Sayın Oxucular
Bu sözlükdə çalışmışam, türk sözlərinin kökəni, kəndi özü və tanıqları yaxud yaxın kökdən olan kəlmələr
aracılığı ilə açıqlansın. sözün, özü danışıb, səslənsin.
Əlinizdəki kitabda(<>bitikdə), bir anlamda olub(anlamdaş) ama dəyişik səslənən sözlərin, anaköklərin əldə
etməyə can atmışıq.
Türk dillərindən dərlənmiş sözlərin ; kök anlamların incəlirik(tədqiq). sözlərin biçimlərin(formaların) yararaq ,
səslərin və vurquların düşməsini və yer dəyişməsini öyrənərək, sözlərin qohumluğunu, iç anlam
birliğini canlandırmışıq. türk ellərinin başqa başqa ölkələrdə yaşadıqları və daha, başqa
qonşuluqlarda olduqları dolayısıyla, dillərində canlanan sözlər, səs dəyişmələrinə uğramış və
''sözün'' qablarında, qalıblarında dəyişikliklər tapılmışdır. burda bir sözün dəyişik səslənməsinə
baxmayaraq , bu sözlərdə kök anlam birligi təməl tutulmuşdu. sözümüzdə can , din(ruh) birliyini əldə
eləməyə tapınmışdır.
Çağdaş sözlüklərd bir neçə sözün aynı kökdən olduğunu görmüyərək, bu sözləri başqa dillərə səpələyib
kökləmişlərdi, bu qazamatlı; uçurumlu sorundan çəkinmək və kökdən sapınan yolların daşlamaq
üçün, altda adı çəkilən kitablardan tanıklar aldıq. gerçəgin incə, dayaqlı yolların uğurlayıb, səs
dəyişmənin tozlu duzaxlı toruna düşməkdən qaçındıq. yazığ olsun olaraki(o alimlərəki) öz dillərinin
samballı, köklü kəlimələrin ayrı dillərdə kökləyərək, türk dilini kökləmək savınmasındadılar.
səs qonusuna gəldikdə, səs dəyişmələrinin, kökdən yaydıran etgisindən qaçınmaq üçün, söz başındaki "Ğ.
K. G" səslərini "Q" ilə göstərdik. örnək: - "ged" sözünü "qed" də. – kaba sözünü "qaba" da aramaq

gərək.
söz başı olan "D" sısinə gəldikdə, "T" səsi kök səs götürüldü. demək, "dad" sözü üçün "tat" a baxmalıyıq.
demək bu sözlükdə, açıq, yumşaq "K", türkiyə türkcəsində çoxun işlənən qapalı quru "K" ya qarşı, üstünlük
"Q" ya verildi.
bu sözlük mənim əl işlərim sayılır. təkcə istəyim bunun çapından araşdırıcıların əlinə çatdırmağımdı.
köməksiz olduğumdan, bu kitabın tamam işləri -taypı, düzəlişi, ...mənim üzümə düşübdü.

bu kitabdan hər çeşit dəyərlənmə, hamı üçün sərbəsdi.
HƏSƏN BƏY HADİ
TƏBRİZ
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a

-''a'' dan ''z'' eyə dək: sapdan hörüyə. sapdan örə dək.

aba

yeldirmə. üsdon.

abat

abad <> ovad. -qızmar ayın istisi, ovad yerin tüstüsünə söz olmaz. (qızmar ayın:
yayın).

abatanlıq

abadanlıq. salıntı.

abbası

-nadiri taxda görüb abbası qundaqda. (deyim). (eşib əşmiş, dünya görmüş).

abırsız

qabırsız. gürgəvəz. çürgəvəz. gəmsiz. rüsvay. - el içində gürgəvəz qaldıq.

abtal

abdal. 1. savağ. savdal. savsalağ. sava. savana. səfeh. 1. sapdal. salavır.

salağı. salsam. səlsəm. sərsəm. 1. sığır. mal. öküz. bön. qanmaz.
abtallıq

abdallıq. sığırlıq. mallıq. öküzlük. bönlük. qanmazlıq.

ac

-ac qoyursun hırsız, çox deyərsin arsız olur. (hırsız: oğru).

-ağızdan ön qulaq aç.
-yetim gözü ac olur
-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.

acaman

acman. sox. soxu. soxağ. soxatay. acgöz. dargöz. tamahkar. həris.

acamanlıq

acmanlıq. acgözlük. dargözlük. soxatatylıq. soxuluq. soxağlıq. soxluq.

tamahkarlıq. hərislik.
acar

1. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl.
kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu.
güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat.
qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın.
qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. laçın. yalçın.
sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
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zorlu. 1. sındıdan çıxma. yeni biçilmiş. yeni. taza. 1. gürdürümlü. gurdurumlu.
güclü. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli. 1. sağ. sağlam. onğ. önğ.
doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq.
dayqan. dadnaq. dadqan. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal.
-acar köhnə: yenik gerik. (yenik: taza). taza yava (bayağı).

acı

1. üzgün. hüzün. üzün. tutuğ. 1. tüprük. süprük. iti. tünd. -bu tüprükü ya sındır,
ya yolundan qaç. -it kimi hürür süprük oğlu tüprük. 1. dişli. uclu. öclü. iğnəli.

toxcanlı. toxnaqlı. sızatan. kəsgin. odlu. yaxıcı. (əziyyətli. əzablı. sarqıçlı. sarqıslı.
rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar. müzhik. nişdar). 1. tikanlı. tikənli.

soxuzlu. soxurlu. soxuzğan. -acı yatanlı: acı dadlı. 1. ağuş. ağunc. dərd. sağuş.
sağunc. - sağuş seviş: sağuş səviş: dərd o şadi.
-iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış: saltav. salto. (xəşin)

-tüstü sonsuz dadlı, sonu dönülməz acı!
-acı çəkmək: ağlamaq. zırıncamaq. zırıldamaq. sırıncamaq. sığıncamaq.
-iti, acı, uslu söz, davranış: sivsi (> sipsi). səpsə.
- süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu birgəbirmiş.
(süycü: dadlı). (gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək). (ağzın açıb deyənlər:
ağzın açıb , gözün yumubdeyənlər).
- acı çay: çin çay.
- acı vermək:sıxmaq. sıxqamaq. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək. bunaltmaq.
üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək)
darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. büzmək.
-acı çəkmək ölməyin, dadın almaq olmağın.

-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.
-dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq)
-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.
-acı sızı, acışıq, cicişik, ağrı: sızanaq. sızğanaq.

-tın uçuran acı (bibər).
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-iti, acı davranış, sözlərlə azarlayan, incidən: dişləngic. ısıran. (gəzəndə).
-acı yoxdur dinilməsin ölümlə, olay yoxdu batılmasın ötünlə. (ötünlə: zamanla).
-ayrılıq ondan acı, olmaz ölüm əlacı.
-ana, bala dilmacı, dansa dilin çox acı.
-acı çox doyursan daltayar. (taltaymaq: özündən çox yarşın, razı, mütəkəbbir
olmaq).

-acı çay: dal çay. (dal: saya. sadə).
-acı, düşündürücü gülüş. dodaq qaçırma: yanğır gülünc. nişxənd. rişqand.
-ayrılıq ölüm, qardaşla bacı, qoşası acı.
-ən acı itgi, qarşılıqsız itgi. (ölüm).
-yetməz çörəyi, acı qoxar ürəyi. (yetməz: namərd).

acıq

1. yandıq. yanıq. yandı. -yandı vermək: yandı qındı vermək: acıq vermək. 1.
didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. əkşi. büzücü. sıxıcı. şiddətli. şədid.
sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran.
-ucu acıq, iti, bic olan nərsə: silvi. silvə. sivlə.

acıqan

-acığan doymam, yanığan qanmam sanır. (yanığan: susayan).

acıqın

acığın. 1. acığlı. daranğ. sınırlı. əsəbi. əsbani. -daranğ sınırlı. -daranğatmaq:
daranğ qılmaq: darıtmaq. 1. sinsik. acığlı. əsəbi.

acıqınmaq

acığınmaq. acığlanmaq. daranğlaşmaq. sınırlanmaq. əsəbiləşmək.

acıqınmaz

acığınmaz. acığlanmaz. qaşınmaz. dövənməz. döğənməz. sıpqılmaz.

sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. təhrik olunmaz. vakoniş göstərməz.
əsəbilənməz. münfəil.
acıqıtmaq

acığıtmaq. acığlatmaq. qaşındırmaq. döğətmək. döğətmək. sızıtmaq.

sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. təhriklətmək. vakonişə
gücləmək. əsəbilətmək.
acıqlanmaq

acığlanmaq. 1. acığınmaq. daranğlaşmaq. sınırlanmaq. əsəbiləşmək. 1.

tərsinmək. əsəbilənmək. -tərsinmə: əsəbilənmə.
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acığlanmaz. acığınmaz. qaşınmaz. dövənməz. döğənməz. sıpqılmaz.

sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. təhrik olunmaz. vakoniş göstərməz.
əsəbilənməz. münfəil.
acıqlansa

-acıqlansa dilənçi torbasıda boş qalır.

acıqlatmaq

acığlatmaq. acığıtmaq. qaşındırmaq. döğətmək. döğətmək. sızıtmaq.

sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. təhriklətmək. vakonişə
gücləmək. əsəbilətmək.
acıqlı

acığlı. acığın. daranğ. sınırlı. əsəbi. əsbani. -daranğ sınırlı. -daranğatmaq:
daranğ qılmaq: darıtmaq. 1. sinsik. acığın. əsəbi.

-acıqlı dilənçinin torbası boş qalar.
acıqlıta

-acıqlıda baş olmaz. (baş olmaz: kəllə işləməz).

acıqn

-qaşları qara gözlərı göy, acığın gəlir dur mənı döy!.

acılar

-acılar bitər, yaxcılar itər. (acılar bitir, yaxcılar itir).

acılarımı

- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı).

acılıq

sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. isinmə. isiniş. qızım. qızınış. öfgə.
hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

acılıqın

-nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək: köpüyün, həyəcanın
almaq, düşürmək. sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun
basmaq, götürmək.

acılqaq

acılğaq. açıllıq. sökəllik. çalığ. xəsdə. naxoş.

acımasız

yasız. yassız. qıyası. sərt. şəfəqətsiz.

acımış

- acımış qabarmış xəmir: sınık yoğur. - sınık yoğurdan pişirilən çörək ürəyə
düşməz.

acımtıl

-didsil, ısırac, acımtıl, mor dad: sirkəy. sırqoy.
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-piscənə, acınaqlı ölmüş: gəbirmiş. gəbərmiş. - süycü süycü yeyənlər, acı acı
gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (süycü: dadlı). (gəbirmək:
gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək).

acını

- unutmamış acını, dadanmamış yaxcını.

acınış

qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc.
qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. qayğınc. qayğış. üzünc. üznüş. dərdiniş.
tutunc. məlallanış. kədərləniş.

acınmaq

1. sızınmaq. sızanmaq. sızlanmaq. ağrınmaq. - bu yazığ balanı gördüm ürəyim
sızandı. 1. yaxınmaq. hayıfsınmaq. yazığınmaq. qamısıxmaq. üzürgünmək.

mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus yemək. söfürmək. ah çəkmək. iç
çəkmək. için dartmaq. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ edmək.
acınmasan

-acınmasan canıva, hər iş gələr başıva.

acır

ajir. didik. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. çalan. çalanğ. çorqul. alarm.
alert. bəllət. öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi,
işarəti.

acıraq

-qabaqkından, olduğundan artıq iti, acıraq: tərsinmək. tərs gəlmək. geri dönmək.
qaytanmaq. -başlı yaranı qaşısan tərsinər. -sönəgən odu pülədikcə tərsinər. -onu
bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək.

acırqamaq

asırqamaq. yasırqamaq. əsirgəmək. saxlamaq.

acırqanmaq

asırqanmaq. yasırqanmaq. əsirgənmək. əsirgəlmək. saxlanmaq.

acısı

-quyruq acısı: 1. öc, intiqam cicişməsi. 1. keçmiş bir acıdan qalan üzüntü. 1. bir
kəsgiyə, zərərə üzləşmədən doğan qızqınlıq, hirslilik.

acısın

-acısın doğar süycüsün boğar bu evrən. (süycü: dadlı).

acısız

əməksiz. zəhmətsiz . - acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz. (süycü: dadlı). (üfüsüz:
püfüsüz: kələksiz). (büycü: büyücü: cadıçı).

acışıq

-acı sızı, acışıq, cicişik, ağrı: sızanaq. sızğanaq.

acıt

1. tezit. tizit. itit. 1. üz!. qır. böl. qopat. kəs. oğ. poz. dəl. devir. çevir. aşıt.
sındır.
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acıdan. acıtğan. odçu. odlayan. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu.

tutuşduran. yaxıcı. yaxan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.
küydürücü.
-keçmiş bir acıdan qalan üzüntü:quyruq acısı.

acıtan

-sevə bilsən sev gözəlcəsinə, yorub acıdan, qırıb tökən sevgidən düşdüm.

acıtqan

acıtğan. acıdan. odçu. odlayan. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu.

tutuşduran. yaxıcı. yaxan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.
küydürücü.
acıtmaz

-sözün düzün duzlu desən, acıtmaz!.

acqıl

acğıl. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. saldırat. ətacı. bədxasiyyət. - bu
səltədən kimdi ki çəkinməsin.

acqır

acğır. yanğır. yanğur. odlu. sərt. qart. rəhmsiz. -yanğır ürək.

acqöz

acgöz. 1. dargöz. sox. soxu. soxağ. soxatay. acman. acaman. tamahkar. həris.

1. sox. soxu. susuq. süsük. süyük. - sox ər. (# tox: göztox). 1. yalağçı. yalanğu.
yalavuğ. tamahkar. 1. sox. soxu. tamahkar. -bu soxla alver eləmə. -soxu ilkin özü
soxulur, sonra soxuluğu: kişinin keşəsi (nəfsi) işdə bəllənər. 1. süvsuburun.

sövsüburun. sorburun. sorsuburun. söksi. tamahkar. doymaz. acman. azman
> azmənd. həris. təmma. 1. süvəyin. sövəyin. süyəsin. söyəsin. susağın.
tamahkar. 1. sürtük. sürbet. sırbit. sırtıq. arsız. üzsüz. (üzlü).
-acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz. (duruqlayar:
ölçülər).

acqözlüq

acgözlük. dargözlük. acmanlıq. acamanlıq. soxatatylıq. soxuluq. soxağlıq.

soxluq. tamahkarlıq. hərislik.
acqözünmək

acgözünmək. soxnulmaq. soxlanmaq. soxataymaq. dargözünmək. acmanlıq

tamahkarlıq, hərislik edmək. acmanaşmaq.
acqurt

acqurd. yavuz <> yubaz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar. laçın.

yalçın. cəsur. gözü açıq. öngörən.
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-aclıq yoğunladıqca (bətərləşdikcə), hər bir yoğun torunar. (torunmaq: arıqlayıb
incəlmək).

aclıq

-toxluq nə deditməz, para nə editməz, aclıq nə yeditməz.
-soyuğ aclıq: soyuq soyğun. salqın sürün.
-aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub. (gülüv: gülmək).
(yığlav: ağlamaq) .

aclıqını

-aclığını bastırmaq: qayıntı yapmaq. atıştırmaq. bir tikə götürmək.

acman

1. acaman. sox. soxu. soxağ. soxatay. acgöz. dargöz. tamahkar. həris. 1.
azman > azmənd. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun. söksi.
acgöz. tamahkar. doymaz. həris. təmma.

acmanaşmaq

acmanlıq tamahkarlıq, hərislik edmək. soxnulmaq. soxlanmaq. soxataymaq.
acgözünmək. dargözünmək.

acmanlıq

acmanlıq. acamanlıq. acgözlük. dargözlük. soxatatylıq. soxuluq. soxağlıq.

soxluq. tamahkarlıq. hərislik.
-acmanlıq tamahkarlıq, hərislik edmək: soxnulmaq. soxlanmaq. soxataymaq.
acgözünmək. dargözünmək. acmanaşmaq.

acra

yoğurcın. yoğırcın. çağa. çala. qoyas. maya.

acta

-bəyə vergin, acda alğın olmasın. (vergin: verəcəyin). (alğın: alacağın).

acun

-ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

aç

aç!. qaç!. saç!. yay!. tök!. ək!. savır!. səp!. at!.
-açtıqıvı aç: yapdığıvı yap. - sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan toxuyubda,
bükərdə. (sən yazdığıvı yaz, əğirən bükür).
-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı).
-ağızdan ön qulaq aç.

aça

1. hicə. -soxusuz aça: vurqusuz hicə. 1. uçuq.
-aça (haça) qunça: törə. tumurcuk. tomurcuk.
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1. sağan. - sap açan: sap sağan. 1. satan. ifşa edən. (# çatan: çatran: örtən.
qapayan. gizlədən. buran. bürügən. sater)
-kiri savan, açan, təmizləyən, gidərən: savın. savun. sabın. sabun. savmalıq.
arçaqıl. arçıqul. açmalıq.
-aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan: salğınçı. soğquntu. soyğuntu.
arapozan.
-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan
göylərizə.
-ayağın açan: ayağ boşaldan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan.
sıradan. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc. isala aparan. yörgüc. müshil.
-bir yerdə yarıq, baca açan arac: direl çeşiti. yaraçar. yaracar. yaraca.

-direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac: sürgüc. eşəç. (eşaç. işaç) uşqan ( <
eşqan).
-çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu.

açar

silkər. - bu ot qarnıvı silkər: açar. (silkmək: açmaq).
- adam vardı para örtər manını, adamda var açar para manını. (manını:
aybını)
-sən kim olsan ol açar tov iç üzün . (tov: güc)
-qucaq açar ər yerdən , görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər).

-yanu qapısın açar davar. (tamu. yanu).
-könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar. (qutaylığa: xoşbəxlik).

-söz, yol açar, iş açmaz. (açmaz: çözməz).
açarları

-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili
məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

açasız

sürqay. havayı. savay. sovay. boşay. birdən. sorağsız. soratsız. açatsız.
icazəsiz. özbaşına.
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açaz. 1. yarar. yaraq. yarır. sorağ. sorat. musaidə. icazə. ruxsət. -yarar
versəniz. 1. yoluğ. yolağ. sorağ. sorat. icazə.

açatımaq

1. açatmaq. salmaq. sorlatmaq. soratlamaq. salmaq. salıtmaq. salımaq.
qoymaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə
bir oyuna salınamam. 1. açatmaq. yoluqdurmaq. yol, icazə vermək. sorlatmaq.

soratlamaq.
açatlıq

açazı. açazığ. açtağ. tanqac. danğac. dəngəc. soralıq. sorağlıq. soratlıq.
tanalıq. tanaylıq. icazənamə. pərvanə. təsdiq.

açatmaq

1. açatımaq. salmaq. sorlatmaq. soratlamaq. salmaq. salıtmaq. salımaq.
qoymaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə
bir oyuna salınamam. 1. açatımaq. yoluqdurmaq. yol, icazə vermək. sorlatmaq.

soratlamaq.
açatsız

sürqay. havayı. savay. sovay. boşay. birdən. sorağsız. soratsız. açasız.
icazəsiz. özbaşına.

açaz

1. açat. sürə. sorağ. sorat. icazə. ruxsət. 1. açat. yarar. yaraq. yarır. sorağ.
sorat. musaidə. icazə. ruxsət. -yarar versəniz. 1. açat. yoluğ. yolağ. sorağ.
sorat. icazə.

açazı

açazığ. açatlıq. açtağ. tanqac. danğac. dəngəc. soralıq. sorağlıq. soratlıq.
tanalıq. tanaylıq. icazənamə. pərvanə. təsdiq.

açazıq

açazığ. açazı. açatlıq. açtağ. tanqac. danğac. dəngəc. soralıq. sorağlıq.

soratlıq. tanalıq. tanaylıq. icazənamə. pərvanə. təsdiq.
açı

1. sındı. sınğı. bucaq. burcaq. quşə. zaviyə. döngə. 1. fürsət. - açı, fürsət
varkən. quş əldəykən.
-açı, fürsət güdən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.
-iki nərsənin birbirinə çapmasından oluşan açı: sapma. saçma. > çəpmə.

açıb

-açıb töküb axdarmaq: uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. oşunmaq. oğşunmaq.
ovşunmaq. -onun evin uğşundular heç nə tapamadılar. -bu sorunu kim ovşuya bilər.

-dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq: daldaymaq. dalbaymaq.
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-qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum. lovlova. lovla. elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı.

açıb

sağıb. - o qərqərəni sağıb bu birinə sar. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək).
(sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
-açıb qapama: açıb bağlama. qapa çapa. yapa çapa. rətq o fətq
-düşünmədən ağzın açıb salan, savan:salavı. salaçı. savaçı.
-açıb tirləmək: sərmək. - qanat gərən quşlar. - yayın gərib oxladı.
- süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş.
(süycü: dadlı). (gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək). (ağzın açıb deyənlər:
ağzın açıb , gözün yumubdeyənlər).
-nərsənin iç üzün açıb tökmək: sırıtmaq. sıyrıtmaq.

açıq

1. dəriz. oyuq. dəlik. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca.
kovaş. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq. 1. tənik. bol. (# tünük. təng). 1. süzüq.
sızıq. sırğav. sızğav. sizgəv. say. pak. təmiz. arığ. rəqiq. 1. tanğ. tanığ. bəlli.
aşqar. -bu ki çox tanığ nərsədir.
-xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü: tanat. danat. darat. yağat. çalat. parat. ışıqlı.
-kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində
yerləşdirilən bağlac: sürgü.

-su kimi açıq tözlü, boyalı: supgi. süypgi. subəki. suvaki. -supgi al. -süypgi göy.
-yolunuz açıq ola, yurduza bolluq ola. (alqış. dua).
-dumduru, çox açıq göy, hava: sütülman.
-ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə: əli bal, əli bol, bolaq. kovalı. süt çalır,
süt calır.

-açıq aşqar olan: təkiz. gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. -təkiz ova: > takuva: bozqır.
istep. -təkiz söz: açıq söz. -təkiz hava. -təkiz cümlə: sadə cümlə. -təküz: bir üzlü.

-doğru, açıq söz: təkiz söz. {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}.
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-açıq aşqara: təkizin.
-kərpiçlərin aralıqların, nərsənin oyuq, açıq, dəliklərin tutmaq: dərizləmək.
-gözü açıq: tetik. didik. çevik. dəqiq.
açıq

1. sir. siyir. sil. silir. silik. say. arığ. pak. təmiz. pakizə. - ətəyi silik > silgitəy. 1.
sıray. çıray. siriy. sirəy. siliy. siləy. aşgar. anlaşıqlı. dürt. sərih. (qabili dənk,
fəhm). - siliy gəp: açıq söz. 1. solqun. uçqun. açqın. - solqun boya. - uçqun
bəniz. 1. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. incə.

yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. saçıq. sərçin. sərsin. sərgin. sərpin.
sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli. 1. sərsəp.
salsar. salsap. qate'. dürt. dürüt. sərik. sərih. rok. 1. sələnğ. sərənğ. sərənğ.
sərinğ. sərin. saltay. bol. geniş. yazın. fərax. - sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə,
açığ alana çıxmaq. 1. seçik. 1. savıq. çavıq. çağıq. vazeh. 1. sayqal. gizli, sirli,

məhrəmanə olmayan. sıyğal. sığallı. cilalı. 1. selən. sələn. sərən. sürən. fərah.
1. seyrək. kəvrək. xoşəxlaq. - belə seyrək atanı kim sevməz. 1. salqın. geniş.
enli. engin. - salqın yer: genişlik. açıq yer. yasdanaq. düzəngah. 1. savan. savın.
(təpici. iti). parlaq. ışıq. dirəxşan. taban. 1. savar. saprat. savrat. ( < savmaq:
uzaqlatmaq). seçik. bəlirli. durut. dürt. dürüt. aşkar. (mütəməyyiz. mütəfərriq.
mücəzza. cüda. məfruz. münfək. mutarikə. infisal. firqət) 1. sağday. sayaq. sıyaq.

sərih. 1. saçıq. seçik. qolaylıqla seçiləbilən. 1. yuçut. azad. -yuçut, açıq, azad
bölgə: sərbəs quşaq. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon). 1. saçıq. səçik. çözük. qutuq.

yuçut. sərbəst. azad. bağsız olan hərnə. 1. salbaş > sərbəst. yuçut. 1.
yumşaq. sığ. kövəgə. kövəg. köfül. kövül. yüngül. kavazaq. kağazaq. ayıl
sayıl. düşnüklü. rəvan. 1. tənik. bol {(# təng < tünük. ). -təng küçə: təngig.
tüngük. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq.
savmaq). dara düdük küçə}. 1. yarqan. -yarqan boya: açıq boya. 1. tənik. bol. (#
tünük. təng). 1. açuq. yazıq. yazuq. yaçuq. azad. saçuq (bağsız, bəndsiz) (baz.
rəha. quşadə). -saçuq at. -yazuq topraq. yazuq el. 1. yardaq. dinc. canlı. qoşlu.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

ruhlu. -yardaq bir səslə çağırdı: gür səslə. -yardaq qılıqlı: mütəmayiz tözlü,
şəxsiyyətli, sifətli, karacterli. (# dardaq. qatdağ. kardağ. tutqun).
-təmiz, açıq, düz, saf kimsə: quşbaşı.
-ağzı açıq: çox danışan. -üzən balıq iz qoymaz, ağzı açıq giz qoymaz. (giz : sır). (giz
qoymaz: sir saxlamaz)
-açığ yunaq: açığ hamam: salqam.
-sayılı, açıq, yavaş yavaş danışmaq: saltığlamaq. dənər dənər edmək. - belə
saltığlayan görməmişdim indiyə dək.
- açığ saçığ geyim: sallam saçaq geyim
- ucları açığ qalıb sallan kəmər çeşiti: sallama quşaq.
- açığ söz: sav söz. {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.

-açıq sarı: saruc. sarımsı.
-açıq yer: salqın yer. genişlik. yasdanaq. düzəngah. (salqın: geniş. enli. engin. açıq).

-gözü açıq: savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. oxuğan.
savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı.
-el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan: saylağ. saylanğ. səyləğ.
səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə.
salyanğa).
-çəkəyi (çənəsi) açıq: boşboğaz. ağzı boş. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac.
sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz
düşüyü. çox danışan, söyləyən. (vərrac).
-düz, açıq yer: savınlıq. savıni. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq. kövşadlıq. alan.
meydan.
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab: səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə
-açığ hesab: sərik hesab. cari hesab.
-açıb yana bıraxmaq: sərpitmək. açmaq. - yorqanı üstündən sərpitmiş.
-açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan: sərgiçi.
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-açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan aralıq: sərə. ( < sərmək.
sərəmək)
-açıq saçıq: sərsərpə. aldırmadan. rahatca.
-əliaçıq: səçir. saçır. səxi.
-hər nəyin sərik, açıq olan üzü: sərit.
-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma)
-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma)
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən
üçün.
- açıq boyalı: sırğım boyalı. {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş,
sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə}.
- açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan: soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq
tumsuğ.
-aydın, açıq, iti, qəti olan: . sillik . silgik. silli. silik. - silli sözün nədir.

-yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız, kinayəsiz) sərləmək, söyləmək: yastamaq.
yasıtamaq. yasılamaq. -o sözünü utanmadan üzümə yastadı.

-açıq, iti, dolun dil: yarq, yorıq dil. (rəsa, fəsih, roşən).
-gizli açıq: yaşru daşruə. pünhan aşqar.
-yolun uğurlu, açıq olsun: yol yarasın. (yarasın: uğur olsun. xeyr olsun). istəklərivə
çatasın. başarılar!. müvəffəqiyyətlər!. nailiyyətlər!.

-qabağı açıq, ilməkli, qolsuz üst geyimi: yelək. kovac. göyəç.
-bağlanırsa tüm qapılar sənə, bilki açıq biri vardı yenə.
-asıq üzü boşla, açıq üzü tuşla.
-yolunuz açıq ola, yurduza bolluq ola. (alqış. dua).

-baxdı açıq, əli işli, ağzı dişli. (alqış sözü).
-ağzı açıq qoydu: şaşıtdı. anğıtdı. tanğıtdı. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü,
bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı
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(oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar.
{toğraqlanmaq: tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq.
çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək)}.

-açıq, gənəbol yer: ərrik. gərrik. gərğik. erik. yerqın. yerğan. ərgən. erğin. erən. (fəlat)
(pəhn. qustərdə).

-ağzı açıq, yırtı: yuağız. ağzı yufa. ağzı göyçәk yüngül, yersiz danışan. söz tutmayan.
-düz, açıq, gen, qornaqsız yer: yaz. səpək. səvək. (süpürğün, saf, açıq)
düzəngahlıq. (dəşt).

-gözü açıq: öngörən. yavuz <> yubaz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar.
acqurd. laçın. yalçın. cəsur.

açıqca

1. sağday. sayaq. sıyaq. sərihən. sərahətən. sərrast. aşgara. 1. sərik. sərəki.
sərcə. gənəlliklə. imumiyyətlə.
-tutmamazlığı, yaraşmazlığı, uyqunsuzluğu açıqca görünmək: sıyıtmaq. sırıtmaq.
gözə çarpmaq. yamaq olmaq. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində
sarı sırıtır.

açıqı

-çevrələyində açığı olan yekə çadır: saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}.
sığqaç. sağac. sıyıc. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır
qurmaq.

açıqqöz

açığgöz. səkə. (səçə) sıva. saysığ. ayıq. - bu gecə yolun gözləyib səkə yatdım. saysığ kişi. - saysığ yağdayda: ayığ durumda.

açıqqöz

açıqgöz. 1. soruq. soruğ. diqqətli. duyqulu. içli. -soruğ başlı. -soruğ qılıqlı. 1.

didik. titik. tetik. 1. uçuş. uçma. oyanıq. çapıq. zirəng.
açıqla

1. tanıt. ortaya qoy. -tanıtmadı. -tanıt baxalım. -tanıtmasan ağrıvı, çəkən olmaz
qayğıvı. -tanıtdıran tanışdı, tanıtmayan azışdı. 1. yuvar. -öncə təməl, geyin duvar,
öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün, sonra yuvar. (sökə: şuxum). 1. daşırla. -yaşru
işi daşırla. (yaşru: gizli).

açıqlama

çalıt. çalğıt. dalğıt. dalıt. şərh. bəyan. təfsil.
-əslin nəslin, rasıtın düztün, əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama: təkiş soraş. təkiş
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sorğaş. təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış sınış
{çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}. təfəhhüs cüstcu.

açıqlamaq

- anlamın açıqlamaq: için, ruhun açıqlamaq. uçuğun çıxarmaq. uçurun çıxarmaq. uçursuz: anlamsız.

açıqlamaq

1. dalğıtmaq. dalıtmaq. çalıtmaq. çalğıtmaq. şərh, bəyan, təfsil edmək. 1.
yardırtmaq. yarıtmaq. yartamaq. aydınlatmaq. yorumlamaq. 1. savlamaq.
faşlamaq. xəşləmək. (# saxlamaq: gizləmək. örtələmək) .
-yuxu açıqlamaq: düş yormaq.

açıqlamasız

-açıqlamasız, sırışsız sürüşsüz, şərhsiz bəyansız: sözsüz.

açıqlanamaz

anlaşılamaz. tovzih veriləməz.

açıqlatmaq

açığlatmaq. gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq. söyləmək. anlatmaq.

oyqalatmaq. oyqatmaq. oylatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək.
körükləmək. çapdamaq. sürşütmək. təşviq edmək) izah edmək. iləri sürmək.

açıqlatmaq

-bir gizlin nərsəni açığlatmaq: kəşf, ifşa edmək. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq.
sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. -bir işin
belə sızırtmadan.

açıqlayan

dalğıtçı. dalıtçı. çalıtçı. çalğıtçı. şərh, bəyan, təfsil edən. müfəssir.

açıqlayış

1. gəngəş. danışıq. - (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (səpəndə dartış,
biçində yartış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış)1. açığlayış. götəriş. götrüş.

bildiri. bildirim. anlatı. iləti. sorağış. sorğayış. (xəbər vermə) tutanaq. yazanaq.
bültən. rapor. quzariş.
açıqlıq

səyrə. bayır. çöl. səhra.
- bolluq açıqlıq: salqın sayqın. gözəl bol. şən huzurlu. (salqın: geniş. enli. engin.
açıq).

açıqlıq

-sıxışdırılmış iki nərsənin arasında heç bir açıqlıq qalmaması üçün qoyulan incə
şırıq, tikə: yonta. conta.

-bir nərsənin çevrəsində olan açığlıq, boşluq: yanğırıq.
-küçə qapısı önündə qoyulan daldalıq, açıqlıq: yart. həşdi.
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-açığlıqda gəzinmək, dolanmaq: sərğildəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək.
seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
-açıqlıqda kölgəlik yer: korqay. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban. barnaq.
kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.
-alaçığ kimi açığlıqda, başqa evlərə yapışıq olmayan ev: yantay. (yanlıq: yanda
olan).

açıqtılar

-tükanlar beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət beşədək) açıqdılar.

açıla

sərgin. sərili. açqın. sərilmiş. yayqın. döşənmiş. döşəgin.
-dəmlənmiş, həlim, açıla pişmiş ət: sökələmə. sökləmə. söğləmə. söküş. saçlama.
xaşlama. xaş. yəxni.

açılan

-açılan gün: sabah. sapağ. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq:
açılmaq) gündüz. günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü.
-(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar: güdür. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz. - güdürün dəngərin yarçıq aç. - güdür açmaq: kərdilər, quylar, neçə su
qaynağı arasında su yolu açmaq.
-açılan, sərilən hər nə: sərgi. yayqı. döşəmə.
-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan
göylərizə.
-qapağı üstündə qətlənərək qapanıb açılan qutu çeşiti: sındığ. sandığ.
-bağlanan qapı, açılan qapı salıtır. (salıtır: bəşarət verir. xəbər verir).

-hər nəyin açılan, sərilən, yayılan durumu: təpsi. tovsi. süfrə.
-nərsə üzərində uzunasına açılan iv: yolağ. məcra. məsir. tərə (sulağ: novdan).
kanal. çanal. şəbəkə. (tilviziyon kanalı) xətti məşy. şiyar. rədə.
-suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). güdük.
-daş duvar arasından açılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq.
1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). sökük. gədik. (surax (fars)}.

açılı

fürsətli. -açılı, fürsətli olan: quşu əldə.
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-qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları: (yanağ) qanat. dal. kəpə. -iki yanağlı qapı.
-bir yanağlı qapı.

açılış

- ara açılış: sayxaş.

açılışmaq

-birbiriylə açılışmaq: yarışmaq. (# yaşuruşmaq: birbirindən gizləşmək).

açıllıq

acılğaq. sökəllik. çalığ. xəsdə. naxoş.

açılmaq

1. ayazımaq. ayılmaq. xəlvətlənmək. 1. mumrulmaq. mum kimi olmaq.
yumşanmaq. salqınmaq. (#yumrulmaq: yığılmaq. bərkinmək. qarqınmaq.
qatqınmaq). 1. yorulmaq. həll olmaq. çözülmək. təcziyə olmaq. təşrih olunmaq.

1. üzlənmək. üzə çıxmaq. ağarmaq. 1. dalanmaq. qırınmaq. parçalanmaq. 1.
tüpülmək. tapılmaq. çıxmaq. gizli yaşıq olan nərsə üzə çıxmaq, blirmək. -ot
tüpüldü. -tapılmadan heç deyə bilməm. 1. ucanmaq. ucunmaq. uclanmaq.

itinmək. sivrilmək.
-vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq: döğülmək. -buğda döğüldü. (# toxulmaq:
vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək. -bez toxundu).

-bir gizlin nərsə açılmaq: süzmək. süzürmək. sızmaq. sızırmaq. silkənmək. kəşf, ifşa
olmaq. -çox keçməz sizində dağarcığız sızar.

-didik didik acımaq: didik didmək. yanıb çox ağrımaq. -yaram baş verib didik didir.
açılmaq

1. dinilmək. qurtulmaq. xilas, rəha olmaq. - bu duzlaqdan (girifdarçılıq) dinildik. onun əməyindən (zəhmətindən) dinildik. - öldü bu ağrıdan dinildi. - yağmırdan
dinilib, damcıya ilindik. - bir çay içib yorqunluğum dinildi. 1. saçılmaq. çasılmaq.

çözülmək. - çətinliklər, düğnüklər saçıldı. 1. saçılmaq. səçilmək. çözülmək. 1.
saçılmaq. səçilmək. çözülmək. qutulmaq. yuçunmaq. yuçğınmaq.

sərbəsinmək. sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından ipi səç. 1. saçarlanmaq.
çiçəklənmək. gəlişmək. böyümək. başarı qazanmaq. yarınmaq. 1. çalınmaq.
sapbalmaq. çapbalmaq. salbağmaq. sapalmaq. aralanmaq. 1. saşumaq. ( <
saç) saçmaq. gəvşəmək. boşalmaq 1. sərilmək. sərpilmək. sərinmək.

boşalmaq. rahatlaşmaq. 1. solmaq. boşalmaq. (# dolmaq: tıxılmaq. basılmaq.
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qapanmaq)
-bir tutudan, tutqudan, bənddən çözülmək, açılmaq istəmək: saçınsıramaq.
çözənsirəmək.

açılmamış

yasılmamış. -yasılmamış yasdan (yaydan. kamandan), ox atılmaz.
-tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer: quşuçmaz.
quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.

açılmaz

-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.
-tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz: çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz,
yel əsməyincə bürküt (göy bulutdan) açılmaz.

açılmış

-suda xaşlanmış, açılmış nərsə: küvlə. kövəl. həlim.
-xaşlanmış, pişib açılmış yemək: sallama.
-üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə çırpma, yapma döşəkcəsi: səpic. (1 <
sərmək. sərpmək) çörək döşəkcəsi.

açıltı

-çıldı qəfəs, girdi içəri, nisgilli biri sevəcən biri.

açımaq

açmaq. saçmaq. saçımaq. səçmək. səçimək. çözmək. çözümək. qutarmaq. onun əlayağından ipi səç.

açın

yarın. fürsət.

açınlaşmaq

solqunlaşmaq. uçqunlaşmaq. açğınlaşmaq. - su boyasına su qatdığca
solqunlaşır.

açır

-qol açmazı, baş açır qolay. (baş: ağıl) (qol: əl)
-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən,
bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa)
-sarığın, ipin açır: sağır. - biri yükün sarır, biri yükün sağır: .

açırmaq

ayırmaq. seçirmək. - ağ qaranı seçirəmədi.

açırmaq

yaçurmaq. açurmaq. (yaturmaq. yasurmaq). salmaq. sərmək. -döşəklər
yaçulsun, yatanlar yatunsun. -süsun yaçub ölkəyə.

açıtış

silkiş. sıvarış. savarış. yuvarış. yuvuş. arıqış. arıtma. təsviyə. təxlis. təthir.
palayiş.
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çalışma açıqlamağa . -kor boyadan anlamaz, anlamaza açıtma söz anlamaz.
(açıtma: çalışma açıqlamağa).

açıtmaq

seçitmək. əritmək. əritləmək > irdələmək. təcziyə, təhlil edmək.

açqar

açğar > aşqar. tanığ. bəlli. bəliğ. bəlir.

açqın

1. sərgin. sərili. sərilmiş. açıla. yayqın. döşənmiş. döşəgin. 1. solqun. uçqun.
açıq. - solqun boya. - uçqun bəniz.

açqınışmaq

açğınışmaq. danışmaq. çanışmaq. çənişmək. gəpişmək.

açqınlaşmaq

açğınlaşmaq. solqunlaşmaq. uçqunlaşmaq. açınlaşmaq. - su boyasına su
qatdığca solqunlaşır.

açlışmaq

tancışmaq. dancışmaq. ışıqlanmaq. (# tüncüşmək).

açma

-ağzaçma: ifdar.

açmaq

1. sıyıqlamaq. çalmaq. soymaq. lütləmək. 1. saçav. saçmaq. 1. şikaftən (fars)
< çaxratmaq. çəklətmək. yarmaq. 1. silkmək. - bu ot qarnıvı silkər: açar. 1.
sərmək. sərimək. genişlətmək. - qolları sərili yatmış köpək. 1. sərpitmək. açıb
yana bıraxmaq. - yorqanı üstündən sərpitmiş. 1. səritmək. salmaq. (# sərimək.
sarımaq: sırımaq. burmaq. bükmək. toğlamaq. tovlamaq. dəngitmək (> tənidən
(fars)}. 1. salıtmaq. savqıtmaq. savqırmaq. ayırmaq. boşamaq. çözmək. təcrid

edmək. təfkik edmək. yaddan çıxarmaq. unutmaq. münfəsil edmək. 1. salmaq.
sökmək. - gün saldı. - dan saldı. 1. açımaq. saçmaq. saçımaq. səçmək. səçimək.
çözmək. çözümək. qutarmaq. - onun əlayağından ipi səç. 1. saçmaq. çözmək. 1.
saldırmaq. sərmək. 1. saçnamaq. saçmaq. 1. sağmaq. boşaltmaq. çözmək. {(#
sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq). - sap saran: sap dolayan. - sap sağan: sap açan.
- o qərqərəni sağıb bu birinə sar. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim:
yoğunan kim, soyunan kim. - ey sardığın sağan dünya. - sən sardığın sar, o
sağdığın sağacağ. - biri yükün sarır, biri yükün sağır: sarığın, ipin açır}. 1. satmaq.

boşaltmaq. 1. sökmək. əldən salmaq. - bu iş onu sökdü. 1. (ayırmaq). yarmaq.
yazmaq. yormaq. yozmaq. -uşağı bələkdən yor. -bağlı yordu, hər nə töküldü. -yor
sandığı, tök pambığı. -hava bürütdən, dumandan yordu. 1. dalamaq. qırmaq.
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parçalamaq. 1. sürmək. {(# dürmək. dürəmək. dürümək. düməkləmək. (tükmək:
tüğmək: düğmək: tukmaq. tukramaq: bağlamaq)}. 1. tullamaq. boşaltmaq.

şənlətmək. (#tutullamaq: tutdurmaq. oysalatmaq. qussələtmək. ). 1. yazlamaq.
yaslamaq. -xalçaları yazladılar. yapmaq < yaypamaq. yaymaq. yaprıtmaq.
yapğıtmaq. sərmək. salmaq. -döşəklər yapın (yaypın) yatın: açın yatın. 1.
yasmaq. uzatmaq. 1. yazmaq (yarmaq) ayırmaq. kəsmək.
-uc açmaq: ucqurlamaq. ucurlamaq. ititmək. kəsgiritmək. sivritmək.
-ara açmaq: sürüşmək. sürgəşmək. (nərsədən) zıvışmaq, qaçışmaq. salışmaq.
alısmaq (alıs: uzaq). (üzüşmək). -onlar birbirindən sürüşürlər. -boşlu boşludan
sürüşər.

-iki nərsəni biribirində açmaq, ayırmaq: soymaq < sovmaq. -dəri, qabıq soymaq:
savırmaq. ayırmaq. -paltarı soyun: savın. çıxart. at.

-pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək: sürmək. sürətmək. sürütmək.
sürmütmək. uzunluğuna, boyuna çəkmək. uzatmaq. boysatmaq.

-dil, yarıq, diləv açmaq: diditmək. dilditmək. diləmək.
-diş açmaq: dişəmək. dişgəmək. (diş <> deş) dişlərin ititmək. kəskinlətmək.
-bir yeni yorağ açmaq gərək.
-yer açmaq: yer eləmək. 1. (yığılını, büzüyü, bağlını, düğünü, qatlağı açmaq).
yazmaq. ipi uzatmaq, doğrutmaq. sərmək. -könül yazan sözlər. 1. sərmək.
yatırmaq. yasırmaq. yasmaq. -yaşı yatır günə, qurusun. -yaşı yas (at) günə
qurusun, qurqanı şehə çürüsün. 1. yasmaq. yazmaq. gəritmək. göndərmək. ezam

edmək. pəxş edmək. -yasılmamış yasdan (yaydan. kamandan), ox atılmaz. ölkələrə qoşun yasdı. -yaşın yasmaq: sirrin açmaq. -çadırlar yasıldı, saçaqlar açıldı,
sürən şölən quruldu.

-başın açmaq. -arvad yolundu: arvad başın yoldu. arvad kəbinin bıraxıb boşandı,
canın qurtardı.
-işdən yasılmaq: işdən qurtulmaq, boşalmaq.
-yasılmış iş: boşlanmış, bıraxılmış, tərk olunmuş iş.
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-sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq: sərmək. - ip sərmək: ip
açmaq, uzatmaq. (# sarmaq:nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək.
- ip sarmaq: ip çevirmək)

-ip açmaq, uzatmaq: ip sərmək.
- güdür açmaq: kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq.
(güdür:(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz).
- dəzgah açmaq: kürsü qurmaq. düzən qurmaq.
- örtük, süfrə açmaq: saçağ yazmaq. sərik sərmək.
- yataq sərmək, açmaq: döşək salmaq.
-bağlı nərsəni çözmək, açmaq: sağmaq.
- səpər açmaq: böyük qonağlıq vermək. (səprə:səpər. saçağ. süfrə).
-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək,
açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.
-saçmaq açmaq: çaqmaq. bölmək.
-nərsni yarma, kəsib açmaq üçün kəsici arac: sında. cərrahlıq piçağı. neştər.
-diş kəsmə qarın açmaz tikə:çındır.
-nərsəni başında açmaq, atmaq, savmaq: sıypatmaq. sıpatmaq. sırbatmaq.
sıyrıtmaq.
-yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq: sıypalamaq. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox,
sıypamaq yeydir. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq.
-dərisin sıyırmaq, siyrimək, açmaq: sırımaq. sırıvalmaq. soymaq.

açmaqa

-açmağa çalışmaq: tapızmaq.

açmalıq

arçaqıl. arçıqul. savın. savun. sabın. sabun. savmalıq. kiri savan, açan,
təmizləyən, gidərən.

açmamış

-çatmamış çağı açmamış gülü.

açması

-bitginin gec çiçək açması: güzləkləmək.
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çözməz. -söz, yol açar, iş açmaz.
-göz yumduğun açmaz gözü. (saymazdığın soru çözülməmiş).
-olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.

açmazı

-qol açmazı, baş açır qolay. (baş: ağıl) (qol: əl).

açratmaq

anıqlatmaq. ayratmaq. bəlqilətmək. (assignation). - birinə yaşaş yeri anıqlatmaq.

açsan

-kişi dediyin tuluğdur, ağzın açsan dağılır (yıxılır). (kişi gücü dilində). (dilində:
sözündə).

açtaq

açtağ. açazı. açazığ. açatlıq. tanqac. danğac. dəngəc. soralıq. sorağlıq.

soratlıq. tanalıq. tanaylıq. icazənamə. pərvanə. təsdiq.
açtanmaq

sormaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. izin, icazə, ruxsət istəmək. soramadan içəri girmək olmaz. -utandım sorğayamadım. -sorayım yarın gəlin.

açtıqı

-selin açdığı dərə, yarğan: selgəf. selyar. selyan.
-selin açdığı yatağ, oyuq: selqın. selqon.

açtıqıvı

-açtıqıvı aç: yapdığıvı yap. - sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan toxuyubda,
bükərdə. (sən yazdığıvı yaz, əğirən bükür).

açtın

-ağız açdın ölçü bil, iş yapındın ülgü bil.
-gözün açdın ‘’doğdu’’ dedilər, gözün yumdun ‘’öldü’’ dedilər, göz qırpışa ‘’ömür’’
dedilər. (mevlana).

açtırmaq

açdırmaq. ucatmaq. ucutmaq. uclatmaq. ititmək. sivritmək.
-gözünü açdırmaq: seçitmək. aydınlatmaq. andırmaq. qandırmaq. anlatmaq.

açturmaq

saçturmaq (aşturmaq). - düğün saçturmaq.

açuq

açıq. azad. yazıq. yazuq. yaçuq. saçuq (bağsız, bəndsiz) (baz. rəha. quşadə). saçuq at. -yazuq topraq. yazuq el.

açurmaq

yaçurmaq. (yaturmaq. yasurmaq) açırmaq. salmaq. sərmək. -döşəklər yaçulsun,

yatanlar yatunsun. -süsun yaçub ölkəyə.
ah

-için, ah çəkmək: yoxurmaq. yaxurmaq.

-ah çəkmək: iç çəkmək. söfürmək. için dartmaq. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq.
yazığınmaq. qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus
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yemək. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ edmək.

-ah, için çəkmək: yaxırmaq. iç keçirmək.
ahah

ahah. ahang. ahək. səric. sərci. sarıc. sarcı.

ahahlı

kirəcli. -kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.

ahahlı

kirəcli. -kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

ahanq

ahang. ahah. ahək. səric. sərci. sarıc. sarcı.

ahəq

ahək. ahah. ahang. səric. sərci. sarıc. sarcı.

ahənqli

-xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli: . sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq.
soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. - sayraq şarkıçı.

axmaq

1. quşbaşı. avanaq. saya. sadə. 1. salaq. 1. sağalmaq. sağılmaq. süzülmək.
uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. 1. salansağ. 1. sallanmaq. sarğmaq. süzmək. yer altı sallanan sular. 1. salsıq. samsıq. sərsik. səfeh. - diri salsıq: sırtsərsik. çin
səfeh. 1. sovramaq. savramaq. sağlamaq. sovlamaq. sarğalamaq. -gözdən yaş
sağruqdı: gözdən yaş qoyuldu.

axmaqlamaq

axmağlamaq. avmağlamaq. sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq.

savsağlamaq. sərsəmləmək. səfehləmək.
axmaqlar

-axmaqlar hər nə yapabilirlər.

axmazlaşmaq

qurumaq.

ailə

əşəv. eşəv. xanəvadə. durmuş. dumruş. tumruş. -durmuş pozar: xanəvadə ailə
dağıdan. -durmuş qurmaq: durmuşa çıxmaq: evlənmək.

ajir

acır. didik. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. çalan. çalanğ. çorqul. alarm.

alert. bəllət. öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi,
işarəti.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

aq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

ağ. av. hörgü. örgü. avlama, tutma aracı. 1. ağı. av. avı. ( < avmaq: almaq). 1.

iki nərsənin birbirinə avlayan, yapışdıran tikə. 1. tələ. dam. 1. ağ!. ağı!. ağıl.
uç!. uçul. 1. ağ!. ağı!. ağıl. çıx!. çılxıl. 1. rast. (# çəp: qara)
-nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ
çuxadur donumuz.
-olum ağ boya, ölüm qarası, bir evrəndir ekiz arası
-sərilən, sərpmə ağ, duzağ, tor: saçma.
-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə:
sarap. sarab. sarqağuc.

- savır ağ : teyxa ağ. (savır: net. xalis).
-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.

-ağ biçimində seyrək hörülmüş, incə, kiçik bacaları olan parça: tor. ( < tuğ).
-incə teldən toxunmuş duzağ, ağ, tələ: tozaq.
-tor, ağ kimi incə bir qat sürtmək: tortunmaq. tortuşmaq. sürtünmək. -əlim yara,
yağım yoxdu tortunam, yolum uza uzaq, atım yoxdur yortunam (çapam).

-ağ ləkəli, axmalı nərsə: yağal. -yağal at. -yağal keçi.
-ağ at donu: sütqır.
-alnında ağ axması olan sarı donlu at: ağşaq. axşaq. qaşqa. qaşqay. sürən.
-ağ günüz olsun.
-ağ süyüt. (suyut: suvut. süyüt. boya. rəng).

-ağ gəlin payın olsun: toyunda qayıtsın. (subaya uğur dilək, alqış).
-ağ qoyunu görənlər, için dolu yağ bilər. (bilər: sanar).
-ağ günüz olsun.
-ağ günlərdən: ağın. -getdi gözüm yarığı, qaldı ağın qarığı. (yarıq: ışıq). (qarığ:
kölgə) (ağ günlərdən bir kölgə qaldı).

aqa

ağa. 1. yiyə. sahib. malik. - iş ağaları. - yer ağaları. - mal ağaları. 1. sayım.
sayıt. qayıt. bəy. əfəndi. 1. soylu kişi. 1. sanlağ. saylağ. sayın. sanlı. əriş. ərin.
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möhtərəm. hörmətli.
-ağa itinə, itdə quyruğuna toxladar. (toxlatmaq: irca vermək).

aqac

ağac. 1. (yayvan, yassı ağac). çörək yoğuru yayma taxdası. yasac. yasğac. 1.

yarqış. yarqıc. yol ölçüsü. 1. dal. ( -dalbudaq: (şax o bərg).
-yarılmış odun, ağac: yarmaca. yarmaça. odun parçası.
-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

-sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac: salv. salva. səlvi > sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi.
-yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu
budağlı ağac: sürgü. sürgə. irtıq. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.

-yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın tölkməyən ağac: sərüv. sərv < sürpü.
sürvi. sərvi. səlfi. sivi.
-ağac dibdən su içər, kişi başdan.
-yəhərin oturduğu ağac otraq: yəhərlik. əkərlik. yəhərduruq.

-yığı ağac: tom ağac. (yığı: tığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin bol, sıx olanı).
-ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli,
çəlik arac: dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə.
torpu.
-ağac, təxdə parçası, tikəsi: yığac.

-kəsiləcək, qurumuş, odunluq ağac: yatır. -bu bağda yatırlıq ağac yoxdu.
- çürük ağac özündən, çürük kişi sözündən (bəlqürür)
- toxumada ipləri tutan ağac: sıyırqı
-ağac qələməsi, fidanı: salma. salmıq. tikmə. tikmik.
-davamlı durumlu, sərt yumşaq, əsnək ağac çeşiti: kürt. (yay, çubuq düzəlinir)
- saçalı ağac. (saça: qol. budaq. şö'bə. inşiab. firqə).
-ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. kağlac.
-dikinə uzanan, boylanan ağac: sarağac. salağac. salğac. qələmə.
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- salıntı ağac: sel gətirmiş odun. - salıntı salqı: verilmiş sorağ, xəbər.
-bolluqda ağac salmaq: sapralamaq. salğalamaq. tikmək.
-ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab: iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab,
torbasavat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.
-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.
-az yapraqlı ağac, bitgi: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). seyik.
seyrək}.
-dalsız budaqsız ağac: sayıl. sıyıl. saylam. sıylım.
-ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. dəmir siğ. - ağac siğ.
-sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd: silən. selən.
büküt.
-kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə. (qay: pis).

aqacı

- söğüt ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər: söğüt suya, qazıq
qata.
-söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur: (söğüt sulunğa,
qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).
-üzüm ağacı: sağa. asma. möv.
-əl ağacı: soğat. soxat. sovat. soyat. maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada
işlənən dəğənək.
-sürağacı: qapı sürgüsü.

-qələmə ağacı: dal.
-daş, nərsəni yonmada, yarılan ağacı açıb yarmada işlənən tirə, qıssa soxu,
qələm: yalma. yarma.

aqacının

-çırpılan yemiş ağacının altına tutulan çarşab: yelən. yelan.

-söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək
(iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən
püfləmək).
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-salmanın (mövün, üzüm ağacının) qoraya dolması: dolqalanmaq. dalqalanmaq.
qoralanmaq.

-üzüm ağacının: salmanın. mövün. -salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni
bağlamış, dolmuş dənəsi: dolqa. dalqa. {tarqa (divan)}. qora. -dolqaları alarmış,
süycü (şərab) çağı ilərmiş (irərmiş: yetimiş).

aqaclar

- bu il ağaclar gül salmadılar. (salmaq: bir nərsədən nərsə çıxmaq).
-dirək, dayaq üzərə yatayına (üfüqi) qoyulan uzun ağaclar: quşqonmaz.
-qabırqaların altına düzülən əğrik atmalar, ağaclar: sallama. dallama. (qabırqa:
dama sərilən saxsı tikələri). - bu evin çatısın örtməyə yüzdən çox sallama gərəkdir. damın sallamasının biri qırılıb.
-bu bərk toprağla, susuzluğla ağaclar necə sürsün. (sürmək: sürgütmək. gövərmək.
gəlişmək. böyümək).

aqacların

-ağacların artığ, yeni çıxmış sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı: sırat. sırıt.
-yaz çağı ağacların, bitlərin cücərmə, zuğlanma çağı: dalçavğan. dalçağan.

aqactan

-kəsilən ağacdan yerdə qalan bölüm: kütük. kötük. oturqa.
-qaçan yapraq ağacdan, yel əsiyə oyunçaq.

aqal

-savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu:kəpək. kəvək (moğol) xəvəh
(moğol) kəvəl. səbus < savus.

aqalıq

ağalıq. tapu. tutuğluq. tutluq. kəsilik. malikiyyət.

-bağşıc, bəylik, ağalıq, hörmət, təkrim, mərhəmət, ehsan edmək: söyürgəmək.
sövürgəmək. səvirgəmək. sivərgəmək. ağırmışi.

aqamtan

-ağamdan bir at isdərim, verirsə minər gəlirim, verməzsə, dönər gəlirim.

aqan

1. axan. axıcı. suyuğ. sızık. mayə. maye. 1. axan. keçən. süzən. sızan. sürən.
1. axan. axqan. axılqan.
-yekə aqan: uca hökmdar.
-axan tərlə, sızan qanla ıslaq topraq qurumaz.
-suyu axan göz: sumarıq. yaşlı göz.
-buran, axan, yayılan, uçan, dağılan, mütəsaid olan nərsə: sov. sav. (> suv (fars)}.
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( < savmaq). iy. qoxu. tüstü. ışıq. (xəbər). -suda qaldıqca savlanır: iylənir. -burnuma
bir sav gəmir.

-axan nərsələrin basıncı, hızı, yeyinliyi, irti, sürəti: suvun. sürün.
-axan, çıxan nərsənin çıxışının ağzı: sürtün. savat.
-boşuna axan, gedən su, nərsə: sürtün.
-burun suyu dayanmada axan soyuğdəğmə kəsəli: suzam. sucam. zükam.
-axan nərsənin oyaraq bıraxdığı yarıq, arx, iz: yar ( < yarmaq).
- ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz. (əsik: əsrük. kefli)
- bol bol axan su:gürdür gürdür.
-yer altında axan suyun səsi: gürləvik. gurlavıq.
-bir yerdən şığıb, iticə axan, saçan, çıxan, düşən nərsə: saçma. axın.
-yaradan axan sarı su: sarus. sasuq. (sarı su).
-sel tutan, sel axan yer, dərə: selavat. selağat. selaşat.
-bir yerdən axan, süzən, çıxan nərsə: sızat. süzət. - sızat sular küçələri
batalağlamış.
-cansızlıqdan, gücsüzlükdən axan tər: sızma - sızıq sürmək: şır şır tər axmaq.
-incə, az axan nərsə: sızacığ. cırcır. - sızacığ qırnayla yuğunmağ güc olur.

aqanın

-ağanın malı çıxar, nökərin canı.

aqanultuz

axanulduz. ağma. şahap.

aqar

1. axar. axır. sürəv. sürü. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə.
küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv.
gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup.
kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək. 1. ağar. ağdı. seçik. pak. mə'sum. 1. axar. yorıq. cərəyan. çayın iti yorığına düşdük.
-yolun, axar suyun qollara ayrılan yeri: savdırma. (çavdırma). savaq.
- axar axarda gedər, barıb oluna yetər. (oluna: olacağına).

aqarı

-bir axarı, işləmi durdurmaq, daşlamaq: saxlamaq. - dəğirmanı sav.
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1. axarlı. sarqın. bir durumun uyqunu, iyi gedişi. - sarqın alver. - sarqın tükan. sarqın araba. 1. axarlı. yağlı. ravan. -yağlı yazı.

aqarmaq

1. ağarmaq. ağramaq. ağmaq. ağımaq. ağılmaq. ağlımaq. 1. ağarmaq.
üzlənmək. üzə çıxmaq. açılmaq. 1. ağarmaq. yarımaq. sökmək. (ifşa edmək). dan yarıdı. -bizim ulduz yarımadı: çıxmadı, doğmadı, ışımadı.

aqarta

- axar axarda gedər, barıb oluna yetər. (oluna: olacağına).

aqartma

-dişlərin ağartma: sırıtma. sırıtış. təbəssüm.

aqartmaq

ağartmaq. safaltmaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək.

nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın almaq.
aqartmaq

-dişlərin ağartmaq: sıyıtmaq. sırıtmaq. sıytılmaq. sırtılmaq. sırtıqlanmaq. sırtarmaq.
sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq. sürbetinmək. sırbitinmək.

aqarttamaq

ağartdamaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq.

sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. çallamaq. arçamaq.
arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək.
(sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi
burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

aqası

-boşluqdan, şolluqdan axası olmaq, sallanmaq: tökülmək. töklüşmək. -paltarı
əğnindən töklüşür.
-kərvan ağası: kərvançı. kərvanbaşı. sarqağa. sarban. sariban.

aqcın

-axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu).

aqı

ağı. ağ. av. avı. ( < avmaq: almaq). 1. iki nərsənin birbirinə avlayan, yapışdıran

tikə. 1. tələ. dam. 1. ağı!. ağ!. ağıl. 1. uç!. uçul. 1. çıx!. çılxıl. 1. arası. -iki qıçın
ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri: yapış. -uşağ tərləsə yapış soğıcları
tez yanar. (sorğıc: soğıc: gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. zar. sar).

-(gözünün ağı qarası sökülüb yei çuxur qalmış olan) soxur. çuxur. kor.
-ağı tuluğu: zəhrimar.
-üstü gən, ağı körüklü (qat qat olub açılıb yığılan) dizdən dar şalvar çeşiti: sıxma.
-balışağı: balış savrığı. balış savruğu. balış saruğu. balış mələfəsi.
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-döşəkağı: döşək savrığı. döşək savruğu. döşək saruğu. döşək mələfəsi.
-yastıqağı: yastıq savrığı. yastıq savruğu. yastıq saruğu. yastıq mələfəsi.
-yorqanağı: yorqan savrığı. yorqan savruğu. yorqan saruğu. yorqan mələfəsi.

aqıb

-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).

-süzüb, axıb gedmək: süvtənmək. sürlənmək.
-suyu axıb, göz oyuğu sökük, boş qalmış görməz göz: soqur < suyqur. sökür.
korqu.

-quş kimi uçub, su kimi axıb, gül kimi solan sevgi. (deyim).
-yavaşca axıb aradan çıxmaq: sıvışmaq. sıyrılmaq. qaçışmaq.
-gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək: səğirmək. səğrimək.

aqıcı

1. axıcı. axan. suyuğ. sızık. mayə. maye. 1. axıcı. sıvıq. suvuq. suyuq.
qayılğan.
-bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan
qamış, şilank, güh, yol, kanal: sübək. süvək. sürək. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur.

-axıcı nərsəni arıtma üçün işlənən süzgəc: sürüm. sızım. safi.
aqıl!

ağıl. ağ!. ağı!. 1. uç!. uçul. 1. çıx!. çılxıl.

aqılar

ağılar: zəhərlər. korlar. azdırar. -qulaq vermək kötüyə, min yaxcını ağılar, min
yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.
-ağılar tutu: dərdlər otu. (tutu: tusu. (düşük) dərman. əlac. çara. çarar. yarar. şəfa).

aqılasın

-tarı ağılasın: kərəm, lüf edsin.

aqılı

-başı yastı ağılı ilan: yatağan.

aqılıqı

-çəkilən nərsənin qabının ağılığı: sar. sarm.

aqılqan

axılqan. axqan. axan.

aqıllanmaq

ağıllanmaq. quyruğu tava sapına dönmək. uslanmaq. durulmaq. qoyalmaq.

qoyulmaq. başa düşmək.
aqılmaq

axılmaq. axımaq. axmaq.
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aqılta

-ağulda oğlaq doğsa, otlağda otu biter.

aqım

axım. sürüm. gedim.

aqımaq

1. ağımaq. ağmaq. ağılmaq. ağlımaq. ağarmaq. ağramaq. 1. ağımaq. ağmaq.
toramaq. torımaq. 1. axımaq. axılmaq. axmaq.

aqımı

-külək, su axımı: axıntı. kürən.

aqımın

axımın. axım yönün -nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol,
sala, çara: savacağ. savac. savağ. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış.
-su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd, səd, nərsə: savacağ. savac.
savağ. savağbaşı.

aqımlı

axımlı. sürək. işlək. qırılmadan qazanclı olan. -bir sürək iş tapmaq gücündə
qalmaq.

-çox axımlı, işdə olan: sücəyin. sürəyin.
aqın

1. axın. cərəyan. -nərsənin axın (cərəyan) gücün azaldıb çoxaltma düğməsi:
süzək. sızağ. xod. -radyonun süzəyin al. -lampay, ocağa süzək ver. 1. axın. sürəkə.

gediş. satış. istəş, istən, təqaza ölçüsü. -sürəkəli mal. -bu il yemək ürünləri çox
sürəkəli değil. 1. ağın. ağ günlərdən. -getdi gözüm yarığı, qaldı ağın qarığı. (yarıq:
ışıq). (qarığ: kölgə) (ağ günlərdən bir kölgə qaldı). 1. axın. saçma. bir yerdən şığıb,

iticə axan, saçan, çıxan, düşən nərsə.
-ağır axın: sel. səl. sal. seləv. seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. - seləv yaş: göz
yaşının sel kimi axması.

-yumurtanın sarısın bu gün yeyir, ağın yarın. (çimri).
-dişinin ağın görsətmək: dodağ qaçırmaq.
aqını

-qabarmış su axını: savul. sovul > sel.

aqının

-yumurta ağının qabığı: sıy. siy.

aqınmaq

1. axınmaq. axıtınmaq. ağdırınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək.
döğünmək. 1. axınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. içindəkin
boşanmaq. -şabaş axındı. -çöp qabı töküldü. -qurdu töküldü: ağısı, zəhərəri,
qaşınması, ətacılığı dışarıqı, açıldı. 1. axınmaq. axmaq. uçunmaq. uçmaq. haldan,
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huşdan gedmək. -acından gözləri uçundu. 1. axınmaq. axıtılmaq. siyrilmək.
zivrilmək. süzülmək. tökülmək. 1. axınmaq. salğınmaq. yağınmaq. əğilmək. 1.
axınmaq. səğirmək. səğrimək. cummaq. 1. axınmaq. savrulmaq. sevrilmək.

səvrilmək. çəkilmək. (rəvan olmaq). - tünüz günüz ürək sənə savrulur.
aqınmaq

-ağırca, guruna axınmaq: sellənmək. selvənmək. səllənmək. selvənmək. sallanmaq.
salvanmaq.

aqıntı

1. axıntı. külək, su axımı. kürən. 1. axıntı. sızıntı. süzüzütü. sırğıntı. sızğıntı.
-alnında sağıntı, axıntı izi olan at, yılxı (heyvan): sağqar. qaşqay. qaşqa.
-axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ:salavan. salıvan.
çalavan. çalasal > çalasər.

aqıntılı

axıntılı. cərəyanlı. -çox axıntılı, cərəyanlı yer: sürəgən. çox işlək, ged gəlli yer.

aqıntısı

-burun axıntısı: burun suyu. suvquruq. süvkürük > sümgürük. sümük. fırtığ. muxat.

-kiçik su axıntısı: zolaq. yolaq. bulaq. kiçik arx. -axdırar gözüm yolağ: göz yaşım
bulağ tək axır.
-ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd:
sapay. səpəy. savba. savğa.

aqıntısın

-fırtığın, muxatın, burun suyun, axıntısın silmək: suvquruqmaq. süvkürükmək >
sümgürükmək.

aqır

1. ağır. yır. lığ. 1. ağır. yumğı. tumğı. çox. yığıq. giran. -yumğı dənğ: yekə, ağır
nəsə. -kişi yumğı gələr: çoxlu kişi gələr. 1. ağır. yüküş. yüküc. okuc. öküc. çox. 1.
ağır. daşqın. bahalı. -onu çox daşqın bulub almadım. -bu daşqınlıqda yaşamaq çox
ağır. -ağır təprin: { 1. ağır tərpəş (dəbəş). 1. öndə gedən ağır təprinirsə, dalda qalan
çatarmış}. 1. ağır. qağır. gərgin. çəngin. qarqın. (# səngin. dəngin. dərgin. tərgin.
yumuşaq. mö'tədil. musaid. mürəttəb). 1. bağdallı. salmıqlı. salmığlı. saltığlı.

salbatlı. mətin. səqil. ustuvar. e’tibarlı. səlabətli. heybətli. məhabətli. 1. ağır.
ağramlı. çağlı. çağıl. sallı. çəkirli. çəkili. dartılı. 1. ağır. qatı. qusqa. qozqa.
qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır.
qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. mətin. 1. ağır. salma.
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səngin. 1. ağır. sinin. singin. sakın. səkin. yavaş. aram. 1. ağır. salmıqlı. çəkili.
ağramlı. 1. axır. axar. sürəv. sürü. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv.
kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm.
gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv.
qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar.
kürək kürək. gürək gürək. 1. axir. savrıq. savır. son.
-uzunsov, yoğun, ağır toxmaq çeşiti: sallama. salman. salman toxmaq. güpsə.
güpsük. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir)
-hər ağır olan nərsə: kürək. küyrək. gürək.
-ağır dusdaq: kürək. küyrək. gürək.
-ağır nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq: küsümək. kösgümək. çökgütmək.
küsgütmək. kösgütmək. köşgütmək.
-əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək: salbamaq.
sambamaq. samlamaq. sallamaq.
-ağır yüngül edmə: saldarış. (sallayıb ağırlığına baxma) yoxlayış. ölçəyiş. dartış.
tutuş. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.
-ağır yüngül edmək: saldarlamaq. sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq. danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.
-ağır axın: sel. səl. sal. seləv. seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. - seləv yaş: göz
yaşının sel kimi axması.
-ağır ağır enmek, girmek, etgiləmək, tə'sir edmək, içine işləyib girmək: sınğmaq.
-ağır tıxac tırafik: sıxqatnav. sırqatnav. (sır. sıx. tıx).
-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə

-sevmək ən dəğərli vergi, ən çətin öğrənməyə, ən ağır olan itirməyə.
-(aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq: sıxqa. >
sikkə. sikgə. səqqə. - səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş.
-ağır olsa bir bölük, parçalasan sürərsən.
-ağır, güc gələn: sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sinirən. sindirən.
(sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). (> səngin (fars)}. - çox əmək
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sınğıran iş: çox güc aparan iş.
-ağır, iti yoxuş: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. gəriş. kəriş. sinəkeş.
-dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım.
sıldırım. kəsmən. seldırım.
-ağır təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. (təprinmək. devrinmək. davranmaq.
təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq yorışmaq. yerişmək. hərəkətlənmək.
hərəkət edmək. rəfdar edmək).

-yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül qaramaz. (eyku: yaxcı).
(qaramaz: baxmaz).

-ağır davran: batman gəl.
-ağır ol, batman döv.

-yenilməkdən bayağı, tovlanmaqdan ağır nərsə yox. (yenilməkdən: sınmaqdan.
şikəs yeməkdən). (bayağı: normal. təbii. məmuli). (tovlanmaqdan: aldanmaqdan).

-ağır otur batman gəz. (batman gəz: uçma. düşün. farqına var. xəyallara dalma). 1. ağır nərsələrə qoyulan iri qolluq: yamıc. yanıc.

-yavaş yavaş, ağır davranmaq: tutunmaq. yavaşsıramaq. tələsməmək.
çalbasmamaq. çalbalamamaq. mulahizə edmək. (mulahizə edməmək: uçurlamaq.
oymazmaq. aymazmaq). -tutuna tutuna işləmək.

-ağır olur ağrısı, düz yerinə almış olursan yalan.
-ağır yanlış, xəta: üğə. ürə. -üğə yapmaq.
-artığlı, ağır yük: dolbat. tuğbat.
-üstün döğülən ağır batman kündə dəmir: örsan. örsən. sindan. zindan. -töğülən
dəmir sınmasa, sindan olur.

-yatıracaq, qorxunc ağır kəsəl: yatığ. -səni görüm yatığın olmasın. -yatığ vurmuş.
-ağır vurqu, çırpı, sox, salıt, zərbə: dağan.
-dala ağır. {dal: tala. dala. çox. cüda (özbək)}.
-ağır əlli: əli ağır. yağır. yatır. (ağır) bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə
gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır olan. -nə yağır adamsın, nədən borcuvu
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üzmürsün.

-ağır çırpı, zərbə: təpir. tabur. təpgir. tapqur.
-bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır
olan: yağır. yatır. ağır əlli. əli ağır. -nə yağır adamsın, nədən borcuvu üzmürsün.

aqırbaş

ağırbaş. salqut. salmıq. mətin. səlabətli.

aqırbaşlıq

ağırbaşlıq. 1. qurumluluq. salğarlıq. 1. salqutluq. salmığlıq. səlabət.

aqırca

-ağırca, guruna axınmaq: sellənmək. selvənmək. səllənmək. selvənmək. sallanmaq.
salvanmaq.

aqırxəsiyətli

ağırxəsiyətli. ağırqılıqlı. qaşqabaqlı. qaraqabaqlı. küsənət. küsnət. gücənət.

gücnət.
aqırqılıqlı

ağırqılıqlı. ağırxəsiyətli. qaşqabaqlı. qaraqabaqlı. küsənət. küsnət. gücənət.

gücnət.
aqırlama

ağırlama. 1. ağırlayış. ağırsayış. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış.

ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama.
sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş.
ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz. 1. susuyuş. yavaşlama. 1. yasınma. yaslanma.
yaslama. sayqama. böyükləmə. ululama. ərciş. ərtiş. ərşit. tapsıt. təpsid.
təbcid. təzim. ehtiram. giramidaşt.
aqırlamaq

ağırlamaq. 1. salmıqlamaq. çəkiləmək. çəkəmək. çəkmək. dartmaq. 1.

sanmaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək.
duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq.
önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq.
ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o
demək deyir ki onadın. 1. söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq.

sevişləmək. əzizləmək. 1. tapılamaq. qulğutmaq. pəziralıq edmək. 1.
yorutmaq. yortutmaq. yoğrutmaq. ziyafət vermək, çəkmək. yasıtlamaq.
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-kişilər görnüşüylə qarşılanır, bilimiylə ağırlanır, davranışıyla uğurlanır. (kişilər:
adamlar) (mevlana).

aqırlanmaq

ağırlanmaq yırlanmaq. lığlanmaq. -bu ara tənim çox yırlanmış.

aqırlanmaq

ağırlanmaq. çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq. çəkirlənmək. dartınmaq.

aqırlaşmaq

ağırlaşmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq.

qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq.
qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq.
möhkəmləşmək. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq.
mətinləşmək.
aqırlatmaq

ağırlatmaq. (artıraraq) qatılaşdırmaq. yoğunlatmaq. soxmaq. suxmaq. -bu torba
çox soxmağa dözməz.

aqırlayış

ağırlayış. ağırlama. ağırsayış. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə.

sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış.
böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit.
ehtiram. ezaz. təziz.
aqırlıq

ağırlıq. 1. minnət. mingit ( < minmək). yük. - bunun bizə mingiti yox. - bunun
mingitindən necə çıxa bilirim. 1. salmığ. saltığ. salbat. mətanət. səqillilik.

ustuvarlıq. bağdallılıq. e'tibarlılıq. mö'təbərlik. səlabətlilik. e’tibarlılıq.
məhabətlilik. ustuvarlılıq. 1. sıxıntı. darıxma. - axşam üsdü bir sıxıntı basır ki. 1.
qısıllıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. koğluq.
kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq.
uyuşuqluq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət. rəxavət.
-basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik: sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq .
sıxlıvçılıq. sıxılçılıq.
-içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar: . sıxıv. - onun bu yaramaz
işləri çox sıxıvlıdır.
-basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik: sıxılıvcanlıq . sıxılıvçılıq.
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sıxlıvçılıq. sıxılçılıq.

-misqalın dördə biri olan ağırlıq ölçüsü: dəng.
aqırlıqın

-sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq: saldarlamaq. ağır yüngül edmək. danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

aqırlıqıntan

-nərsənin ağırlığından, uzunluğundan əzilmək, yorulmaq, cana gəlmək,
öləsinmək: üzülmək. -üzülməsin ilqarın: sınmasın əhdin. -iğil (sökəl) üzülür: xəsdə
çox acır.

aqırmışi

ağırmışi. söyürgəmək. sövürgəmək. səvirgəmək. sivərgəmək. bağşıc, bəylik,

ağalıq, hörmət, təkrim, mərhəmət, ehsan edmək.
aqırsayış

ağırsayış. ağırlama. ağırlayış. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə.

sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış.
böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit.
ehtiram. ezaz. təziz.
aqış

axış. sürə. sürüm. cərəyan.
-seviş ağış, tün gün üzə yürkünər: yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar.

aqışıq

-götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə.
səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

aqışın

-axışın, gedişin, oluşun tutmaq.

aqışına

-oluruna, axışına vermək, ötürmək: sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq.
saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq.
ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək.
qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev
eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

aqışqan

1. axışqan. dəğişgən. suruğ. sürük. hərəkətli. səyyal. mobil. 1. axışqan. suruğ.
sürük. suyuğ. səlis. rəvan.

aqıt

ağıt. sıxıt.
-ağıt söyləmək: sıxıtmaq. sıxlamaq.
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-axıdan qabın ağzına sarılan tor, parça: sarım. süzüt. safi (kağaz. tor. parça).
-suyu, pulu, nərsəni özündə saxlamayan, özündən tez axıdan nərsə: silgik.

aqıtılmaq

axıtılmaq. axınmaq. siyrilmək. zivrilmək. süzülmək. tökülmək.

aqıtıltıqı

-axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ:salavan. salıvan.
çalavan. çalasal > çalasər.

aqıtıltıqı

-suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer: savağ. sovağ.

aqıtınmaq

axıtınmaq. axınmaq. ağdırınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.

aqıtma

-suyu birdən, iti axıtma üçün arac: sığan. qonduğ. qunduğ. sifon.

aqıtmaq

axıtmaq. 1. dartmaq. datmaq. -göz yaşların dartdı. 1. süzütmək. sızıtmaq.

damıtmaq. -üzərinə biraz yağ sızıt. 1. utaşırmaq. tutaşıtmaq. tuşatıtmaq.
yürgətmək. yürkətmək. sərmək. sərgitmək. cari, rayic edmək. cərəyan vermək.
adətə, dəbə salmaq. mərsum edmək. 1. axqırmaq. yağıtmaq. yağdırmaq.
salğamaq. salğatmaq. salxamaq. salxatmaq. tökmək. (sərazir, cari edmək) 1.

sağramaq. sağırmaq. sağmaq. süzmək. tökmək. 1. sırıtmaq. sırılatmaq.
sürülətmək. zürülətmək. 1. siyirmək. zivirmək. süzürmək. 1. siyritmək.
siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. süzütmək. axdırmaq. tökdürmək.
-bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan
qamış, şilank, güh, yol, kanal: sübək. süvək. sürək. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur.
-nərsədən dışarı axıtmaq: sağqurmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt
sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. {# soğurmaq: sormaq. somurmaq.
sığırmaq. sınğırmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu
sığırdı, sınğırdı. (somurdu)}
-nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək: içmək. simirmək. soğurmaq: sormaq. somurmaq.
sığırmaq. sınğırmaq. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq.
nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə
sağuran üzündə yığar}
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-son damcısına dək nərsəni bir yerdən götürmək, axıtmaq, ağdarmaq: sırqırmaq.
sıyırmaq. sirgirmək.

aqız

1. axız. yağız. sağız. şəhab 1. axız. axızan. sağız. sağızan. şirə kimi yapışqan,
suvaşıb asılan hər nə. - sağız topraq: ət palçığı. 1. ağız. sökün > sükün. lülə, şüşə
kimi nərsələrin ağzı. 1. ağız. dişlan.
-ağız suyu: . sağur. suğu. - sağur yarın yuxarı, topla onu üzündə.
-ağız suyun atmaq: sağurmaq. suğurmaq. tüpürmək.
- ağız salmaq: dişləmək.
-ağız aramaq: yoxlamaq. savlaşmaq. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək. kimdən bu sözləri yoxladın. - ilk axşamdan yoxlamağa el içinə, küçələrə casutlar
saldı.
- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
-nərsənin uc ucu, ağız ağzı, lap qırağı, başı: silə. - dam herəsiynən silə durmuşdu. uçurum siləsində. - sənin əlindən silə gəldim: cana gəldim bıqdım. (siləmə: cana
gəlmiş).
-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).
-yava ağız: yavaız. yavaçı > yafaçı. (yavəqu).
-ağız ağızdan yel alar.
-ağız çoxu aşa qolay, əlin çoxu işə.
-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.
(alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş.
-sütdən ağız pişərsə, üfləb üfləb su içər.
-yelli ağız söylədiğin bilənməz.
-ağız açdın ölçü bil, iş yapındın ülgü bil.
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-dadlı dadlı deməklə, ağız hələ süycəməz. (süycəməz: dadlanmaz. şirinlənməz).
-ağız verən aş verməz.
-ağız suyu: süzüq.
-birlikdə dil ağız verib, oylanıb savlanıb (düşünüb ilhamlanıb), gəzişib dolaşmaq:
uçraşmaq. -ərkək dişi ucraşar.
-əl uzanar, ağız yeyər göz utanar.

aqızalma

ağızalma. 1. saçaltı. tutğuc. tuştuğ. çatşuq. çaştuq (> çaşt (fars)}. qəhvəaltı.

sübhanə. 1. quşluq. tuşluq. sübhanə. çaşt.
aqızan

axızan. axız. sağız. sağızan. şirə kimi yapışqan, suvaşıb asılan hər nə. - sağız
topraq: ət palçığı.

aqızbirə

-ağızbirə tanrı vər. (ağzı bir olana tanrı verir).

aqızbirliq

-ağızbirlik güc yasar. (yasar: qurar).

aqızın

-qovuşan nərsələrdə incə ağızın, ucun, gen yana keçdiyi yer, birləşmə yeri: sürət.
sirət.

aqızla

-ağızla çalınan ney: sırğın. sızğın.

aqızlı

-çoxluq ağzı bir olsa, tək ağızlı duyulmaz.
-dilli ağızlı: dilli dibəkli.
-hər çeşit ağızlı qab, yer: sağca. sadağ. saxac. qoruncaq. qutu.
-saxsı, enli ağızlı qab: sağan. saxan. sağana. sehin. süt sağmağa, qurud əzəməyə
yarar qab. tağar. mətirət.
-iki ağızlı balta kəsər: salma.

aqızlıq

ağızlıq. ağızduruq. saçqı. köpəyin, bir heyvanın qapmaması üçün vurulan
ağızlığ.
-qırx ağızlıq el pozar, ara sözü ev pozar.
-yorğa ağızlıq: yalağçılıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük. təzəlzül .
-yorğa ağızlıq: yorğazlıq. məddah. xoşa gələn sözlər söyləyən. yaltaq. yaltaşa.
yalayürən. çaplus. mütəməlliq.

aqızmaq

ağızmaq. salmaq. devirmək. - yel ağacları salmış.
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susma. ağızpayı. tanğı. həqqi. susmaq üçün verilən nərsə. dilbasan.
boğazbasan.

aqızta

-ilkin qulaq sonra sıra ağızda.

aqıztan

-ağız ağızdan yel alar.

-ağızdan ön qulaq aç.
-söz çıxdısa ağızdan, geri girməz bayırdan.
-qafası kava, ağızdan hava. (kava: boş. çürük)
-ağızdan salınan su: salvağ. saldağ. tüpürük.

-götdən yeyər, ağızdan sıçar. (ağzıgözəl, deyingən, alaşa qadına deyiliir)
-könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan.
(yavuzdan: əğri. yağu)
-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

aqızturuq

ağızduruq. ağızlıq. saçqı. köpəyin, bir heyvanın qapmaması üçün vurulan

ağızlığ.
aqqan

axqan. axılqan. axan.

aqqırmaq

axqırmaq. axıtmaq. yağıtmaq. yağdırmaq. salğamaq. salğatmaq. salxamaq.
salxatmaq. tökmək. (sərazir, cari edmək) .

aqqönül

ağkönül. silik. sulu. sıvık. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. nazik. yalxı. yalxoy. lətif.

kibar. mehriban. məhəbbətli. nərm. mulayim.
aqlaqıq

axlağıq. yağlağıq. axlatıq. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış.

toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım.
yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış.
yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış.
saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.
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ağlama. sıxıt. göz yaşın sıxma.
-saçılan sütə ağlama: yıxıqla yıxılma, yanığla yanma. keçəndən keç, ötəndən öt.
-yol gedənin, yol ardıca ağlama, ürək tövlə deyil, öküz inək bağlama.

aqlamaq

ağlamaq. 1. ığlamaq. (gözsıxıtmaq) sıxıtmaq. sıxlamaq. göz yaşın sıxmaq. ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq. 1. yığlav. -aclıq tokluq, gülüv yığlav,
eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub. (gülüv: gülmək). (yığlav: ağlamaq) . 1.

sığtamaq. sağatmaq. yığlamaq. 1. zırıncamaq. zırıldamaq. sırıncamaq.
sığıncamaq. acı çəkmək.
-için çəkib ağlamaq: sığıtmaq. sağıtmaq. sağutmaq. hıncqırmaq.
-yanğırıb, zarqırıb ağlamaq: (> nalə, zari edmək). sığdamaq.
- çığır salıb ağlamaq: hay küylə ağlamaq.
- hay küylə ağlamaq: çığır salıb ağlamaq.

aqlar

-ağlar göz: yaşıq göz.
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa)

- çox gülən bir ağlar.
aqlaşmaq

ağlaşmaq. sığıdaşmaq. sağdaşmaq. sağutaşmaq. hıncqırışmaq.

aqlat

axlat. 1. yağlat. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli.

güvək. güvəc. güvəcin. dinc. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı. 1. yağlat. təkin. sakin. dinc. dəlisov olmayan. toxdat. rahat.
aqlatıq

axlatıq. axlağıq. yağlağıq. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış.

toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım.
yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış.
yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış.
saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

aqlayan

-yerli yersiz ağlayan: sövüklü göz. sızık. zırzır. yaşlı göz.
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aqlayıb

-ağlayıb inləmə: sığıt.

aqlayır

-kimləri üçün. -gülənməyən ağlayır, susanmıyan qonuşur, ölənməyən yaşayır.

aqlımaq

ağlımaq. ağılmaq. ağmaq. ağımaq. ağarmaq. ağramaq.

aqlıya

-ağlıya ağlıya burnun çəkmək: sıxmırmaq. sımxırmaq.

aqlov

axlov. oxlav. 1. ucu iti çubuğ. ox. ərkəklik yaraqı. sik. (1 < saçmaq. 1. soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək) . 1. sürgəc.

-axlov udmuş: sapsal udmuş. dimdik duran.
-çörəyi saç üsdə yerbəyer edmək üçün axlov çeşiti: yerköç.
aqma

1. ağma. axanulduz. şahap. 1. axma. salqı. tərəşşüh. təravüş.

aqmaq

1. ağmaq. dartmaq. qaymaq. ağmaq. sürünmək. -sağdan itəlisən sola dartılır. 1.
axmaq. sovramaq. savramaq. sağlamaq. sovlamaq. sarğalamaq. -gözdən yaş
sağruqdı: gözdən yaş qoyuldu. 1. ağmaq. ağımaq. ağılmaq. ağlımaq. ağarmaq.

ağramaq. 1. ağmaq. ağımaq. toramaq. torımaq. 1. axmaq. axınmaq. uçunmaq.
uçmaq. haldan, huşdan gedmək. -acından gözləri uçundu. 1. axmaq. axılmaq.
axımaq. 1. axmaq. səvgət. savğat. səhvət. səpə. çapa. səmə. (çəpələk.
səmələk. avara) səvsəx. savsax. gic. 1. savrılmaq. sağrılmaq. - yaş gözdən
sağrılır. 1. axmaq. savılmaq. səvilmək. sevilmək. burulmaq. qoyşamaq.

qayşamaq. meyillənmək. - iyi qaldı bir yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən
könlün ona savılar. - aydım ona savılma. 1. axmaq. saya. düzlük. düzəngə.

qanmaz. 1. axmaq. sezmək < süzmək. 1. savulmaq. sevilmək. sevrilmək.
sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. sevməyə başlamaq. süzmək. üz
tutmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu. 1. axmaq. quşbaşı. avanaq. saya.

sadə. 1. ağmaq. güpüşmək. kürpüşmək. qaymaq. sürüşmək. - tarlanın sağ yanı
kürpüşmüş. 1. axmaq. salansağ. 1. axmaq. salaq. 1. axmaq. sağalmaq.

sağılmaq. süzülmək. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. 1. axmaq. sağımaq.
yağımaq. iti yağmaq. şıdırğamaq. tökülmək. - barığa sağır: yağış şıdırır, tökür. 1.
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axmaq. sırğımaq. sızğımaq. sızmaq. süzmək. 1. axmaq. sallanmaq. sarğmaq.
süzmək. - yer altı sallanan sular. 1. axmaq. sarmaq. sərmək. - sərən çaylar, axan
qanlar. 1. axmaq. səğirmək. səğrimək. süzmək. - ürəyim birdən səğirdi. 1. axmaq.

salsıq. samsıq. sərsik. səfeh. - diri salsıq: sırtsərsik. çin səfeh. 1. axmaq. sərsəm.
səlsəm. bekara. budala. alıq. bacarıqsız. sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə.
səvə. saşa. səçə ( < saçımaq)
-damcı damcı qətrə qətrə axmaq, süzmək: tamışlamaq. damıclamaq. sarqınmaq. bitsədə yağışda tamışlayar: damıcı, damması qalar.
-çıxıb, süzüb sel kimi axmaq: savruğmaq. - göz yaşı savruğdi. - ürək yanar, yaşı
gözdən savruğar.
-şor şor, şır şır axmaq: şoğramaq. şığramaq.

aqmaqlar

-axmaqlar hər nə yapabilirlər.

aqmaqlıq

axmağlıq. avmağlıq. sarsamlıq. sərsəmlik. savsağ. səfehlik.

aqmalı

-ağ ləkəli, axmalı nərsə: yağal. -yağal at. -yağal keçi.

aqmaması

-işləyən çərxin axmaması üçün, açıq qapının bağlanmaması üçün soxulan,
qoyulan tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -dəğirman çərxinin dalğıcın
bərkit axmasın. -qapını dalğıcla yel çırpmasın.

aqmanı

-qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ qarışığından yapılan ota,
dərman: yağlıqara. -yağlıqara türkəçara otadır.

aqması

- göz yaşının sel kimi axması: seləv yaş. (# seləv: seləğ. sələv. sələğ. salav.
salağ. sel. səl. sal. ağır axın).
-çayın köpürüb, dalqalanıb axması: savruğmaq. - yaz ayları ırmaq çaylar savruğar.
-su kimi nərsələr gurul gurul çağlayıb, çağqayıb axması: gürləmək. gürlətmək.
gurlamaq. gurlatmaq.
-alnında ağ axması olan sarı donlu at: ağşaq. axşaq. qaşqa. qaşqay. sürən.

aqmazlaşmaq

axmazlaşmaq. qurumaq.

aqnamaq

ağnamaq. qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək. - salı ağnamaq: qayığı,
gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

aqram

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

ağram. ağrlıq. sal. çəki. çəkir. dartı.
- ağram salmaq: yüklənmək.

aqramlı

ağramlı. 1. ağır. çağlı. çağıl. sallı. çəkirli. çəkili. dartılı. 1. salmıqlı. çəkili. ağır.

aqramsız

ağramsız. salmıqsız. çəkisiz. yüngül.

aqrı

- sərin, soyuğ, ağrı: sazağ. sızağ. cana süzən, işləyən nərsə.
-acı sızı, acışıq, cicişik, ağrı: sızanaq. sızğanaq.
-qayığ hər yelə qalxmaz, qayğı hər beli bükməz, ağrı hər kimi utmaz. (utmaz:
öldürməz).

-ağrı uçurquc: ağrı toxdadan. ziddi dərd. müsəggin.
-yüngül ağrı, sancış, dərd: suzeş < sızış ( < sızlamaq: ağrımaq). -diş sızış. -ürək
sızış.

aqrıq

ağrıq. sinsik. sinsiyən . -çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan).

aqrılı

-yaxşı günü diş ağrılı olmaq: çox pis, kötü durumda olmaq.

aqrımaq

-hər yanı ağrımaq, əzilib tökülmək: soxa salınan yalı olmaq. (soxa: soxqu. soxu.
soxa. dibək. həvəng).

-yanıb çox ağrımaq: didik didmək. didik didik acımaq. -yaram baş verib didik didir.
aqrına

-ağrına gedmək: qurdlanmaq. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. qurdluluq, cicik
edmək. ciciklənmək. həsədlənmək. - əlli başlıya küsənən çox olur.

aqrının

-hər yuxunun bir sonu , min ağrının bir donu.

aqrınmaq

ağrınmaq. sızınmaq. sızanmaq. sızlanmaq. acınmaq. - bu yazığ balanı gördüm
ürəyim sızandı.

aqrısı

-dalıntı, dağılma, ayrılma, hicran dağlamsı, ağrısı, üzüyü, dəri: dağıntı.

-ağır olur ağrısı, düz yerinə almış olursan yalan.
-çəksən dərdi birlikdə, yüngül keçər ağrısı.
aqrışur

-qayıq bolan axrışur. (qayıq: züvgən).

aqrıtır

-dəğirman öz işindedir, caxcax baş ağrıdır.

aqrlıq

ağrlıq. ağram. sal. çəki. çəkir. dartı.
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ağruq. salğut. əsasi. bünyadi. (səngin) (giran. vəzin. səqil). - salğut sənaye':
səngin sənaye'.

aqsaq

-axsaq ayaq qızıl geyik qaçanmaz, qaçırsada qayavçudan qurtulmaz. (qayavçudan:
naməd ovçudan).
-işlərin yerində olmayıb, axsağ durum: solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə.
sölpü.

aqsaqı

-axsağı dayaq saxlar.

aqsaqın

-axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu).

aqsaqqal

ağsaqqal. sayağ. sayğa. mö'təməd.

aqsamaq

1. axsamaq. yançalmaq. yançılmaq. 1. axsamaq. yan çəkmək. yanın çəkə
çəkə, yanqılışca, düşə qalxa yerimək. topallamaq. -nəyindi niyə yan çəkirsin. 1.
axsamaq. yanğsırmaq. yan çalmaq. 1. axsamaq. yenimsəmək. enimsəmək. 1.
axsamaq. yenğsəmək. yensəmək. yengimək. ləngimək (> ləngidən (fars)}.

topallamaq. burtulmaq. 1. axsamaq. səkmək. 1. axsamaq. səkmək. səksimək. yelləncəkdə çox səksən gicələrsin. 1. axsamaq. səkmək. səğmək. səğirmək.

səğrimək. - tutduğun yolda səkmiyəsin. 1. axsamaq. asğamaq. silgimək.
solğumaq. salğımaq. soluğmaq. azalmaq. kəmilmək. - işlərimiz silgiyib.
aqsamasın

-at altında axsamasın. (alqış).

aqsatmaq

axsatmaq. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. - çətinliklər, səni
tutduğun yoldan səkdirməsin.

aqsatmamaq

axsatmamaq. səktirməmək.

aqşaq

1. ağşaq. axşaq. qaşqa. qaşqay. sürən. alnında ağ axması olan sarı donlu at.
1. axşaq. yaxşaq. sürsürə {(> sorsore (fars)}. sırıncağ. sürüncək. sıypancaq.
sıyrıncaq. süyrüncək. sürüncək.

aqşam

axşam. 1. urta. gecin. -irtə yasda, urta toyda yeyər. (irtə: səhər) (səhər yasda yiyər,
axşam toyda). 1. ütəsi. ütsü. (ütəsik: axşam. yeməyi. şam). 1. ütəsik. yeməyi.

şam (ütəsi: ütsü. axşam. ). 1. yaxşam. yaşğam. yatşam. - saçar yaxşam: saçar
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yaşğam: saçar yatşam: səhər axşam. - saçar yaxşam salqın qalxar. (saçar: saçış.
səhər).
-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar
kölgələr.

aqşamlayın

axşamlayın. ütəsi. ütsü. -ütəsi olmaq: axşam düşmək. axşam olmaq.

gecikmək.
aqtabar

ağdabar. atbarağ. tirişqov. oxsırış. tirbaran.

aqtalamaq

ağdalamaq. atbaramaq. tirşovlamaq. tirbarlamaq. oxbarlamaq. atqulamaq.

tirbaran edmək.
aqtar

ağdar. yağdar. leysan. neysan.

aqtaran

axdaran. 1. arca. aracıçı. arayan. araştıran. sorcaçı. sorşucu. sorcuçu. sorcaçı.

soracçı. sürcə. incələyən. çincələyən. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq.
muhəqqiq. 1. soruğçu. bazcu. soran.
aqtaranta

-ərin axdaranda var ər axdaranda.

aqtaraşmaq

ağdaraşmaq. tirşovuşmaq. tirbaraşmaq. oxşoruşmaq. atbaraşmaq.

atqulaşmaq. birbirinə güllə atmaq. güllələşmək.
aqtarıb

-axdarıb ağdarmaq: tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. altaşmaq. atlaşmaq.
altağatlamaq. altağaşlamaq. atlağuşlamaq. atlağutlamaq. çabalamaq. çalaqaşlamaq.
(cəst o xiz).
-sınayıb, yaxcısın axtarıb seçmək:sınalamaq. -çox sınalayan nə korun aldı, nə
keçəlin.

aqtarış

axdarış. arcayış. arşatış. sorc. sürc. sorc. soraca. soruc. sürc. incəyiş.

çincəyiş. təhqiq.
aqtarıtmaq

-axdatıb ağdarıtmaq: çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. altaşıtmaq. atlaşıtmaq. altağıtmaq.
atlağutamaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (> təkapu editmək (fars)}.

aqtarma

axtarma. arcamışi. aracmışi. arama. araştırı. arqış. sürcə. sorca. soruş. sorcuş.

sorcamışi. soracmışi. incələmə. çincələmə. təhqiq edmə.
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axdarmaq. axtarmaq. 1. arcalamaq. arşatlamaq. araşdırmaq. sürcəmək.

sorcamaq. soraclamaq. soracalamaq. soruclamaq. incələmək. çincələmək.
təhqiq edmək. 1. aramaq. araclamaq. araştırmaq. sürcəmək. sürcətmək.
sorcamaq. qarqanmaq. incələmək. təhqiqləmək.
-axdarıb ağdarmaq: tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. altaşmaq. atlaşmaq.
altağatlamaq. altağaşlamaq. atlağuşlamaq. atlağutlamaq. çabalamaq. çalaqaşlamaq.
(cəst o xiz).

-açıb töküb axdarmaq: uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. oşunmaq. oğşunmaq.
ovşunmaq. -onun evin uğşundular heç nə tapamadılar. -bu sorunu kim ovşuya bilər.
-gizlənməyə yer axdarmaq: singirmək.
-son damcısına dək nərsəni bir yerdən götürmək, axıtmaq, ağdarmaq: sırqırmaq.
sıyırmaq. sirgirmək.

aqtartıqın

-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.

aqtatıb

-axdatıb ağdarıtmaq: çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. altaşıtmaq. atlaşıtmaq. altağıtmaq.
atlağutamaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (> təkapu editmək (fars)}.

aqtı

1. ağdı. ağar. seçik. pak. mə'sum. 1. axdı. -suv axdı: 1. su töküldü. 1. qoşun
ılqadı, töküldü.

-yağ axdı sürləyu. (sürləmək: süləmək. sulamaq. qoşun çəkmək).
aqtın

ağtın. axtın. yeğən. enən. inən. doğurca. qolçağ. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl.

quzun. oğul oğlu. çavluq. çağluq. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.
aqtırıb

-dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq,
mahasirə edmək: . sağır. səğir. - sağır av: savır av: avları çevrələyib bir ortaya
savırıb, qoğub tutma, avlamaq.

aqtırınmaq

ağdırınmaq. axınmaq. axıtınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.

aqtırmaq

axdırmaq. siyritmək. siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. süzütmək. axıtmaq.

tökdürmək.
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-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

aqulta

-ağulda oğlaq doğsa, otlağda otu biter.

aqunc

ağunc. ağuş. dərd. acı. sağuş. sağunc. - sağuş seviş: sağuş səviş: dərd o şadi.

aquş

ağuş. ağunc. dərd. acı. sağuş. sağunc. - sağuş seviş: sağuş səviş: dərd o şadi.

aquşqa!

əstəğfurullah.

aqz

-ağz birlikdə: ağz birçilikdə: ittihatda. -ağz alalıqdə: ağz alaçilikdə: təfrəqədə). baylıq, ağz birlikdə, köləlik, ağz alalıqda.
-ağz birlikdə: ağz birçilikdə: ittihatda. -ağz alalıqdə: ağz alaçilikdə: təfrəqədə). baylıq, ağz birlikdə, köləlik, ağz alalıqda.

-ağzı sulanmaq: suyu sızmaq. suyu süzmək. (# susamaq. susazmaq.
-axan, çıxan nərsənin çıxışının ağzı: sürtün. savat.

aqza

-ağza baxıb, tikə kəs.

-ürəyi tutma üçün ağza atılan azacıq yemək: tutğuc.
-işsiz sevgi qılınmaz, sevgi ağza sığınmaz.

aqzaçma

ağzaçma. ifdar.

aqzaltı

ağzaltı. sübhanə.

aqzan

ağzan. ozan. çançan. çox danışan kimsə. söz körüyü. (savt (sovt) (ərəb) : səs).

aqzaşmaq

ağzaşmaq. üstəlmək. sərriz olmaq. (əfzayiş tapmaq). -yağış yağsa göllər suyu
üstələr.

aqzı

-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.
-çoxluq ağzı bir olsa, tək ağızlı duyulmaz.
-sözü sözə oxşamaz, ağzı sözdən boşamaz. (boşamaz: boşalmaz)
-ağzı dar olan qab, nərsə: sığıl. (# sıyıl: ağzı gən olan qab, nərsə).
-ağzı gən olan qab, nərsə: sıyıl. (# sığıl: ağzı dar olan qab, nərsə)
-ağzı dar olan qab, nərsə: sığıl. (# sıyıl: ağzı gən olan qab, nərsə).
-nərsənin uc ucu, ağız ağzı, lap qırağı, başı: silə. - dam herəsiynən silə durmuşdu. -
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uçurum siləsində. - sənin əlindən silə gəldim: cana gəldim bıqdım. (siləmə: cana
gəlmiş).
-sındı, qayçı ağzı, artığı: sındığ. sınığ. qıraza. qurazə.
-ağzı açıq: çox danışan. -üzən balıq iz qoymaz, ağzı açıq giz qoymaz. (giz : sır). (giz
qoymaz: sir saxlamaz)
-ağzı gen qab: küvşat. küşat. köşat.
-(süt sağmağa yararlı) ağzı gen, dərin kasa: sağan. > sehin.
-ağzı köpürmək: azmaq. qazmaq. qızmaq. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək.
gürgəmək. küprəmək. köprəmək.
-ağzı gen qab: sağıc.
-gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab: sağır. sağrınğ. sehin.
sehing. səhəng.
-lülə, şüşə kimi nərsələrin ağzı: sökün > sükün. ağız.
-ağzı boş: boşboğaz. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü.
qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. çox danışan,
söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
-torba ağzı yığılmış, elin ağzı yığılmaz.

-ağzı qışıq bolsada, bəyin oğlu gəpləsin. (qışıq: qıyşıq. qayşıq. əğri).
-baxdı açıq, əli işli, ağzı dişli. (alqış sözü).
-ağzı açıq qoydu: şaşıtdı. anğıtdı. tanğıtdı. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü,
bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı
(oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar.
{toğraqlanmaq: tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq.
çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək)}.
-yumaz (yumağız) ağzı bütün, az danışan: yığağız. yığaz.

-ağzı yufa: yuağız. ağzı açıq, yırtıq. ağzı göyçәk yüngül, yersiz danışan. söz
tutmayan.

aqzıqözəl

-götdən yeyər, ağızdan sıçar. (ağzıgözəl, deyingən, alaşa qadına deyiliir).
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-alma pişə ağzıma düşə, qovaq yeri tələs işə. (qovaq: yerin).

-‘’alma pişə ağzıma düşə’’ öğrəşmə, günü gəlir işlər gedir tərsinə.
aqzın

- süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş.
(süycü: dadlı). (gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək). (ağzın açıb deyənlər:
ağzın açıb , gözün yumubdeyənlər).

- ağzın sikdiyim: ağzın sökdüyüm. (sikmək: sökmək).
-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.
-kişi dediyin tuluğdur, ağzın açsan dağılır (yıxılır). (kişi gücü dilində). (dilində:
sözündə)
-düşünmədən ağzın açıb salan, savan:salavı. salaçı. savaçı.
-corab torbacıqların ağzın sıxmaq, kip saxlamaq üçün, ağzında olan keşli,
qeytalı bölümü: tor. ( < tuğ).

aqzına

- ağzına soxduğum: ağzını sökdüyüm. (sikmək: sökmək).
- sözü ağzına tıxmaq: bir sözdə olurkən susdurulmaq.
- ağzına dək dolu: sap silmə. sap siləmə. sap silələmə. (sap: lap)
-ağzına gələni söyləmək: sansıraşmaq. sanğıraşmaq. çançınaşmaq. çançanaşmaq.
(çənə çalmaq) həvərələmək.
-axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ:salavan. salıvan.
çalavan. çalasal > çalasər.
-nərsəni ağzına dək tıxa basa, silmə doldurmaq: küpüləmək.
-quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ: sardığ. sarduvağ.
-ağzına gələni danışan: sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. başısoyuq.
-ağzına gələni, iti sözlər artamaq, söyləmək: savğamaq. savramaq. (narəva. dürüşt.
zişt). - ona nə olub genə belə savrayır.
-ağzına savağ taxmaq: savlamaq. sovlamaq. suvlamaq. sarlamaq. yulavlamaq.
cilovlamaq. maharlamaq.
-atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına vurulan dəmir: savlıq. sovluğ.
suvluğ. gəmlik. dəhənə.
- sözü ağzına qalmaq: sözun bitirəməmək.
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-ağzına gələni, içində olanı danışmaq: yan yanğıru danışmaq.
-axıdan qabın ağzına sarılan tor, parça: sarım. süzüt. safi (kağaz. tor. parça).
-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).

aqzını

ağzın. sözün. -çıxdığın dağın təpəsin qara, aldığın kişinin ağzını qara. (qara: yoxla).
(aldığın kişinin: evlənmədə erkək, dişi).

aqzınta

-corab torbacıqların ağzın sıxmaq, kip saxlamaq üçün, ağzında olan keşli,
qeytalı bölümü: tor. ( < tuğ).
-sözü ağzında qalmaq: saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. keçəmək.
çeçəmək.
- sözü ağzında qalmaq: deyəcək ara, yer bulmamaq.

aqzıntan

-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.
- ağzından düşürməmək: durmadan təkərləmək: saqqız qılıb çeynəmək.

aqzıva

-ağzıva bax tikə kəs, yağdaya bax yürə kəs. (yağdaya: duruma) (yürə: tədbir).

aqzıvi

- sikim ağzıvi: söküm ağzıvi. (sikmək: sökmək).

al

1. (boya). -supgi al. (supgi: süypgi. subəki. suvaki. su kimi açıq tözlü, boyalı). 1.
alyaz: qara yaz. ilk yaz. bahar. (# dal: son. -dalyaz: payız. ). 1. yanğal. al qırmızı. yanğal yanağ: al, qızıl üz.
- al ver: (soluq. nəfəs)doluğ soluq.
- al sox: al damqa. (sox: damqa. möhür)
- dilin dolan başına, el qadasın al vədəsində!
- sırğım al boya: ət rəngi. {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş,
tikinmiş, işlənmiş) nərsə}.
-isdirsən bal çörək, al əlinə bel kürək.
-soluq al, vər: soluq solut. (dəm bazdəm).
-tan al: silkələn. tanı. e'tiraf ed.

-al gömlek gizlenmez. (olağan veya yasa dışı olaraq yapılan bir işi gizləmək
imkansızdır. mutlaqa bir şekilde duyulur yada görülür).
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-sözünü duyda gəlini al, qırığın gördə daşını.
-al qara: alaboz. yağız. ətləsi boya. külsi boya. -yağız yer: yer kürəsi. -yağız at: ətləs
boyalı, külsi at.

-altına al: vur!. sal. -günə vur: günə sal, sər, qoy. -piçaq vur: piçaqla. -kötək vur :
döğ. -ışıq vur: ışıq sal.

-yayın al, gücün ça: yarağı qır, üstələ, əz.
alabiləcəyi

- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer,
toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).
-göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi: düz cızqı doğrultusuna,
gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).

alaboz

al qara. yağız. ətləsi boya. külsi boya. -yağız yer: yer kürəsi. -yağız at: ətləs
boyalı, külsi at.

alacaqın

alacağın. alğın . -bəyə vergin, acda alğın olmasın. (vergin: verəcəyin).

alaçam

satanğ. gözəl geynişli. arsat. yanıq. süslü. darat. daraş. şik. nəzif.

alaçiq

alaçiğ. alaçığ. saratuq. incə qamışlardan toxunmuş tutu, pərdə. sərapərdə.

alaçıq

alaçığ. alaçiğ. saratuq. incə qamışlardan toxunmuş tutu, pərdə. sərapərdə.
- alaçıq, çadır qaravulu: alançıq saxcısı. (saxçı: qorucu). - eşik saxcısı: eşik ağası:
qapıçı. (saxçı: qorucu).
-alaçığ kimi açığlıqda, başqa evlərə yapışıq olmayan ev: yantay. (yanlıq: yanda
olan).

alaçiliqtə

alaçilikdə. alalıqdə. təfrəqədə. -baylıq, ağz birlikdə, köləlik, ağz alalıqda. (ağz
birlikdə: ağz birçilikdə: ittihatda). (ağz alalıqdə: ağz alaçilikdə: təfrəqədə).

alahı

sava. sova. savayı. savrı. sayrı. səyri. ayrı. başqa. sayirə. saerə. qeyri. - sava
sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!.
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alağ. soğaq. sovağ. suvaq. boş. işsiz . - sovağ qalmaq: boş bekar, alağ qalmaq.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.

alaqa

alağa. ulağa. alğa. ali cənab. cənab ali.

alaqaraq

alqaraq. şaşı. çaşı. çapraz. çeri. kəsişin.

alaqay

alağay. yalağay. yalabıq. çalabıq. yasız. yumuşaq. yubağ. yobağ. ürək

oxşayan. mulayim. şəfəqətli. nərm.
alaqaylamaq

alağaylamaq. alcağaylamaq. yalağaylamaq. yalcağaylamaq. çox ərkələmək,

sevmək, əzizləmək.
alaqlama

-alağlama işi: sav.

alalıqtə

alaçilikdə. təfrəqədə. -baylıq, ağz birlikdə, köləlik, ağz alalıqda. (ağz birlikdə: ağz
birçilikdə: ittihatda). (ağz alalıqdə: ağz alaçilikdə: təfrəqədə).

alalmış

sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş. -altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış
ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.

alalvan

dərəm dərəm. dərim dərim. rəhbərəh. türlü türlü.

alamaq

tutmaq. fərq edmək. -iki yalanın tutdum, daha qorxdu.

alaman

alman. yalağan. yalğan. yoxsul. kasıb. qalğanaqsız. bixanıman. -yalaman
çalaman: kasıb kusub.

alamaz

-yol arac deməkdir. aracın gözəlliyi amacı alamaz.

alan

1. aran. qırım. sahə. 1. savınlıq. savıni. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq.
kövşadlıq. düz, açıq yer. meydan. 1. sərsəm < sərpəm. sərləm. sərcəm.
sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. dolma. sərik. meydan. - bu
sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan. 1. sürə. 1. yala. düzlük.

meydan. -bu düzlük bu özlük: bu meydan buda törəkin, hünərin. 1. məkan. ara.
yer. 1. fəza.
-alan əlin uzunluğu yetimdə
-alan əl asğın, verөn əl üstün. (asğın: tabe. alçaq)
-el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan: saylağ. saylanğ. səyləğ.
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səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə.
salyanğa).
-bir konuya bağlı alan, meydan: səbət. çəpət. sərbət.
-özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan: sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ.
sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq . sığaq) patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.

-hər nəyi özünə alan: alınqan. tez etgilənən. soruq. soruğ. işgif. içgiv. təsirpəzir.
nifuzpəzir. -soruğ uşaq, kimsə.

-sevgi oyun. -vurulmuş kim, vuran kim, alınmış kim, alan kimdir bəllənməz.
-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

-yel tutan, yeli alan yer, nərsə: yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən. yelçən).
alana

ortaya. araya. medana. -ortaya, araya, alana, meydana çıxmaq, bəlirmək:
yənmək.

alançıq

- alançıq saxcısı: alaçıq, çadır qaravulu. (saxçı: qorucu). - eşik saxcısı: eşik ağası:
qapıçı. (saxçı: qorucu).

alanı

-göz alanı (meydanı): göz ucquru.

alanın

-nərsənin, bir yerin, alanın qırağına çəkilən çək, sınır: dalas. çək. sınır.

alanına

-göz alanına çarpan nərsələr, yerlər: töküz. tökəz.

alanmayan

-əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.

alanmaz

-əlindəkin saymıyan, göydəkini alanmaz.
-kim vermiş yetimə malın, el yığıla alanmaz.

alanta

-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır)
-həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü
bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq).

alar

- ölüm gələr alar gedər, ayrılıqlar yıxar didər.
-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
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boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
-yaşam böylə, biri görməz tüstüsün, cana alar istisin.
-ağız ağızdan yel alar.

alarmış

qızarmış. {dolqa: dalqa. {tarqa (divan)}. qora. salmanın (mövün, üzüm ağacının)
yeni bağlamış, dolmuş dənəsi. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş)}
(irərmiş: yetimiş).

alası

-sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.
-yalqu alası qarında, yılqı alası alında. (yalqı yılqı: insan heyvan). (kişi alası içdin,
yılxı alası dışdın).

-yalqu alası qarında, yılqı alası alında. (yalqı yılqı: insan heyvan). (kişi alası içdin,
yılxı alası dışdın).

-yengə var qada alası, yengə var qada salası. (qada: bəla. yamanlıq). (yengə: bir
evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım).

alaşa

-götdən yeyər, ağızdan sıçar. (ağzıgözəl, deyingən, alaşa qadına deyiliir).

alaşıq

yağuq. yağ yoğuq. bulaşıq. batşıq. aludəgi.

alaşım

salat. salğat. salaş. qarışıq. qarma. mürəkkəb.

alatına

toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz.
duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz. dincməz. dincəksiz.
dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi. aşılı. (peyvəstə).

alatoranta

alatoranda. sabah korunda. çağan koru. çox erkən.

alavara

avara. dərbədər. sərbəsər. sərpəsər. yerbəyer. (zırbazır).

alavat

elə belə. nə pis nə yaxcı. tən yarı. {tən: ( < dənğ) düz}. -tən yarısı: tam, düz yarısı.

alaver

qəhbə. fahişə.

alaverçi

qurumsaq. arvad satan. -kimisi alverçi, kimisi alaverçi.

alay

lağ. şahnama. çaxnama. çaxlama. - çaxnama yapmaq: lağ edmək.

alaylamaq

1. quyruğuna tənikə bağlamaq. ələ salmaq. 1. salamaq. ələ salmaq.

alayola

yarsı. > əsri. yolsu. yolsı. yol yol olan. pələngi. xət xət.
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qırmız . -satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydi ana, alca dilin.
{(anadilin danan danalara (analara)}. (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin).

alcaqaylamaq

alcağaylamaq. alağaylamaq. yalağaylamaq. yalcağaylamaq. çox ərkələmək,

sevmək, əzizləmək.
alça

-göycə biçimli yaba alça : keçi yemişi.

alçaq

1. aşaq. yerği. yergi. alt. -bu ondan yerği qaldı. -bu yergiliyə dözəməm. 1. yalçaq.
ucuz. uçun. pəst. xar. firumayə. 1. təksiz. təki yox. zatsız. bədzat, əsl. firu
mayə. 1. tüprük. süprük. çöprük. rəzil. pəst. 1. yavsaq. rəzil. 1. yasamal.
yasmal. yasdar. (yassar). güdə. yapba. yassı. -yasmal evlər. 1. yen. yenğ.
yenik. 1. yerik. yirgik. xoşa gəlməz. pis. xərab. (zəbun). 1. ucuz. 1. asğın. tabe.
alçaq . -alan əl asğın, verөn əl üstün.
-yenic, alçaq, zəif, susut saymaq. yenəcləmək. yenicləmək. aşaqlamaq. təhqir, xar
edmək. -bəğənmədin yenicləmə. -bu aşaqlığı çəkməyə dözənmədi. -yağını
aşaqlasan, başa çıxar: düşməni heçə saysan, başın gedər.

-alçaq baxar döğünər, doslar görər sevinər!.
-alçaq könül: yeniç. firutən. -yeniçgələnmək: alçaq könüllük edmək.
-alçaq daban ayaqqab: yarımqa.
-alçaq kötü dağ başına çıxmaqilə ucalmaz.
-alçaq görməz ucalmaz, endirilmədən ər olmaz, duzlu sudan buz olmaz.
-evrən verər yamanların tovunu, alçaq, tutar yaxşıların toyunu.

alçaqa

-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.

alçaqqönül

alçaqkönül. silik. yumşaq başlı. uysal. əsik. sıypa. sıypac. firutən. mütəvaze'.

(sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik).
alçaqlar

yerənər . -yaşam qorxmazları yeğənər, qorxaqları yerənər. (yeğənər: bəğənər).

alçaqlıq

1. düşüklük. şərəfsizlik. 1. yenlik. yenğlik. yeniklik.
- alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu. (salçavı: duyqusu)
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-səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı
başsız, usqan usqıt, ağıllı ağılsız bilməz, amma əksiklik hər kişinin işi değil).

alçalmaq

sınğmaq. düşmək. azalmak. xəfifləmək.

alçaltı

yengilit. təhqir. itirtmə. utuzdurma. şikəşt vermə. -bu yenilgiyə dözmək.

alçaltmaq

sınğıtmaq. düşürmək. azaltmak.

alçanmaq

sınmaq. kötüləşmək. fənalaşmaq. durumu pozulmaq. hafiflənmək. qırılmaq.
mahvetmək. vazgeçmek. feragat etmek.

alçatılmaq

yapızanmaq. çapızanmaq. kiçitilmək.

alçatmaq

1. yalçatmaq. ucuzlamaq. engilləmək. yüngülləmək. pəst, xar, təhqir edmək. 1.
yapızatmaq. yapızamaq. çapızatmaq. çapızamaq. kiçitmək. qısrıtmaq.
qırsıtmaq. 1. xorlamaq. korlamaq. çorlamaq. qaqalamaq. qaqlamaq. bir
kimsəni, nərsəni xor görmək. pisləmək. danlamaq. qınamaq. gülgüləmək.
dürtgüləmək. dürtgütmək. 1. ucuzlatmaq. düşütmək.

alçıq

alçığ. verəcəyi olan. -boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (yaşanmaq:
yasanmaq. yaşmaq. yasmaq. gizlənmək).

alı

-alı qoymaq: səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. ( < səkmək: atılmaq) yana
atmaq. yetgisin (tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. işdən salmaq. fələc,
məfluc edmək.
-sürmüş alı: içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş.

alıb

-doğru köşədə qalar, yalan baş alıb gedər.

-verməyənin bir üzü qara, verənin iki üzü, alıb verməyənin içüzü qara. (içüzü:
vicdanı).

-alıb qoparmaq: dalamaq. çalamaq. qənimət almaq.
-çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. (çaloyu yalotu. quşoy. çalbacay. səlbə.
oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən).
-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
(yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən)
-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.
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- soluq alıb vermək: tin salmaq.
-malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi: sart. sarıt.
-nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək: sarmaq. sarpmaq. səyirmək.
səğirmək. səkirmək. - suyu bizə sar.

alıbta

-satılan malın parasın girət (nəğdən) alıbda, malı sonra (iləridə) vermək:
satsürmək. pişfiruş edmək.

alıcı

arıcı. siləcək. silici.
-can alıcı damıt, nuxdə: ən önəmli damıt, nuxdə. sins.

alıcılar

-mal satarkən malın öğüb, alıcılar çığırmaq: satılamaq. bəğnitmək.

alıcısı

-quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi: sivingir > süyüngür. sunğur. şunqar.

alıcıtan

-alverdə birinci alıcıdan gələn para: süfdə. savda. savat ( < savmaq). coşun.
qalxan. savıt. zireh.

alıq

sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. budala. bacarıqsız. sərə. səkə. səmə. səpə.
sələ. səfə. səvə. saşa. səçə ( < saçımaq) .

alıqoymaq

-sözü uzaldıb işdən alıqoymaq: sözə tutmaq.

alıqoymaq

tutmaq. uğratmaq. məşqul edmək. -sözə, danışığa tutmaq. -onu xırım xırda işlərə
tutub öz işindən qoydun.

alım

- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım
sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan)
- alım verimlə satğaşmaq: başabaş, paya pay alver edmək.

alın

-alın dartıb: qızqın olub. -alın dartıb yağıya, düzlük yalnız dosluğa. (alın dartıb:
qızqın olub) .

alına

-alına düşən saç: kəsmə. kəkil. kakil. pərçəm.
- yud alına, ev salına, çox keçər(salmaq:bina edmək).

alınan

-içəri alınan hava, nəfəs, dəm: soluğ < soruq. soluş. soluş. (# salış: dışarı verilən
hava, nəfəs, dəm)
-qolay alınan, tutunan (qəbul olunan), çəkilən, dartılan, öğrənən, əzbərlənən,
həzm olunan, aşınan: sınğış.
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-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan
pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri
salmalıq parası ilə yollanır.
-seçərək alınan nərsə: seçməcə. seçmə. seşməcə. ürək istəyən. seçilə bilən nərsə. bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma)
-yük kimi alınan nərsə: sığıntı. sığtı. sığıt. çağrılmamış. istənməmiş. sorulmamış.
təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq.
-indi verilib, başqa çağda alınan borc: süfdə. savda. savat ( < savmaq). (sonraya
qoyulmuş).

-yük qoyulan, yığılan, alınan yer: yükrük. yük ambarı.
-aralı olan iki tikədə bir birininə keçib gəlmə üçün, aralarındaki yerdən alınan,
çəkilən yol: yolağ.

alınıb

-qolay satılan, alınıb mal, nərsə: sıvıq.
-yağı, suyu, özü alınıb, artığı qalmış nərsə: küspə. köspə. çökbə. gövdən. gövdün.
kövdən. kövdün.
-evə alınıb bəslənən uşağ: sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. bəsləmə qız, oğlan.

alınqan

1. hər nəyi özünə alan. tez etgilənən. soruq. soruğ. işgif. içgiv. təsirpəzir.
nifuzpəzir. -soruğ uşaq, kimsə. 1. küsəgən. küsəğən.

alınmaq

salınmaq. qoyunmaq. uyqulanmaq. bərqərar olunmaq. - sırqa salındı: asıldı.
sancıldı. (# bıraxılmaq. atılmaq. - sırqa salındı: açıldı. çıxarıldı).
-bir görəvə, işə alınmaq, istixdam edilmək: salınmaq.
-istəmiyərək alınmaq, yüklənmək: salınmaq. saldınmaq. sartınmaq. sırtınmaq.
sırıtlanmaq. təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki.
-tan alınmaq: tanılmaq. süzmək. süzürmək. sızmaq. sızırmaq. silkənmək. etiraf
olunmaq. -iki ay soracadan (istintaq) son, bir dənədə olsun, suçun sızırtmadı.

alınmaz

-(yanılmadan doğru yollar alınmaz) . -yaşam yolu dolambac, yanılmadan alınmaz.
-yaşam yolu dolambac, yanılmadan alınmaz. (yanılmadan doğru yollar alınmaz)

-sevgi sözə sığınmaz, iş olmasa alınmaz.
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alınmır

-əldəkilər sayılmır, göydəkilər alınmır. (sayılmır: dəğərlənmir).

alınmış

-olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə: silik. bayağı. kortol.
kortul. qara nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.
-sevgi oyun. -vurulmuş kim, vuran kim, alınmış kim, alan kimdir bəllənməz.

alınta

-yalqu alası qarında, yılqı alası alında. (yalqı yılqı: insan heyvan). (kişi alası içdin,
yılxı alası dışdın).

alır

-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

-tutcu verir bir gün alır. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan). həmməşə
verən bir gün alır.
-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

alırqən

-nərsə alırkən öncəlik verilən para: töküz. tökəz. bey. bəyanə.

alısmaq

(alıs: uzaq). salışmaq. üzüşmək. sürüşmək. sürgəşmək. (nərsədən) zıvışmaq,
qaçışmaq. ara açmaq. -onlar birbirindən sürüşürlər. -boşlu boşludan sürüşər.

alış

-. yalvara yalvara alış, əldə edi: soruvalış.
-söz alış verişmək: (alış verişi edmək) savlaşmaq.

alışıq

1. çalşıq. eşəyiş. yeriyiş. tutuş. gediş. rəfdar. 1. sındıq. sindik. dindik. öğrənik.
öğrənmiş. - it, pişik kişiyə sındıq heyvanlar sayılır. 1. uğrağan. uğrağu.

alışılmış

-alışılmış, mənimsənmiş yer, nərsə: salaq.

alışınmaq

1. alışqanmaq. sırınsımaq. sıyrınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq. 1.
sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq.
qızışınmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək.
küydürünmək.

alışqan

-sol əli ilə işləməyə alışqan: savlağ. solağ. solağay.

alışqanlı

-soyuq yerlərə alışqanlı qartal çeşitlərindən: durumtay.

alışqanlıq

yandaşlıq. andaşlıq. sapınlıq. sapaşlıq. sapışlıq. sınaşıqlıq. dadanlıq.
dadaşlıq. dadışlıq. adət kərdəlik.
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alışqanlıqın

-alışqanlığın itirmək: gürələnmək. guralanmaq. yadırqanmaq.

alışqanmaq

alışınmaq. sırınsımaq. sıyrınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq.

alışlı

-alışlı bazar: yağlı bazar.

alışmaq

1. aşılaşmaq. sinəksimək. öğrəşmək. yoğlaşmaq (qarşmış su ilə un kimi olmaq.
xəmirləşmək) səmimiləşmək. 1. sıyışmaq. sıymaq. sımaq. sevişmək. ısınmaq.

1. tutunmaq. tutuşmaq. -bu çör çöplə od tutunmaq. 1. yandaşmaq. andaşmaq.
sapınmaq. sapışmaq. sapaşmaq. dadanmaq. dadaşmaq. adət edmək. 1.
yarınmaq. öğrəşmək. tutşunmaq. 1. yoğunmaq. yoğuşmaq. uyğuşmaq. -yeni
toprağa yoğuşmaq güc.
- nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq:siyrə yapmaq. sirə
yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan). bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin
görməyinə sürəli gedmək.
- nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq:siyrə yapmaq. sirə
yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan). bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin
görməyinə sürəli gedmək.

alışmaqa

-alışmağa min qapı , bıraxmağa bir qapı.

alışsa

-könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini, ləngi tapar ləngini.
{(könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox)}. (könül: istək (həvəs). (ürək:
ağıl).

alıştı

alışdı. yarındı. öğrəşdi. tutşundu. təlim gördü.

alıştıran

alışdıran. alışdırıcı. sınaşdırıcı. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu.

odlayan. acıdan. acıtğan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.
küydürücü.
alıştırıcı

alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu.

odlayan. acıdan. acıtğan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.
küydürücü.
alıştırma

-uşağı yerişə alışdırma arabası: yügürək. sügürək. yürügək. sürügək.
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alışdırmaq. 1. sınaşdırmaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq.

küycətmək. küydürmək. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq.
odlamaq. odamaq. 1. sevindirmək. yandırmaq. - ışığı sevindir. 1.
yandaşdırmaq. andaşdırmaq. sapışdırmaq. sapaşdırmaq. dadandırmaq.
dadaşdırmaq. dadışdırmaq. adət etdirmək.
alıştırmaqa

-alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa, sınaşdırmağa yarar nərsə: kuydaq. kuycaq.
küydaq. küycaq.
-uşağı yeriməyə alışdırmağa yarar arac: sürücək. sürütəc. yürtəc. yügürək. yürgək.

alıştırtmaq

alışdırtmaq. aşılatmaq. sinəksitmək. öğrəşdirmək.

alışveriş

satış. maamilə.
- ocaxlama : ümdə ticarət.
- alışveriş quşağı: ticarət bölgəsi. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon).
-alver, alış veriş edmək: savtalaşmaq. savdalaşmaq. sovdalaşmaq. sartalaşmaq.

alıvar

-səlivər mala göz tikən, alıvar maldan qalar. (alıvar: almalı) (səlivər: salıvar.
səlləminə. yiyəsiz. ıssız).

alızsamaq

sozmaq. sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq. solsulamaq. solusumaq. süzə
vermək. keçmiş görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək. gündən günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

alqa

alğa. ulağa. alağa. ali cənab. cənab ali.

alqamaq

1. alğamaq. yalğamaq. ərkələmək. sevmək. əzizləmək. 1. yalqamaq. qəbul
edmək.

alqan

alğan . 1. (# alğın: qonaq) mizban. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı.

qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. 1. caduçu. yalvaçı. yalvan. yelvəçi. yelvən.
sehrçi. ovsunçu. -alğan onun özü, dolun ay yüzi, yardı mənim ürək.
alqanıllıq

-nərsədən etgilənlik, alqanıllıq: siysəklik. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik.
qabili tə'sir pəzirlik.

alqanmayan

-nərsədən etgilənməyən, alqanmayan: sezisiz. sezgisiz. sızısız. sızqısız. sıpqısız.
ehsassız. sağınmaz. sanağmaz. düşünməz. vakoniş göstərməyən.
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(al + qaramaq: uzağı, ilərni görmək). yolğaçı. yolğac. yolçu. uzaq görən.
(rovşənbin. durbin. tizbin. durəndiş).

alqaraq

alaqaraq. şaşı. çaşı. çapraz. çeri. kəsişin.

alqaş

alqaşlama. alqaşdırış. sorağ. arqış. arat durat. dibrin. təfəhhüs. təftiş. -dibrin
aparmaq.

alqaşlama

alqaşdırış. alqaş. sorağ. arqış. arat durat. dibrin. təfəhhüs. təftiş. -dibrin
aparmaq.

alqaşlamaq

alqaşdırmaq. təktirmək. təhqiq, təfəhhüs edmək.

alqaştırış

alqaşdırış. alqaşlama. alqaş. sorağ. arqış. arat durat. dibrin. təfəhhüs. təftiş. dibrin aparmaq.

alqaştırmaq

alqaşdırmaq. alqaşlamaq. təktirmək. təhqiq, təfəhhüs edmək.

alqı

alğı. 1. alqılama. sezgi. seziş. sezmə. oyqal. oyulqama. oyulqaş. oylaş. 1. dil.

sil. güc. (sığar. sığım. təvanayi) tab. tov. təvan. niru. - alğınınca, qıl yaxşılıq: qıla
alğınınca, yaxşılıq: başadığın qədər iyilik ed.
- silləsi qurumaq.

alqıla

alqış elə. qəbulla. öv. sev . -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin.
(qıvancla: sevinclə).

alqılama

alqı. sezgi. seziş. sezmə. oyqal. oyulqama. oyulqaş. oylaş.

alqın

alğın. 1. kirik. girik. qırıq. qıtıq. düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın.

budala. qabal. qabla. kavla. kaval. dəli. qudurman. quduman. qopuq.
dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq. 1. vurqun. aşıq. əmrə. 1. çılqın. çalqın.
sapal. düşgün. dəli. - kitab sapalı. 1. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı.
tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. coşqun. mütəhəyyir. heyran. 1.
qonaq (# alğan: mizban. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. qonağçı. satulçı.
pəziralıq edən. 1. alacağın . -bəyə vergin, acda alğın olmasın. (vergin: verəcəyin).

alqınlıq

çılqınlıq. çalqınlıq. sapallıq. düşügünlük. dəlilik.

alqınmaq

sezinmək. sezdirmək. sezdinmək. aldırmaq. həssasiyyət göstərmək.
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-yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər. (gögər: gövərər. cücərər)
-alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev . -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin.
(qıvancla: sevinclə). (alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev)
-(dua). -tanrı yalqasın, təkin saxlasın. (alqış. dua). (yalqasın rehmet eləsin).
(təkin: bəndə) (saxlasın: unutmasın).

-səni görüm yoxuşların qalxış ola. (deyim).
-at altında axsamasın. (alqış).
-dua. -əlizə qoluza bolluq, malqaraza dolluk (döllük. çoxluq). (alqış. dua).
-dua. -yolunuz açıq ola, yurduza bolluq ola.
-sizə mutlu dilək dilərim.
-ağ günüz olsun.
-(deyim). -at altında axsamasın.
-(subaya uğur dilək, alqış). -ağ gəlin payın olsun. toyunda qayıtsın.
-(alqış sözü). -baxdı açıq, əli işli, ağzı dişli.

-(alqış). -ay qız səni qara batası, yaz gələli gülə yatası.
-ağ günüz olsun.

-canıza, amacıza sağlıq.
-ocağız isdi, suyuz sərin olsun.
-biriz min olsun, mininiz saysız. (deyim).
dua. -yolunuz açıq ola, yurduza bolluq ola.
-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.

alqışlar

-sayqılar bizdən.
sayqılarım sunarım.
uğurlar sizə.
ürəyizə sağlıq.
-sayqılar bizdən.
sayqılarım sunarım.
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uğurlar sizə.
ürəyizə sağlıq.

alqıtmaq

sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. sovlandırmaq.
hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq.
qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. mütəhəyyir,
heyran bıraxmaq.

alqoyunmaq

tutunmaq. məəttəl (mətəl) olmaq. -bir gün yolda tutunduğ. 1. dəvam edmək. danışmağa tutundu.

alqut

alğut. rəsmi qeyd dəfdəri. səbt dəfdəri. - alğutdan tamam izləri silinmiş tapılar
(sənədlər).

allah

yoğan. oğan. yuğan. uğan. tanrı.

alma

-alma pişə ağzıma düşə, qovaq yeri tələs işə. (qovaq: yerin).

-‘’alma pişə ağzıma düşə’’ öğrəşmə, günü gəlir işlər gedir tərsinə.
-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.
- kütöy alma. (kütöy: oyma. buruq (dad) gəs. mor).
-kiçik alma çeşiti: kiçik, qırıq daş. sınğac. ( < sınmaq). çanqıl.

almaq

1. dərmək. -hammısın almaq, dərmək: süpürmək. 1. dərmək. yığmaq. {#
tərlətmək. (> dəmlətmək). ödəmək. töləmək. vermək}. 1. tutmaq. işqal edmək. -öz
yerin tutmayıb hələ. 1. tutmaq. evlənmək. -sevdiyin tapmayınca tutmayacam. 1.

tutmaq. qanmaq. anlamaq. -öğrənmək. götürmək. (fəra gereftən). -işin püfün
tut. 1. salmaq. atmaq. aşırmaq. (yemək. içmək). - üç istəkan salıb başın atıb
yatmış.

-ürəyin almaq: içindəkin, gizin, sirrin qapmaq. (birinin saqqızın oğurlamaq.
usmaqlamaq).

-çəki itirib almaq: atıb artmaq. arıqlayıb kökəlmək. -biri yeyər artar, biri yeməz atar.
-sabaq almaq: dərs götürmək. -bir sürə sabaq almaq: bir sürə dərs götürmək. (sürə:
nərsənin bir bölümü, bir dövrü, bir dizisi. vahid. term. kurs).

-yalvara yalvara almaq, əldə edmək: soruvalmaq.
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-tan almaq: tanımaq. tanalmaq. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq.
sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. silkənmək.

silkinmək. etiraf edmək. -sondaki sızırtdı.
-nərsəni birindən güclə, dirənclə istəmək, sorğatmaq, qoparmaq, almaq,
qaldırmaq: yoldurmaq. -o nərsə yoldumadan itilib gedməz.
- çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. (çatığ:sinğiş. siniş. sınğış. sınış.
savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. istirahət).
-acı çəkmək ölməyin, dadın almaq olmağın.
- sipər almaq: qalxanlanmaq. gizlənmək.
-işdən almaq, çıxartmaq:silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək.

-qabığın almaq, çıxartmaq: saplamaq. savlamaq. sovlamaq. soymaq.
almaqta

yeməkdə . -almaqda (yeməkdə) var, verməkdə: utamaqda var, ödəməkdə.

almalıq

-biribirinə verib almalıq: dəğiş. mubadilə.

almamazlıq

-özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə almamazlıq: savallıq. sovallıq.
ayıqlıq. ayiqlik.

almamış

-at almamış arx çəkmə, bellənməmiş yer əkmə.

alman

alaman. yalağan. yalğan. yoxsul. kasıb. qalğanaqsız. bixanıman. -yalaman
çalaman: kasıb kusub.

almançılar

-almançılar vermənçilər birbirlərin danışdı: dandılar.

almanın

-öc almanın güclü yolu başarı, səndə başarı, öclüvü qırar. (qırar: üzər).

almas

almaz. - almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar.
((sanlanıbən: güman edilərək).

almasa

-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə.

alması

- qadın, ərkəyin gücün ələ alması: saqqalında kuf uçmaq, qurmaq.
-dəvə alması: çaqqal tikəni: çaqqır tikəni: dəmir tikəni: tom, toppuzlu qanqal çeşiti.

almaştırarıq

riplace edərik.

almatan

-almadan, qəbul edmədən qaçınmaq: tutturmamaq.

almayınca

-almayınca heç bir nəyi içivə, heç bir yara iç üzündə iz qoymaz.
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almas . - almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar.
((sanlanıbən: güman edilərək).

almış

-ağır olur ağrısı, düz yerinə almış olursan yalan.
-almış yolun yürüyən, qalmış yolda yürüməz.

alna

-burnun alna yapışan yeri: . sınğırığ. - sınğırığın yığadı: burunla alnın ortası
qırışdırdı.
-ucu kəsilib, alna bıraxılan saç: qırxma. kəsmə. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.

alnbaştan

alnbaşdan. yalıbaşdan. yalıdan. alnıdan. başdan. yenidən. dalbaşdan.

enğbaşadan. enbaşadan. təzəşdən. -almışdında, yalbaşdan niyə aldın.
alnınta

-alnında ağ axması olan sarı donlu at: ağşaq. axşaq. qaşqa. qaşqay. sürən.
-alnında sağıntı, axıntı izi olan at, yılxı (heyvan): sağqar. qaşqay. qaşqa.

alnıtan

alnıdan. yalıdan. yalıbaşdan. alnbaşdan. başdan. yenidən. dalbaşdan.

enğbaşadan. enbaşadan. təzəşdən. -almışdında, yalbaşdan niyə aldın.
alov

yalbış. çalbış. tutuş. yanış. od. -çalbışa düşmüş: odlanmış.

alovlamaq

çalbışdamaq. yalbışdamaq. tutuşmaq. yalbırışmaq. yanbırışmaq. yanmaq.

alovlanmaq

yalbışdanmaq. çalbışdanmaq. tutşunmaq. yanışınmaq. yanmağa başlamaq.

alovlu

çalbışlı. yalbışlı. tutuşlu. yanışlı. odlu. -çalbışlı soluq.
-alovlu od: yandu > təndir. {> tündər (fars)}. tamdu.
-odun alovlu yanması: gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq.

alovuq

yarqıraq. yarğıraq. yalbıraq < yarğıraq ( < yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi, gözə
çarparaq) çaxqıraq. çaxıraq. yanğaq. yalğaq. parıldağ. ışıldağ. birdən, qırtdan

cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan). -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında çırağlar
yalbırırdı.

alovun

-pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc,
vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.

alsa

-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.
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alsağ. 1. yençək. həlim. firutən. xiştəndar. -alp yağıda, alçaq yalığda: iyid
düşmən qarşısında, yencək ixtilafda, munaqişədə bəllənir. 1. tutsağ. müşdəri.

tutmaq, almaq istəyən.
alsan

-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

alsıqar

alsığar. aldanar. -sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar,
düşünməsə utuzar. (utsuğmaq: utsunğmaq. utuzmaq. itirmək).

alsın

-iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.

alşıq

verdiş. vərdiş. vərziş. adət. aldış.

alşın

sürək. dövriyyə. rutin. rəval. -sürəkdən çıxmaq: sınırdan çıxmaq.
-axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu).
-tanrı alsın dirnağın, versin qoturun. (qarqış).

-payın alsın: haqqına çatsın.
alşınıtmaq

sürəkləmək. rutinlətmək. rəvala salmaq.

alt

1. yengər. yengir. tək. təh. ətək. -corabımın yengiri cırıq. 1. töbün. daban. aşağı.
-töbünə bax: alta bax. 1. yerği. yergi. alçaq. aşaq. -bu ondan yerği qaldı. -bu
yergiliyə dözəməm.

-alt edmək: məğlub edmək. yenmək. yenğirmək.
-dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin sağlayan çubuğ:
dəğirman çübəyi. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,
ox, mil).
-qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü: sırqalıq. asqalıq.

alta

- tuxum alda yerə var, hər nə səpsən ol gögər.
-nərsəni bir yana (alta, üsdə, içəri, eşiyə) çəkmək: sürmək. sürgütmək.

altaqac

-doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə.
çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.
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altağaşlamaq. altağatlamaq. altaşmaq. atlaşmaq. atlağuşlamaq. atlağutlamaq.

tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. çabalamaq. çalaqaşlamaq. (cəst o xiz)
axdarıb ağdarmaq.
altaqatlamaq

altağatlamaq. altağaşlamaq. altaşmaq. atlaşmaq. atlağuşlamaq. atlağutlamaq.

tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. çabalamaq. çalaqaşlamaq. (cəst o xiz)
axdarıb ağdarmaq.
altaqıtmaq

altağıtmaq. atlağutamaq. altaşıtmaq. atlaşıtmaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (>
təkapu editmək (fars)}. çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb

ağdarıtmaq.
altanan

-tez aldanan: gözübağlı. quş.

altanar

-sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar, düşünməsə utuzar.
(utsuğmaq: utsunğmaq. utuzmaq. itirmək).

altanır

-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

altanırmış

-çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz).

altanma

-keçər diyə aldanma, sınmaz diyə qatlanma.

altanmaq

aldanmaq. dəğirmana batmaq.

altanmaqtan

aldanmaqdan. tovlanmaqdan. -yenilməkdən bayağı, tovlanmaqdan ağır nərsə
yox. (yenilməkdən: sınmaqdan. şikəs yeməkdən). (bayağı: normal. təbii. məmuli).

altaşıtmaq

atlaşıtmaq. altağıtmaq. atlağutamaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (> təkapu
editmək (fars)}. çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb ağdarıtmaq.

altaşmaq

atlaşmaq. altağatlamaq. altağaşlamaq. atlağuşlamaq. atlağutlamaq.
tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. çabalamaq. çalaqaşlamaq. (cəst o xiz)
axdarıb ağdarmaq.

altatıcı

-aldatıcı qonuşuq: quşdili.
-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə:
sarap. sarab. sarqağuc.
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aldatmaq. 1. sağ göstərib sol vurmaq: 1. aldava salmaq. 1. girə, duzağa

salmaq. 1. sapralamaq. salğalamaq. sapıtmaq. yahaltmaq. yaydırmaq.
yayındırmaq. 1. qaqalamaq. qaqlamaq. pozuq, çorman, korman, pis mal
satmaq. soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq.
-birinin oyun, düşüncəsin etgiliyərək aldatmaq, başına şirə yaxmaq:
usmaqlamaq.

altatmaqa

-özün aldatmağa, tovlanmağa vurmaq: tavluğlanmaq. özün kələkbazlığa vurmaq.

altav

-sayılar {birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

altava

- aldava salmaq: aldatmaq.

altı

-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.
(alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş).
-öz özünə dodağ altı deyinmək: soxranmaq. sövrənmək.
-nərsənin təki, altı, sonu, dibi, axiri: təkin. (təkdə qalan). -bulaqlar yerin kök
dibindən qaynar. -yolun təki.
-dün dünə qaldı, gün günün saldı, irt, gələn aldı. (irt: yarın).
-salım (döşəmə) hər nəyin altı: yastan. yasta. asta. şaludə.
-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev
-gizlin, altdan, əl altı işləyən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. saman altdan su
yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
qaçın. - sosurun dili qarnında.
-öğrənən aldı, öğrədən qaldı
-cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.
-yer altı dərin saxlağ, ambar: saldolab> sərdaba.
-altı boş səggi: kürsü. kürsi. qursı. evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat.
-saçaltı: qəhvəaltı: tutğuc. tuştuğ. çatşuq. çaştuq (> çaşt (fars)}. ağızalma. sübhanə.
-ikisin yel aldı, üçün yolda saldı. (salmaq: itirmək).
-ayaq altı, aralıq işləri görən: padov. salağ. pa dov.

altıqı

-daşan nərsənin aldığı yol: savacağ. savac. savlağa. savağ. sovağ. supab.
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-bildiyin verməz, aldığın danar, haylar haylar, ermənidir bunlar. (haylar: ermənilər).
-aldığın kişinin: evlənmədə erkək, dişi. -çıxdığın dağın təpəsin qara, aldığın kişinin
ağzını qara. (qara: yoxla). (ağzın: sözün).

altın

-altın üst edmək: təbçevirmək.
-tutqun aldın, qul satma, yağun oyaq, sən yatma: əsirivi qul kimi satma, düşmənin
oyaxdı, dur yatma.
-var, paxır, yox, altın. {(əldə) olan mis sayılır, (əldə) olmayan altın}.
-us başda, altın daşda. (us: ağıl)
- sır altın: tam qızıl. {sır: sir: yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ,
teyxalığ'' anlamın artırır}
- aldın verdimə salmaq: pis duruma qoymaq.

altına

-ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm çalı.
(çalı: çər çöp).
-çırpılan yemiş ağacının altına tutulan çarşab: yelən. yelan.
-dirək, sutunları dayağlı, möhkəm saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik
dayağ, him: təksinc(üzbək) təktinc. təkting. təkinc. təktəng.
-nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya: tək kürsü.
təkürsü > təkirsi. təkiri. altlıq. atlığ.
-nərsəni tapdayaraq safaltmaq üçün altına qoyulan düz, hamar təxdə: tapğa.
dəfgə.
-nərsənin düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına soxulan
tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -bu masanın sol ayağını dalqıcla
oynaqlamasın.
-nərsənin altına soxulan, qoyulan dayağlıq, payağlıq, oturmalıq, kürsülük, tikə:
soxul. sox. -dirəyin soxulun çəksən, çatı özü düşər.
-bir qabın altına qoyulan ikinci qab: ikinci qab, örtük. sür. qızaq. bir qabın altlığı.
-altına al: vur!. sal. -günə vur: günə sal, sər, qoy. -piçaq vur: piçaqla. -kötək vur :
döğ. -ışıq vur: ışıq sal.
-nərsəni duruq, ayağda saxlama üçün, altına, dikinə qoyulan dirək: qolun. situn.
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sutun. durun. dirin. tirin.
-tökülən bulağın sıçramaması üçün altına qoyulan çuxur, dəlikli daş: yalağ.
çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. qorun.
-altına qoymaq: içinə çəkmək. sinəyə çəkmək. yendirmək. yemək. utmaq.
yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. basdırmaq.
geri qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.
-yatırkən baş altına qoyulan, otururkən söykəncək kimi işlənən yastıq, mitəkgə:
yasıq. yastıq.
-nərsənin altına altlıq qoymaq: sırıtmaq.
-qabırqaların altına düzülən əğrik atmalar, ağaclar: sallama. dallama. (qabırqa:
dama sərilən saxsı tikələri). - bu evin çatısın örtməyə yüzdən çox sallama gərəkdir. damın sallamasının biri qırılıb.
-yəhərin altına qoyulan keçə, parça: saçım. atqı. gecim ( < 1. keçə. 1 < saçım).
-birini etgisi altına, ələ almaq: saqqalında kuf uçmaq.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.
-yer altında axan suyun səsi: gürləvik. gurlavıq.
-nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına tikə:
saltımal. qaltımal.

altıncı

-altıncı hiss: sezgi.

altınızta

aldınızda. hizurunzda.

altınta

-su altında olan, işləyən: (zir dəryayi. zir abi). suvastı. suastı. (suv + astı) suvaltı.
suvaltı. (suv + altı). -suvastı gəmi. -suvastı quram.

-at altında axsamasın. (alqış).
altıntan

-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ
bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.

altırma

aldırma. kefinə. qayına. boşver.

altırmaq

aldırmaq. 1. sezinmək. sezdirmək. sezdinmək. alqınmaq. həssasiyyət

göstərmək. 1. sibləmək. sinləmək. kibləmək. çıplamaq. oxlamaq. önəmsəmək.
dikləmək. dəğər vermək.
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- yorqunluğun aldırmaq: çatığ vermək. azacığ dincəltmək. (çatığ:sinğiş. siniş. sınğış.
sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. istirahət).
-suyun aldırmaq: suğalıtmaq. suvalıtmaq. subalıtmaq. qurutmaq.

altırmamaq

aldırmamaq. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına

vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq.
önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş
tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib,
gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

altırmatan

aldırmadan. sərsərpə. açıq saçıq. rahatca.

altırmaz

aldırmaz. umursamaz.

altırmış

-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.
(alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş).

altış

aldış. alşıq. verdiş. vərdiş. vərziş. adət.

altışı

-eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun. (tuşsun: tutsun).
(qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin).

altışın

-aldışın itirmək: yadırqamaq. unutmaq. tərki adət edmək.

altızmaq

aldızmaq. utuzmaq. utsulmaq. itizmək. itirmək. yitirmək. qayb, qeyb edmək. -o
var yoxun utuzdu.

altqan

-gizlin, altdan, əl altı işləyən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. saman altdan su
yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
qaçın. - sosurun dili qarnında.

altlarta

-dəlik deşik, yer altlarda yaşayan böcək: soxsar. > susmar. çalbasa.

altlıq

atlığ. tək kürsü. təkürsü > təkirsi. təkiri. nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə,
altına qoyulan dayağ, paya.
-nərsənin altına altlıq qoymaq: sırıtmaq.

altlıqı

-bir qabın altlığı: sür. qızaq. ikinci qab, örtük. bir qabı, qoyulan ikinci qabı.

-altlığı, təkinə qoyulmuş, yapışdırılmış tikəsi olmayan: təksiz. dayağsız. payasız.
götsüz. -təksiz heykəl.
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altlıqı

-güldan altlığı: singir. sınğır. sinğıc.

altmaq

yarıtmaq. işi bitirmək. əncam çəkmək.

altmış

-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.
(alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş).
-qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal
qalar.

altmışa

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

altmışı

-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.

altta

altda. atda. -kişi gizli söz atda, sözdə gizli dil altda.
-ən aşağda, altda olan: sapığ. astığ. çapığ. ətək. damənə. (# satığ. üstük. ən öndə,
yuxarda olan) .
-yağmış yağış cücərməmiş ayağ altda qalan gül. {ayağ altda qalmağın büktüsü
budur. (büktüsü: hükmü)}.

alttan

-saman altdan su yeridən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı
işləyən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
qaçın. - sosurun dili qarnında.
-altdan altdan baxmaq: sezinmək. süzünmək.
-altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq: sezmək.
süzmək. gözdən keçirmək.
-içdən, altdan işləyən: enik. inik. sinsi.
-yer altdan yasa gedmək. (yasa: yaşan. gizli. yattıq) saman altdan su yeritmək.

altun

-altun düşər palçuğa, palçuğ minər edərə. (edərə: dəğərə).

altuva

astuva. -ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm
çalı. (çalı: çər çöp).

altuzmaq

alduzmaq > utuzmaq. çalğutmaq. itirmək.

altüst

-alt üst edmək: çapalamaq. çapağanlamaq. yağmalamaq. sabanlamaq. sapanlamaq.
sabalamaq. sapalamaq. çapağlamaq.

aluq

-sarığ aluq: sarı ərik. zərd alu.
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1. satığ. maamilə. sat tav. sat tov (satıb dəğişmə). 1. sürüş. ravatlıq. sürüm.
cərəyan. hərəkət.
-maamilə, alver edmək: satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığ
çatığ edmək. əl ələ sürtmək. - onla satığlanma.
- sarqın alver. (sarqın: axarlı. bir durumun uyqunu, iyi gedişi).
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca.
sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.
- başabaş, paya pay alver edmək: alım verimlə satğaşmaq.
-birbiri ilə ticarət, alver edmək: satrışmaq. satırışmaq. satırlaşmaq.
-alver, alış veriş edmək: savtalaşmaq. savdalaşmaq. sovdalaşmaq. sartalaşmaq.
-alver ilə çöllüklə, dos kimliyin sınarlar.
-yağlı alver. (yağlı: faydalı). yağlı bazar, dosluğu çağlar: şənldər.

alverçi

satrı. tacir.
-malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi: sart. sarıt.
-kimisi alverçi, kimisi alaverçi. (alaverçi: qurumsaq. arvad satan).

alverçiliq

-tacirlik, alverçilik yapmaq, edmək: satırlatmaq.
-tacirlik, alverçilik edmək: satrımaq. satırımaq. satırlamaq.

alvertə

-alverdə birinci alıcıdan gələn para: süfdə. savda. savat ( < savmaq). coşun.
qalxan. savıt. zireh.

alyaz

alyaz. qara yaz. ilk yaz. bahar. (# dal: son. -dalyaz: payız. ).

amac

1. töküz. tökəz. hədəf. -töküzsüz yaşam sürmək. 1. iradə. niyyət. əzm. arzu.
dilək. 1. tuç. tuş. nişan. iz. hədəf. -düşsüz qal, tuşsuz yox: şanssız yaşa, amacsız
yox. 1. ucğur. ucur. 1. urdanğ. ordağ. hədəf. 1. umac. güdər. (> qodar (fars)}.

qayğı. qayğu. qayuq. sürək. ərək. hədəf. - güdərsız suya basma.
-bir amac uğra birləşmək: taplaşmaq. tapdaşmaq. müttəfiq olmaq. -onlar nəyin üzrə
tapdaşmışlar.

-kiçik amac, güdə yol. (yaşam güdə).
-amac arac qarışmaz, eyku kötü yarışmaz. (eyku: yaxcı).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
- çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.

amaca

-bir iməcə, amaca yönələn yol: uğrağay. doğru yol. müvəffəqiyyətli. -yolun uğrağay
olsun.
-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.
-amaca dəğməyən, isabət edməyən atış:sapa. sopa. sava. sova. boş, havayı atış,
çalış. - sova düşmək: boşa gedma.
-olduğu amaca tutuşmamaq: savılamaq. sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq.
soytalçılamaq. saypamaq. sapyamaq. sapmaq. caymaq.

amacı

-nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu: siriy. sirəy. siliy.
siləy. - sözüvün siləyi nə.
-yol arac deməkdir. aracın gözəlliyi amacı alamaz.
-hər amacın aracı, hər aracın amacı.

amacın

-hər amacın aracı, hər aracın amacı.

amacıza

-canıza, amacıza sağlıq. (alqış).

amacla

ucun. üçün. -nə ucun: nə üçün.

amaclanmaq

sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. üzərinə almaq. üstələnmək. mütəəhhid olmaq.
qəbul edmək.

amaclı

1. yapdal. hədəfli. 1. ucurlu. ucurtay. sonlu. sonu olan. ucu olan. uclu.
hədəfmənd. liğayət. -tükanlar beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət
beşədək) açıqdılar.

amacsız

tuşsuz. -düşsüz qal, tuşsuz yox. (şanssız yaşa, amacsız yox).

-amacsız, avaraca gəzinmək: sürsünmək. sürsükmək. > sümsünmək. vırnıqmaq.
aman

-aman kişi. dəh. dəng. doğru. -dəh kişinin savuni, qayluq kişi bəllədər. (savuni:
xəbərin). (qaylıq: kötü kişi. pis diləkli, niyyətli. yamanlıq istəyən). (bəllədər: deyər. əyn
edər).
-aman, ara vermədən nərsiyə saldırmaq:quyul düşmək. quyulu düşmək. quylu
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düşmək.
-sağ aman: sağ salamat. sağaman.

amansız

yavqar. yavlıq. quduz. qırıcı. rəhmsiz. -yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun
cumasın (oyuğun. qəbrin).

ambar

1. saxlağa. 1. salasğal. nərsənin topalndağı yer. yığnac. 1. salay. salav. salva.
1. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba.
qorab. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. 1.
silov. salov. salva. sərəndər. aşılqa. aşlıq (taxıl) ambarı. 1. sarban. sarpın.
sarğın. salban. 1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə.
guramba. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. yatışma. yatışıq.
yatsayış. sarpın. sarpun.
-böyük, yüksək çatılı ambar: salğar. sarpın. sarpun. hanqar.
-yer altı dərin saxlağ, ambar: saldolab> sərdaba.
-böyük ambar: sağan.
-dərin saldığ, ambar:sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.

ambarı

-ölkəyi yalan, ambarı siçan, tarlayı qarqadur talar.
-aşlıq (taxıl) ambarı:silov. salov. salva. ambar. sərəndər. aşılqa.
-su ambarı: sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. sərdaba.
-yük ambarı: yükrük. yük qoyulan, yığılan, alınan yer.

ambarlamaq

yandalamaq. yana qoymağ. quylamaq. qoylamaq. saxlatmaq. sağlatmaq.
saxurlamaq. saxralamaq. zəxirə edmək. (ənduxtən).

ambarlıq

ambarlıq. yan dam. yantay. (yanlıq: yanda olan). təməl tikinti yanında olan dam.
-hər nəyi işlətmirsən yandama qoy. -qış zumarın yantaqda basırmışıq.

an

1. an!. anıt!. sağın!. səğin!. xatırla!. yadın! yada sal!. yadla. 1. salım. ləhzə.
saniyə. - bir salım: bir an. bir ləhzə.
-hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.

ana

ənə. nənə. ona. onğa. uma.
-ata ana yenilməz, qızıl gümüş köhnəlməz. (yenilməz: yenilənməz. təzələnməz)
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- ata ana körpüdür, sevgi yara çatınca.
-ana yoldan ayılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 <
sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). sökmük. qaçaq yol.
-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin)
-ana oturağ, dəfdər: kütük. kötük. oturğaq. saltıq. səbt, əsnad dəfdəri.
-ana qoldan ayrılan qollar: sağqal. (ana qoldan savaqla ayrılan qolar)
-bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası, nuxdəsi: sapağ. savağ. çapaq.
-ana düğmə: tovuc. ( < tovmaq). çevrəyə, duruma görə, nərsənin uyarlamağa yarar
arac. yoluç. fərman. dəstur. (toggle). -bu işin tovucun bul.

-. ana qoldan ayrılan qolca: yanqaç.
-hər nəyin ana güclü qolu: üzük. qazıq damar. şahrəg.
-ana, bala dilmacı, dansa dilin çox acı.
analara

-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilindanan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin).

analayan

- dadımlığı analayan, doyumluğa yol tapar.

anapara

qurupara. qurupul. salamsız (səlamisiz), bəhrəsiz para. -mən səndən hələ
quruparamı alammadım belə.

anasına

dölünə. -soylu soyuna, dəli dölünə çəkər. (soyuna: atasına).

anatilin

-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin).

anca

oqqədər. oqədər. öylə. - anca gözəlki. - anca iyi sözlər dediki. - anca dedim,
sonun inandı. - anca.
-üzəki bilgə, anca aytmış: keçən, qədimki alim böylə söyləmiş.
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-ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol bilər. (tav tov: yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə.
məkr).

ancaq

ancağ. 1. yala. yələ. sala. sadə. yalnız. təkcə. təki. kəsik. sal. salt. fəqət. sırf.

sirf. mütləq. münhəsirən. 1. dar. daradar. qıtqıtına. uc ucuna. gücün. güclüklə.
-günorta çıxsağ, axşama dar yetişək. 1. salt. böyləki. bu dəğər ki. bu qədər ki.

anıq

1. tanınlamış. bəlli. defini. artikl. 1. mə'lum. bəlli. - anıq kimsələr tərəfindən. hammıya anıq görcələr: hammıya bəlli uqtə nəzərlər. 1. otantik. gerçək. doğru.

həqiqi. bəlgələnmiş. 1. əyan. şübhəsiz. 1. hazır. -çaparxanada anıq dayanan
yədək at: ulağ. ( < ulamaq: çatmaq).

anıqlamaq

1. görmək. müşahidə edmək. 1. təsdiqləmək. 1. göstərmək. nəmayan edmək.
1. yoxlamaq. təxminləmək. - qiymətləri anıqlamaq. 1. bəlgiləmək. mə'lumlamaq.
müşəxxəs edmək. - bir aralığı, tezliyi (sürəti) anıqlamaq.

anıqlanmaq

1. təsdiqlənmək. 1. göstərinmək. nəmayan olmaq.

anıqlaşı

dəğər biçmə. dəğər vermə. kəstirmə. dəğərləndirmə. appreciation.

anıqlatıcı

bəllədən. müşəxxəslədən. - onun suçluluğun anıqlatıcı qanıtlar (dəlillər).

anıqlatıqan

anıqladığan. bəllədən. göstərən.

anıqlatmaq

1. arxayın, mütməin edmək. 1. ayratmaq. açratmaq. bəlqilətmək. (assignation).
- birinə yaşaş yeri anıqlatmaq.

anıqlıqla

işəncliklə. kirtinğlə. bəlgələnmiş. gerçək. doğru. otantikman. həqiqi.

anıqmaq

arxayın olmaq. mütməin olmaq. - anıqsız?: arxayınsız?. mütməinsiz?.

anıqsız

anıqsız?: arxayınsız?. mütməinsiz?.

anılanmaqan

blinməyən. anonim.

anıların

-duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer: sinə. siynə. dil. (del) .

anımaz

-bu gün dünü tanımaz, yarın gələr bu günləri anımaz.

anınma

düşünmə. -uysuzluğu anınma: bədbəxçiliyə düşünmə.

anırışmaq

sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. yadanışmaq. birbirin yada salmaq,
xatırlamaq.

anırqamaq

anmaq. ad tutmaq. yadanışmaq. yada salmaq. xatırlamaq.
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-indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.
-keçən xoş günlər. -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.

anıt

1. atur. ötür. xatırla. yada sal. 1. yanıt. canıt. yanlı, canlı varlıq. 1. anıt!. an!.
sağın!. səğin!. xatırla!. yadın! yada sal!. yadla.

anitən

anidən. 1. saçrab. sıçrab. saçrayaq. sıçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. birdən.

nagəhani. 1. saqqa. səkgə. birdən. - göz qıpımında hər səggə durdu. - araba
səkgə durdu.

anıtlar

yanıtlar. yanıtan. canıtan. canıtlar. yanlılar. canlılar. yanlı, canlı varlığlar.

anqac

anğac. anğıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac.

tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış.
sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc.
dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
anqal

anğal. enqar. tutu. (tutun). sanma. sanış. usuq. usuş. həds. fərz. təsəvvür.

anqaş

anğaş. 1. anğış. anlaş. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac.

tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac.
sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac.
ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis. 1. anğazaq.
əngizə. usuş. -bir usuş bulsam gedərəm. -usuşun itirmiş. -usuşun (usuvun) dəğiş:
fikrivi dəğiş.

anqazaq

anğazaq. anğaş. əngizə. usuş. -bir usuş bulsam gedərəm. -usuşun itirmiş. usuşun (usuvun) dəğiş: fikrivi dəğiş.

anqıc

anğıc. anğac. anlaş. anğaş. anğış. anlac. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac.

tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış.
sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc.
dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
anqıra

qayğılı. şaşa. heyran. -bilimsizlər başarmaz, yorumsuzlar qayğılı. (yorumsuzlar:
yoğursuzlar. sanalanmazlar. düşünəməzlər). (qayğılı: anqıra. şaşa. heyran).
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anqırmaq

yanğırmaq. yanırmaq. çığırmaq.

anqış

anğış. anğaş. anlaş. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac.

tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış.
sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc.
dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
anqıttı

anğıtdı. tanğıtdı. şaşıtdı. ağzı açıq qoydu. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın
yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın
çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim
batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq.
çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək)}.

anqlamaq

anğlamaq. and içmək. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək.

anqsamaq

anğsamaq. uksamaq. oksamaq. qansamaq. -o uksamağa çalışdı.

anqut

saralağaz. ördək çeşiti.

anlac

anlaş. anğaş. anğış. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac.
tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış.
sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc.
dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.

anlaq

ağıl. sanğ (sağ). dərk. - səndə sanğ deyilən bir nərsə yox.

anlaqlı

anlağlı. seçgin. seçin. tanğın. tanığın. qanacağlı. huşlu.

anlaqlı

usmuş. usmanlı. başlı kəlləli kimsə. düşüncə yiyəsi. düşünəcəkli.

anlam

1. tanı. tan. məna. 1. yoğ. məni. məfhum. -bu yoğda: anlamda. -bu yoğa desən:
bu anlamda desən. -yoğsuz: anlamsız. -yoğun dəğişər: anlamın dəğişər. -yoğlu
yoğalı: anlamlı. mənili məfhumlu. 1. sins. utuq. utçuq. uçuğ (ruh). içik. içrik. öz.

töz. - sözün uçuğu: sözün ruhu. - uçurun çıxarmaq:uçuğun çıxarmaq: anlamın
açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.
-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.
-anlam çıxartmaq: doğralıq edmək > (doğralıq). doğurmaq. doğratmaq. yarqıtmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yarqılamaq. yasğutmaq. davərlik edmək. qəzavət edmək. fətva vermək. hökm, qərar
çıxarmaq. təsmim tutmaq.

-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.

anlamaq

1. qanmaq. sezmək. sezikmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. hiss, ehsas edmək. 1.
sanmaq. ağırlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək.
duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq.
önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq.
ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o
demək deyir ki onadın. 1. sezmək < sinzmək. qanmaq. - belə sinziməzin birinə
raslamamaşdım hələ. 1. sezyəmək. bilmək. dərk edmək. mültəfit olmaq. 1.

tutmaq. qavramaq. -sizin sözüzü tutamadım. 1. tutmaq. qanmaq. almaq. öğrənmək. götürmək. (fəra gereftən). -işin püfün tut.
anlamaqa

-durumu bəlləmək, anlamağa çalışmaq: . yoxlamaq. - nə olub olmadığın yoxlayın.

anlamaz

görməz. qanmaz. soğur. kor. sıysız. təpişsiz. təprişsiz. tavuşsuz. tavışsız.
tavsız. tovsuz. hissisiz. ehsassız.
-kor boyadan anlamaz, anlamaza açıtma söz anlamaz. (açıtma: çalışma
açıqlamağa).

anlamaza

-anlamaza bir qanıt, susub susmaqdır yanıt. (qanıt: dəlil). (yanıt: cəvab).
-kor boyadan anlamaz, anlamaza açıtma söz anlamaz. (açıtma: çalışma
açıqlamağa).

anlamı

-anlamı bütün, tam olan tümlə, birikmiş söz: söyləm. qoylam. qoydam. cümlə.
ibarət.

-dərin anlamı, məzmunu olmayan: suyuğ. -nə suyuğ suyuğ.
-başına artırıldığı sözə güclülük, itilik anlamı artırır: yel.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
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küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu: siriy. sirəy. siliy.
siləy. - sözüvün siləyi nə.
-nərsənin özəyi, içi, iç anlamı: . sillik . silgik. silli. silik. - sözüvün silliyi nədir.

anlamın

-yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır: sır.
sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən
yalan.
- anlamın açıqlamaq: için, ruhun açıqlamaq. uçuğun çıxarmaq. uçurun çıxarmaq. uçursuz: anlamsız.
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq:
işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.

anlamına

(anlamına gəlmək: yenmək. yemək. qatlanmaq. dayanmaq. içinə çəkmək. götürmək.
daşımaq. təhəmmül edmək. tutnulmaq. qəbullanmaq).
-yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır: sır.
sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən
yalan.

anlamlı

1. sağın. sağlam. ağla yatqın. ağıllı. ağıllıca. mə'qul. insaflı. normal. huşlu
başlı. fərsatlı. idraklı. əqli səlimli. mötədil. məntiqli. mə'nalı. 1. yoğlu yoğalı.
mənili məfhumlu.

anlamsız

1. silik. təki boş. məzmunsuz. möhtəvasız. 1. səkit. səkti. təki boş. 1. saçma.
əbəs. boş. yava. hərzə. yersiz. 1. tanımaz. tanmaz. mənasız.
-anlamsız, tutarsız söz: uşaq sözü.
- boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz: qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə). quru söz.
(quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).

anlanılır

qanılır. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. (qabili e'tina).
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qanılırlıq. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. (qabili
e'tinalıq).

anlanılmaz

qanılmaz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz.

anlanır

- anlanır anlanmaz: duyular duyulmaz. sezilər sezilməz. qanılır qanılmaz. dərk olunur
olunmaz.

anlanmaq

tanılmaq. tanğılmaq. məna tapmaq.

anlanmaz

- anlanır anlanmaz: duyular duyulmaz. sezilər sezilməz. qanılır qanılmaz. dərk olunur
olunmaz.

anlaş

anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac.
tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış.
sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc.
dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.

anlaşıqlı

sıray. çıray. siriy. sirəy. siliy. siləy. açıq. aşgar. dürt. sərih. (qabili dənk, fəhm).
- siliy gəp: açıq söz.

anlaşılamaz

açıqlanamaz. tovzih veriləməz.

anlaşılmamaq

-danışdığı anlaşılmamaq: sümləmək. sumlamaq. sum tum edmək. vırravırlamaq.
dırradırlamaq.

anlaşılmaz

-(birinə görə) süm tüm, qapalı, anlaşılmaz dildə söylənmək: sümləmək. tatlamaq.
tatlanmaq. -bilməm nə sümlənir.

anlaşılmazlıqı

-bir anlaşılmazlığı gidərmək üçün söylənən deyim, söz: sözüm sözüvə, suyum
suyuva.

anlaşlı

qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı. didik. titik. tetik. oyutan. oytun.
oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı.

anlaşma

yarıq. sözləşmə. yarğaşma. yarğaş. yazış. gəlişim. düşüt. qərardad. pakt.
muqavilə. maahidə. misaq. əhd. peyman.
- gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma: saxın bağın > saxt o paxt.

anlat

tanıqlat. tanıt. bildir. yönət. yörət.
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-sözün çaşıb açıq anlatamamaq: (sözün çaşdırıb, uzaldıb, istədiyini açıq
anlatmamaq, açığ, aydın deməkdən burunmaq) sayılamaq. sayramaq. səğrəmək.
saçılamaq.

anlatı

götəriş. götrüş. açığlayış. bildiri. bildirim. iləti. sorağış. sorğayış. (xəbər vermə)
tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş.

anlatılmamış

deyilməmiş. söylənməmiş. göstərilməmiş.

anlatınmaq

qandırılmaq. sızınmaq. sızqınmaq. sezinmək. sezginmək. sıpqınmaq. hiss
etdirinmək.

anlatış

tanğıtış. tanıtış. bildiriş. yönətiş. yörətiş. izah. tovzih.

anlatmaq

1. gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq. söyləmək. oyqalatmaq.
oyqatmaq. oylatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək. körükləmək.
çapdamaq. sürşütmək. təşviq edmək) açığlatmaq. izah edmək. iləri sürmək. 1.

qandırmaq. bir sezini, ehsası oyatmaq. sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək.
sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. hiss etdirmək. 1. tanlatmaq. tanıtmaq.
savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq. bildirmək. bilgitmək.
söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor vermək. 1.
andırmaq. qandırmaq. seçitmək. gözünü açdırmaq. aydınlatmaq. 1.
düşündürmək. düşrütmək. izhar edmək.
anlayan

seçici. seçən. başa düşən. dalqan. dalıqan. tanlayan. tanayan. bilgəyən.
seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.
-iti anlayan, qavayan, tutan: sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır.
sızğır. sızıvğan. dəryaftlı. fərasatlı. dərkli.

anlayış

sanğ (sağ). idrak.

anlıqta

-min illikdə öğrənmiş, bir anlıqda itinmiş.

anmaq

anırqamaq. ad tutmaq. yadanışmaq. yada salmaq. xatırlamaq.

anşınmaq

duysunmaq. duysuğmaq. düşnüşmək. təfhim, ifadə olmaq.
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-and içmək: anğlamaq. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək.

-allaha and olsun: tarıq. tanrı tanğı, həqqi. vallahi. -tarıq o özüydü. -tarıq
məndeyildim.

anta

-yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.

antaq

andağ. 1. sırıc. not. qısa yazı. oylaq. yaddaşd. 1. inaq. inanmış. - inaq igid
könlündə, yəhərlənmiş at yatar. 1. sudar ( < tutar) sarqıt. sarıq. yadaç. yaddaşt.

not. 1. salın. zehn. sudar ( < tutar) yadaç. yaddaşt. 1. sürc. sürüc. sıyıc. sudar
( < tutar) yaddaşt. 1. böylə. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ
anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı),
hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq:
tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət
götərmək (göstərmək)}.

antaqıq

andağıq. sudarıq ( < tutarıq). oylaq, not, yaddaş kağazı. kütül. küt. küsül. küs.

çütül. çüt. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.
antaşlıq

andaşlıq. yandaşlıq. sapınlıq. sapaşlıq. sapışlıq. alışqanlıq. sınaşıqlıq.

dadanlıq. dadaşlıq. dadışlıq. adət kərdəlik.
antaşmaq

andaşmaq. yandaşmaq. sapınmaq. sapışmaq. sapaşmaq. alışmaq. dadanmaq.

dadaşmaq. adət edmək.
antaştırmaq

yandaşdırmaq. andaşdırmaq. sapışdırmaq. sapaşdırmaq. alışdırmaq.
dadandırmaq. dadaşdırmaq. dadışdırmaq. adət etdirmək.

antıran

-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.
-siçan boyasın andıran tozsu (> tusi) boya: siçantösi.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

antırmaq

andırmaq. qandırmaq. anlatmaq. seçitmək. gözünü açdırmaq. aydınlatmaq.
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hazir. -bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız,
xanım: yengə. -ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. -yengə var qada (bəla. yamanlıq)
alası, yengə var qada salası.

ap

tap. tapağ. apağ.

apaq

apağ. tapağ. tap. ap.

aparan

1. qapran. burqan. yoluq. yolqa. yolçu. qocaş. qılavuz. kosaman. kösəmən.
gözəmən. sükançı. nərsəni yönətən kimsə. 1. sapa. sopa. sava. sova. (sapan.
savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. arıdan. arçaqıl. arçıqul.

arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin,
nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz
mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir
qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən.
tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

-iş aparan: iş verən: tutğan. aşdan. işatan. patron. karfərma.
-nərsəni bala bala sürtüb, çeğnəyib, oğub aparan: yeyici. yeğici. yeyəgən.
sayağan. soğayan. sovağan.
- işəyə aparan dava:siydirgən darı.
-aparan bıraxmaz, bıraxan aparmaz.
-baş beyin aparan: sağsağan. çox danışan. gəvəzə. vərrac.

aparar

-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən, gecin
yatıb tezin duran aparar.

aparılmaq

sovrulmaq. sovulmaq. savrulmaq. savulmaq. sürvülmək. sürülmək. -ölən öldü,
qalıtıda sürvüldü.

aparış

utum. utam. (ötəm. ötüm). batma. baruşma. qələbə çalış.

aparmaq

1. dartmaq. datmaq. sürümək. -sonsuzluğa dartan yollar. 1. utmaq. utamaq.
(ötmək. ötəmək). qələbə çalmaq. məğlub edmək.
-nərsəni güclə, çəkə çəkə aparmaq: sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək.
sürtülətmək. sütrülətmək. sürümək. -uşağı heç nəyə sürsərətmə.
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-güman, zənn aparmaq: sezik sezikmək, sezinmək. güman gümmək. bir ehtimal, fikir
qavramaq.
-süt, mənfəət aparmaq: sarlamaq. qazanmaq.
-birbirinin baş beynin aparmaq: sağrışmaq.
-kef, ləzzət, hal aparmaq: sağırmaq. sağurmaq. gözəl yaşam sürmək.
-əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq: saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq.
çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. yamamaq. qoşub bütünləmək.
-dərinliyinə aparmaq: sınğıtmaq. basıtmaq. çökütmək. boğutmaq. qərq edmək.
- söz gətirib aparmaq: söz daşımaq.

aparmaz

-aparan bıraxmaz, bıraxan aparmaz.

ar

1. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. eyb. əğib.
nəng. azərm. 1. töküz. tökəz. nəng. nəngin. nənğgin. şərm. azərm.
-pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc. (aşıc: maya). (yaşıc: ut. utanc. həya)
-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

ara

1. aralıq. sürə. məsafə. 1. sürə. alan. məkan. yer. 1. sürə. fəza. 1. fürsət . dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara
güdəndə fürsəttələb) . 1. salım. vaxt. - bir salımdan son iğnə salmağa yer bul.
- ara salmaq: 1. ilişgi qurmaq. 1. ortağ olmaq.

-ara açmaq: sürüşmək. sürgəşmək. (nərsədən) zıvışmaq, qaçışmaq. salışmaq.
alısmaq (alıs: uzaq). (üzüşmək). -onlar birbirindən sürüşürlər. -boşlu boşludan
sürüşər. 1. uçur. çatığ. tənəffüs. 1. yır. yar. (çağ) (yaxınlıq). -bu yırlıqda gəl. -onun
evi bu yırlıqda olmalıdır.
-bir işdə ara vermək: düşlənmək. dincəlmək. dinişmək. toxdanmaq. aram tutmaq.
otraq edib, qonub qalxmaq.

-el ara tezgi düşdü. (tezgi: tizgi: ( < tez. tiz) qoğala qaşdı. vəlvələ).
-uc ara: sonuncu möhlət, macal, antırakt.
-ara tirə: ara sıra: yer yer. bəzən.
-dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz. (gizlənə bilməz). (yaşanmaq: yasanmaq.
yaşmaq. yasmaq. gizlənmək).
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-ara sıra: ara tirə. yer yer. bəzən.
-ara tirə: ara sıra. yer yer. bəzən.
-bir ara: bir gərən. bir zaman. bir mütdəd.
-aman, ara vermədən nərsiyə saldırmaq:quyul düşmək. quyulu düşmək. quylu
düşmək.
-ara qızışdırılıb qarışdırılmaq: kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq.
küycənmək. küydürünmək.
-ara, meydan qızışdırmaq: kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək.
küydürmək.
-ara vermək: dayanmaq. salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək. sərpilmək. seygəşmək.
seyrəlmək. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar.
-arapozan: salğınçı. soğquntu. soyğuntu. aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan,
açan.
- ara açılış: sayxaş.
-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən
enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.
- deyəcək ara, yer bulmamaq: sözü ağzında qalmaq
-qırx ağızlıq el pozar, ara sözü ev pozar.
-ara vermək: solumaq. sovlamaq. nəfəs çəkmək. dayanıb dincəlmək.
- ara sıra: ara tirə. yer yer. bə’zən.
- gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.

araba

sürtüt. sütrüt. sürrüt. təkər üsdə yerdə gedən arac. qayağ. maşın.
-araba, qayağ, maşın yolu: sürül. qayağu. maşınrov.
-araba saxlanılan yer: durul. saxul. park. otopark.
-araba otağı, sığnağı: quruluq.
-araba, faytun otağı. saldığ.
-üç təkərli daşqa, araba: saçayaq.
- sarqın araba. (sarqın: axarlı. bir durumun uyqunu, iyi gedişi).
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-arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar,
ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.

arabanın

- arabanın arxasında olan tormuz ışığı: quyruq ışığı.

arabası

-uşağı yerişə alışdırma arabası: yügürək. sügürək. yürügək. sürügək.
-yük arabası: səli. seli. çəli. taksıbar.

arac

-yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül qaramaz. (eyku: yaxcı).
(qaramaz: baxmaz).
-doğru amac düz arac.

-yol arac deməkdir. aracın gözəlliyi amacı alamaz.
-amac arac qarışmaz, eyku kötü yarışmaz. (eyku: yaxcı).
-arac işlər, əl öyünər, qılıc işlər ər öyünər.
-yol arac biz araçı.

aracı

-hər amacın aracı, hər aracın amacı.

aracıçı

arca. arayan. araştıran. axdaran. sorcaçı. sorşucu. sorcuçu. sorcaçı. soracçı.
sürcə. incələyən. çincələyən. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq. muhəqqiq.

aracın

-yol arac deməkdir. aracın gözəlliyi amacı alamaz.

-hər amacın aracı, hər aracın amacı.
araclamaq

aramaq. araştırmaq. axtarmaq. sürcəmək. sürcətmək. sorcamaq. qarqanmaq.
incələmək. təhqiqləmək.

aracları

-hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu:
sındı. körük.
-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları:
əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc.
sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

aracların

-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.

araclı

qayağ. (# yayağ: aracsız. ).
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arcamışi. arama. araştırı. axtarma. arqış. sürcə. sorca. soruş. sorcuş.
sorcamışi. soracmışi. incələmə. çincələmə. təhqiq edmə.

aracsız

yayağ. (# qayağ: araclı).

araçı

-yol arac biz araçı.

araq

-incədən incəyə, özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq: sinciləmək.
incələmək. gözədən, süzgəcdən keçirmək. tədqiq edmək.
- incədən incəyə, araq araq qaramaq: sap salıb baxmaq.
-sərt, tün araq, çaxır, içgi: salqı. çözəlti.

araqes

arakes. arakəs. arakis. tıxıntı. cığıntı. yığıntı. qısır. əngəl. taxul. qıncı.

araqis

arakis. arakəs. arakes. tıxıntı. cığıntı. yığıntı. qısır. əngəl. taxul. qıncı.

aralamaq

yarğulamaq.

aralamaqta

-kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə: küsgü.
kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qəmə.

aralanmaq

1. salqınmaq. səlginmək. seyginmək. 1. sapbalmaq. çapbalmaq. salbağmaq.
sapalmaq. çalınmaq. açılmaq. 1. yırışmaq. ayrılmaq. firağ, firğət, cüdalıq
bulmaq.
-bir dilək, oy üzrə aralanmaq, biraraya gəlmək, köklənmək: düzülmək. sürülmək.
sızılmaq. sezilmək. düzəlmək. doğrulmaq. həmahəng olmaq.

araları

- atdım araları çox aralı olan: uzun bacağlı, qıçlı. seyrək basan. seyrək bacaq.
seyrək ayaq.
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab: səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə.

aralarıntaqi

-aralı olan iki tikədə bir birininə keçib gəlmə üçün, aralarındaki yerdən alınan,
çəkilən yol: yolağ.

aralarta

-orda burda, aralarda sürünən: sürüngəc. -evi yığışdırmasan sürüngəc əlindən
təprəşmək olmaz.
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-(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar: güdür. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz. - güdürün dəngərin yarçıq aç. - güdür açmaq: kərdilər, quylar, neçə su
qaynağı arasında su yolu açmaq.

aralaşmaq

-bir dilək, oy üzrə aralaşmaq, biraraya gəlmək, kökləşmək: doğruluşmaq.
düzülüşmək. sürülüşmək. sızılaşmaq. seziləşmək. düzəlişmək. həmahəng olmaq.

aralatmaq

-bir dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək: sürmək. sürümək.
düzmək. düzümək. sızılamaq. seziləmək. düzələmək. doğrulamaq. həmahəng edmək.

aralı

ıraqdan . -çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə
yaxcı işi aralı.
-aralı olan iki tikədə bir birininə keçib gəlmə üçün, aralarındaki yerdən alınan,
çəkilən yol: yolağ.

-aralı, iri ilməkli toxunma: sürgün. süzgün. sızğın. sırğın.
- atdım araları çox aralı olan: uzun bacağlı, qıçlı. seyrək basan. seyrək bacaq.
seyrək ayaq.
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan
dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.

- kim aralı: kim üsdə. kim ilə. kimin təriqiylə. - pulu kim üsdə salğadın. (salğamaq:
salağmaq. salmaq. göndərmək).
-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi
aralı. (aralı: ıraqdan).

aralıq

1. ara. sürə. məsafə. 1. yalav. yalağ. (çalağ). boşluğ. -kərpiçlərin yalağın simitlə
doldur. 1. yırış. ayrılıq. firağ. firğət. fürğət. cüdalıq. -əşlər yırışı: ər arvad uzaqlığı.
-öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi, qatnaşığ, aralığ, qoşu, vəsilə,
vasitəsi olmayan, olmamazlıq: yala. yələ. sala. sadə. sıradan. adi. məmul. məmuli.
-ayaq altı, aralıq işləri görən: padov. salağ. pa dov.
-iki qat arasında qoyulan aralıq: . salğat. - dam salğatında qular yuva qurub.
-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc,
fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq.
sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. -
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iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca)
çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik
duvarına yekə sapma (çat) düşdü.
-açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan aralıq: sərə. ( < sərmək.
sərəmək)
-aralıq vermək: səğmək. kəsintiyə uğramaq.
-iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq: sığra. dərə.
- iş arasında qılınan aralıq: savağ. sovağ. çatığ. tənəffüs. sinğiş. siniş. sınğış. sınış.
istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək:
azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq.

aralıqı

-iki nərsənin aralığı: sınar. - yolla tükanlar sınarında yolçular dilənçilər oturmuşdular.
-aralıqlı, iri tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sırınlamaq. sızırmaq. sızırlamaq.
kökləmək.

aralıqların

-kərpiçlərin aralıqların, nərsənin oyuq, açıq, dəliklərin tutmaq: dərizləmək.

aralıqlı

1. seyrək < səçrək < saçraq. (saçılı, səpili olan). 1. seyrək. səğrək. səkrək.
seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. arada bir. endik. endər. az tapılan,
bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar.
qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan:
toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı.
qısıtlı).
-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək,
açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.
-geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək, bəzəmək: sarmalamaq. savmalamaq.
soymalamaq.
-qabırqanın sinə bölümündə aralıqlı sümükləri: sapırqa. səpirgə. göğüs gəmiyi.
-geyim, nərsə üzərindəki işləmə, savma, aralıqlı işləmə, bəzək: sarma. savma.
soyma. (sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) - altın sarma. - sarmalı çəgət
(çərdət). - orta otağ duvarları sarma boyalıydı.
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
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qab: səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə
-az aralıqlı: sıx. birbirinə yaxın.

aralıqsız

1. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı. durqun. sürgün.
həmməşə. dayimən. durmadan. tutaşı. tutşuna. tutaşına. -duraqlı işində
işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına. alatına.

fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan.
dinğməz. dincməz. dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin
olmayan. dayimi. aşılı. (peyvəstə).
-aralıqsız, incə tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq.
çitələmək. kitələmək. kökləmək.

aram

1. silik. 1. saram. səkin. səğin. səngi. sərin. sərən. sağın. saxın. sakın. səyin.
seyin. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat)
(duraqsıya). 1. sinin. singin. sakın. səkin. yavaş. ağır. 1. aram!. tiniş!. basın!.

sakit!. sərin!. 1. dik(üzbək) < dinc. diş. sillik . silgik. silli. silik. sayaq. hay küysüz.
- toy törəni sillik . keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək): < dinclik. dişlik). 1. sinis. sakit.

-aram adam: salqın kişi. (salqın: geniş. enli. engin. açıq).
-aram ol: tın!.
-aram tutmaq: düşlənmək. dincəlmək. dinişmək. toxdanmaq. otraq edib, qonub
qalxmaq. bir işdə ara vermək.

arama

arcamışi. aracmışi. araştırı. axtarma. arqış. sürcə. sorca. soruş. sorcuş.
sorcamışi. soracmışi. incələmə. çincələmə. təhqiq edmə.
-qutluq, içində yatır, çölün arama. (qutluq: xoşluq. xoşbəxlik). (çölün: çöldə. bayır.
bayırda)
-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.
-yoxsa gücün ayaqda, başmaqda suç arama.

aramaq

1. axtarmaq. araştırmaq. sırtıvlamaq. izləmək. qaramaq. 1. araclamaq.
araştırmaq. axtarmaq. sürcəmək. sürcətmək. sorcamaq. qarqanmaq.
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incələmək. təhqiqləmək.
-dibin aramaq: dibiləmək dibləmək. dübləmək.
-ağız aramaq: yoxlamaq. savlaşmaq. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək. kimdən bu sözləri yoxladın. - ilk axşamdan yoxlamağa el içinə, küçələrə casutlar
saldı.

aramaqtansa

-qaranlıqda aramaqdansa, yağtıda gözləmək, yer. (yağtı: ışıq).

aramatan

aramadan. araşdırmadan. sorağsız. -sorağsız tapdım: soruşmadan, aramadan
buldum.

aramca

dərikcə. dəriksə. dəğikcə. dəğiksə. (dəğik, dəğmiş kimi). yavaşca. -elə dəğiksə
girib çıxmış ki, kimsə bilməmiş.

aramiş

1. əriniş. tutuz. tutzuğ. tutsuğ. tutuş. duruşluq. durğunluq. sakinlik. yasayış.
asudəlik. əmniyyət. -bu çox uzun tutsuğ sürənməz. 1. astayış. asayış. yayvaşış.
yavaşış. yavşaş. susayış. suysayış.

aramızta

- söz aramızda: kimsə bilmədən, duymadan.

aramlamaq

səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq.
saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq.
ərimcəmək. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.

aramlaşmaq

səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək.
sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək.
saramlaşmaq. ərimcəşmək. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq.
kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

aramlatmaq

sinivləmək. sinivlətmək. sakitlətmək.

aramlatmaq

toxdatmaq. əknitmək. əkləndirmək. əkilətmək. dikilətmək. diklətmək. dikitmək.
durdurmaq.

aramlıq

səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq.
səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük.
şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .
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ərimsiz. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz.
saxsaysız. saxsaymaz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz.
dincməz. dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. sakin olmayan. dayimi. aşılı.
(peyvəstə).

aran

1. alan. qırım. sahə. 1. yava. yafa. -yafa yer.

arançı

yarançı. yançı. yarçı. damlıq. evlik. qulluqçu. qırnaq. nökər.

aranı

-aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan: salğınçı. soğquntu. soyğuntu.
arapozan.

aranımaq

aranmaq. arzulamaq. yenğimək. yenimək. yenismək ( < yenmək. enmək:
əğilmək. yönəlmək) yerikləmək.

aranmaq

aranımaq. arzulamaq. yenğimək. yenimək. yenismək ( < yenmək. enmək:
əğilmək. yönəlmək) yerikləmək.

aranmaz

-sevgilə eşq yaşamdır, ilki sonu aranmaz, aransada bulunmaz.

aransata

-sevgilə eşq yaşamdır, ilki sonu aranmaz, aransada bulunmaz.

arapozan

salğınçı. soğquntu. soyğuntu. aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan.

arapozmaq

arapozuculuq edmək. qısarmaq. qıcarmaq. qırnaqlamaq. mızıçılıq edmək.
qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək.

arapozuculuq

-arapozuculuq edmək: arapozmaq. qısarmaq. qıcarmaq. qırnaqlamaq. mızıçılıq
edmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək.

araraq

1. arıyaraq. araşdıraraq. soraq edək. soraraq. 1. azaraq. ayaraq. seyrək.
səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik.
endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt.
qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan:
toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı.
qısıtlı).

araraqsız

ararağsız. araşdırağsız. sorağsız edəksiz. sorarağsız.
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ağı. -iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri: yapış. -uşağ tərləsə
yapış soğıcları tez yanar. (sorğıc: soğıc: gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi.
zar. sar).

-söz arası çatdırmaq: sürtmək. söyləmək. -o gün sürtdüyüm söz yadındamı.
-söz arası kərbəlayada bir dalın: dalınmaq. giriz vurmaq.
-irlə günorta arası: quşluq. -ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək
dilər yaman qız. (ertir : tezdən).
-olum ağ boya, ölüm qarası, bir evrəndir ekiz arası
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-arası dəğmək: sallaşmaq. düz gəlməmək. - niyə dosdunla sallaşdın.
-günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü: sabah. sapağ. savağ. ( <
sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) açılan gün. gündüz.
-danla (səhərlə) öğlə arası:quşluq.
-arası kəsilmək: səkləmək. durmaq.

arasılmaq

asılanmaq. yasılanmaq. yırqanmaq. məəttəl olmaq.

arasına

-ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. dəmir siğ. - ağac siğ.
-pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc,
vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.
-döşəmə ilə qalının arasına salınan örtük: təkəlti. təkaltı.
-baş barmağı iki barmağın arasına qoyub (soxub) vurulan düdmə, yumuruq:
soxulma. soxrulma. (> soqolmə (fars)}.

arasınta

-iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq: sığra. dərə.
-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən,
dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
- quyruğu qapı arasında qalmaq: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. gərgin, dar
düğünə düşmək.
- kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq:güdür açmaq.
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{güdür:(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz}.
-iki saç arasında pişirilən yeməklər: saçarası.
-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında
qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.
-iki qat arasında qoyulan aralıq: . salğat. - dam salğatında qular yuva qurub.
-gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq: salma. salmıq. salda.
-iki nərsə arasında qalan boş yer: salma. salmıq. salda.
-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc,
fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq.
sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca)
çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik
duvarına yekə sapma (çat) düşdü.
-açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan aralıq: sərə. ( < sərmək.
sərəmək)
-bir budağ, səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri: səksə. bənd.
-topuğun ardında, banla balça arasında olan yoğun sınır: dalba. pey.

arasıntaqi

- baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq: bir sökəm: bir süyəm (sıyam.
siyə. sövəm) (sox: işarə). :

arasıntan

-daş duvar arasından açılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq.
1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). sökük. gədik. (surax (fars)}.

araslamaq

-sürtüb silmək, araslamaq: sürməşləmək. silib süpürmək. -evin hər yanın
sürməşlədi.

araşçı

araştırıcı. savan. savın. (təpici. iti). iktişafçı.

araşlamaq

taraşlamaq. turpalamaq. turpulamaq. tırmalamaq. yarmalamaq. yırmalamaq.

darğaşlamaq. yonamaq.
araştıraqsız

araşdırağsız. ararağsız. sorağsız edəksiz. sorarağsız.
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arca. aracıçı. arayan. axdaran. sorcaçı. sorşucu. sorcuçu. sorcaçı. soracçı.
sürcə. incələyən. çincələyən. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq. muhəqqiq.

araştıraraq

araşdıraraq. araraq. arıyaraq. soraq edək. soraraq.

araştırı

arcamışi. aracmışi. arama. axtarma. arqış. sürcə. sorca. soruş. sorcuş.
sorcamışi. soracmışi. incələmə. çincələmə. təhqiq edmə.

araştırıcı

araşçı. savan. savın. (təpici. iti). iktişafçı.

araştırma

danışma. soruşdurma. sorağış (sualpiç) dindiriş. dindirmə. danışdırma.
(sıntağış) yarqı. dartış. anket. təhqiq. (bərrəsi. bazcuyi. pors o cu. istintaq. istifsar.
costar).

araştırmaq

araşdırmaq. 1. aramaq. araclamaq. axtarmaq. sürcəmək. sürcətmək.

sorcamaq. qarqanmaq. incələmək. təhqiqləmək. 1. sorbalamaq. sorcalamaq.
sorçlamaq. sorbunmaq. sorcunmaq. sorçunmaq. sorçunlanmaq. soruşmaq.
sorşunmaq. bilgi əldə edinsəmək. 1. arcalamaq. arşatlamaq. axdarmaq.
sürcəmək. sorcamaq. soraclamaq. soracalamaq. soruclamaq. incələmək.
çincələmək. təhqiq edmək. 1. saçılamaq. saçlamaq. incələmək.
-dalın tutub incələyib araştırmaq: sırıtmaq. irdələmək.
-kökün araşdırmaq: nərsənin dibinə, təkinə gedmək. tübgərmək. dibgərmək.
təksirmək. -bu işləri tübgərin.
-incəliklə araşdırmaq: yol saymaq.

-nərsənin kökün, qonun, təməlin araşdırmaq: dibiləşmək.
-nərsəni iyicə, incidən araşdırmaq: yalımlamaq. yarımlamaq.
araştırmatan

araşdırmadan. aramadan. sorağsız. -sorağsız tapdım: soruşmadan, aramadan
buldum.

arat

-arad dal > ardalın: ardal. artal. qoşunun dal qolu. qoşunun dal qolundan gedən qol.
basqavul (> pəs qaravul) sırqavıl ( < sırt) əqəbdar.
-arat durat: sorağ. arqış. alqaş. (alqaşlama. alqaşdırış) dibrin. təfəhhüs. təftiş. -dibrin
aparmaq.
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-arada bir: seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. endik.
endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (#
tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (#
tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız)
(sınırlı. qısıtlı).
-arada bir: yanyanaq. yanağ yanağa. yanyana. -al ağ kərpiçlər yanyanağ düzülmuş,
bir al, biri ağ.

aratan

-aradan çıxmaq: sıpışqulu ermək.
-aşındırıb aradan çıxartmaq:sindirmək.
-aradan götürmək: dalamaq. bərtərəf edmək. -güclükləri dalayan kimsə.
-düz aradan, yarı yarıya bölmək: yarışmaq.
-gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq: sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sıvığmaq. sırışmaq.
sürüşmək.
-aradan çıxmaq: sapışqılı vermək.
-yavaşca axıb aradan çıxmaq: sıvışmaq. sıyrılmaq. qaçışmaq.
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.

arataş

aradaş > ardaş. davər.

aratıqın

-aradığın, səni arayan olsun. (mevlana).

aratmaq

silmək. siləmək. arçatmaq.

araya

ortaya. alana. medana. -ortaya, araya, alana, meydana çıxmaq, bəlirmək:
yənmək.

-bir araya gəlmək, birləşmək: tapraşmaq. -tapraşan tapar.
-bir araya gətirmək, tikmək: təpcəmək. tapşatmaq. yapşatmaq.

-bir araya götürülmək, gətirilmək: tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.
yığınmaq. -döğüşə tümənlər döğüşçü tökündü.
-neçə bənzər nərsənin bir araya gəlməsindən oluşan böyük nərsə: toxdar.
toxdara. -üç cığır toxdarı: üç kiçik yolun birləşməsindən oluşan enli yol.
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arca. aracıçı. araştıran. axdaran. sorcaçı. sorşucu. sorcuçu. sorcaçı. soracçı.
sürcə. incələyən. çincələyən. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq. muhəqqiq.
-aradığın, səni arayan olsun. (mevlana).

arayıb

-arayıb bulmağa çalışmaq:sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı,
sadiq qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün
itirməmək. sinicləşmək.

arayış

yarayış. yaxayış. yasan tozan. yasan düzən. bəzək düzək.

arca

aracıçı. arayan. araştıran. axdaran. sorcaçı. sorşucu. sorcuçu. sorcaçı.
soracçı. sürcə. incələyən. çincələyən. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq.
muhəqqiq.

arcalamaq

arşatlamaq. araşdırmaq. axdarmaq. sürcəmək. sorcamaq. soraclamaq.
soracalamaq. soruclamaq. incələmək. çincələmək. təhqiq edmək.

arcamışi

aracmışi. arama. araştırı. axtarma. arqış. sürcə. sorca. soruş. sorcuş.
sorcamışi. soracmışi. incələmə. çincələmə. təhqiq edmə.

arcayış

arşatış. axdarış. sorc. sürc. sorc. soraca. soruc. sürc. incəyiş. çincəyiş. təhqiq.

arcın

arınc. irənc. utanc. utandıran. şərmsaran. şərm avər. sərzəniş amiz. -irənc
olmaz: sarsınmaz. utanmaz. -inrəncsiz: utanmadan.

arçaqıl

1. arçıqul. arıdan. ardan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. >
sırağan. sıradan. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. arçıqul.
açmalıq. savın. savun. sabın. sabun. savmalıq. kiri savan, açan, təmizləyən,
gidərən. 1. arıdan. arçıqul. arçaqır. arçıqır. sapa. sopa. sava. sova. (sapan.
savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. təmizləyən.

sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı:
gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

arçaqır

arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçıqır. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan.
sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. təmizləyən. sayladan.
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pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis
gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para
istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

arçamaq

1. soymaq. (qabığ). 1. arıtlamaq. arıtmaq. arçılamaq. arçılcamaq. süzmək.
savamaq. sapamaq. təmizləmək. 1. arçılamaq. saralamaq. sağalamaq.
savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək,
çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək.
silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (>
mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

arçatmaq

silmək. siləmək. aratmaq.

arçıqır

arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan.
sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. təmizləyən. sayladan.

pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis
gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para
istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

arçıqul

1. arçaqıl. açmalıq. savın. savun. sabın. sabun. savmalıq. kiri savan, açan,
təmizləyən, gidərən. 1. arıdan. arçaqıl. arçaqır. arçıqır. sapa. sopa. sava.
sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan.
təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin,
palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi
nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran.

sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) sapaduz: duz gidərən. 1. arçaqıl. arıdan. ardan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan.

siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. sayladan. təmizləyən. sayladan.
pakladan.
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1. arçamaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq.
sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq.
təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq.
cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər)
ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. arıtlamaq. arıtmaq. arçamaq.

arçılcamaq. süzmək. savamaq. sapamaq. təmizləmək.
arçılcamaq

arıtlamaq. arıtmaq. arçamaq. arçılamaq. süzmək. savamaq. sapamaq.
təmizləmək.

arı

seçik. saf.
-arı soxnaq varlıdan, bal dəğəri sorulmaz. (soxnaq: sancmamış).

arıcı

alıcı. siləcək. silici.

arıq

arığ. 1. sincoy. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcav. sıcoy. sıco. - bu sıcav uşağ
kimindir. 1. sir. siyir. sil. silir. silik. açıq. say. pak. təmiz. pakizə. - ətəyi silik >
silgitəy. 1. siləyin. süləyin. sürük. sırığ. 1. suğur. soğur. suyu qurumuş. cılız.

soluq. 1. {(arığ > lağır > lağər (fars)} lağırmaq. arığmaq. arığlamaq. ərğirmək.
sınığmaq. 1. soğur. sovur. cılız. 1. süzüq. sızıq. sırğav. sızğav. sizgəv. açıq.
say. pak. təmiz. rəqiq. 1. yarıq. say. pak. 1. yarqa. yanğı. yanğa. tanğı. tanğa.
yarın. sabah. səhər. sübh. -tanğa atın yeritdi, dərə təpə düz getdi. 1. yarqa. yarıq.
yağıq. yağqa. ışıq. nur. 1. yarqa. arxa. mahiyyət. keyfiyyət. 1. möhtəva.

-cılız, arığ uca boy: yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.
ucubınıq.
- bulutdan sıyıq, arıq gün: sav gün. {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.
-quşca canı olmaq: arıq, çəlimsiz olmaq.
-arığ soluq: sarı soruğ. soğar solağ. suyu çəkilmiş, solmuş. lağır züğürt.
-çox arıq, uzun boylu: sıy. sıyıq. sırıq.

-gövdədən gəlişməmiş, cılız, arığ, sısqa, cürə qalmış: yandıq. yanıq. -yanıq
cocuq.

arıqıb

-qayğı kədərdən kitirdən arığıb çürümüş: sortun.
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arıtma. silkiş. sıvarış. savarış. yuvarış. yuvuş. açıtış. təsviyə. təxlis. təthir.
palayiş.

arıqlamaq

arığlamaq. 1. ərğirmək. arığmaq. lağırmaq. (arığ > lağır > lağər (fars)}.

sınığmaq. 1. sağalmaq. sağılmaq. üzülmək. ərimək. 1. azıqlamaq. zayıflamaq.
sızmaq. sızımaq (süzmək. süzümək). - sökəl sızdı: ağrıq (xəsdə) arıb azdı. 1.
tökünmək. 1. arığmaq. lağırlamaq. tökrünmək. 1. yalınmaq. çalınmaq.
-gündən günə arığlamaq: süzmək. sızmaq. ərimək.

arıqlayıb

-arıqlayıb kökəlmək: atıb artmaq. çəki itirib almaq. -biri yeyər artar, biri yeməz atar.

-arıqlayıb incəlmək: torunmaq. -aclıq yoğunladıqca (bətərləşdikcə), hər bir yoğun
torunar.

arıqmaq

arığmaq. 1. arığlamaq. lağırlamaq. tökrünmək. 1. lağırmaq. (arığ > lağır > lağər
(fars)} arığlamaq. ərğirmək. sınığmaq.

arıqmış

arığmış. yorulmuş. -uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi
üzü sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.

arıqsamaq

arğıqsamaq. qurusamaq. beyni kütəlməyə başlamaq.
-keçmiş görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək: sozmaq.
sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq. solsulamaq. solusumaq. süzə vermək. alızsamaq. gündən günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

arın

1. sağ. təmiz. duru. - sağ su: içməli, gözəl su. 1. saltan. sultan. (su kimi) duru.
təmiz. sav. saf. 1. savır. təmiz. 1. silək. təmiz. teyxa. zır. - silək dəli. 1. silik.
sığallı. düz. pürüzsüz. təmiz. - silik daranmış saç. - silik sevgi: arın sevgi. 1.
sıyrıq. sıyma. sıma. simə. səmə. sıyırt. sıyrıt. sırıt. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis.
1. yarıq. teyxa. som. sərə.
-sürtülüb arın sayınmış: sürtük. sürtünmüş. sağıq. sağtıq. sayıq. saytıq.
-bağa bax barın olsun, düzü de arın olsun.
-çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz)
-arın yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli: sırğov. üslü başlı.
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-silik, arın ürək: silgik bağır. silgik. kintutmaz.
-ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf: saydatin. sərdətin. sadədil.

arınc

arcın. irənc. utanc. utandıran. şərmsaran. şərm avər. sərzəniş amiz. -irənc
olmaz: sarsınmaz. utanmaz. -inrəncsiz: utanmadan.

arınıb

-arınıb boşalmaq: soğunmaq. içində, üstündə olan hər nədən ayrılmaq, tökünmək.

arınlıq

arınlığ. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. sayılıq. ışığlıq. duruluq. xalislik. bərraqlıq.

saflıq.
-ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik, saplıq, saflıq: saydadınlik. saydatinlik. sərdəlik.
sadədillik.

arınmaq

1. sıylanmaq. saylanmaq. paklanmaq. suçdan, qıtsırdan, günahdan arınmaq.
1. sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək.
siyişmək. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq.
-suçdan, qıtsırdan, günahdan arınmaq: sıylanmaq. saylanmaq. paklanmaq.
arınmaq.

arınmaz

-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz
anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər,
heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

arınmaztan

-süzülməzdən, arınmazdan qanılmaz: sızılmazdan sezilməz.

arıntırmaq

arındırmaq. seçitmək. silgitmək. təbrəə edmək.

arıt

- arıt, təmiz, ilahi baxış: sıya göz.

arıtan

arıdan. 1. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. sapa. sopa. sava. sova. (sapan.
savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. təmizləyən.

sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı:
gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən. 1.

ardan. arçaqıl. arçıqul. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan.
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sıradan. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. arıdan nərsə. sürgü.
sürügü. süpgü. arqıç. deterjan.
-arıdan, təmizləyən, saylayan, paklayan arac: sürgü. sürügü. süpgü.
-silən, arıdan, parıldadan arac, maddə: silindir.

arıtıq

-artıq əsgiyin qoyurtmaq: təkitmək. dəngitmək. pirayiş edmək. ğərəs edmək.

arıtlaqıc

seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc.
savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc.
(sərələmək (fars)}. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

arıtlama

1. sağlaqıc. 1. sırat. sırıt. sıyırma. sırıvatma. təmizləmə. pirayiş.
-arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını: arıtlaqıc. seçəgic.
çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc.
soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}.
-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

arıtlamaq

1. arıtmaq. arçamaq. arçılamaq. arçılcamaq. süzmək. savamaq. sapamaq.
təmizləmək. 1. dartmaq. datmaq. -qoyun kəsib, için dartıb asdılar. 1. silgirləmək.
silivləmək. 1. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq.
sovalamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq.
arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək.
(sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi
burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. səltəmək. səltələmək.

siltəmək. saltmaq. saylatmaq. paksazlıq edmək. - doslarıvı siltəsən, ondana
yaxcısı qalmaz. 1. sıyırtlamaq. sıvırtlamaq. sıfırtlamaq. siyirtləmək. təmizləmək.

saylamaq. paklamaq.
-nərsədən nərsəni arıtlamaq: satmaq. təmizləmək. - bu unu kəpəkdən satın. 1.
başından eləmək. - bu sarqıtı (döğəş. muzahim) satdım dincəldim.

-yuğub arıdlamaq: yuğub daramaq.
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-arıtlanan nərsədən arda qalan çər çöp, çıpıq, qabığ: sap. çap. xırım xırda. töküntü.
- qoz sapı. - pambıq sapı.

arıtlanmalı

-bulaşığ, çirkli olub, sürtülüb arıtlanmalı olan nərsə: sürgülük.

arıtlanmış

tanğınmış. təsfiyə. -arıtlanmış, tanğınmış, təsfiyə olunmuş nərsə: savır.
-zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti: sıyırma. sıyırtma.
sıyırt. sıyrıt. sırıt.

arıtlayan

təmizləyən. -hər çeşit kiri, ləkəni, nərsəni qaldıran arıtlayan, təmizləyən öznə,
maddə: sacığ. savız.

arıtma

arıqış. silkiş. sıvarış. savarış. yuvarış. yuvuş. açıtış. təsviyə. təxlis. təthir.
palayiş.
-axıcı nərsəni arıtma üçün işlənən süzgəc: sürüm. sızım. safi.

arıtmaq

1. arıtlamaq. arçamaq. arçılamaq. arçılcamaq. süzmək. savamaq. sapamaq.
təmizləmək. 1. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq.
sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. təmizləmək.
saylamaq. paklamaq. 1. yumaq. yuğmaq. içgərləmək. ışqarlamaq. ışıq
saçdırmaq. ifşa, faş edmək. 1. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. bağışmaq.
bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək.
gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq.
sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq.
qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək,
onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. silivləmək.

silivcələmək. siləvcələmək. siləvcələmək (seçmək. - qartopunun iri xırdasın
siləvcələmək) təmizləmək. saylamaq. paklamaq. paksazlıq edmək.

arıtur

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən. (töz: düz. öz.
təməl).

arıyaraq

araraq. araşdıraraq. soraq edək. soraraq.

arq

1. arx. yar ( < yarmaq). 1. arx. yarx. sürgü.
-axan nərsənin oyaraq bıraxdığı yarıq, arx, iz: yar ( < yarmaq).
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-kiçik arx. zolaq. yolaq. bulaq. kiçik su axıntısı. -axdırar gözüm yolağ: göz yaşım
bulağ tək axır.
-at almamış arx çəkmə, bellənməmiş yer əkmə.
-üstü örtülü arx, kəriz, kəhriz: sarap. sarab. sarqağuc.
-çəkilmiş arx: salma su.
-çəkilən arx: kanal. salma.

arqa

1. arğa. toxu. çulağ. hörü. nəsc. baft. 1. arxa. yarar. yarqa. keyfiyyət. 1. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. endirik. endirit. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic.
duranıq. duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. təkyə. təggə.
təggəlik. tikətlik. tikitlik. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə.
yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq.
yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1. yarqa. arıq.
mahiyyət. keyfiyyət. 1. arxa. dalıq. ardıc. ayaq. ötə. quyruq. sürük. sürək.
sürgə. idamə. dünbalə.
-arxa dağdan, ürək daşdan olan var.
-suyu bir arxa gedmək: suylaşmaq. savlaşmaq. uzlaşmaq.
-heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturmaq: ucqaşmaq. uçqaşmaq.
-bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var. (qədər : dəğiş).

arqa

arxa. 1. quyruq. qıç. geri. dal. - quyruq ışığı: arabanın arxasında olan tormuz ışığı.

1. quyruq. ard. 1. siniş. sınış. yarqa. keyfiyyət. (# sanış: kəmmiyyət) 1. sırav.
sığav. sıyav. yarqa. keyfiyyət. (sanav: kəmmiyyət) 1. sırt. sırıt. göt. 1. sıy. yarqa.
keyfiyyət.
-dizin arxa üzü: sinir.
-arxa sıra sürükləmək: quyruğuna taxmaq.
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-qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət:
sar. sər. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir.
-arxa pılan: nəxşə. kürsü. qursu. gizsi.
-arxadönənli: sancaqlı. sandallı.

arqac

arğac. toxmac. çulğac. hörgüc. hörüc. toxuc. toxuma kərxanası. nəssaclıq.

arqaq

arxaq. 1. arxalı. ardıvar. ardıcıl. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. dalqıq.

dalqıc. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar). 1. sürün. kökləşmiş.
ötük. ütük. daltuc. dartuc. sürnük. sürsük. sırnığ. kronik. 1. arxa. arxat.
arxanaq. arxanat. endirik. endirit. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq.
duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. təkyə. təggə. təggəlik.
tikətlik. tikitlik. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yassanıc.
yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq.
yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
arqal

> arxal. rəxt. arxalıq. çulqa.

arqalamaq

arxalamaq. sırıtmaq. dayaqlamaq. arxasında durmaq. dəsdəkləmək. saport
edmək.

arqalanmaq

arxalanmaq. güvənmək. gönənmək. sığınmaq. küsənmək. gücənmək.

qırcıqmaq. - onun səndən başqa küsənməli kimi var ki.
arqalı

arxalı. 1. arxaq. ardıvar. ardıcıl. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. dalqıq.

dalqıc. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar). 1. sıylı. yarqalı.
keyfiyyətli. tovsifli.

arqalıq

arxalıq. 1. rəxt < arxal. çulqa. 1. sırtuv. sartuv. sırtov. pencək. kot. üstörtü. 1.

sıravlıq. sığavlıq. sıyavlıq. yarqallıq. keyfiyyətlilik. 1. sayalıq. sıyalıq. yaxcılıq.
yarqallıq. keyfiyyətlilik. (səlahiyyət. mənfəətli) .
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-yol yoldaşın it olsa, arxan güllə yaslaşmaz. (yaslaşmaz: iltaf olunmaz. oxşanmaz.
bəzənməz).

arqanaq

arxanaq. arxanat. arxa. arxaq. arxat. endirik. endirit. diriklik. dirəklik. dirsəlik.

dirənic. duranıq. duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. təkyə.
təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
arqanat

arxanat. arxanaq. arxa. arxaq. arxat. endirik. endirit. diriklik. dirəklik. dirsəlik.

dirənic. duranıq. duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. təkyə.
təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
arqasən

-nərsənin arxasən, dalısın tutmaq: sırıtmaq.

arqası

arxası. sonğ. dalısı. izi. - sən mənim sonğumda gəl. - onun sonğuna düşmə. görək bu işin sonğu nə olur.

arqasıca

-dalıcan, arxasıca düşmək: sapılmaq. arxaşmaq. arğaşmaq. ardaşmaq. dibinə
əkilmək. birin izləmək. - mən hara getdim oda mənə sapıldı.

arqasın

-nərsənin sonun, arxasın izi izinə izləmək: sünbələmək < sonbalamaq. (dünbal
edmək).
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-qapı arxasına vurulan, nərsənin bərk dayanmasın sağlamaq vurulan dayaq,
dəsdək: quşaq. qoşaq.
-təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə: sapqal.
çapqal. gilgir.
-nərsəni durdurub, bərkitmək üçün, arxasına vurulan dayaq, dəsdək: dirkəz.
durqaz. -dirgətmək. tirgətmək: dirətmək: qapı dalısın salmaq. nərsiyə dayaq, dəsdək
vurmaq.

arqasınta

-arxasında durmaq: sırıtmaq. dayaqlamaq. arxalamaq. dəsdəkləmək. saport edmək.
- arabanın arxasında olan tormuz ışığı: quyruq ışığı.

arqasıntan

arxasından. sonusıra. arxasıra. gerisıra. gerisindən. iş bitəndən son. hər nə

olub bitəndən son.
arqasıra

arxasıra. sonusıra. arxasından. gerisıra. gerisindən. iş bitəndən son. hər nə

olub bitəndən son.
arqasız

arxasız. sıysız. tanıtsız. tanatsız. yarqasız. keyfiyyətsiz. tə'rifsiz. tovsifsiz.
- arxasız, dossuz kişi: sök ər. sökə yalnız. sökə yal. (sök: sökük. yoxsul. kasıb.
yalnağ. fəqir).

arqaş

sarıt. sərit. kərvan.

arqaşlamaq

silmək. siltəmək. sürmək. sütürmək. sürütmək. saylamaq. paklamaq.

arqaşmaq

arxaşmaq. arğaşmaq. ardaşmaq. sapılmaq. dalıcan, arxasıca düşmək. dibinə

əkilmək. birin izləmək. - mən hara getdim oda mənə sapıldı.
arqat

arxat. arxa. arxaq. arxanaq. arxanat. endirik. endirit. diriklik. dirəklik. dirsəlik.

dirənic. duranıq. duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. təkyə.
təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
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söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
arqatan

-arxadan çəkişdirmək: qaqalamaq. qaqlamaq. qeybət, qiybət edmək.

arqataş

arxadaş. sağdıc. yoldaş. dosd.

arqataşı

-kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı: sadıç. sığdac. sığdıc.
sığdış. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.

arqatönənli

arxadönənli. sancaqlı. sandallı.

arqayın

-arxayın edmək: anıqlatmaq. mütməin edmək.
-arxayın olmaq: anıqmaq. mütməin olmaq. - anıqsız?: arxayınsız?. mütməinsiz?.

arqayınçılıq

arxayınçılıq. sükənlik mütməinçilik.

arqayınsız

arxayınsız?. anıqsız?. mütməinsiz?.

arqıc

sağday. sayaq. sıyaq. münsif. adil. - arqıc qurul: münsifə heyə't. juri heyə'ti.

arqıç

sürgü. sürügü. süpgü. arıdan nərsə. deterjan.

arqıqsamaq

arğıqsamaq. arıqsamaq. qurusamaq. beyni kütəlməyə başlamaq.

arqın

- bir arxın suyun dəğşik yönlərə dağıdan bədlər: savaq - ana qoldan savaqla
ayrılan qolar) .

arqış

1. arcamışi. aracmışi. arama. araştırı. axtarma. sürcə. sorca. soruş. sorcuş.
sorcamışi. soracmışi. incələmə. çincələmə. təhqiq edmə. 1. sorağ. arat durat.
alqaş. (alqaşlama. alqaşdırış) dibrin. təfəhhüs. təftiş. -dibrin aparmaq. 1. dolaş.
dolac. dönəş. dönəc. çərx. çərxiş. döngü. döngüş. gəşt. gərdiş. dövr. -dolay
dolaşmaq: bir yeri, bölgəni dönüb gəzmək.

arqıtılmaq

soralmaq. somrulmaq. (dışarıdan özünə sürülmək) sorşulmaq. sorğulmaq.
sorağılmaq. soğralmaq. somralmaq. sotralmaq. təftiş edilmək.

arqıtıtmaq

sorumaq. soruşdurmaq. soratmaq. sorağıtmaq. sorğatmaq. soğratmaq.
somratmaq. sotratmaq. soratmaq. somurtmaq. (dışarıdan özünə sürdürmək).
təftiş etdirmək.
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soruşmaq. soramaq. sorağmaq. sorğamaq. soğramaq. somramaq. sotramaq.
sormaq. somurmaq. (dışarıdan özünə sürmək). təftiş edmək.

arqlar

-(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar: güdür. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz. - güdürün dəngərin yarçıq aç. - güdür açmaq: kərdilər, quylar, neçə su
qaynağı arasında su yolu açmaq.

arman

sürgüt nərsənin olmasın çox istəmək. arzu. -ürəyində bir sürgüt qalmasın diyə
verdi.

-uğranılmaz arman. (uğranılmaz: çatılmaz).
- arman qalmasın: arzın qalmasın. - armana doymaq: arzıya doymaq.

armana

ərik. təmbəl. -(təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar). (ərik yuxudan qalxınca,
irik yürbay). {kəsələ dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox}. (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

-{kəsələ dərman tapıldı, armana yox. (armana: təmbələ)}. ərik yuxudan qalxınca,
irik yürbay. (təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar). (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

armaz

yorulmaz . - işləyənlər tez armaz, işləməyən yol tapmaz.
-ərib ərməz: ərib armaz: ərinib, təmbəlləşib yorulmaz. -azıqlı kişi ərib ərməz. (yeməyi
olan arınıb yorulmaz).

arpa

-arpa buğda yağ verməz, yaş ötürsə dad verməz.
-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.
-arpa kükəsi, təndir aşı, dad ələ düşməz, dosdosdu sikər yad ələ düşməz. (dad:
daad. ey dad).
-bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var. (qədər : dəğiş).

arpatan

-ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək: səməni. sümələk. ösmələk.

arsat

1. artas. düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. düzgək. düzək. darağ.
qoçqal. qoşqal. qoçqa. qoşqa. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam. 1. satanğ.
gözəl geynişli. alaçam. yanıq. süslü. darat. daraş. şik. nəzif.
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sürtük. sürbet. sırbit. sırtıq. üzsüz. (üzlü) acgöz.
-ac qoyursun hırsız, çox deyərsin arsız olur. (hırsız: oğru).

arslancıqım

arslancığım!. qaplacigim! (pişikin əzizləmə sözlərindən).

arşatış

arcayış. axdarış. sorc. sürc. sorc. soraca. soruc. sürc. incəyiş. çincəyiş. təhqiq.

arşatlamaq

arcalamaq. araşdırmaq. axdarmaq. sürcəmək. sorcamaq. soraclamaq.
soracalamaq. soruclamaq. incələmək. çincələmək. təhqiq edmək.

art

1. ard. quyruq. arxa. 1. plüs. -plüs qazanmaq.

arta

səhər. -(ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel. nəsim. dan. -dan
əsməyə başladı.
-seçindən arda qalan atılmalı nərsələr: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.
tullantı.
-yeməkdən, nərsədən arda salınan, qalan bölüm: salıt. artığ.

artac

ardac. ( < ard). tutuğ. tutuc. 1. əzm. iradə. 1. sübat. mudavimət. tədavüm.

istiqamət. qərar. 1. püştkar. poştkar. 1 təanüd. israr.
artaclı

ardaclı. ardal. (ərdəl. ardalan). tutuclu. 1. əzmli. iradəli. 1. sübatlı. mudavimətli.

tədavümlü. istiqamətli. qərarlı. 1. ciddi. mətin. səlabətli. 1. püştkarlı. poştkarlı.
1 inadlı. israrlı.
artal

ardal. 1. ardaclı. (ərdəl. ardalan). tutuclu. əzmli. iradəli. 1. ardaclı. (ərdəl.
ardalan). tutuclu. sübatlı. mudavimətli. tədavümlü. istiqamətli. qərarlı. 1.
ardaclı. (ərdəl. ardalan). tutuclu. ciddi. mətin. səlabətli. 1. ardaclı. (ərdəl.
ardalan). tutuclu. püştkarlı. poştkarlı. 1. ardaclı. (ərdəl. ardalan). tutuclu. inadlı.

israrlı. 1. ardalın ( < arad dal) qoşunun dal qolu. qoşunun dal qolundan gedən
qol. basqavul (> pəs qaravul) sırqavıl ( < sırt) əqəbdar.
(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar) .
artalan

ardalan. ərdəl. {ardaclı. ardal. tutuclu. 1. əzmli. iradəli. 1. sübatlı. mudavimətli.
tədavümlü. istiqamətli. qərarlı. 1. ciddi. mətin. səlabətli. 1. püştkarlı. poştkarlı. 1 inadlı.
israrlı}.

artalıq

ardalıq ( < ard). tutucluq. tutuluq. ciddilik. püştkarlıq. poştkarlıq.
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ardalın ( < arad dal). ardal. artal. qoşunun dal qolu. qoşunun dal qolundan

gedən qol. basqavul (> pəs qaravul) sırqavıl ( < sırt) əqəbdar.
(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar) .
artamaq

ardamaq. dizmək. dizimək. düzmək. düzümək. sıralamaq. dalardamaq.

qatarlamaq.
-ağzına gələni, iti sözlər artamaq, söyləmək: savğamaq. savramaq. (narəva. dürüşt.
zişt). - ona nə olub genə belə savrayır.

artan

ardan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. >

sırağan. sıradan. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan.
artanıq

ardanıq. ertinik. taptığ. taprıq. əprik. yaprıq. astın. yastın. bayat. qalavın. antik.

ətiq. əntiq. qədim.
artanmaq

ardanmaq. düzülmək. dizilmək. sıralanmaq. dalardanmaq. qatarlanmaq.

artar

-az qalıb ömrün sənin, yaz gələr artar qəmin. (qış. qar).

-biri yeyər artar, biri yeməz atar. (atıb artmaq: çəki itirib almaq. arıqlayıb kökəlmək).
-dərdi atan dəmi artar.

artarta

-ardarda düzmək: saturmaq. çaturmaq. - mıncığları sapa çaturmaq.

artas

arsat. düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. düzgək. düzək. darağ.

qoçqal. qoşqal. qoçqa. qoşqa. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam.
artasız

ardasız. ( < ard). tutsuz. tutusuz. 1. səhlənkar. diqqətsiz. təvəccühsüz. ciddi

olmayan. 1. püştkarsız. poştkarsız.
artaş

ardaş < aradaş. davər.

artaşmaq

ardaşmaq. arxaşmaq. arğaşmaq. sapılmaq. dalıcan, arxasıca düşmək. dibinə

əkilmək. birin izləmək. - mən hara getdim oda mənə sapıldı.
artaşmaq

ardaşmaq. sıralaşmaq. düzülüşmək. diziləşmək. dalardaçmaq. qatarlaşmaq.

artaşur

dal dala gəlir. -yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən
gəlmir, qalan qamığ çalğaşur.

artatmaq

artadmaq. 1. atlatdırmaq. atrıtmaq. artıdmaq. aşlatdırmaq. aşırtmaq.

geçirtmək. gedirtmək. rədd edmək. (ibur edmək) tey edmək. 1. ardıtmaq.
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ututmaq. uyutmaq. utandırmaq. xərab edmək. -dos dosdunu, dos yanında
ututmaz.

artı

- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.
-biçin ardı qalan töküntü taxıl: salmanta.
-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

artıbən

-diş artıbən iş azalsa, yaman günü savlayır. (savlayır: xəbər verir).

artıc

1. > arteş. süyü. sür. su. qoşun. ordu. ləşgər. -ləşgər, artıc, arteş başı: süyüçü.
süybaşı. subaşı. subəyi. subay. qoşunçu. ordaç. ordubaşı. sipəh salar. arteşbod. 1.

süzüc. süzgəc. filter. safi. 1. ardıc. arxa. dalıq. ayaq. ötə. quyruq. sürük. sürək.
sürgə. idamə. dünbalə. 1. ardıc. (ardında olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət
edən) sağıdar. sağdar. sağlar. yağdar. yağlar. saxçı. xəsdə baxıcısı. pərəstar.

(həmşirə) (saxçılıq: pərəstarlıq) .
artıca

-yol gedənin, yol ardıca ağlama, ürək tövlə deyil, öküz inək bağlama.

artıcıl

ardıcıl. ardıvar. arxaq. arxalı. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. dalqıq.

dalqıc. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar).
artıclamaq

ardıclamaq. ardında olmaq. muğayat, muraqib muvazib pərəstar olmaq.

artıq

1 artığ. əsla. -indi sənə yetdim artıq içmərəm. indi sənə yetdim əsla içmərəm. 1.
tutcu. çox. -tutcu qızdıran uşaq. -tutcu qaqıdan kişi: çox hirslənən adam.
-onun bunun artığ urtuğundan keçinən: yalağçı. yalanğu. artığa qalan. artığçı. yalanğuyla yatan, dilənçi doğar. 1. salıt. yeməkdən, nərsədən arda salınan,

qalan bölüm. 1. qusut. (# küsüt: küsür. qısıt. kəsit. kəsir). 1. sonra. sora. qalı.
daha. - sonra nə deyim. - sən belə dediyindən sonra, mən nə edəbilirim. - bundan
qalı yaşam nəyə gərək. - qalı nə oldu. - qalı qalı nə oldu, anlat baxlım. - öləndən qalı
nə yapabilir
-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
yox.
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-nərsədən qalan artıq: sarqıt. salqıt. sırqıt.
-kəndivi artıq tanı, dosluqların bollansın.
-doğru kişi versə sözü ötürməz, heç bir kölgə artıq boya götürməz.
-geri, artığ qalan nərsə: sırğıntı. sızğıntı. (təh mandə) .
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.

artıqa

-artığa qalan: yalağçı. yalanğu. artığçı. onun bunun artığ urtuğundan keçinən. yalanğuyla yatan, dilənçi doğar.

artıqçı

artığçı. yalağçı. yalanğu. artığa qalan. onun bunun artığ urtuğundan keçinən. yalanğuyla yatan, dilənçi doğar.

artıqı

-yağı, suyu, özü alınıb, artığı qalmış nərsə: küspə. köspə. çökbə. gövdən. gövdün.
kövdən. kövdün.
-sındı, qayçı ağzı, artığı: sındığ. sınığ. qıraza. qurazə.

artıqın

-olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək: qurumsuramaq. qurumsıramaq.
qurumsürəmək.
-nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın almaq: silgəmək. silgələmək. silgətmək.
siləmək. silmək. safaltmaq. ağartmaq.

artıqına

artığına. payüstü. tanğından, həqqindən çox.

-olduğundan (məmulundan) artığına yüklənmiş görəv, iş, vergi, nərsə: təpir.
tabur. təpgir. tapqur.
-artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək: siğinsimək. sirinsimək.
sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək olmayan) üzə salıb dayanmaq.
sırtılmaq.
-bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı: burada artığ olan nərsələr yerləşilir. çalva.
çalav. salay. salav. salva. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda)
-nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib,
qabaqkındanda kötüyə gətirmək: quşa bənzətmək. quşa döndərmək.

artıqının

-suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer: savağ. sovağ.
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artığlamaq. üstələmək. olan nərsənin üstünə, önünə qoymaq, minmək,

çıxmaq, keçmək. (fayiq. təsəllüt. qələbə).
artıqlı

-artığlı, ağır yük: dolbat. tuğbat.

artıqlıqıntan

-nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək: sıypalamaq.
sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq.

artıqu

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən. (töz: düz. öz.
təməl).

artılmış

süzük. süzəg. filtirlənmiş. saflanmış.

artına

-yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu
budağlı ağac: sürgü. sürgə. irtıq. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.

artınmaq

üstəlmək. çoxalmaq. bollaşmaq. (firavanlaşmaq).

artınta

dalında. -qoşunun dalında (ardında) gedən qol: dalçı. (# salçı: qoşunun önündə
gedən qol. pişqaravul < başqaravul. devriy. kəşf qolu)
-ardında olmaq: ardıclamaq. muğayat, muraqib muvazib pərəstar olmaq.
- keçmiş xoşbəxtlik ardında olma:keçmiş qutuğ irtəmə.
-dizin ardında olan çuxur: bükə. dizin dalı.
-topuğun ardında, banla balça arasında olan yoğun sınır: dalba. pey.

artıntan

-ardış (kərvan) birbirin ardından uzanan duru: sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. sap.
rişdə. - dağ sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə.

artırıb

-artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman vermək: sürüş siyiş. sürüş
siliş. alayiş palayiş.

artırılan

-bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor,
qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.
sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır: -dan. -çan. -can. -lan. -ğan. -gən.
-qın. -ban. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.
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-bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq: taxın. taxma. daxma.
qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım
xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.
-nərsənin yanlarına, ətəyinə artırılmış, sallanılan şırıq, nərsə: yanlığ. (yanlığıq:
yanlığ olan). -yanlığıq don, geyim, tuman gündəmdədi).

artırıltıqı

-başına artırıldığı sözə güclülük, itilik anlamı artırır: yel.

artırım

artış. kürən. fayiz. zam.

artırır

-başına artırıldığı sözə güclülük, itilik anlamı artırır: yel.
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa
çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.
-yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır: sır.
sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən
yalan.

artırmaq

sallamaq. salqatmaq. uzatmaq. usratmaq.
-kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq: soxmaq. qatmaq.
-bütünlətmək üçün tikə artırmaq:sapmaq. sapamaq. saplamaq. sarımaq.
-kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq, qatmaq: soxmaq. suxmaq. (#
sökmək: kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq).

artış

1. ardış. kərvan. karvan . -ardış (kərvan) birbirin ardından uzanan duru: sırasır.
sırsıra. silsilə. salsala. sap. rişdə. - dağ sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə. 1.

artırım. kürən. fayiz. zam.
artıtmaq

1. artıdmaq. atrıtmaq. atlatdırmaq. artadmaq. aşlatdırmaq. aşırtmaq.
geçirtmək. gedirtmək. rədd edmək. (ibur edmək) tey edmək. 1. ardıtmaq.
ardatmaq. ututmaq. uyutmaq. utandırmaq. xərab edmək. -dos dosdunu, dos
yanında ututmaz.

artıvar

ardıvar. ardıcıl. arxaq. arxalı. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. dalqıq.

dalqıc. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar).
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-atıb artmaq: çəki itirib almaq. arıqlayıb kökəlmək. -biri yeyər artar, biri yeməz atar.
-törürüb artmaq: örürüb artmaq: böyüyüb artmaq. çoxalmaq.

artta

-indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.
-keçən xoş günlər. -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.

arvat

-arvad yolundu: arvad başın yoldu: başın açmaq. arvad kəbinin bıraxıb boşandı,
canın qurtardı.

-arvad satan: alaverçi. qurumsaq. -kimisi alverçi, kimisi alaverçi.
-arvad ölüb, yalxu kişi, yatma sıvay nədir işi. (yalxı. yalxu. tək).
-ər arvad uzaqlığı: əşlər yırışı. (yırış: ayrılıq. aralıq. firağ. firğət. fürğət. cüdalıq).
-ər arvad: yemdaş.
-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu nədir.
-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.
-yaman yılxı satılmış, yaman qardaş qaçılmış, yaman arvad atılmış. (yılxı: heyvan).
-arvad uşaqsız: salt. salta. salt suvay. sat subay. yükümsü, sıxıntısız kimsə.
- sarqan ər arvad. (sarqan: cana yaxın. cana yatan. tutşın. tutşun. tutsun. tuştun.
tuşsun).
-ərarvad: əş. -söz var əş içində, söz var ər içində.

arvatbaz

arvadbaz. qadıngüd. (+güd. +çi. +baz).

arvatı

-qardaş arvadı: yengə. -yengəyolu: toyda yengəyə verilən sevğat.

arvatın

-arvadın satdıran: yatışqac. dəyyus.
-at arvadın pisini, işdən salar kişini.

arvatlar

-yetim qoduq söyüşgən, dul arvadlar deyişgən.

arzanatmaq

ucuzlatmaq.

arzı

> < arzu.

arzınlamaq

arzulamaq. uşuqmaq. oysunğmaq. oysunmaq. ərsinləmək. öznəmək.
könülləmək. könlünə, meylinə düşmək. nərsə üçün darıxmaq. həvəslənmək. ölkəyə qayıtmağı uşuqdum.
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1. ərzə. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. yenğ. yen. yenis. yensi. rica.
diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav.
soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza. 1. sürgüt nərsənin
olmasın çox istəmək. arman. -ürəyində bir sürgüt qalmasın diyə verdi. 1. iradə.
niyyət. əzm. amac. dilək.

arzu

arzı . sevgi. eşq. sevda. istək.
- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.
- arzın qalmasın: arman qalmasın. - arzıya doymaq: armana doymaq.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa
- arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis)
-bilki yollar bitəcək arzu kanı bitməyəcək.
-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə).

arzulamaq

1. aranmaq. aranımaq. yenğimək. yenimək. yenismək ( < yenmək. enmək:
əğilmək. yönəlmək) yerikləmək. 1. arzınlamaq. uşuqmaq. oysunğmaq.

oysunmaq. ərsinləmək. öznəmək. könülləmək. könlünə, meylinə düşmək.
nərsə üçün darıxmaq. həvəslənmək. -ölkəyə qayıtmağı uşuqdum.
-istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət
edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun
salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.

arzular

-(yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) . -eşşək ayar başım olsa (başım sağ
olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər).
-arzular uzun ömrümüz güdə, kimləri yetə, kimləri gedə!

-yollar bitir, arzular itir.
arzuların

-ölkə nədir. -əl çatılmaz arzuların, gözkəmdəki özləmlərin yatan yeri. (gözgəm: üfüq).
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(həsrətli) yanlı. yanığ. qanlı. düşgün. vurqun. ərsok. yenğli. yenli. yenisli.
yensili. məftun. -yaşamında nəyin yanlısısan. -oğlan qıza, qız oğlana yanlı.

arzusunta

-bir nərsə arzusunda bulunmaq: sağınmaq. sannamaq. sanğarmaq. dua, zikr
oxumaq.

asac

-sıvdıran, süzdürən asac: sıvalağ. sıvalqaq. sumaqbalan. sıvağalan. süzgəç.

asaqsaqlam

asağsağlam. dərgin. dirgin. (# sərgin. salqın. yatar durumda olan. kəsəl. xəsdə).

asalaq

1. sığıntı. sığtı. sığıt. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. istənməmiş.
sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. 1. salbar. sallağ.
avara. 1. sarmaşıq. əngəl . -sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir
sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)

. 1. dalva. avara.
-asalağ, sarğaq bər bəzəkli olan: sallama. - sallama don. - sallama toqqa. sallama qayış.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

asalım

atalım. salım. səlim. salba. çox uca, hündür. - səlim dağlar sırası.

asalmaq

asatmaq. asanmaq. üsünmək. üstələnmək. məğlub olmaq.

asama

rəxt aviz. - paltosun çıxarıb asamıya saldı. (salmaq:asmaq).

asamıya

- paltosun çıxarıb asamıya saldı. (asama: rəxt aviz). (salmaq:asmaq).

asanmaq

asalmaq. asatmaq. üsünmək. üstələnmək. məğlub olmaq.

asatmaq

asalmaq. asanmaq. üsünmək. üstələnmək. məğlub olmaq.

asav

savuz. salqaç. salqıç > sərkeş. basağan. (# yasav. yasavan) yağı. bir nərsiyə,
çətin çətin uydurub, baş əğən.
-asav, yadırqan olmayan:sındıq. sindik. dindik. uysal. müti'.

asayış

1. asudəlik. ( < yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma.
yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım). dincəliş. dincəlmə. dincalma.

dincalış. toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma.
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yoğayış. yoğayım. saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq. 1. astayış. aramiş. yayvaşış. yavaşış. yavşaş. susayış.

suysayış.
asçalmaq

asçanmaq. salsalmaq. salsanmaq. sınsınmaq. sinsinmək. özütmək. ötüzmək.

özün öldürmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan. asçanan.
sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

asçanan

salsalan. salsanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən .

asçanmaq

asçalmaq. salsalmaq. salsanmaq. sınsınmaq. sinsinmək. özütmək. ötüzmək.

özün öldürmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan. asçanan.
sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

asılan

-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək
nərsələr: sırsır. sırsıra.
-kökdən asılan qolcıqlar, pülcüklər: səçər. səçəl. saçağ.
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan
dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.
-şirə kimi yapışqan, suvaşıb asılan hər nə: sağız. sağızan. axız. axızan. - sağız
topraq: ət palçığı.
-geyimdən asılan, geyimə sapılan im, nişan: sırma. yaraq. paqon.
-çiğindən asılan çanta, kif, torba: yanğaq. yenğək. heybə.

asılanmaq

yasılanmaq. arasılmaq. yırqanmaq. məəttəl olmaq.

asılı

1. yatqın. uyqun. faydalı. -könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə: sağqur. sağqır.

1. quşqul. quşqulu. quş kimi qorxaq, ürkək olan. birəli. işgik. işgilli. bulalı.
bulanı. ovhamlı. vəhimli. 1. quşqulu. quşqun. bulalı. bulanı. məşkuk. şübhəli.
mütərəddid. 1. aslağ. salxım. salğım. (sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq.
salma saçağ. salığ) hər bir sallanan nərsə.
-könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə: sağqur. sağqır.
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-asılı durmaq: sallanmaq. asılmaq.
-asılı, məəttəl qoymaq: sallamaq. salqatmaq. salsallamaq. salsatlamaq. salsatmaq.
yubatmaq. damıtmaq.

asılıb

-boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük (nəzərlik): silkinək. sinilək.
sinəlik.
- əğindən çiğindən, ətəkdən asılıb sallanan qırmalar: sarvan.

asılmaq

1. sallanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq
qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb bulmağa
çalışmaq. sinicləşmək. 1. salınmaq. - qızıl sırqaları qulağından salınmışdı. 1.
sallanmaq. asılı durmaq.

asırqamaq

yasırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. saxlamaq.

asırqanmaq

yasırqanmaq. acırqanmaq. əsirgənmək. əsirgəlmək. saxlanmaq.

asısız

boşuna. karsız. quma sınan suya tay (su kimi). faydasız. - qazandığı para, quma
sınan suya tay gedir.

asışlama

astayış. astalama. astanış. yasanış. yastayış. susayış. suysayış. susanma.
suysanma. yavaşlama. sallanış.

asqalıq

sırqalıq. qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü.

asqamaq

asğamaq. axsamaq. silgimək. solğumaq. salğımaq. soluğmaq. azalmaq.

kəmilmək. - işlərimiz silgiyib.
asqı

1. sallama. 1. quşaq. qolşaq. qolaş. üzgü. ötgü. çalama. salama. asqır. asqur.
- tüfəng asquru.

asqılıq

paltar asma yeri, işqafı. -asqılıq dikəy olmalıdır. (dikəy. dikinə).

asqın

asğın. tabe. alçaq . -alan əl asğın, verөn əl üstün.

asqır

asqur. quşaq. qolşaq. qolaş. üzgü. ötgü. asqı. çalama. salama. - tüfəng asquru.

asqıraq

sərpə. (> sorfə (fars)}. içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş.

asqur

asqır. quşaq. qolşaq. qolaş. üzgü. ötgü. asqı. çalama. salama. - tüfəng asquru.

aslaq

aslağ. 1. salqa. solqı. solqa. düşük. - salqa döşlər. 1. salqın. salınğın. düşük. salqın buğları salığdan buz qaplamıdı. (salığ: soyuğ). - bu geyim əğnində salınğın
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qalır: əğnindən tökülür. 1. asılı. salxım. salğım. (sallancağ. sallacağ. sallanaq.
sallanıq. salma saçağ. salığ) hər bir sallanan nərsə. 1. salpı. sarxıq. - salpı qulaq.
- salpı dodağ.
-aslaq, salxaq, solğaq : yıpar qulaq: (# sapar qulaq)
-aslağ duran nərsə: salındı.
-arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar,
ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.

aslan

-bir yerdən, duvardan, geyimdən sırqanan, aslan nərsə: sağız. - sağızlı don, börk.
- sağız ışıq: luster.

aslanan

-bəzək üçün aslanan nərsə: salcağ. salçağ. sancağ. saçağ. sarıma. salıma.

aslanmaq

salanğlamaq. salğanmaq. salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq).

aslatmaq

salınğlamaq. salqıtmaq. salqatmaq.

asma

1. möv. tingə. təngə. singə. qınqa. 1. sağa. möv. üzüm ağacı.
-asma (möv) kimi bitgilərin qolların kökdən qırmadan toprağa yatırıb çoxaltma:
yatıma.
-qazan asma üçün ocağın üstünə qoyulan daş: quruşdaşı.
-asma tavan: qondarma, qoyma çatı, tavan. taxma çatı. çaxma çatı. kazib səqf.
-asma, möv çardağı: saldal. sərən.

-paltar asma yeri, işqafı: asqılıq. -asqılıq dikəy olmalıdır. (dikəy. dikinə).
-üzük üzük, dənər dənər olan, salxım üzrə birişən asma yemişi: üzüm.
-yerə quylanan asma, üzüm dalı: tənək. tinək. möv dalı.

asmaq

1. sallamaq. sallatmaq. e'dam edmək. 1. sallamaq. salqatmaq. 1. salmaq. paltosun çıxarıb asamıya saldı. (asama: rəxt aviz). 1. sərmək. sərimək. salına

bıraxmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək.
boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək.
aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq.
qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin
sərib, oynaş dalıca gəzir. 1. tutmaq. çəkmək. gərmək. örtmək. -pəncərələrə tutu
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(pərdə) tutmaq. -əğnivi tut, hava soyuğdu. -yaprağları çiğ tutmuş. -dəmiri pas
ututmuş. 1. dartmaq. datmaq. -qapı kilitləri asqıdan dartılmışdır.
-üzün asmaq: qaş qabağ sallamaq. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq.
sortdurmaq. sotdurmaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.
-özün asmaq:saltınmaq. asmaqla özün öldürmək, xudkoşluq edmək.
-bir kilası atlamaq, qırmaq, asmaq. səkmək.

-üz asmaq: üzün əkşitmək, turşatmaq. üz itmək. sırsıtmaq. sorsutmaq. küsgün
durmaq.
-qulağ asmaq: tutmaq. -qaldı gücü şanı arxada, indi sözün onun tutar.

asmaqa

-qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa, tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl:
qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi. dolab. dolqab.

asmaqla

-asmaqla özün öldürmək, xudkoşluq edmək: saltınmaq. özün asmaq.

asmış

-qazanı, qazanan asmış, odunu toplayan yaxmış.

asraqı

-asrağı gün: ısırağı gün. ısrağı gün. sırağı gün. ütərəyin. ötərəyin. ütrəyin. ötrəyin.
ötərsi. ötsəyi. üsərəyin.

assın

-qazaş edən qazan assın, odun yığan ocaq yaxsın.

ast

-qolluğun, qol geyiminin ast, alt bölümü: yen. astın (> astin).

asta

soyğıc. soğqıc. susqaç. təmbəl. gəvşək, yavaş, küt, sust davranan. -soyqıc
işçi.
-qatı əsən, tez yatar, asda gələn, zor batar
- səğin asda: yavaş qolay.
- səğin asda: yavaş qolay.
- asda asda: səkin səkin. yavaş yavaş. qolay qolay. tədricən. nərm nərm.

-asda asda ilərləmək: sürünmək. (çəkinmək: asda asda geriləmək).
astaca

sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. yavaşca.

astalama

astayış. asışlama. astanış. yasanış. yastayış. susayış. suysayış. susanma.
suysanma. yavaşlama. sallanış.
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1. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq.
saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq.
ərimcəmək. aramlamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq. 1. yasturmaq. üstərmək.
üstələmək. gizlətmək. üstündən, üzərindən atmaq. danmaq. inkar edmək. -o
bütü qılmışların üstərdi.

astalaşmaq

səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək.
sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək.
saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq.
kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

astalıq

səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq.
səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük.
şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

astana

astanağ. yastanağ. yastana. başkənd. taxlıq. təxlik. payitəxt.

astanaq

astanağ. astana. yastanağ. yastana. başkənd. taxlıq. təxlik. payitəxt.

astanış

astayış. asışlama. astalama. yasanış. yastayış. susayış. suysayış. susanma.
suysanma. yavaşlama. sallanış.

astanmaq

-çox yavaşınmaq, astanmaq: sürəlmək. süyrəlmək. südrəlmək (üzbək) sürünmək.

astar

asdar. 1. azalar. -az qalıb ömrün sənin, qış çıxar asdar qəmin. 1. yalan.

astarı

-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.

astarlamaq

sırıtmaq.

astarsız

-astarsız geyim: yelxayı.

astayış

1. asayış. aramiş. yayvaşış. yavaşış. yavşaş. susayış. suysayış. 1. asışlama.
astalama. astanış. yasanış. yastayış. susayış. suysayış. susanma. suysanma.
yavaşlama. sallanış.

astıq

astığ. sapığ. çapığ. ən aşağda, altda olan. ətək. damənə. (# satığ. üstük. ən
öndə, yuxarda olan) .

astin

< astın. yen. qolluğun, qol geyiminin ast, alt bölümü.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

astın

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

1. (> astin) yen. qolluğun, qol geyiminin ast, alt bölümü. 1. yastın. taptığ.
taprıq. əprik. yaprıq. bayat. ardanıq. ertinik. qalavın. antik. ətiq. əntiq. qədim.

astınmaq

1. yastanmaq. yapınmaq. yalvarmaq. -yapınsan, təki ona yapsan: yalvarırsanda
yalnız tanrıya yalvar. 1. yastınmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq.

solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq.
sustalmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq.
solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.
astuva

altuva. -ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm
çalı. (çalı: çər çöp).

asutəliq

asudəlik. asayış. ( < yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma.
yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım). dincəliş. dincəlmə. dincalma.

dincalış. toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma.
yoğayış. yoğayım. saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

aş

-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

-ağız verən aş verməz.
-harda aş, orda baş.
-harda aş, orda baş.
-dənsiz döşsüz aş olmaz, bilməz gəzməz baş olmaz.
-yırlı aş. (yırlı. yağlı).
aşa

-ağız çoxu aşa qolay, əlin çoxu işə.

-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.
aşaq

alçaq. yerği. yergi. alt. -bu ondan yerği qaldı. -bu yergiliyə dözəməm.
-otaçılıqda boğazı yoxlamaq üçün dili aşağı basan kiçik çöb: dilbasan.
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boğazbasan.
-üsdən aşağ uzatmaq: salvatmaq. sallatmaq. - torqunu salvat: pərdəni sal.

aşaqı

aşağı. töbün. daban. alt. -töbünə bax: alta bax.

-bir yerdə aşağı baş: yör. yörə. sürə. -yörə əğləşməyin, buyurun törəyə). (bur: bir
yerin ortancı bölümü) tör. törə. dur. sura. sədr. bir yerdə yuxarı baş.
-aşağı durumsanmaq: kəndin alçaq tutmağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. {sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin
sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}. meyillənmək.
-. qandırmaq üçün, özünü uysal, baş aşağı göstərmək: quzu dərisinə bürünmək
- uysal, baş aşağı, həlim göstərişli: quzu kimi. quzu quzu.
-aşağı əğilmək: salınqırmaq. salğınmaq. sallanmaq. - yemli ağac, salınğar: aşağ
əğilər.
-üzü aşağı duran: salbar. sallağ. - salbar buğlu.
-yuxardan aşağı yağmaq, enmək: sağalmaq. sağılmaq.
-üzü aşağı yol, kimsə, nərsə: salqan.
-aşağı düşürmək: salmaq. - başıvı sal ged işivə.
-belin aşağı doğru sarılan bölümü: sağıq. sağır. sağra. sayra. səğrə. səyrə. götlə
bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi.
-aşağı düşmək, enmək, əğilmək: sallanmaq. yatmaq. çökmək.
-üz aşağı: sallaq. eniş. - arabanı sallağa salmaq.
-dalın boşu yukarı baxar, dolusu aşağı.

aşaqılıq

- alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu. (salçavı: duyqusu).

aşaqlamaq

yenəcləmək. yenicləmək. yenic, alçaq, zəif, susut saymaq. təhqir, xar edmək. bəğənmədin yenicləmə. -bu aşaqlığı çəkməyə dözənmədi. -yağını aşaqlasan, başa
çıxar: düşməni heçə saysan, başın gedər.

aşaqlatmaq

aşağlatmaq. aşğalatmaq. tübənləmək. təpinləmək. düşürmək.

aşaqta

-ən aşağda, altda olan: sapığ. astığ. çapığ. ətək. damənə. (# satığ. üstük. ən öndə,
yuxarda olan) .
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müvəffəqiyyət. -gücüksüzün yaşam yox, çalışmadan aşam yox. (gücüksüzün :
çətinliksizin. qınıqsızın). (aşam: müvəffəqiyyət).

aşan

-boyunu aşan ünlü: ərkən yaşında qazanılmış ün.
-mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan
-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq) .

aşar

-dağ başından aşar, yer qıyıdan. (qıyıdan: qıyısından: qırasından. qırağından).

-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,
güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).
-dağ başından aşar, yer qıyıdan. (qıyıdan: qıyısından: qırasından. qırağından).
-dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur,
bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu
koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).

aşayazmaq

yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək.

dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. səndələmək.
sərgəkləmək. oyan buyana salınıb sərinmək. -əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi:
kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

aşena

> {aşina (fars)} < aşna < tanşa. tanal. tansa. tanğa. tanığa. tanğal. sanğal. sanal.

sınğal. sınal. sınac. sınaş. oyqur. aqah.
aşı

-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

-arpa kükəsi, təndir aşı, dad ələ düşməz, dosdosdu sikər yad ələ düşməz. (dad:
daad. ey dad).

aşıb

-dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım.
sıldırım. kəsmən. seldırım.

aşıc

maya. -pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc. (yaşıc: ut. utanc. həya) .

aşıçı

sağrıçı. sağırçı (saqi). səpiçi. dəbbağ.
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1. aşrıq. satıq. salıt. savıq. 1. vurqun. alqın. əmrə.
-(aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq: sıxqa. >
sikkə. sikgə. səqqə. - səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş.
-sağ aşıq: sağaz. sağaş. sağas.

-üzü asıq: küsgün. çökgün. çöşgün. küsmüş. gücənmiş. qırqın. darqın.
-aşıq gəmiği: baqay. at, sığır kimi heyvanların dırnağlarının üst tərəfindəki gəmikçik.
-asıq üzü boşla, açıq üzü tuşla.
-söylər aşıq: -od olursan, samanın, gül olursan, tikənin, su olursan, çayın ollam, hər
nə desən oyun ollam.

-aşiq olmaq: vurulmaq. sevsəlmək. səvsəlmək. sövsəlmək. söysəlmək.
aşiq

1. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən.
sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü. sevər. söygülü. məhbub. həbib. 1. sindəl.
vurqun. 1. sıycı. şiftə. sevən. 1. sıyır. sevər. tamada. tərəfdar. yançı.
pərəstəndə.
-aşiq mə'şuq: söycüt. süycüt. sövcüt. süycüt. sevcit. səvcit. sarqın. - sarqınsı
dolananlar.

aşıqlıq

aşığlıq. aşiklik. söyşüklük. süyşüklük. sevşiklik. eşqbazlığ.

aşiqliq

aşiklik. aşığlıq. söyşüklük. süyşüklük. sevşiklik. eşqbazlığ.

aşıl

sancaq. tutac. tutaş. tuşac. rəbt. irtibat. peyvənd.

aşılanmaq

tutunmaq. istifadə edmək. -hər nə düşsə əlinə tutunar.

aşılaşmaq

alışmaq. sinəksimək. öğrəşmək. yoğlaşmaq (qarşmış su ilə un kimi olmaq.
xəmirləşmək) səmimiləşmək.

aşılatmaq

alışdırtmaq. sinəksitmək. öğrəşdirmək.

aşılı

toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına. alatına. aralıqsız. saxsaysız.
saxsaymaz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz. dincməz.
dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi.
fasiləsiz. (peyvəstə).

aşılqa

silov. salov. salva. ambar. sərəndər. aşlıq (taxıl) ambarı.
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aşımı

-aşımı yeyən olardı, yaşını tökən olardı.

aşın

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.
-kəndi aşın kəndi başın, öz işinlə kəndin aşın.
-kəndi aşın kəndi başın, öz işinlə kəndin aşın.

aşina

> {aşina (fars)} < aşna < tanşa. tanal. tansa. tanğa. tanığa. tanğal. sanğal. sanal.

sınğal. sınal. sınac. sınaş. oyqur. aqah.
-aşina edən < aşnadan. tanıtan. tanatan. tansatan. tanğayan. tanğadan.
sanğatan. sınğatan. sınal. sınaşdıran.
-(nərsiyə) tanış, aşina: sınalğan. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda.
mücərrəb.

aşına

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

aşınan

həzm olunan. -qolay alınan, tutunan (qəbul olunan), çəkilən, dartılan, öğrənən,
əzbərlənən, həzm olunan, aşınan: sınğış.

aşınaraq

-sürtülüb aşınaraq süzəlmək, safalmaq: sırmalmaq. sürməlmək. yoğşalmaq.
-nərsənin aşınaraq sapa dönməsi: sapınmaq. aşındığdan sapı çıxmaq.

aşinasazi

< aşnatış. tanışdırış. tanşıtış. tanıtım. tanıtma. təqdim. məərrifi.

aşinayi

(aşinayi (fars) < aşnalıq < tanşalıq. tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq.

sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.
aşını

-aşını yeyən çox olar, yaşını tökən az olar.

aşınıb

-aşınıb yofunmaq: torunmaq. -tornmuş parça tez cırılar. (torunmaq: arıqlayıb
incəlmək).

aşınış

aşış. yeniğ. yeyik. yiyik. yeyiş. istehlak.

aşınma

-aşınma, köhnəlmə sonucu oluşan yoluqluq, yırıqlıq, şırıqlıq: yoluşmaq.

aşınmaq

yıpqalamaq. işlənib yeyilib gedmək. sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq.
sığpamaq. sıyqalamaq.
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-dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış
durumu: süvgən. züvgən. zırvan. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. - sırnax təkər yol
tutmaz. - bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax
olmuş, artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir.

aşıntıqtan

-aşındığdan sapı çıxmaq: sapınmaq. nərsənin aşınaraq sapa dönməsi.

aşıntırıb

-aşındırıb aradan çıxartmaq:sindirmək.

aşıra

yenidən. - aşıra səkir: yenidən atıl.

aşırı

-çox, aşırı sivri, iti: sivsi. sipsi. səvsi. səpsi. sipsivri. sipsivir.
- çox aşırı: ötə gedgən. - ölkə bəyləri ötə gedgən qıyın (zalim).
- aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq.
qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq.
yancasınmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
-aşırı əsrik, kefli: köskötük. küskütük.
-aşırı istək, yeyiş, iştah, könül: gürəlik. guralıq. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım.
qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.
-nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq: qurumsamaq. yerikləmək.
-aşırı istək ibram, təqaza: saltaq. salanc. saltağan. dirsənc. basanc. istəyində çox
daynaqlı olan.
-dan aşırı: dan atanca: səhərə dək.

-çağaşırı: hərdən. gahdan.
-çağaşırı: hərdən. gahdan.
-iti, aşırı istək, dilək: yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras. -bu yaxtırı yaxır, dondan içəri.

aşırılan

-gənəlliklə çiğindən (omuzdan), at eşşəyin üstündən aşırılan iki taylı tobra:
yanğaq. yenğək. çuxal. çuval.

aşırır

-oğru evden olursa öküzü bacadan aşırır.

aşırmaq

salmaq. atmaq. almaq. (yemək. içmək). - üç istəkan salıb başın atıb yatmış.

aşırtmaq

aşlatdırmaq. atlatdırmaq. artadmaq. atrıtmaq. artıdmaq. geçirtmək. gedirtmək.
rədd edmək. (ibur edmək) tey edmək.
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1. yoğatım. yoxatım. tökətim. yeyiş. istehlak. 1. aşınış. yeniğ. yeyik. yiyik.
yeyiş. istehlak.

aşıt

1. sürt. əriş. ərniş. yalıt. yalış. sağış. sayış. istikak. 1. üz!. acıt. qır. böl. qopat.
kəs. oğ. poz. dəl. devir. çevir. sındır.

aşq

eşq. 1. sevik. sevi. 1. eşq. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş.

sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. 1. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım.
sevərlik. söygü. sevgi. eşq. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. mehr. sıyıq. sıyıt.
sıyın. məhəbbət. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt.
sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. 1. sevgi. sevda. arzu. istək. 1. seviş.
süyüş. söyünc. səviş. sevinc. - sevişsiz üz sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz,
yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq, sallaq üzlü), qazan duzluq (həlimlik), eldə
dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa. 1. sevik. sevi. 1. səriş. sürüş. kef.

mutluluq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik.
yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş.
sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ.
səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət.
neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz.
fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sevüm. sevim. sövüm. soyğa. söygə. sevgə. səvgə.
məhəbbət. mehr. 1. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik. söygü. sevgi.
sevüm. sevim. sövüm. söyəm. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət.
-aşq olan yerdən suç günah qaçmış.

aşqal

daşqal. dışqal. töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı.
qırcıq. qırqım. qığqım. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc.
qazrac. qazraş. zibil.
-aşqal, zibil qabı: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). tüpək. cöpək. qarurə. evdə qoyulan
pisgillik.

aşqalatmaq

aşğalatmaq. aşağlatmaq. tübənləmək. təpinləmək. düşürmək.
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aşqana

aşxana. yeməklik. yeməkxana. yemək evi.

aşqar

aşgar. aşkar. 1 < açğar. tanığ. bəlli. bəliğ. bəlir. 1. tanğ. tanığ. bəlli. açıq. -bu ki
çox tanığ nərsədir. 1. dolaysız, kinayəsiz. -yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız,
kinayəsiz) sərləmək, söyləmək: yastamaq. yasıtamaq. yasılamaq. -o sözünü
utanmadan üzümə yastadı. 1. sıray. çıray. siriy. sirəy. siliy. siləy. açıq. anlaşıqlı.

dürt. sərih. (qabili dənk, fəhm). - siliy gəp: açıq söz. 1. savar. saprat. savrat. ( <
savmaq: uzaqlatmaq). seçik. bəlirli. açıq. durut. dürt. dürüt. (mütəməyyiz.
mütəfərriq. mücəzza. cüda. məfruz. münfək. mutarikə. infisal. firqət) .

-açıq aşqar olan: təkiz. gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. -təkiz ova: > takuva: bozqır.
istep. -təkiz söz: açıq söz. -təkiz hava. -təkiz cümlə: sadə cümlə. -təküz: bir üzlü.

aşqara

-açıq aşqara: təkizin.
-aydın aşgara: suvağsız.

aşqara

aşgara. sağday. sayaq. sıyaq. açıqca. sərihən. sərahətən. sərrast.

aşqarlanır

aşgarlanır. dışqarur. -ötün ötər yaşru qalan dışqarur. (yaşru: gizli).

aşqarlatan

aşgarladan. seçici. seçən. tapan. çıxaran.

aşqla

-sevəndə ölür, seviləndə, yetərki aşqla yaşa aşqla öl!.

aşlamaq

-aylatıb daşlamaq: sürmək. qoğmaq. qoğdamaq. uzaqlatmaq. -sür gedsin.

aşlanmaq

tutuqmaq. tutuqlanmaq. tutqunmaq. istixdam olmaq. -keçən ildə işə tutuqdum.

aşlatmaq

tutuqdurmaq. istixdam edmək. -bu il bir kişidə tutuqdurmadıq.

aşlattırmaq

aşlatdırmaq. aşırtmaq. atlatdırmaq. artadmaq. atrıtmaq. artıdmaq. geçirtmək.

gedirtmək. rədd edmək. (ibur edmək) tey edmək.
aşlav

tanğ. vanğ. kanğ. böyük qazan.

aşlıq

taxıl . -aşlıq (taxıl) ambarı:silov. salov. salva. ambar. sərəndər. aşılqa.

aşlım

işləm. tutuğ. qulluq. qoluq. qarlıq > kalıq. ( < qar: əl) istifadə.

aşma

-çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma: təkmə qılınc qılınma. (təkmə:
dəğmə: hər). olmasın iş işləmə. hər oyundan çıxma. sırtınma. üzlənmə.
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1. satqamaq. saltamaq. savramaq. aşramaq. 1. satğamaq. (1. qoturmaq.
qotarmaq. təcavüz edmək. 1. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. 1. keçmək) 1.

sovulmaq. ötünmək. rədd olmaq.
-bir nəyin çəkin, sınırın aşmaq: qudurmaq.
-bir sınırı aşmaq: qıymaq. siymək. siğmək.
-taqla aşmaq: taqla atmaq: mallağ aşmaq, vurmaq.

aşmasın

-su başdan aşmasın, durum kökdən pozulmasın.

aşmış

-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).

aşna

> {aşina (fars)} < tanşa tanal. tansa. tanğa. tanığa. tanğal. sanğal. sanal. sınğal.

sınal. sınac. sınaş. oyqur. aqah.
aşnaq

məşmul. müttəhim. (# seçik: süprük. daşnaq. maaf).

aşnalar

təktüş. dənğ tüş. taytuş. tuşdaş. tuydaş. dəndəş. dənğəş. (lingə. qərin)
əmsallar. əqran.

aşnalıq

< tanşalıq (> aşinayi (fars). tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq.
sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.

aşnasızlıq

> {naaşinayi (fars)} < . tanşızlıq. tanağsızlıq. tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq.

sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq.
oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.
aşnatan

aşnadan > aşina edən. tanıtan. tanatan. tansatan. tanğayan. tanğadan.

sanğatan. sınğatan. sınal. sınaşdıran.
aşnatış

1. (> aşinasazi). tanışdırış. tanşıtış. tanıtım. tanıtma. təqdim. məərrifi. 1.
tanışdırış. tanşıtış. tanıtım. bağaşdırış. məmul edmə.

aşrama

-çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma: təkmə qılınc qılınma. (təkmə:
dəğmə: hər). olmasın iş işləmə. hər oyundan çıxma. sırtınma. üzlənmə.

aşramaq

satqamaq. saltamaq. savramaq. aşmaq.
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aşrıq

aşıq. satıq. salıt. savıq.

aşsa

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.
-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.

aştan

aşdan. işatan. iş verən. iş aparan. tutğan. patron. karfərma.

aştı

-ox kimi dağları sürgən aşdı. (sürgən: yörgən. iritli. irtə. yorqa. yeyin. iti. hızlılı. əcələ.
acil. tələsik).

at

1. yas. sər. -yaşı yas günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. (qurqanı: qurunu).
-ağ at donu: sütqır. 1. ad. sıy. ünvan. - ustalıq sıyın almış. 1. at!. səkir!. tulla!. 1.
at!. saç!. yay!. tök!. ək!. savır!. səp!. qaç!. aç!.
-çox iti, pis qoxan nərsələrə veilən ad: sısımsar. sasırma. sısırma. sasaq. sısık.
saçamsar. saçımsar.
-bir at kəsəli: quşkəsəli.
-at üsdü. saçüsdü. ayağ üsdü. tələsik.
-at balası: . kürüğ. qurıq. küğə. kürə. (> korrə (fars)}. - kürüğ oynağlayar at
arxasında, qoduğ isə, qaçar gedər eşşək qabağında.
-soylu, cis, canlı at: kükürən. kükrəgən.
- ad salmaq: ad qoymaq.
-yüksüz at: salt. salta.
-alnında sağıntı, axıntı izi olan at, yılxı (heyvan): sağqar. qaşqay. qaşqa.
-çevrəsi sarılı yekə yapılara verilən ad: saray.
-sarı donlu at: saman. sarman. sarıman.
-sarımtıl qırmızı donlu at: sarmandoruğ. sarımandoruğ.
-at yoldaşın pisini, işdən qoyar kişini.
-at arvadın pisini, işdən salar kişini.
-at almamış arx çəkmə, bellənməmiş yer əkmə.
-eykülük yap eykülük yap eykülük , at geri qalsın uzaq tam yadquluq. (yadquluq:
düşmanlıq. biqanəlik)
-bir çındırı ya sindir ya sındır ya at. (çındır: 1. diş kəsmə qarın açmaz tikə. 1. çətin
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soru) .

-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.
-at altında axsamasın. (alqış).
-at sürmək: (aydamaq) çapmaq. çapqızmaq.
-yörgən at: yorqa at. (sürgən: yörgən. iritli. irtə. yorqa. yeyin. iti. hızlılı. əcələ. acil.
tələsik).

-alnında ağ axması olan sarı donlu at: ağşaq. axşaq. qaşqa. qaşqay. sürən.
-damızlıq at, ayqır: sürüm. törüm.
-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).

-at, sığır kimi heyvanların dırnağlarının üst tərəfindəki gəmikçik: aşıq gəmiği.
baqay.

-dağda ular qurtları, at qulağın tavırdar. (tavırmaq: ititmək. tizitmək).
-qaş üsdə göz yaparlar, atdan salıb ad yaxarlar.
-ağamdan bir at isdərim, verirsə minər gəlirim, verməzsə, dönər gəlirim.
-at qalxanı, coşunu: yançıq. döğüşdə atın iki yanın qapayan qalxan.
-at sürüsü: atun. yılxı. (un: çoxluğu göstərən ək).
-at yalı: yelən.
-gənəlliklə çiğindən (omuzdan), at eşşəyin üstündən aşırılan iki taylı tobra:
yanğaq. yenğək. çuxal. çuval.

-ad tutmaq: yadanışmaq. yada salmaq. anmaq. anırqamaq. xatırlamaq.
-durat at: təkcə durat da deyilir. uzun boyun at.
-yağız at: ətləs boyalı, külsi at. (yağız: al qara. alaboz. ətləsi boya. külsi boya).
-ad, önəm, dad, bazar, rovnəq tapmaq: dadlanmaq. dadığlanmaq. satlanmaq.
satığlanmaq.

-at tut: atış tutuş: çaba yapa. çəkiş bəkiş. (gir o dar).
-gəzinti, at, top yarışı üçün əkilmiş, becərilmiş yer: tapuğ. tapığ. patuq. çəmənlik.
-toxa at. (tuqa. toxa: ərginib, yaşlanan).
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-yalpıdaq minilsə at, götün bağlar qat (pinə) {yalpıdaq: lüt. yar qoraqsız. qaraq
yaraqsız. (zin o bərgsiz)}.

-yüküvü at uçuzlan. (uçuzlan: yüngülləş).
-çaparxanada anıq (hazır) dayanan yədək at: ulağ. ( < ulamaq: çatmaq).
-at kimilərin boynunun dış yuxarı qoğzaq bölümü: yelkə. yeltə. yalqa. yalta. yələ.
burda bitən uzun qıllara da yələk, yelək deyilir. -at yaltası yələksiz olmaz.

-uzun boyun at : durat at: təkcə durat da deyilir.
-sarğalı at: quyruğu rəhli sapla hörülmüş at.
ata

1. ada. töp. təpə. ucalıq. 1. ata. ada. utruq. atruq. səggi. hündür yer.
-yalpıt ata minilməz. (yalpıt: lüt üryan).
- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı)
- ata ana körpüdür, sevgi yara çatınca.
-ata ana yenilməz, qızıl gümüş köhnəlməz. (yenilməz: yenilənməz. təzələnməz)
-atasözü: salanaq.

ataq

1. atağ. təpir. tabur. təpgir. tapqur. itmə. itiş. sıxışdırma. çıpa. çapa. həmlə. 1.
adağ. taxal. dalağ. namzəd. 1. adaq. qurban. nərsə üçün toplanan para. tapıq.

bağış. sunuş. ehda. xeyrat. ehsan. nəzr. pişkeş. qurban. təklif. (tapıq taxıl). tapuq barutmaq: sunuş qılmaq.

ataq

atağ. 1. adağ. saçı. saçış. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. qutur. gövət. gövüt. göyüt.

ehsan. 1. sakınc. qayğı. təhlükə. xətər.
-adaq su: tapıq suyun. mütəbərrək su. duva oxunmuş su.
ataqamaq

1. atağamaq. atağlamaq. dəsdəkləmək. dayatlamaq. söyəlgətmək.
söykənətmək. 1. uşağın təti pati yeriməyə başlaması. 1. atağlamaq. atağamaq.
dəsdəkləmək. dayatlamaq. söyəlgətmək. söykənətmək. 1. uşağın təti pati
yeriməyə başlaması.

ataqan

atağan. vurağan. sapıtqan. saplağan. durmadan atan, çırpan. salağan.

ataqlamaq

salağlamaq. salğalamaq. quyruqlamaq. quyruq, quş qoymaq. nişanlamaq.
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ataqlıq

adağlıq. dalağlıq. taxallıq. namzədlik.

ataqsız

atağsız. sillik . silgik. silli. silik. sağın. sakin. durğun. qarqaşasız. təhlükəsiz. -bu
silliyi saxlamaq gərək. - sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq.

ataqsızlıq

-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları:
əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc.
sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

atalar

- atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan).

atalarsözü

-atalarsözü, için sözü.

atalım

asalım. salım. səlim. salba. çox uca, hündür. - səlim dağlar sırası.

atalmaq

seçilmək. görvələnmək. mənsub, tə'yin olunmaq.

atam

adam. kişi. -qazan oddan küyər, kişi dildən. (küyər : yanar).
-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.
-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.
- adam vardı para örtər manını, adamda var açar para manını. (manını: aybını)
-adam yerinə qoyulmayan: sanısız. saylaqsız.

-aram adam: salqın kişi. (salqın: geniş. enli. engin. açıq).
- çox bilgili adam: çin dolu kişi. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl.
çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.

-bilirsen, bir söz de! seni örnək saysınlar, bilmeyiren sus, seni adam sansınlar.
-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

-qaçağan adam: tazıq kişi. tazığan. ürkək. qorxaq. (tazıq: ürkən).
-yad, kənar adam: başqa biri. yançı. -sən yeməsən, yançısına pay olur.
-adam pulla, eşşək çulla tanınmaz.
-adam qaynar söziylə, qazan qaynar köziylə.
atama

-adama oxşar yamandan, yaxşıya oxşar ilandan qorx.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

atamaq

tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. seçmək. görvələtmək. mənsub edmək.

atamı

-adamı pula, eşşəyi çula satma.

-çalışma gün adamı olasan, çalış öz adamın olasan, gün dəğişir, öz gəlişir.
-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

atamın

adamın. kişinin. -aldığın kişinin: evlənmədə erkək, dişi. -çıxdığın dağın təpəsin qara,
aldığın kişinin ağzını qara. (qara: yoxla). (ağzın: sözün).

-çalışma gün adamı olasan, çalış öz adamın olasan, gün dəğişir, öz gəlişir.
atamlar

adamlar. kişilər. -kişilər görnüşüylə qarşılanır, bilimiylə ağırlanır, davranışıyla
uğurlanır. (mevlana).

atamların

adamların. kişilərin . -kişilərin ilk dediklərinə yox, son etdiklərinə bax.
-kişilərin (adamların) nə yalanları bitər, nə etgiləri itər.

atamlıqı

-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.

atamlıqın

-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.

atamta

- adam vardı para örtər manını, adamda var açar para manını. (manını: aybını)
-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.

atan

1. atıçı. atçı. sapağçı. sapığçı. ərşic. ərşəc. hallac. həllac. 1. sapan. savan. >
süpəh. qavan. qovan. qoğan. daş atma ayqıtı. (# qapan: tutan) . 1. zidd. türkatan: ziddi türk. -farsatan: ziddi fars.
-dərdi atan dəmi artar.
-boşuna söz carlayan, atan, dağıdan: şarlatan. carlatan.
-durmadan atan, çırpan: sapıtqan. saplağan. vurağan. atağan. salağan.
-gecəni danan, dan atan yatar.

atanca

-dan atanca: dan aşırı: səhərə dək.
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-çıldırası sevənləriz, dəli qibi atanlar.
-düşünməyə can atanlar: usuqluğa susuqmuşlar.

atanlartan

-mən mənligimi məni atanlardan öğrəndim.

atantan

-dan atandan son günəşin ışınları (şuaları): saçğa. - dan atmadan saçğanmaz:
ışınmaz, gün çıxmaz. - saçğa günü tanıdar: günün saçğası, ışığı günün dəlilidir
(günün varlığına dəlilildir) .

atar

-biri yeyər artar, biri yeməz atar. (atıb artmaq: çəki itirib almaq. arıqlayıb kökəlmək).
-atsa birin sənin çün, atar səni obri çün. (çün: üçün).
-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.

ataraq

-ucu sivri nərsəni ataraq, bir yerə saplamaq: sipləmək. sıplamaq.

atarqən

-oxu atarkən, kirişə, çilliyə dayanan, dibindəki çatığ: sovur. sufar. sovar. sofar.
soxur.

atasayın

ata kimi. (sayın: kimi) .

atasına

soyuna. -soylu soyuna, dəli dölünə çəkər. (soyuna: atasına). (dölünə: anasına).

atasözü

salanaq.

ataş

aytaş. ötəş. yolğaş. yola verən. xoş rəftar. siluklu.

ataşmaq

-əl itişmək, ataşmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq.
sataşmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq.

atbaraq

atbarağ. ağdabar. tirişqov. oxsırış. tirbaran.

atbaramaq

ağdalamaq. tirşovlamaq. tirbarlamaq. oxbarlamaq. atqulamaq. tirbaran edmək.

atbaraşmaq

atqulaşmaq. tirşovuşmaq. tirbaraşmaq oxşoruşmaq. ağdaraşmaq. birbirinə
güllə atmaq. güllələşmək. edmək.

atçı

atıçı. atan. sapağçı. sapığçı. ərşic. ərşəc. hallac. həllac.

atçılıq

əriş. həllac. -sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş
(atçılıq, həllac) çubuğu: sancı oxu.

atı

-adı pozuğa çıxmış: töküz. tökəz. pis adlı.

-bəxdəvərin başı qalsız, dəmirçinin atı taxsız. (qalsız: qovqasız). (taxsız: nalsız).
-türklər farslara, kürtlərə tat adı vermişlər: tat ( < yad). (islavlar almanları nemes,
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ərəblər. farsları əcəm: naşı, hindlilər yadları mıleça, yunanlılar, latinlər yatları barbar
adlamışlar.
-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).
-dadrışmadan bilinməz dadı, danışmadan bilinməz adı. (dadrışmaq: dadmaq).
-turqanda, bayqanda adı yox: ölkədə, dışda adı yox. it dəfdərində adı yox.
-adı uluğ, səprəsi quruq. (səprəsi quruq: süfrəsi qıs, dar). (adı hündür, əli qıs).
(səprə:səpər. saçağ. süfrə).
-bir topluğda adı yayılmış, saysanlı olan: sayılı. yayılı. - sizin oğluz yayılı yalançıdır.
- sayılı qaramat: sayılı fırtına: adlım, məşhur qıyıq, bəla. - bu ölkənin sayılı yayılı
kişilərindən.
-tuğ, top biçimli olduğan bu adı almış: soğan. toğan. tuğan. ( < tuğ: düğmə. girdə) .

atıb

-bala bala boy atıb gəlişmək: sızamlamaq. sərpəmləmək. sərpmək. cücərmək.
-atıb çırpmaq, vurmaq: güpülətmək. güpütmək. güplətmək. güpsəmək. güpsətmək. uzaqlardan kimin birisi bir daş güpülətdi oda gəlib itə toxundu.
-tanğ atıb tanğa düşüb, dur ged işə, çöngə gəl. (tanğ: danğ. yanğ. dan. gün). gün
çıxıb, günəş (səhər) yayılıb, oturma çıx ged işə, axşam çağı dön.

-atıb artmaq: çəki itirib almaq. arıqlayıb kökəlmək. -biri yeyər artar, biri yeməz atar.
atıcı

ötücü. naqil.

atıçı

atçı. atan. sapağçı. sapığçı. ərşic. ərşəc. hallac. həllac.

atıq

atığ. 1. atış. sevik. sevi. coşu. şovq. yaxım. çaxım. əğilim. 1. atış. səriş. sürüş.

kef. mutluluq. eşq. sürün. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik.
yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş.
sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ.
səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət.
neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz.
fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma.
sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit.
sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa.
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inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat. 1. atış. salqı. coşu. zovq. şovq. 1.
kəsgin. çapıq. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək. 1. atış. tutqu. güdü. coşu. şovq. eşq.
1. silik. yalqarı. yalğar. sılğır. atil. batil.
atıl

atıl!. səkril!. tullan!.

atıla

- basa basa, atıla atıla yerimək: kös kös yerimək. küs küs yerimək. küt küt yerimək.
-atıla atıla qaçmaq: güpürdəmək.

atılan

-çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). atqı. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.

-evlərdə ələ gələn nərsənin atılan yeri: sürgün. sandıxana. sıydal. sıydım. (əmbari).
-ələ gələni yığıb evi artığ sürgünə dönüb.

-kəsilib atılan tük: telcigi. telciyi. qılcığı. -bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş,
bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış. (dönüyü: xaini).

-söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək
(iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən
püfləmək).

-su ayağında atılan, su başında yığılar.
-ürəyi tutma üçün ağza atılan azacıq yemək: tutğuc.
-bəzək, yaraş nişan olaraq geyimə tikilən, geyimin üstündən atılan şırıq, navar:
yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq. yarımaq). nəvar.
-sıxma, tovlama, dartma, çəkməklə atılan ox, güllə: sıxma. çaxma. tirbaran.
-çatıda boyuna atılan dirək: salındırma.
-salınan, bıraxılan, atılan nərsə:salındı.
-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan
pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri
salmalıq parası ilə yollanır.
-yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq,
gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.
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-atılıb düşmək: sallanmaq.
-atılıb düşmək: təpləmək. qoplamaq. hoplayıb sıçramaq. -çoxda göydən təpələmə.

-atılıb düşüb çığırmaq: sücüb bağırmaq.
atılımlar

iqdamlar. -önəmli atılımlar, iqdamlar qaldırtmaq, qıldırtmaq: səksətmək.
səksəndirtmək. sallatmaq. sallandırtmaq.

atılır

- sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ.
tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

atılış

atılma. atlama. atlaş. sıçraş. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə.
səkirik. səkrik. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.

atılqan

1. salaq. saldırqan. 1. saxda < çaxat. çaxtan. soxda. hobban. şişirən. 1.
qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. soxulqan. soxulcan.
soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

atılma

1. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə.
səkmə. səkirik. səkrik. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. səkrək. atılma səggisi: səkrək səggisi.

atılmaq

1. atqınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. ələnmək. rədd,
mərdud olmaq. çıxmamaq. seçilməmək. geri bıraxılmaq. eleminə edmək. bütün tələbələri töküldü. 1. daşılqamaq. daşlanmaq. sapmaq. -bir hən bir yox
daşılqamaq. 1. səkdirmək > sikdirmək. atlanmaq. hobbanmaq. - buda səkdirib
gedsydi nə olardı. - sikdirə sikdirə nə qaçıb gəlib yığışmısız başıma. - uşağ ağac atın
minib sikdirə sikdirə çıxıb geddi. 1. səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.

uçmaq. - qayadan qayıya səkərək yolun tutub geddi. 1. səkirmək. səkrəmək.
səkmək. səksəmək. sıçramaq. saplamaq > zıplamaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. doğru səkir: düz atıl. 1. küsnəmək. köznəmək. qızmaq. qalxmaq. 1. saldırmaq.

sıçramaq. 1. salınqırmaq. salğınmaq. sallanmaq. - ırmağın dərinlərinə (dərin
yerlərinə) yekə qayalar salğındı. 1. bıraxılmaq. salınmaq. - sırqa salındı: açıldı.
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çıxarıldı . - sırqa salındı: asıldı. sancıldı. (# salınmaq: qoyunmaq. alınmaq.
uyqulanmaq. bərqərar olunmaq). 1. səkmək.
-istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq: səksənmək. sisginmək. disginmək.
diksinmək. səkinmək.
-birbirinə atılmaq: satğaşmaq. - satğaşmadan dinc oturun.
-birdənbirə sıçramaq, atılmaq: sapcamaq. sıpcamaq. çapcamaq. çıpdamaq. yerindən sapcayıb, üzərinə daşlandı: cumdu.

atılmalı

-seçindən arda qalan atılmalı nərsələr: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.
tullantı.

atılmaz

-yasılmamış yasdan (yaydan. kamandan), ox atılmaz. (yasılmamış: açılmamış).

atılmış

saltıq. saltuq. çaltıq. çaltuq. salınmış. bıraxılmış. ötrülmüş. (tərk edilmiş)
-yel, su ilə gətirilmiş, dağılmış, salınmış, atılmış olan:salıntı (atıntı). - salıntı
küçələri qapamış.
-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.
-yaman yılxı satılmış, yaman qardaş qaçılmış, yaman arvad atılmış. (yılxı: heyvan).

atılmışlar

sürülmüşlər. qoğulmuşlar.

atıltı

səkirtdi. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa
kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı
(şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq.
tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək
(göstərmək)}.

atıltıqınta

-sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac)
çubuğu: sancı oxu.

atım

-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

atımı

-bir ox atımı uzaqlıq: yelək.

atın

-atın şaha qalxması, iki dal ayağ üsdə durması: sırıtmaq. şahlanmaq.
-atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına vurulan dəmir: savlıq. sovluğ.
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suvluğ. gəmlik. dəhənə.
-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.
-əkin əkib adın yazar tikan dağına. (çevrədən iyi dəğərlənməmiş iyi işçi).

-tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim
yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı.
ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq.
tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək
(göstərmək)}.

-döğüşdə atın iki yanın qapayan qalxan: yançıq. at qalxanı, coşunu.
-tanğa atın yeritdi, dərə təpə düz getdi. (tanğa. tanğı. yanğı. yanğa. yarın. yarqa.
arıq. sabah. səhər. sübh.
atınta

-əl atında olma: yarar. yaraq. dəst rəsdə olma.

atış

atığ. 1. sevik. sevi. coşu. şovq. yaxım. çaxım. əğilim. 1. səriş. sürüş. kef.

mutluluq. eşq. sürün. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik.
yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş.
sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ.
səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət.
neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz.
fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. salqı. coşu. zovq. şovq. 1. atığ. coşu. şovq. sürür.
surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum.
kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc.
söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat . 1. atığ.
tutqu. güdü. coşu. şovq. eşq.
-boş, havayı atış, çalış: sapa. sopa. sava. sova. amaca dəğməyən, isabət edməyən
atış. - sova düşmək: boşa gedma.
-amaca dəğməyən, isabət edməyən atış:sapa. sopa. sava. sova. boş, havayı atış,
çalış. - sova düşmək: boşa gedma.

-atış tutuş: at tut: çaba yapa. çəkiş bəkiş. (gir o dar).
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atıştırmaq

qayıntı yapmaq. aclığını bastırmaq. bir tikə götürmək.

atqı

1. saçım. gecim ( < 1. keçə. 1 < saçım) yəhərin altına qoyulan keçə, parça. 1.
sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (> sundurma. sündürmə).
çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.
-saçağsız atqı: dal şal. (dal: saya. sadə).

atqınmaq

atılmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. ələnmək. rədd, mərdud
olmaq. çıxmamaq. seçilməmək. geri bıraxılmaq. eleminə edmək. -bütün
tələbələri töküldü.

atqulamaq

tirbaran edmək. tirşovlamaq. tirbarlamaq. oxbarlamaq. ağdalamaq. atbaramaq.

atqulaşmaq

atbaraşmaq. tirşovuşmaq. tirbaraşmaq oxşoruşmaq. ağdaraşmaq. birbirinə
güllə atmaq. güllələşmək.

atla

-atla itlə doslaşan, kişilərlə duzlaşar. (duzlaşmaq: yediyi çörəyə, kişiligə dəğər
vermək).

-bir adla, isimlə, ünvanla tanınan: değən. adlı. adlanan. -iyilik değən nərsə
qanmadı: yaxcılıq adlanan nərsə bilmədi. -olmaz değən yoxdu, olar değən oldu.

atlaquşlamaq

atlağuşlamaq. atlağutlamaq. altaşmaq. atlaşmaq. altağatlamaq. altağaşlamaq.

tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. çabalamaq. çalaqaşlamaq. (cəst o xiz)
axdarıb ağdarmaq.
atlaqutamaq

atlağutamaq. altağıtmaq. altaşıtmaq. atlaşıtmaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (>
təkapu editmək (fars)}. çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb

ağdarıtmaq.
atlaqutlamaq

atlağutlamaq. atlağuşlamaq. altaşmaq. atlaşmaq. altağatlamaq. altağaşlamaq.

tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. çabalamaq. çalaqaşlamaq. (cəst o xiz)
axdarıb ağdarmaq.
atlama

1. atılma. atılış. atlaş. sıçraş. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə.
səkmə. səkirik. səkrik. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. səhv.
səhiv < səkiv. səkrəmə. səkirmə. kırıxma. karıxma. qırıxma. yanılma.
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sərmək. sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. unutmaq. üzərində durmamaq.
dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi
sərmədən işi bitirdilər.
-döngü atlamaq: sıra keçmək. (döngü: dönəm. sıra. novbət).
-bir kilası atlamaq, qırmaq, asmaq. səkmək.
-sıx sıx atlamaq: səknəmək. səğnəmək.

atlan

-nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan: siləgən. silpən. sələgən.
səlpən. salığan. salpan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir
çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.

atlanan

adlanan. değən. adlı. bir adla, isimlə, ünvanla tanınan. -iyilik değən nərsə
qanmadı: yaxcılıq adlanan nərsə bilmədi. -olmaz değən yoxdu, olar değən oldu.
-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.

atlanmaq

səkdirmək > sikdirmək. atılmaq. hobbanmaq. - buda səkdirib gedsydi nə olardı. sikdirə sikdirə nə qaçıb gəlib yığışmısız başıma. - uşağ ağac atın minib sikdirə
sikdirə çıxıb geddi.
-nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq:
silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq.

atlantırmaq

atlandırmaq. səkdirtmək > sikdirtmək. atlatmaq. hobbatmaq. - atı cola üzərindən
səkdirtdi.

atlar

-atlar hamısı coşub sıçraşdı: yılxı tükəl qoputdu.

atları

-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən
enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.
-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).

atlarıntan

-tanrı adlarından: saltan. - güvəndiyim o saltandır.

atlaş

atılma. atlama. atılış. sıçraş. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə.
səkirik. səkrik. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.
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altaşıtmaq. altağıtmaq. atlağutamaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (> təkapu
editmək (fars)}. çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb ağdarıtmaq.

atlaşmaq

altaşmaq. altağatlamaq. altağaşlamaq. atlağuşlamaq. atlağutlamaq.
tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. çabalamaq. çalaqaşlamaq. (cəst o xiz)
axdarıb ağdarmaq.

atlatan

səkəgər. səkrəgər. saxtakar. dolandıran. mütəqəllib.

atlatmaq

1. sıçratmaq. saplatmaq > zıplatmaq. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək.
səksətmək. 1. şellikləmək < salqatmaq. saltatmaq. salatmaq. atşamaq. 1.
uçutmaq. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. - tufan qayaları səkdirdi.
1. səkdirtmək > sikdirtmək. atlandırmaq. hobbatmaq. - atı cola üzərindən
səkdirtdi. 1. səkitmək. salıtmaq. işdən çıxartmaq, salmaq. fələc edmək. 1.

səkritmək. səkirtmək. qaçırtmaq. salmaq. rədd olmaq. - tam sayıları birbir,
səkirtmədən oxudu. 1. rədd edmək.
-birdənbirə sıçratmaq, atlatmaq: sapcatmaq. sıpcıtmaq. çapcıtmaq. çıpdatmaq. onun səsi uşağı yuxudan sapcatdı.

atlattırmaq

atlatdırmaq. artadmaq. atrıtmaq. artıdmaq. aşlatdırmaq. aşırtmaq. geçirtmək.

gedirtmək. rədd edmək. (ibur edmək) tey edmək.
atlayaraq

-uşaqların birbiri üstündən atlayaraq oynadıqları oyun: göyərçin tavlası. (tavla:
tovla. taqla. mallaq).

atlı

adlı. değən. adlanan. bir adla, isimlə, ünvanla tanınan. -iyilik değən nərsə
qanmadı: yaxcılıq adlanan nərsə bilmədi. -olmaz değən yoxdu, olar değən oldu.

-pis adlı: töküz. tökəz. adı pozuğa çıxmış.
-tüzlu dadlı, ətli atlı, sivri zirək bir xanım. (deyim).
-atlı oldun yayanlığı unutma. (yayanlığı: piyadalığı)
-atlı qarışqa tikişi: sırıç. sırç ( < saç. saçı) iri tikiş. kök tikişi.
-varlı adlı: sanmallı.

atlıq

atlığ. altlıq. tək kürsü. təkürsü > təkirsi. təkiri. nərsəni qoymaq, dayamaq üçün

təkinə, altına qoyulan dayağ, paya.
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- adlım, məşhur qıyıq, bəla: sayılı fırtına. sayılı qaramat. (sayılı: yayılı: bir topluğda
adı yayılmış, saysanlı olan).

atlu

-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

atma

qoyma. salış. vəz.
-sidik, südük atma qabı: yoxana. yoxna. oxana. oxna. süzgə. sızqa. sıvınc. qaşot.
qarurə.
-rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı:sallama sapan.
-taş atma ayqıtı: sapan. savan. > süpəh. qavan. qovan. qoğan. atan. (# qapan:
tutan).

atmaq

1. dartmaq. -maşanı dart. 1. daşnamaq. daşlamaq. 1. danğlamaq. danğamaq.
dəngləmək. dəngəmək. nəsib, təqdir edmək. 1. süpürmək. 1. saçmaq.
səkmək. 1. saltmaq. - bu bulaşıqları silib siltəyin. - geriyə saltamaq: dalı atmaq.
yubatmaq. sürütləmək. sütürləmək. tə'xirə salmaq. 1. sapmaq. sapımaq. sapıtmaq.

vurmaq. sallamaq. - qara (böhtan) sapma onun işidir. 1. saçmaq. əl çəkmək.
əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq. - gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş
qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan. 1. salmaq. tullamaq. pəncəriyə daşı kim saldı. 1. salmaq. almaq. aşırmaq. (yemək. içmək). - üç istəkan
salıb başın atıb yatmış. 1. salmaq. ayırmaq. saxlamaq. - heç nə salmadan bir bir
söylədi. 1. salmaq. sıyırmaq. ayırmaq. soymaq. - əğnivi salda dinc yat. - o moda
çoxdandı salınmış. 1. savmaq. (# avmaq: tutmaq) 1. -yana atmaq: səkətləmək.
səktələtmək. səkələtmək. ( < səkmək: atılmaq). yetgisin (tanlığ, səlahiyyət, təsdiq,
kart, əhliyyət) almaq. alı qoymaq. işdən salmaq. fələc, məfluc edmək.

-dalı atmaq: dal. geri.
-dan atmaq: tanamaq. danamaq. səhər olmaq. ışıqlanmaq. yağtılanmaq.
sayqallanmaq. seçilmək. saçılmaq.

-su atmaq: sütmək. süzütmək. tüpürmək. -sütti: tüpürdü.
-birbirinə güllə atmaq: güllələşmək. tirşovuşmaq. tirbaraşmaq oxşoruşmaq.
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ağdaraşmaq. atbaraşmaq. atqulaşmaq.

-taqla atmaq: taqla aşmaq: mallağ aşmaq, vurmaq.
-küllüm atmaq: tor, kələk yapmaq. (küllüm: kələk. dolaş. dolac. dönəş. dönəc).
-püşg atmaq: çöp atmaq: dartmaq. datmaq. qurə çəkmək. -dartıya qoymaq: quriyə
qoymaq.

-püşg atmaq: püşələmək < tüşələmək. soğalamaq. qurə çəkmək.
-tezbazar (tezbasar) edmək, atmaq, ötmək: başdan sovmaq.
-üzünü sıyırıb daşlamaq, atmaq: utanmazcasına davranmaq. həyasızlıq edmək.
-üstündən, üzərindən atmaq: üstərmək. üstələmək. astalamaq. yasturmaq.
gizlətmək. danmaq. inkar edmək. -o bütü qılmışların üstərdi.

-yelkəsinə atmaq: çiğninə, üstnə, öhdəsinə atmaq, yükləmək.
-yerinə daş atmaq: nərsəni bitirib yoxaltmaq.
- gözün qapağı atmaq: göz vurmaq. səyirmək. sayımaq. sayırmaq.

-söz atmaq: söz salmaq. sözlə sataşmaq.
- təmrənli ox atmaq: soğar (soxar) salma.

-söz atmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq. sataşmaq.
icəşmək. incitmək. əl itişmək, ataşmaq.
-qar, topraq kimiləri sıyırayaq atmaq: kürüşmək. kütümək. kürüləmək. kürələmək.
kürümək. kürəmək.
- quyuya daş atmaq: (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq). qaranlığı
oxlamaq. güman, fərziyyə ilə davranmaq.
- dan atmaq: saça düşmək. (saça:şəfəq).

-əl atmaq: salmaq. başvurmak. dəğinmək. - güc salmaq: zorlamaq.
-nərsəni bir yönə doğrultmaq, fırlatmaq, atmaq, qoymaq:salmaq. - suya daş
salmaq. - işə salmaq. yada salmaq.
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa
çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.
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-ağız suyun atmaq: sağurmaq. suğurmaq. tüpürmək.
-başdan eləmək, atmaq: savanlamaq. savlamaq. savsaqlamaq. savqarlanmaq.
-can atmaq: sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq.
umursunmaq. umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək.
bəkləmək. gözətləmək. dözmək. dayanmaq. durunmaq.
-nərsəni uçurur kimi uzağa fırlatıb atmaq: saldırmaq.
-dışarı atmaq: sərmək. sərimək. nak avt edmək. - oyundan sərildi.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.
- söz atmaq: sataşmaq. sözlə sarkıtmaq, müzahimət edmək.
- öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq: sıyqırıb salmaq
-nərsəni başında açmaq, atmaq, savmaq: sıypatmaq. sıpatmaq. sırbatmaq.
sıyrıtmaq.
-sırıt atmaq: sırt, dal çevirmək. saymamaq.
-birbirinə soncuq, şıllaq atmaq: soncuşmaq. soncuqlaşmaq.
-çallaq, şıllaq atmaq: şıltaqlamaq. şıllaqlamaq. şaltaqlamaq. çaltaqlamaq.
saltaqlamaq. daltaqlamaq.
-sillə vurmaq, atmaq: siltəmək. (sallamaq. saltamaq: nərsəni atmaq)

-silkələyib atmaq: silkib daşlamaq.
-südük (süydük, sıydık) atmaq: sıydınmaq. işəmək.
-yerinə daş atmaq: nərsəni bitirib yoxaltmaq.

atmaqa

-silib atmağa qıyan. (qıyan: əsirgəməz. əsirgəməyən. çəkinməyən. muzayiqə
edməyən).

atmalar

-qabırqaların altına düzülən əğrik atmalar, ağaclar: sallama. dallama. (qabırqa:
dama sərilən saxsı tikələri). - bu evin çatısın örtməyə yüzdən çox sallama gərəkdir. damın sallamasının biri qırılıb.

atmatan

- dan atmadan saçğanmaz: ışınmaz, gün çıxmaz.

atmış

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq)
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- sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ.
dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-rəhrufu atmış: saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. saçratıq parça.

atraşlıq

gürlük. gurluq. hirslilik. inadçılıq.

atrıq

atrıq. möhtac. -qonşu qonşunun külünə atrıq.

atrıtmaq

artıdmaq. atlatdırmaq. artadmaq. aşlatdırmaq. aşırtmaq. geçirtmək. gedirtmək.
rədd edmək. (ibur edmək) tey edmək.

atruq

utruq. ata. ada. səggi. hündür yer.

atsa

-atsa birin sənin çün, atar səni obri çün. (çün: üçün).

atsan

-atsan imgəyə dəğər oxun doğrusu, bir barığa yetməz yükün oğrusu. (imgəyə:
nişana). (barığa: mənzilə). (oğrusu: əğrisi).

atsana

-yolda yoldaş tapsana, yol üsündə atsana.

atşamaq

şellikləmək < salqatmaq. saltatmaq. salatmaq. atlatmaq.

atşanmaq

təprənmək. saldırmaq. cummaq. tullanmaq. -gözün yumub təprətdi.

atta

-atda güclə yeriş, ərdə başla iş (sayılır, hesaba gəlir).
-yapınc atda ər yatar. (geyimlə kişi ölçülməz). (yapınc: örtük) .
-kişi gizli söz atda, sözdə gizli dil altda.

attan

-qaş üsdə göz yaparlar, atdan salıb ad yaxarlar.

attı

-unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza.
(tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal
qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

attım

- atdım başı: atdımsayın. (sayın:hər).

-atdım araları çox aralı olan: uzun bacağlı, qıçlı. seyrək basan. seyrək bacaq.
seyrək ayaq.

attımın

-bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək: bir işi ilkin kərə görmək. saçınmaq.
saçdamaq. süfdə edmək.

attımsayın

atdımsayın. atdım başı. (sayın:hər).
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atdırmaq. sapağmaq. sapığlamaq. ərşitmək. ərşətmək. həllaclıq edmək.

hallaclamaq.
-sıxıntısın atdırtmaq: savrutmaq. sərinlətmək. baş sağlığı vermək.

atuq

təpə (1. təpmək. 1. töpə. tüpə < top: topuq. şişik). -dağ təpəsi.

atum

ötüm. tərh. mətruhə.

atun

atun. yılxı. at sürüsü. (un: çoxluğu göstərən ək).

atunçu

yılxıçı. (un: çoxluğu göstərən ək).

atunmaq

ötünmək. tərh olunmaq.

atunmaq

ötünmək. tərh olunmaq.

atur

ötür. 1. aytur. ötür. söylə. xahiş ed. şəfaət ed. (ötükçü: şafe). 1. vellə. boşla.

bırax. 1. keçirt. intiqal ver. 1. rədd ed. 1. bədrəqə, muşayiət edin. 1. mürəxəs
ed. 1. çözüt. gözdən sal. 1. əldən qoy. 1. anıt. xatırla. yada sal. 1. yolla.
hidayət ed. 1. qanığ. rizayət ver. 1. savır. sovur. sipəri ed. 1. gözlə. muraat ed.
aturum

aturuş. ötürüm. ötürüş. boşanış. rəhayi. bədrəqə.

aturuş

aturum. ötürüm. ötürüş. boşanış. rəhayi. bədrəqə.

atveriq

atverik. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.

yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik.
dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik.
endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək.
könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
av

1. ağ. av. hörgü. örgü. avlama, tutma aracı. -ağ biçimində seyrək hörülmüş,
incə, kiçik bacaları olan parça: tor. ( < tuğ). 1. avı. ağ. ağı. ( < avmaq: almaq). iki

nərsənin birbirinə avlayan, yapışdıran tikə. 1. avı. ağ. ağı. ( < avmaq: almaq).
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tələ. dam.
- sağır av: savır av: avları çevrələyib bir ortaya savırıb, qoğub tutma, avlamaq. (sağır:
səğir. dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq,
mahasirə edmək).
-gözəl, yaxcı av, tikə, luqmə: yağlıca. dadlıca. iyicə. eyicə. -yağlıca dulluca: çox iyi,
gözəl, yeməli, dadlı.

aval

-savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu:kəpək. kəvək (moğol) xəvəh
(moğol) kəvəl. səbus < savus.

avanaq

quşbaşı. axmaq. saya. sadə.

avara

1. çəpələk. səmələk. səvgət. savğat. səhvət. səpə. çapa. səmə. səvsəx.
savsax. axmaq. gic. 1. savığ. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. sələy.
sələyən. sallayı. salayan. salağanda. salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. sərgək. (əsrilmək.
sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). sərgərdan. 1. sapağ. savağ. çapaq.

1. salbar. sallağ. asalaq. 1. sərsəm < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm.
sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm. sərəsərpə. dəngəsiz, olçüsüz,
dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. sollama. sallama.
sərgərdan. 1. sərsəri. salvaş. salavarı. sələvəri. boş bekar. 1. dalva. asalaq. 1.
alavara. dərbədər. sərbəsər. sərpəsər. yerbəyer. (zırbazır). 1. kəvərə. həvərə.
gəvərə. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvzək. kəvzən. qalıb. qalba.
qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz.
yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz.
sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl. uysan. oyasa.
oysal. 1. uğrasız qalası!. (uğramaq: gedmək. yönəlmək).
-avara govara gəzib dolaşmaq: sırsıraqlamaq. sərsərəkləmək.
-avara avara gəzmək: səğirtilənmək. səkirtilənmək. siyirtilənmək. səyirtilənmək.
oyalanmaq. qurddalanmaq. - bir iş görmədən səğirtilənmək.
-avara dolanmaq: sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. > sərgərdan
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dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq.
-boş təkər (bekar) avara: sırlab. sürləb. işsiz gücsüz. - sırlab gəzməkdən nə çıxar.

-avara avara dolanan: sürsürük. sürsünük. > sümsük. ləğzəndə. ləğzan. sülügən.
sülük. ora bura, hər yana baş çəkən, baş soxan. vırnığan.

avaraca

-amacsız, avaraca gəzinmək: sürsünmək. sürsükmək. > sümsünmək. vırnıqmaq.

avaralıq

sapağlıq.

avaz

> {tabış. tavış < çağış. çavış}.
-avaz, nəğmə söyləmək: sayramaq. sağramaq. səyrəmək. səyrəmək. ötmək.
oxumaq.

avazlamaq

< tabışlamaq. tavışlamaq < çağışlamaq. çavışlamaq. çağırmaq. bağırmaq.

avazlanmaq

< çavışlanmaq. tabışlanmaq. tavışlanmaq < çağışlanmaq. çağırışmaq.
bağırışmaq. səs çıxarmaq.

avazlaşmaq

< tabışlaşmaq. tavışlaşmaq < çağışlaşmaq. çavışlaşmaq. çağırışmaq.
bağırışmaq.

avçı

- bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.
-avçı düşman kor olur, avçı dosdun gözü var.

avçısı

-dil avçısı:siyinçi. sinçi. ayğaqçı. ayğac. casus.

avı

av. ağ. ağı. ( < avmaq: almaq). 1. iki nərsənin birbirinə avlayan, yapışdıran tikə.

1. tələ. dam.
-sürgün avı: (sürgün: yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən, itələnib yığılan birikinti).
ovları ovlamaq üçün çevrədən ürküdüb bir yerə yığıb ovlamaq.

avixtən

(avizan olmaq < ) yağızmaq. yağışmaq. (yağız > aviz. avizə).

avına

- bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.

avizan

(avizan olmaq. avixtən < ) yağızmaq. yağışmaq. (yağız > aviz. avizə).

avlama

-avlama, tutma aracı: tor. ( < tuğ). ağ. av. hörgü. örgü.

avlamaq

1. havlamaq. tavlamaq. yağlamaq. şişirtmək. 1. tutmaq. 1. tutmaq. yığmaq. çərik tutmaq: döğüşçü yığmaq. 1. tutmaq. 1. tutunmaq. tutmaq. -bu gün nə
tutunduz.
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-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.

avlaşmaq

tutuşmaq.

avlayan

-iki nərsənin birbirinə avlayan, yapışdıran tikə: ağ. ağı. av. avı. ( < avmaq: almaq).

avlayan

-qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş: səncər. sancar. ovçu. qartal.

avlu

-eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq: saçtağ. satağ. nərdə.
barmaqlıq. mə'cər. mərcər.
-küçə avlu, bağ süpürgəsi: erkək süpürgə. qaravul süpürgə. uzun saplı süpürgə. xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə.

avmaq

tutmaq. (# savmaq. atmaq) .

avmaqlamaq

avmağlamaq. axmağlamaq. sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq.

savsağlamaq. sərsəmləmək. səfehləmək.
avmaqlıq

avmağlıq. axmağlıq. sarsamlıq. sərsəmlik. savsağ. səfehlik.

avrac

tor. tur. tuğ. nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli,
gözənəkli, çevrə bəri istənən çağ qapanan arac.

avranan

- yavaş davranan: səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan.
səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan.
quşqulanan. sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat.
səhlənkar olmayan.

avranmaq

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. doğranmaq. dövülmək.
kərçinmək. tikələnmək. çapınmaq.

avranmaq

-uçar kimi davranmaq: savrulmaq. sovrulmaq. (bir yerdə duramamaq. yerdə göydə
durmamaq) yellənmək. uçarımaq. şişinmək. - geyinib keçinib savrulan qızlar oğlar. savrulanında bir gün qol qanadı qırılır.

avuc

sıxım.
- avuc avuc. ovuc ovuc. güpül güpül. gürül gürül. gurul gurul. bol bol. bolaq bolaq.
qolaç qolaç. kürək kürək.
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-bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben.
(mevlana).

avuca

-içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa: somut (# tomut: dışa
doğru çəkik, yığıq, düğün).

avucqa

avucğa. ucğa. yaşlı. pir. mürşid. şeyx.

avut

səkmə. qoruq. yasaq bölgə.

avutma

-yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz: quş tuttu.

avutmaq

ovutmaq. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq.

sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək.
siğətləmək. təsəlli vermək.
ay

- tamay: tomay: somay: bütün ay. (som. tom. sam. tam: bütün).
-ay, örtüklə qapanmaz, qurçamasan bulaq suyu bulanmaz.
-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).
-ay qız səni qara batası, yaz gələli gülə yatası. (alqış).
-uluğ ay: yayın orta ayı. hər nəyi bolluğ çağı.

aya

1. sav. (çav) say. sap. saf. - sav gün: bulutdan sıyıq, arıq gün. - sav göy: bulutsuz
göy. - sav söz: açığ söz. - sav su: damıt, süzmə, tanğış, (təsfiyələnmiş) muqəttər su.

1. yaya. təpsi. təpis. kəf. -ayağ təpsi. 1. kəfə. -tərazı təpisi.
ayaq

ayağ. 1. son. tamam. 1. arxa. dalıq. ardıc. ötə. quyruq. sürük. sürək. sürgə.

idamə. dünbalə. 1. tetik. çaxmaq. maşa.
-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

-əl ayağ, qol qanat çalmaq: talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. çönüb
çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars)}.
təprəşmək. təkan yemək.
-ayağ vurmaq: təpinmək. təpikləmək. -ayağın yığ təpinmə.

-axsaq ayaq qızıl geyik qaçanmaz, qaçırsada qayavçudan qurtulmaz. (qayavçudan:
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naməd ovçudan).
-könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar. (qutaylığa: xoşbəxlik).

-ayda bir gəl dosduna, qalxsın ayaq üstünə, gündə bir gəl dosduna, yatsın sırtı
üstünə.

-xoş ayaq olsun: onq olsun. uğr olsun. ayağlı olsun.
-ayağ üstü yeyilən yüngül yemək: tutğuc.
-bir nərsə kütləsinin ayağ təpmə küyü, guppuldusu, səsi: topur.

-uzun yorqan qısqa ayaq, düşünəmmiyən qalar gayaq. (gayaq: gay. gic).
-yorqandan artıq qaçılsa ayaq, üşüyür. (qaçılsa: keşilsə. sösülsə).
-yüngül ayaq: onğul ayaq. ayağlı. udum. qutum. xoş qədəm. mubarək.
- saç ayağ > saçağ. bağdalaq. sepaya. - saçı saçağ qırılmış.
-ayağ üsdü: saçüsdü. at üsdü. tələsik.
- seyrək ayaq: seyrək basan: seyrək bacaq: uzun bacağlı, qıçlı. atdım araları çox
aralı olan.
- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.
-saçayaq: 1. üçlük. - saçayaq yaşamaq: üçlükdə yaşamaq. 1. üç təkərli daşqa,
araba.
-ayaq altı, aralıq işləri görən: padov. salağ. pa dov.
- ayaq salmaq: ayaq uzatmaq. (salmaq: uzatmaq)
-atın şaha qalxması, iki dal ayağ üsdə durması: sırıtmaq. şahlanmaq.
-ayağ boşaldan:ayağın açan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan.
sıradan. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc. isala aparan. yörgüc. müshil.
-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.
-göz yolu uzaq görər ayaq yaxın.
-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.
-yağmış yağış cücərməmiş ayağ altda qalan gül. {ayağ altda qalmağın büktüsü
budur. (büktüsü: hükmü)}.
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-ayağa durmaq: yürbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. yarbaymaq. -ərik
yuxudan qalxınca, irik yürbay: təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar. kəsələ
dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox.

-təpədən ayağa yaraqlanmaq: diş dırnağına can qorallanmaq.
-böyük, qutsal kimsə, yerə gedmək (gəlmək) qulluğa, ayağa gedmək, gəlmək:
qatınmaq. təkinmək. təşrif edmək (aparmaq, gətirmək) müşərrəf, şərəfyab olmaq. -bəy
təkindi. -təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun.

-(təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar). (ərik yuxudan qalxınca, irik yürbay).
{kəsələ dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox}. (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.
-gövdədə butdan ayağa dək olan bölüm: sağan. saçan. satan. qıç. bacağ.

ayaqaltı

1. ayağaltı. sürtləmə. sürütləmə. sürütmə. sürütdək. sürlə. dəmpayi. 1. ayağ
altı. yastan. yasta. asta.

ayaqı

-ayağı saf: sarayaq sağayaq.
-ins cin ayağı çatmamış yer: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz.
tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.
-əl ayağı titrəyən kimsə: sarsık. salsık. çalsıq.
-ayağı nərsiyə ilişib səndələmək, düşə yazmaq: satıcmaq. səkicmək.
-ayağı taxılmaq: səkmək. toqazlamaq. taxazlamaq. tökəzləmək.
-nərsənin düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına soxulan
tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -bu masanın sol ayağını dalqıcla
oynaqlamasın.
-malqara ayağı, ayağının yeri döğən bölümü: toyaq. tuynaq < döğnək. döğək.
sümm. som.

ayaqım

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).

ayaqın

- ayağın sındırmaq: ayağın kəsmək.
-ayağın açan: ayağ boşaldan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan.
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sıradan. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc. isala aparan. yörgüc. müshil.
-əl ayağın yığışdırmaq: quyruğun yığmaq. quyruq qısmaq. öz yerinə çəkilmək.
-əl ayağın itirmiş: sarsık. salsık. çalsıq. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ.
çalasunğ. (gic. məng) dağınıq. pərişan. aşüfdə. sərasimə.
-dağa çıxdın ayağın yoxla, elə çıxdın dilin saxla. (elə: camaat içinə).

-it ayağın it basmaz.
ayaqının

-malqara ayağı, ayağının yeri döğən bölümü: toyaq. tuynaq < döğnək. döğək.
sümm. som.

ayaqınta

-ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.
-su ayağında atılan, su başında yığılar.
-doğma ayağında olan: yenri. yenirğu.

ayaqqab

-alçaq daban ayaqqab: yarımqa.

ayaqqabı

-ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). sırdrıc. sırcıq. qıyıq.
-ayaqqabı civisi: sancıq. kiçik çivi.

ayaqlamaq

təpinmək. təpikləmək. yana, qırağa qoymaq. -qotquluğun (təkəbbürün) təpinqıl,
qoyqıl qulaq sözümə.

ayaqlı

ayağlı. 1. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. arxaq. arxalı. ardıvar. ardıcıl.

dalqıq. dalqıc. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar). 1. yüngül ayaq. onğul
ayaq. udum. qutum. xoş qədəm. mubarək.
-ayağlı olsun: onq olsun. uğr olsun. xoş ayaq olsun.
ayaqlıq

ayaqlıt. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. söykək. söyənik. söyənit.
söykənic. söykək. söyək. söykət. sarnıc. sarınc. sarış. bitinik. bitinic. bağlaq.
bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq.
yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq.
yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq.
diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik.
tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə.
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kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik.
püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
-cəhrə kimi oynağan aracları durdurmaq, tikitmək üçün ayağlıq: tapan. topan ( <
daban). yastan. yasta. asta.

ayaqlıt

ayaqlıq. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. söykək. söyənik. söyənit.
söykənic. söykək. söyək. söykət. sarnıc. sarınc. sarış. bitinik. bitinic. bağlaq.
bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq.
yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq.
yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq.
diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik.
tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə.
kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik.
püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

ayaqsız

-əlsiz ayaqsız:sısqa. çısqa. tısqa. pısqa. çusqa. çuşqa. püsgə.
-topuğdan yuxarını çulqayan ayağsız geyim: topuğluq. qıç dolağı. patava.

ayaqta

-canlı, ayaqda durmaq, saxlamaq: sorutmaq.

-qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum. lovlova. lovla. elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı.
-nərsəni duruq, ayağda saxlama üçün, altına, dikinə qoyulan dirək: qolun. situn.
sutun. durun. dirin. tirin.
-yoxsa gücün ayaqda, başmaqda suç arama.

ayaqtan

-əğnin ayağdan belə dək geyilən örtük: tuman.

ayaqtasan

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

ayaqyoluna

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-ayağ yoluna durub gedənmiyən xəsdələrə sübək qoyulur: sübək. süvək. sürək.
bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan qamış,
şilank, güh, yol, kanal.

ayalamaq

ayalatmaq. sürgələmək. sürgəkləmək. saflamaq. safatmaq. yapırlamaq.
yasırlamaq. hamarlamaq.

ayalatmaq

ayalamaq. sürgələmək. sürgəkləmək. saflamaq. safatmaq. yapırlamaq.
yasırlamaq. hamarlamaq.

ayanmaq

ayqanmaq. uyqanmaq. uyanmaq. saçılmaq. sınğınmaq. dağılmaq. pərişan
olmaq.

ayar

aytar. deyər. -eşşək ayar başım olsa , dənizdən su içərəm. (yekə arzular üçün, uzun
yaşam istəyən) .

ayaraq

azaraq. araraq. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm.
aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. çox az.
tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan
(moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu.
bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

ayaş

yayaş. yerik. yergə. həmkəf. -ayaş uyaş: ayqaş uyqaş. tör töküntü. salıntı (atıntı). salıntı ev eşiyi alıb gedir.
-ayaş uyaş: ayqaş uyqaş. saçıq. dağınıq. sınğın. pərişan.
-ayaş uyaş: ayqaş uyqaş. səlpik. sölpük. soluğ. sınğın. saçın. saçğın. pərişan. julidə.

ayavlı

gözü açıq.

ayavsız

güvənsiz.

ayaz

-ayaz, sərin, əsməkli, yelintili olan yer, hava: sarqan. sarqın.

ayazımaq

açılmaq. ayılmaq. xəlvətlənmək.

ayb

üğə. ürə. buru. eyb. -ürəli: məyub. -işizin kəm buru yoxdur. -üğəsiz kimsə
bulunmaz.

aybaşı

-qızlarda, qadınlarda aybaşı olmaq: şırlanmaq.
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sürə. qaidə. reql. adət.
-qadınların aybaşı kəsəli: suruğ. sürük.

ayı

-yayın orta ayı: uluğ ay. hər nəyi bolluğ çağı.

ayıb

eyb. töküz. tökəz. qusur. xəta. nəqs. naqislik. -bizim işdə heç bir tökəz yox.
-ayıb edmək: dalqımaq. qəbih saymaq. -ötlük (zəmanə) qarıtmışa, bəzək dalqımaz.
(yaşlı qadına bəzək ayıb sayılmaz).

ayıblamayasan manlamasan. - yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa
təkə sən kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr
olsana topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən
kişisən, kar koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin).

ayıbsız

1. sağa. yaxcı. eyi. mansız. 1. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım.
sağdım. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız.

ayıq

1. ayiq. saval. soval. özündəkini eşiyə verməyən, dışdakıni özünə almayan. 1.
səkə. (səçə) sıva. saysığ. açığgöz. - bu gecə yolun gözləyib səkə yatdım. - saysığ
kişi. - saysığ yağdayda: ayığ durumda.
-yarıq ayıq: vazih rovşən. sərih aşqar.

ayıqlanış

ayıqlanma. ayqış. seçiş. seleksiyon.

ayıqlanma

ayıqlanış. ayqış. seçiş. seleksiyon
-doğal ayıqlanma: seçənək. tənazöi bəqa'. seleksiyon. selekşın.

ayiqliq

ayiqlik. ayıqlıq. savallıq. sovallıq. özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın

özünə almamazlıq.
ayıqlıq

ayiqlik. savallıq. sovallıq. özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə
almamazlıq.

ayıl

-ayıl sayıl: yumşaq. sığ. kövəgə. kövəg. açıq. köfül. kövül. yüngül. kavazaq. kağazaq.
düşnüklü. rəvan.

ayılan

-ana yoldan ayılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 <
sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). sökmük. qaçaq yol.
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1. ayazımaq. açılmaq. xəlvətlənmək. 1. yayılmaq. salınmaq. -dərgi yayıldı: süfrə
açldı.

ayın

ayğaq. aylın. sıyğaq. sırğaq. sərgək. zirək. usqar. huşyar.
-ayın şayın: şadlıq xoşbəxlik.
-qızmar ayın: yayın. -qızmar ayın istisi, ovad yerin tüstüsünə söz olmaz. (ovad >
abad).

ayınlıq

ayğaqlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. zirəklik. huşyarlıq. usqarlıq.

ayır

-sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.

ayıran

1. saçıcı. seçici. saçan. seçən. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən.

dalqan. dalıqan. fərq edən. görən. 1. sapratçı. savratçı. savarçı. 1. ayran.
seçici. seçən. seçmən.
-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

ayırbaştamaq

ayırbaşdamaq. satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq.

sayışdırmaq. biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay
sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq.
takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
ayırılmaq

1. ayrılmaq. dalqınmaq. sapranmaq. savranmaq. savarınmaq. 1. satılmaq.
çatılmaq. çartılmaq. cırılmaq. yırtılmaq. - köynəyim çakı satılmış.

ayırım

1. ayrım. sapağ. savağ. çapaq. yolun, qolun ayrıldığı yer. dalqıc. 1. ayrım.
sapam. savam. kəsəm. çala. dalqıc. 1. ayrım. sapam. savam. kəsəm. çala. çiğ.

fəsl. movsim. mövsim. 1. ayrım. sapam. savam. kəsəm. çala. dalqı. fərq. 1.
ayrım. sapam. savam. kəsəm. çala. fəri. fəri'.

ayırma

quşatı. bölgəti. bölgələmə. zonlama.
-arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını: arıtlaqıc. seçəgic.
çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc.
soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}.
-ayırma simgəsi: savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). ixtisasi.
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-bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma: savağa. savğa. sovğa. dərimə. dəğirmə.
-bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma: dəğirmə. dərimə. savağan. savğan. sovğan.

ayırmaq

1. savtamaq. sovtamaq. seçmək. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. 1.
saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək. tanılamaq.
yanlamaq. yana qoymaq. 1. açırmaq. seçirmək. - ağ qaranı seçirəmədi. 1.
saxlamaq. - bunu nə iş üçün saxlamısın. 1. ayıtmaq. ayrı tutmaq. sarmaq.
sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq. quşatmaq. tutsatmaq.
tusqarlamaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə,
mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək. 1. ayırtmaq. rezerv edmək1.
saçımaq. seçmək. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. oy vermək. dalqıtmaq. fərq
edmək. görmək. qolay bəğənməmək. 1. salıtmaq. savqıtmaq. savqırmaq.
boşamaq. açmaq. çözmək. təcrid edmək. təfkik edmək. yaddan çıxarmaq.
unutmaq. münfəsil edmək. 1. salmaq. atmaq. saxlamaq. - heç nə salmadan bir
bir söylədi. 1. salmaq. atmaq. sıyırmaq. soymaq. - əğnivi salda dinc yat. - o moda
çoxdandı salınmış. 1. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq.

savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq). tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək.
dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını
almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid
edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) 1. satmaq. çatmaq.
çartmaq. cırmaq. yırtmaq. (qosəstən (fars)}.
-sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq: sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək.
seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək.
-yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq, uzaqlatmaq, ayırmaq: sıyrılmaq. sıvrılmaq.
savrılmaq.
-özü üçün qoymaq, ayırmaq: salınmaq. özünə götürmək. - onda ikisin salınır.
-yaxcı pisi ayırmaq: silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq)
saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq.
seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək.
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pahlamaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit,
xarman savalamaq.
-birbirindən ayırmaq, bölmək:sındırmaq.
-çəkib çıxartmaq, ayırmaq: sirmək. siyirmək. sırmaq. sıyırmaq. - yaşam dadın
ağzımda sırdı. - nə tez dosdundan sırdın. - onun tutağı, durağı yoxdu, sarılmadan
sırıb gedər.
-nərsəni bir yerdən siyirmək, ayırmaq: sırmatmaq. - sudan balığ sırmatıb satdı. yeməyin, ətin suyun sırmat.

ayırmaq

1. yazmaq (yarmaq). kəsmək. açmaq. 1. açmaq. (yarmaq. yazmaq. yormaq.
yozmaq. -uşağı bələkdən yor. -bağlı yordu, hər nə töküldü. -yor sandığı, tök pambığı.
-hava bürütdən, dumandan yordu).

-kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq: sökmək. (# kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq,
çoxaltmaq, qatmaq. soxmaq. suxmaq. ).
-bir bütünü tikələrə ayırmaq, əzmək: dalğatmaq. dallatmaq. dal dal edmək.

-iki nərsəni biribirində açmaq, ayırmaq: soymaq < sovmaq. -dəri, qabıq soymaq:
savırmaq. ayırmaq. -paltarı soyun: savın. çıxart. at.

-qarışıq nərsənin irtaşların (mütəşəggilə cüzlərin) ayırmaq: süzməşmək. -yağ, nəft
süzməşmək.

-iki, neçə nərsəni birbirindən savlatmaq, savalatmaq, ayırmaq: sovşatmaq.
-əti sümükdən ayırmaq: usmaq.
-nərsəni böyük kiçiklik, yaxcı pisliyi ilə ayırmaq, novlara bölmək: dartlamaq.
dərtləmək. dəritləmək. sartlamaq. çartlamaq. sortlamaq.

ayırmatan

-sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.

ayırt

-ayırd edilmək: saçılmaq. seçilmək. dalqınmaq. fərq edilmək. görünmək.
-ayırd edmək: ayrıştırmaq. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq.
savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq.
bölmək. dağılmaq. parçalamaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı
yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda,
təfkik, məfruz, münfək edmək)
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-ayırd edmək: səlgirəmək. səlcirəmək. seçgirəmək. fərq edmək. bəllətmək. təşxis
vermək. - onun kim olduğun səlcirəmədim.
-ayırd edmək: adlamaq (d <> y) aylamaq. aydamaq. bəlləmək.

ayırtmaq

1. ayırmaq. rezerv edmək. 1. ayırmaq. ayrı tutmaq. sarmaq. sarqıtmaq.
sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq.
dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza,
münfərid, cüdda, tənha edmək.

ayiş

uyt. uytuya, yatıya, dincə qoyulmuş yer, nərsə.

ayıtmaq

ayıtmaq. aydamaq demək. -aydılan söz, aydılacaq sözün qaynanası.
-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.

ayqac

ayğac. 1. ayğaqçı. siyinçi. sinçi. casus. dil avçısı. 1. ayğaqçı. ulağ. ajan. casus.

ayqaq

ayğaq. 1. ayın. aylın. sıyğaq. sırğaq. sərgək. zirək. usqar. huşyar. 1. sakınqan.

sak. çapçağ. huşyar. aqil. həkim. saxlaşlı. sağlaşlı. yetili. tapdağlı. tədbirli.
ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir. 1. savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. yarac. yaraclı.
yaraşlı. etgili. gözü açıq. oxuğan. savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. huşyar. ağıllı.
fərasatlı.
ayqaqçı

ayğaqçı. 1. ayğac. siyinçi. sinçi. casus. dil avçısı. 1. ayğac. ulağ. ajan. casus.

ayqaqlıq

ayğaqlıq. ayınlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. zirəklik. usqarlıq.

huşyarlıq.
ayqanmaq

ayanmaq. uyqanmaq. uyanmaq. saçılmaq. sınğınmaq. dağılmaq. pərişan
olmaq.

ayqaş

uyqaş. ayaş uyaş. saçıq. dağınıq. sınğın. pərişan.
-ayqaş uyqaş: ayaş uyaş. tör töküntü. salıntı (atıntı). - salıntı ev eşiyi alıb gedir.
-ayqaş uyqaş: ayaş uyaş. səlpik. sölpük. soluğ. sınğın. saçın. saçğın. pərişan. julidə.

ayqatılıq

ayqatlıq. savçılıq. sorğaclıq. dağarcıq. dağacıq. xəbərrəsani. xəbər qozari.

ayqııtı

-tuxum səpmə ayqııtı: səyəlgə. seyəlgə. səpəlgə.

ayqın

ayğın. yaya. yala. sala. heç bir minikdən yararlanmadan yolçuluq edən. piyada.

piyeton.
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ayqır

-damızlıq at, ayqır: sürüm. törüm.

ayqırı

-düzən, törənə, yasıya aykırı: sapağ. savağ. çapaq.

ayqırılıq

- düzən, törənə, yasıya aykırılıq: sapağlıq.

ayqış

ayıqlanma. ayıqlanış. seçiş. seleksiyon.

ayqıt

qurac. -qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində
durduğu, oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum.
lovlova. lovla. -elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı)
tuşumları düşə qaldı: yejindən oynadı.
-nərsə çırpmağ üçün çubuğ, ayqıt:sıpqın < çıpqın.

ayqıtı

-arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını: arıtlaqıc. seçəgic.
çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc.
soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}.
-suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı: sapqal. çapqal. kəsgit. kartək.
-taş atma ayqıtı: sapan. savan. > süpəh. qavan. qovan. qoğan. atan. (# qapan: tutan)

.
aylaq

-aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək: sərinmək.
pərsələmək.

aylaqı

aylağı. təhəri. -yad, xaric aylağı danışmaq, davranmaq: tatılaşmaq. tatlaşmaq.
yabanlaşmaq. yabançılaşmaq.

aylanan

fırlanan. -çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan). (ağrıq: sinsik.
sinsiyən).

aylanmaq

-türklükdən başqa bir elliyə aylanmaq (dönüşmək): yadlaşmaq. tatığmaq.
tatığlaşmaq. yabanımaq. -dilin itirmiş türkə tatıqmış. tatıq, manqut deyilər.

aylar

-hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.

aylatıb

-aylatıb daşlamaq: sürmək. qoğmaq. qoğdamaq. uzaqlatmaq. -sür gedsin.

aylıq

soval. çoval. tobal.
-həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü
bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq).
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aylıqtan

-bir nərsə üçün aylığdan çıxılan bir bölüm: tutsaq. tusaq. (tutğun: zindani). tutu.

aylın

ayğaq. ayın. sıyğaq. sırğaq. sərgək. zirək. usqar. huşyar.

aymaq

oymaq. el. boy. obağ. qovm. tibir. tübür. tübər ( < top) təbar. (tribe (ingilis)
tayfa. qəbilə. əşirə.

aymazmaq

uçurlamaq. oymazmaq. mulahizə edməmək.

ayna

güzgü. güzgün.

aynaçı

sırçı. aynasaz. güzgüçü.

aynasaz

sırçı. aynaçı. güzgüçü.

aynası

-ən qutluyuq deyəndə, sınar qutluq aynası.

ayrac

ayrış. ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. anlaş. anğaş. anğış.
anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş.
sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış.
sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. təşxis.

ayran

ayıran. seçici. seçən. seçmən.

ayraş

ayrış. ayrac. ayrıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş.
tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac.
sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. dalqıc.
dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.

ayratmaq

anıqlatmaq. açratmaq. bəlqilətmək. (assignation). - birinə yaşaş yeri anıqlatmaq.

ayrı

1. sav. sov. salxaq. dalqı. münfəsil. 1. sava. sova. savayı. savrı. sayrı. səyri.
alahı. başqa. sayirə. saerə. qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim
var. - savrı qulluq?!. 1. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). dalqıc.

başqa. tək başına. müstəqil.
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə
dil biriz.
-ayrı yaşamaq: sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. ( <
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savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq.
parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq.
ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz,
münfək edmək)
-ayrı tutmaq: ayırmaq. ayıtmaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq.
quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək.
sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.

ayrı

-bendən ayrı yol batsın, sevgidirsə, sinə yatsın. (sinə: qəbrə).

-ayrı ayrılıqdaq: başbaşa.
-ayrı seçgilik edmək: təpgitmək ( < təpmək: itmək). ayrılatmaq. dalqıtmaq.
tanqıtmaq. seçinitmək. fərq editmək, qoymaq. -təpgitmədən hammısın bir gözdə
görür.

-ayrı ayrılıqdaq: başbaşa.
ayrıc

ayrış. ayrac. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. anlaş. anğaş.
anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc.
sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış.
sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. təşxis.

ayrıca

-nərsənin bir bölümün ayrıca, özəl göstərmədə işlənin çubuğ kimi nərsə: sür.
sürcə. sürcək. sürəcək.

ayrıq

1. güpür. küpür. kipir. soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına
qoyulan tikə, parça. dalqıc. yayqı. yolluq. 1. əngəl. -pişirilən nərsə ilə od,
alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq: saç. saçqa <
savaç. savca. saçağ. 1. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). dalqıc.

fərdi. 1. ayrılma. vida. -günlər keçər ayrıq çanı çalınar, köşlər köçə qalxınar. (çanı:
zəngi).

ayrıqa

ayrığa. ayrılığa. -günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa,
dodaq deyər göz ağlar.

ayrıl!

dal! çıx!. qop!.
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-kəsilmək üçün ayrılan malqara: sovum. savım.

-birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə: süfdə. savda. savat ( < savmaq). sovğat.
yarlıq.
-. ana qoldan ayrılan qolca: yanqaç.

-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

-bir nərsədən ayrılan bala qol: yandış. -bu ana kanaldan çoxlu yandış ayrılmış.
-qolay qırılan, ayrılan nərsə: sayqal. savqal.
-yolun, axar suyun qollara ayrılan yeri: savdırma. (çavdırma). savaq.
-ana qoldan ayrılan qollar: sağqal. (ana qoldan savaqla ayrılan qolar)
-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında
qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.
-nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça: salcığ. silcik. silgi. silək.
-saçda iki yana ayrılan xət: saçara.
-bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası, nuxdəsi: sapağ. savağ. çapaq.
-kəsilmək üçün ayrılan, bəslənən davar: sökələv.
-qabığı qolay savılan, soyulan, ayrılan nərsə:savıl.

ayrılar

-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa)
-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa).

ayrılatmaq

təpgitmək ( < təpmək: itmək). ayrı seçgilik edmək. dalqıtmaq. tanqıtmaq.
seçinitmək. fərq editmək, qoymaq. -təpgitmədən hammısın bir gözdə görür.

ayrılıb

-ayrılıb seçilmiş nərsə: təmiz < tərmiz < təriz (dəriz < dərmək) pak.
-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək
vurmaz.
-ölüm çapar kölgəlik qoymaz, ayrılıq düşsə kölgəsiz qoymaz
-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc,
fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq.
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sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca)
çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik
duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

ayrılıq

yırış. aralıq. firağ. firğət. fürğət. cüdalıq. -əşlər yırışı: ər arvad uzaqlığı.
-ayrılıq ölüm, qardaşla bacı, qoşası acı.
-ayrılıq ondan acı, olmaz ölüm əlacı.

ayrılıqa

ayrılığa. ayrığa. -günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa,
dodaq deyər göz ağlar.

ayrılıqlar

- ölüm gələr alar gedər, ayrılıqlar yıxar didər.
-ölüm gəlsə yox edər, ayrılıqlar çürüdər.

ayrılıqta

-ayrı ayrılıqdaq: başbaşa.

ayrılma

ayrıq. vida. -günlər keçər ayrıq çanı çalınar, köşlər köçə qalxınar. (çanı: zəngi).
-dalıntı, dağılma, ayrılma, hicran dağlamsı, ağrısı, üzüyü, dəri: dağıntı.

ayrılmaq

1. qırılmaq. kəsilmək. dayanmaq. daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir
gedişin, gəlişmənin, yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması). daşralmaq. 1.

üzlüşmək. -ər arvad ülüşdülər. 1. yarsıqmaq. oğsuqmaq. -dədə bala yarsıqdı. 1.
(birbirindən). dağılmaq. tarılmaq. 1. yırışmaq. aralanmaq. firağ, firğət, cüdalıq
bulmaq. 1. sapmaq. saraşmaq. sarpmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək.
dalqınmaq. yol dəğişmək. qıvrılmaq. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan
güc işdir. - az getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi. 1. sapramaq. saprataq.

savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq)
ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq.
ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrı yaşamaq.
ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik,
məfruz, münfək edmək). 1. ayırılmaq. dalqınmaq. sapranmaq. savranmaq.

savarınmaq.
-fal fal, qaş qaş ayrılmaq: qaşlanmaq. sürgənmək.
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-çəkilib ayrılmaq: sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq. dalqınmaq.
-içində, üstündə olan hər nədən ayrılmaq, tökünmək: soğunmaq. arınıb boşalmaq.

ayrılmatan

-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.

ayrılmış

saçıqın. seçgin. seçmə. seçilmiş. dalqıc. mümtaz. quzidə.
-başqabaşqa konulara ayrılmış hər bölümün biri: quşaq. qismət. -tilvizyon
verdişlərində ''gülməcə quşağların'' qaçırmaram.
-ayrılmış tikələrdən hər biri: savam.
-çevrədən ayrılmış yer: səbət. çəpət. səhnə.
-donuğ qandan ayrılmış sarı su: sarsu (sarı su) sirom.
-yollar ayrılmış, seçimə gec qaldıq.
-sümükdən ayrılmış ət: usuq. qara ət.

ayrıltıqı

-iki nərsənin qoğşağı, ayrıldığı yer, orun: yarıq.
-yolun, qolun ayrıldığı yer: sapağ. savağ. çapaq. ayrım. ayırım. dalqıc.
-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında
qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.

ayrıltmaq

(birbirindən). dağıtmaq. tarıtmaq.

ayrım

1. ayırım. sapağ. savağ. çapaq. yolun, qolun ayrıldığı yer. dalqıc. 1. ayırım.
sapam. savam. kəsəm. çala. dalqıc. 1. ayırım. sapam. savam. kəsəm. çala. çiğ.

fəsl. movsim. mövsim. 1. ayırım. sapam. savam. kəsəm. çala. dalqı. fərq. 1.
ayırım. sapam. savam. kəsəm. çala. fəri. fəri'. 1. dalqı. təpgi. təpgü. seçi. saçı.

fərq. -bu ikisin tutuşdursaz, aralarında olan gizli təpgiləri görəsiz.
-gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq: salma. salmıq. salda.

ayrış

ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. anlaş. anğaş.
anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc.
sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış.
sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. təşxis.

ayrışmaq

sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. ( <
savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək.
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dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını
almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək.
(mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .
ayrıştırmaq

ayırd edmək. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq.
savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq.
bölmək. dağılmaq. parçalamaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı
yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda,
təfkik, məfruz, münfək edmək) .

ayta

-ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm çalı.
(çalı: çər çöp).

-ayda bir gəl dosduna, qalxsın ayaq üstünə, gündə bir gəl dosduna, yatsın sırtı
üstünə.

aytamaq

aydamaq. 1. ayıtmaq. demək. -aydılan söz, aydılacaq sözün qaynanası. 1. at

sürmək. çapmaq. çapqızmaq.
aytan

-siz aytan: söylədiyiz . -siz aytan dallar, dirəklik olub, siz görən dağlar düzəlik olub .

aytar

ayar. deyər. -eşşək ayar başım olsa , dənizdən su içərəm. (yekə arzular üçün, uzun
yaşam istəyən) .

aytaş

ataş. ötəş. yolğaş. yola verən. xoş rəftar. siluklu.

aytıb

deyib . -aytıb etdirib bolmasa, vurub etdirib bolmaz.

aytıq

aytığ. aytlığ. aytuv. aytul. söyləş. söyləv. söylük. gələş (moğol). ötük. xitabə.

xutbə. nıtq. suxənranlıq.
aytılacaq

-aydılan söz, aydılacaq sözün qaynanası. (aydamaq: ayıtmaq: demək).

aytılan

aydılan. deyilən . - aydılan söz, aydılcaq söz qaynanası. (aydılcaq: deyiləcəl).

aytılcaq

aydılcaq. deyiləcəl . - aydılan söz, aydılcaq söz qaynanası. (aydılan: deyilən).

aytılmaq

tanılmaq. işarə olunmaq.

aytılmatıq

-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.
-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

aytılmatıq

aydılmadıq. deyilmədik. -aydılmadıq gəp yok, duyulmadıq gəp çok.

aytın

aydın. 1. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). səlis. 1. yarıq. rəsa.
-aydın, açıq, iti, qəti olan: . sillik . silgik. silli. silik. - silli sözün nədir.

-qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı, yaşlı çağım
qın oldu. (qın : dar).

-aydın aşgara: suvağsız.
aytınlanmaq

aydınlanmaq. 1. yandılmaq. yanılmaq. yarınmaq. yartınmaq. yağınmaq.

yağtınmaq. yarımaq. yağımaq. yağtımaq. ışıqlanmaq. tanışmaq. tanğışmaq.
oyqunmaq. bidar, münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq. 1. yartınmaq. yarqınmaq.
aytınlatan

aydınladan. yanıdan. yanıtqıc. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan. yağtıqıc. yarıtan.

yarıtqıc. yarqıc. ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal. oyquran.
oyqurğan. münəvvər, aqah edən. qəndil.
aytınlatmaq

aydınlatmaq. 1. yardırtmaq. yarıtmaq. yartamaq. açıqlamaq. yorumlamaq. 1.

yanıtmaq. yandırtmaq. yarıtmaq. yağıtmaq. yağtıtmaq. yarqıtmaq. ışıqlatmaq.
tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq. oyqurmaq. oyqutmaq.
münəvvər, aqah edmək.
aytınlatmaq

aydınlatmaq. seçitmək. gözünü açdırmaq. andırmaq. qandırmaq. anlatmaq.

aytqan

aytğan. sözəvər. sözəbar. sözəbal. sözəmal. çeçen. söz sav, danışıq gücü,

bilşi olan. (suxəndan. suxənvər).
aytqanlıq

aytğanlıq. sözəvərlik. səzəbarlıq. səzəballıq. səzəmallıq. çeçenlik. söz sav,

danışıq gücü, bilşi olmaqlıq. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. ).
aytlıq

aytlığ. aytığ. aytuv. aytul. söyləş. söyləv. söylük. gələş (moğol). ötük. xitabə.

xutbə. nıtq. suxənranlıq.
aytmasam

-aytsam söz olar, aytmasam dərd olar. (aytsam: desəm) .

aytmış

söyləmiş. -üzəki bilgə, anca aytmış: keçən, qədimki alim böylə söyləmiş.

aytsam

aytsam. desəm . -aytsam söz olar, aytmasam dərd olar.
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aytığ. aytlığ. aytuv. söyləş. söyləv. söylük. gələş (moğol). ötük. xitabə. xutbə.
nıtq. suxənranlıq.

aytur

atur. ötür. söylə. xahiş ed. şəfaət ed. (ötükçü: şafe).

aytuv

aytığ. aytlığ. aytul. söyləş. söyləv. söylük. gələş (moğol). ötük. xitabə. xutbə.
nıtq. suxənranlıq.

az

1. silə. çilə. - bir silə çörək yedim, ürəyimin başına düşdü. - silə qalmış: az qalmış. silə silə: burun buruna. üz üzə. 1. bir az. səyil. səğil. səhil. qısa. - səyil olsada
görər. - qoy səyil keçsin sonra ged. - səhəl öncə geddilər. - səyil sonra gəl. - səyil
dinləndim. 1. çox az. tamşı. damcı. -dediyi bir tamşı poxdu, ara vurmağa çoxdu.
-az geniş, enli: salcan.
-az quru: qururaq. quruca.
-az tapılır, tutarlı nərsələr yemək: quş sütüylə bəslənmək
-çox az yemək: quş yemi.
- az qaldı: saç payı. qıl payı.
-az sürə: az zaman. salaq. çalağ. - bir çalağ görüşdük.
-çox az: bir az. salpal. səlpəl. endək. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı) çox
yedim, axşam səlpəldə yeyəmmədim.
-az tapılan, bulunan, görünən: çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. seyrək.
səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər.
nadir. azaraq. araraq. ayaraq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol)
(# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli.
saysız) (sınırlı. qısıtlı).
-az tapılan: sayaz
-qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq)
(suyuq). seyik. seyrək}.
-az yapraqlı ağac, bitgi: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). seyik.
seyrək}.
-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.
-az aralıqlı: sıx. birbirinə yaxın.
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-incə, az axan nərsə: sızacığ. cırcır. - sızacığ qırnayla yuğunmağ güc olur.
- az qalmış: silə qalmış
-dərinliyi az olan: sığ < sıy. sıyız dayaz. sayaz. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük)
-çox sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xulasəsi)
-söyləyəndə az söylə, dinləyəndə yey dinlə. (yey: yeğ. iyi. yaxcı)
-lap az, çox az: lap endək. silik. bir cıbbış. - silik qalmışdıki düşsün.
-etgisiğ, əsəri az olan: silik. yüngül. xəfif.
-çoxdan çox ölər, azdan az.

-bir az dadmaq: tamışlamaq. -hər nədən tamışlayan heç nədən doymaz.
-sözlənəndən söz dinlə, sözləyəndə az sözlə.
-az südlü, qazanclı: yoxana. yoxna. yoğursıq. yoğurqıt. oğursıq. yoğurqıt.
-duzsuz, duzu az olan yemək: yavın. səpik.
-köp sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xülasəsi).
-gərəyindən, tanğından, həqqindən az olan: payaltı. dəğəraltı.
-aşını yeyən çox olar, yaşını tökən az olar.
-az söyləyib çox dinlə, az əlləyib çox işlə. (əlləmək: qurcalamaq).

-az qalıb ömrün sənin, qış çıxar asdar qəmin. (asdar: azalar).
-az qalıb ömrün sənin, yaz gələr artar qəmin. (qış. qar).
-çoxda düzlük yaramaz, yetər əğriliyin az olsun.
-yumaz (yumağız) ağzı bütün, az danışan: yığağız. yığaz.

-bir az: yarı.
-olduğu yerindən, orundan az tərpəşən: yatlın.
-az bulunur: yasız. qıyamı. qıyatı. qıyam. qıyat. qıyaç. nadir.
azacıq

azacığ. 1. dınnacıq. qınnacıq. qırcın. qırım. qıqqaq. qıqcaq. cıqqaq. -bir
dınnacıq dinlən. 1. azxa. dərikcə. dəriksə. dəğikcə. dəğiksə. (dəğik, dəğmiş kimi).

endik (> əndək (fars)}. -onun mənə dəriksə olsa yardımı keçmədi. 1. səlləm.
çəlləm çəlim. çalım. çox qısa. - bir səlləm keçdi, sonra gəldi. - bir səlləmdə bizə
düşdü.
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-azacığ nərsə: töküz. tökəz. muxtəsər. -yeyişi, iştahı yoxudu, töküzcə çörək götürdü.
-ürəyi tutma üçün ağza atılan azacıq yemək: tutğuc.
- azacığ dincəltmək. çatığ vermək. yorqunluğun aldırmaq. (çatığ:sinğiş. siniş. sınğış.
sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. istirahət).
- arda qalan azacıq qalıntı: quzu payı
-oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).

azalan

-nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan: siləgən. silpən. sələgən.
səlpən. salığan. salpan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir
çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.

azalar

asdar. -az qalıb ömrün sənin, qış çıxar asdar qəmin.
-çilə paylaşdıqca azalar, yatır tükətdikcə. (yatır: yədək. daldıq. ekonomi. pəsəndaz).

azalma

sozalma. sozuluş. sozalış. soluğ. soluş. soluğuş. soğuş. soğuluş. - süt soluğu.
- su soluğu. 1. tənəzzül. (sovsayış. soğsayış. soysayış. sustayış. soğuma. ).

azalmaq

1. sınğmaq. düşmək. xəfifləmək. alçalmaq. 1. sındırmaq. qırmaq. kəməlmək. qızdırmanı sındıran nərsələr. 1. səğmək. səğinmək. saylavmaq. saybalmaq.

sayballamaq. dinmək. durmaq. yatışmaq. sakinləşmək. 1. sallanmaq.
dəğərdən, dəğişdən, qiymətdən düşmək. 1. savruqmaq. savrıqmaq.
sovruqmaq. yüngülləşmək. xəfifləşmək. - istilər savruğur. 1. inmək. enmək.
sınmaq. düşmək. 1. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək.
saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək.
sağınmaq. sağanmaq. eninmək. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək.
yatınmaq. 1. silgimək. solğumaq. salğımaq. soluğmaq. axsamaq. asğamaq.
kəmilmək. - işlərimiz silgiyib. 1. soğulmaq. 1. yırpsamaq. yıpsamaq. yapsamaq.
sırpsamaq. sıpsamaq. düşmək. - yağın çapsını sıpsadı: yağış şiddəti düşdü. 1.
sovalmaq. savalmaq. 1. tüşlənmək. kəssinmək.
-dərinliyi azalmaq: sığlaşmaq < sıylaşmaq. dayazlaşmaq. sayazlaşmaq.
-nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq:
silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq.
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azalmaz

azmaz. - işləyəndən güc azmaz.

azalsa

-diş artıbən iş azalsa, yaman günü savlayır. (savlayır: xəbər verir).

azaltıb

-nərsənin axın (cərəyan) gücün azaldıb çoxaltma düğməsi: süzək. sızağ. xod. radyonun süzəyin al. -lampay, ocağa süzək ver.

azaltma

sınırlama. qıslama. qıtlama. kəsləmə. sınırlama.

azaltmaq

1. gəmirtmək gəmirtmək. zayıflatmaq. (# təmirtmək. tamurtmaq. səmirtmək) . 1.
sınğıtmaq. düşürmək. alçaltmaq. 1. yığmaq. kütətmək. -gedişin, sürətin yığ. 1.
düşlətmək. kəsitmək.
-kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq: sökmək. (# kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq,
çoxaltmaq, qatmaq. soxmaq. suxmaq. ).

azaltmaqtır

-kişilik yamanlığı yoxatmaq yok, azaltmaqdır.

azar

-basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik: sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq .
sıxlıvçılıq. sıxılçılıq.
-içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar: . sıxıv. - onun bu yaramaz
işləri çox sıxıvlıdır.

azaraq

araraq. ayaraq. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm.
aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. çox az.
tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan
(moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu.
bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

azarış

azarlayış. silkiştiriş. sarsıtış. sıyrıtış. siyritiş. sıxışdırış. üzütüş. paylayış.

azarqeş

azarkeş. yanğır. yanğur. duşgün. pərəstişkar. həvəskar. dosdaç (dustdar).

amator.
azarlamaq

1. silkiştirmək. sarsıtmaq. sıyrıtmaq. siyritmək. sıxışdırmaq. üzütmək.
paylamaq. 1. sökləmək. sarsıtmaq. xaşlamaq.

azarlamaq

yandırmaq. közətmək. qazarlamaq.

azarlayan

-azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq: saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq.
sasıqmaq. sarsıqmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

azarlayan

-iti, acı davranış, sözlərlə azarlayan, incidən: dişləngic. ısıran. (gəzəndə).

azarlayıb

-azarlayıb azdırmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. kişini
daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq.
-azarlayıb azdıran: sırsıq. sıyrıq. sarsıq. satsıq. bıqrıdıcı. - sarsıq söz: qaba. saba
söz.

azarlayış

azarış. silkiştiriş. sarsıtış. sıyrıtış. siyritiş. sıxışdırış. üzütüş. paylayış.

azaş

azığ. 1. sakınc. qəbih. 1. sökür. söküt. qəbih. şəni.

azat

azad 1. yuçut. açıq. -yuçut, açıq, azad bölgə: sərbəs quşaq. (quşaq: bölgə.
məntəqə. zon). 1. saçıq. səçik. açıq. çözük. qutuq. yuçut. sərbəst. bağsız olan

hərnə. 1. salt. salta. yuçut. sərbəst. 1. ötürük. rəha. 1. suruğ. sürük. yuçut.
sərbəst. 1. yazıq. yazuq. yaçuq. açuq. açıq. saçuq (bağsız, bəndsiz) (baz. rəha.
quşadə). -saçuq at. -yazuq topraq. yazuq el.
-sərbəst, azad olmaq: saçılmaq. səçilmək. açılmaq. çözülmək. qutulmaq. yuçunmaq.
yuçğınmaq. sərbəsinmək. - onun əlayağından ipi səç.
-azad edmək: yodurtmaq.

azatlıq

azadlıq. 1. ötürüm. rəhalıq. 1. özgürlük. ərkinlik. sabah. sapağ. savağ. ( <
sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) .

azca

1. səyilcə. səğilcə. qısaca. - səyilcə dözsən gəlib çıxar. - səyilcə keçməmişdi ki
səsi çıxdı. 1. yalanğı. yalandan. eləbelə. -kərdiyə yalanğı su vermiş, yalnız
toprağın üzü islanmış.

-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

azemayeş

{(azemayeş (fars)} < azimayiş yazmayış. yozmayış. yarmayış. yormayış. 1.
dənək. dənəmə. 1. burqu. təcrübə. 1. təcziyə.

azı

-bir azı: yarısı. -yarısı qara, yarısı ağa.

-köp sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xülasəsi).
-lapazı: yeniği. həddiəqəlli. -yeniği bir ay gözləməlisiz.
-çox sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xulasəsi).
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azığ. 1. azaş. sakınc. qəbih. 1. azqın. sırqıc. ısırqan. sökür. yırtıcı. vəhşi. 1.

azaş. sökür. söküt. qəbih. şəni.
azıqlamaq

zayıflamaq. arıqlamaq. sızmaq. sızımaq (süzmək. süzümək). - sökəl sızdı:
ağrıq (xəsdə) arıb azdı.

azıqlanmaq

azqınmaq. gürələnmək. guralanmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq.
yabanılaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq.
qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq. qopurlaşmaq.
vəhşiləşmək.

azıqlıq

azığlıq. quduruş. harlıq. qubalıq. qobalıq. qopalıq. vəhşilik.

azılış

közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük.
qızınış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.

azimayiş

{(> azemayeş (fars)}. yazmayış. yozmayış. yarmayış. yormayış. 1. dənək.
dənəmə. 1. burqu. təcrübə. 1. təcziyə.

azınc

azınıq. qızınıq. qızınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük.
kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

azınıq

azınc. qızınıq. qızınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük.
kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

azınmaq

azıtmaq. qudurmaq. sapıtmaq. sapdırtmaq.

azıntan

-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən
duzundan.

azıtma

quruş. qudurtma. yozuş. pozuş. sapıtma. sapdırma. iğva. gümrahlıq.

azıtmaq

azınmaq. qudurmaq. sapıtmaq. sapdırtmaq.

azqa

azxa. azacıq. dərikcə. dəriksə. dəğikcə. dəğiksə. (dəğik, dəğmiş kimi). endik (>
əndək (fars)}. -onun mənə dəriksə olsa yardımı keçmədi.
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1. yavuz. korgut. körgüt. korut. körüt. fəna. 1. yolsuz. məssəbsiz. dinsiz.
mürtəd. 1. azığ. sırqıc. ısırqan. sökür. yırtıcı. vəhşi.

azqınc

azğınc. sıxınc. sıxıntı. sakınc. singinc. narahat edici. rahatsız, məhzur edici.

döğəşli. zəhmətli. əziyyətli. əsbabi zəhmət.
azqınmaq

azıqlanmaq. gürələnmək. guralanmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək.
yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq.
qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. vəhşiləşmək.

azlaşmaq

qazışlaşmaq. yasızlaşmaq. nadirləşmək.

azlaştırılmaq

qazışlaştırılmaq. yasızlaştırılmaq. nadirləştirilmək.

azlıq

-bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq:
gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq,
təfavüt. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma
görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə
(amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu
evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

azlıqa

-suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. seyizləşmək. sayızlaşmaq. sayazlaşmaq. nadir,
kəmyab oluşmaq.

azlıqın

-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş
sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

azlıqu

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən. (töz: düz. öz.
təməl).

azmaq

1. qazmaq. qızmaq. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək.
köprəmək. ağzı köpürmək. 1. quduzmaq. qudurmaq. qurçanmaq. quduz
kəsəlinə tutulmaq.

azman

acman. > azmənd. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun. söksi.
acgöz. tamahkar. doymaz. həris. təmma.

azmaz

azalmaz . - işləyəndən güc azmaz.
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azmənd < azman. acman. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun.

söksi. acgöz. tamahkar. doymaz. həris. təmma.
azmış

gügürək. qızqın. qızmış. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
şəhvətli. şəhəvani.

azmış

quduz.

azmıyasan

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

aztan

-çoxdan çox ölər, azdan az.

aztıran

azdıran. sapdıran. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. qaydan. qaytan. qaydıran.

qayırdan. sapan. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.
-azarlayıb azdıran: sırsıq. sıyrıq. sarsıq. satsıq. bıqrıdıcı. - sarsıq söz: qaba. saba
söz.

aztırar

azdırar. ağılar: zəhərlər. korlar. -qulaq vermək kötüyə, min yaxcını ağılar, min
yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.

aztırıcı

azdırıcı. qudurducu. quduzducu. qurçatçı. yügürtücü. daşıtıcı. daşqıtıcı.

aztırmaq

azdırmaq. sapıtmaq.
-azarlayıb azdırmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. kişini
daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq.

aztırtmaq

-bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq,
sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək: səktirmək. səğdirmək. səğirtmək.
səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm
nəyidi məni yolumdan səkdirdi.
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yaxud . -köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan,
sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

bab

taytuş. tatuş. tuğtuş. tutuş.

babın

-tayın, babın tapmaq: tayılmaq.

bac

1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. qənimət. xirac. cizyə. 1. verit. xirac.
1. sav. çav. xirac. salığ.

baca

dərzə. tərcə. (dərbəçə > dəriçə) yarıq.
-incə saplardan işlənmiş, baca baca olan toxuma: süzənə. süzənək. sozana.
sozanağ. sulamı. qullabduzluq. bırodri.

-baca, pəncərə, ocağ qapığı: tünlük tuğu.
-bir yerdə yarıq, baca açan arac: direl çeşiti. yaraçar. yaracar. yaraca.
-iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba: ağac səğələrindən, dallarından
hörülmüş qab. savat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.

bacaq

bacağ. sağan. saçan. satan. qıç. gövdədə butdan ayağa dək olan bölüm.
- seyrək bacaq: seyrək basan: seyrək ayaq: uzun bacağlı, qıçlı. atdım araları çox
aralı olan.
-dal bacaq: tumançaq. (dal: lüt. boş. çıplaq).

bacaqlı

- uzun bacağlı, qıçlı:atdım araları çox aralı olan. seyrək basan. seyrək bacaq. seyrək
ayaq.

bacaları

-ağ biçimində seyrək hörülmüş, incə, kiçik bacaları olan parça: tor. ( < tuğ).

bacaların

-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq: quşgözü.

bacanaq

singil.
-bacanaq dedin, balçanaq dadmaz.

bacaramazlıq

çatamazlıq. -kişini dörd nədən yıxar. -qanamazlıq, qınamazlıq, yenəməzlik,
çatamazlıq. (qanamazlıq: cahillik). (qınamazlıq: cürətsizlik). (yenəməzlik: acizlik. ).

bacaran

-sevilməyi bacaran, sevməyidə bilməli.

bacarıqın

-sevmək, bacarığın doruğu.
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-əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol). bacardığın tanırsan,
seçdiyivə güvən qıl.

bacarıqlı

anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. didik. titik. tetik. oyutan. oytun.
oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı.

bacarıqlıya

-bacarıqlıya yardım ol, bacarıqsızlar yol tapar.

bacarıqsız

sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. sərə. səkə. səmə. səpə. sələ.
səfə. səvə. saşa. səçə ( < saçımaq)
-bacarıqsız, iş yapamaz kimsə: solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü.

bacarıqsızlar

-bacarıqlıya yardım ol, bacarıqsızlar yol tapar.

bacarmayan

-unutmaq ölüm kimidir, ölməyin bacarmayan, zırbazır olar (ayaqlara düşər).

bacarmaz

yasanmaz. -döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı yaratmaz. (döğülməzi:
sınılmazı. sınmayanı. pozulmayanı. ).

bacarmısan

-qanmısan, bacarmısan, qayğılısan oyanmısan?.

bacartıqı

-mutluluq bacardığı mutluluğu yaşamaqdır.

bacartıqın

- bacardığın tanırsan, seçdiyivə güvən qıl. (əlindən gələni, bacarığıvı bilsən
seçdiyinde qeyim ol).

bacatan

-cicik girsə qapıdan, sevgi uçar bacadan.
-zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar.
-oğru evden olursa öküzü bacadan aşırır.

bacı

-ayrılıq ölüm, qardaşla bacı, qoşası acı.
-həmşirəbacı: baxıcı. ners. pərəstar.
-balaca bacı: sınqıl. cınqıl. - qeyin sınqıl: bala baldız. - əçə sınqıl: yekə kiçik bacı.

baçla

balda. balqat. saçıt. yayıt. payla. böl. ülət. sər.

bafta

bafda. bağda. qurum. hörük. örük. quru.

baha

1. kürən. 1. tolu. yuxarı.

bahaçı

gəpirçi.

bahadurlanmaq bahadurlanmaq. baturlanmaq. soxmanlanmaq. pəhləvanlanmaq.
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1. gəpik. 1. gəpik. - çox gəpik. - gəpiklik illər: bahalıq illəri. - gəpik, qaravsız
qala: bahalı, baxımsız şəhər. 1. sapapul. çox para istəyən. xəş götürən.
tükətgən. 1. daşqın. ağır. -onu çox daşqın bulub almadım. -bu daşqınlıqda
yaşamaq çox ağır.

bahar

-həmməşə bahar: göyçağay. göycəğay. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin
itirmədən qalan, duran. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.

bahasız

yavlaq. ərzişsiz. dəğərsiz.

baq

bağ. 1. bağa. sıx. sığ. çiğ. fəsl. movsim. - hər sıx üç aydan oluşur. 1. bağıc.

quşaq. 1. bağa. sürə. fəsl. 1. böğ. möv. tənək. 1. dərim. dəğim. sap. dəsdə. -bir
dərim saç. 1. təsmə < kəsmə. 1. yuqa. boyunduruq. sancığ.

-sözə bax: tap. tapın. müqəyyəd, tabe ol.
-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya. (güv:
yağış suyu yığışan çuxur)
-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama.
sinəriz.
-sarqabağ: sulqabağ. sarq bağa. sulbağa. > cülbək. yozun. qarayosun. mamır.
xəzə.
- sayılbağ: böyük bağ. (sayıl: səyil. gen. bol. böyük).
-ağzıva bax tikə kəs, yağdaya bax yürə kəs. (yağdaya: duruma) (yürə: tədbir)
-mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan
-dəvəçiyə xıx deməzlər, kor birinə bax deməzlər.
-dona yox, işə bax
-kişilərin ilk dediklərinə yox, son etdiklərinə bax. (kişilərin: adamların).

-küçə avlu, bağ süpürgəsi: erkək süpürgə. qaravul süpürgə. uzun saplı süpürgə. xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə.
-bağa bax barın olsun, düzü de arın olsun.

-girdə, həlqə biçimli bağlanan bağ: tuğ. qur. qurşaq. quşaq.
baqa

bağa. 1. bağın. bəfa . -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa
bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. 1. bağ. sıx. sığ. çiğ. fəsl.
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movsim. - hər sıx üç aydan oluşur. 1. bağ. sürə. fəsl. 1. (alət qutusu). tapqır.
tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul.
tapsı. təpsi. uyum. taxım. sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. set.
-mat mat, tum tum baxa qalmaq: sorutmaq. somurtmaq. üzünə sorqulu, somurlu
durum verib durmaq.
-bağa bax barın olsun, düzü de arın olsun.
-sarq bağa: sulbağa. sarqabağ. sulqabağ. > cülbək. yozun. qarayosun. mamır.
xəzə.

baqac

bağac. səki. sıxı. sədd. çatı. (çatı çatmaq: sədd qurmaq) .

baqacaqtur

-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan
göylərizə.

baqaq

bağaq. baraq. yaraq. daraq. saraq. qaraq. gitərə. girtərə. girdərə. qırtnağ.

qıtnağ. ustuvanə. ərən. mərdanə. -yoğur açma barağı. -əkin sarağı. -bası sarağı.
baqalı

-bağalı, bağlı, sadiq qalmaq: sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. yapışmaq.
bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb bulmağa
çalışmaq. sinicləşmək.

baqan

-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa).
-yanan baxan: yanan dönən. ürəyi yanan. rəhim. baxıb qoruyan. poştiban. hami.
-günə baxan: yanağ. -yanağ ev: otaqları günə baxan olan ev.
-sözə baxan: uyuş. yaxcı. üzü yola.

baqana

-bağana ucquru: dirək, sutun ucu.

baqanıt

bağanıt. sağanıt. darayi. tənə'üm.

baqar

{bağar. banğar. çanğar}. tağar.
-alçaq baxar döğünər, doslar görər sevinər!.
-bağar bağara. -bağar bağara (tıxım tıxıma. bükov bükova. ) düşdük: çoxlu manelərə
ucraşdıq. (tıxım: çigin bükün. mane).
-dalın boşu yukarı baxar, dolusu aşağı.
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bağara. dövələ. dövlə. tövlə. topara. qərqərə. bobin.

-bağar bağara. -bağar bağara (tıxım tıxıma. bükov bükova. ) düşdük: çoxlu manelərə
ucraşdıq. (tıxım: çigin bükün. mane).

baqaraq

-varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.

baqaştırış

bağaşdırış. tanışdırış. tanşıtış. tanıtım. aşnatış. məmul edmə.

baqat

bağat. bənd. qayat. qaysat. ( < qaytarmaq) bükət. büğət. büvət. tutat. danat. ( <
danmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd .

baqatur

-sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid: salvadur. sarvatur. sarbatur. sağbatur.
sağqurat.

baqavul

baxavul. seçici. seçən. dadan. çəşikçi. çəkşiçi. çaşnıçı.

baqay

aşıq gəmiği. at, sığır kimi heyvanların dırnağlarının üst tərəfindəki gəmikçik.

baqayapraqı

bağayaprağı. yarpızyaprağı.

baqca

baxca. pəncərə. gürvə. güvrə. gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. tünlük.

yelçək. yeçəkər.
-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.

baqcata

-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.

baqı

bağı. lenti. -saç, hörük bağı, lenti: yapırca. qapırca.

-malqaranın burun bağı: yavaşa. burunduruq.
baqıb

-baxıb qoruyan: yanan dönən. yanan baxan. ürəyi yanan. rəhim. poştiban. hami.
-ağza baxıb, tikə kəs.
-qonşuya baxıb özün yaxan, qara gündən pisə qalar.
-dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur,
bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu
koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).
-kəndivə görə düşün, çevrənə baxıb biçin. (biçin: tədbir qıl. səyasət götür).

baqıc

bağıc. bağ. quşaq.

baqıcı

baxıcı. ners. həmşirəbacı. pərəstar.
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-xan quşlarının baxıcısı, bəkçisi: quşbəyi.
-xəsdə baxıcısı: sağıdar. sağdar. sağlar. yağdar. yağlar. saxçı. ardıc. (ardında olan.
muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq: pərəstarlıq) .

baqımlı

baxımlı. səlqəli. muraqib.

baqımsız

baxımsız. 1. qaravsız. - gəpik, qaravsız qala: bahalı, baxımsız şəhər. baxımsız qalanlar: qaravsız qalanlar. 1. bəksiz. qaravsız. başına. güdüsüz. qaravsız ev. - qaravsız xəsdə. 1. silik. tutarsız.
-baxımsız bıraxmaq: gözdən salmaq.

baqın

bağın. bağa. bəfa . -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa
bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır.
- saxın bağın > saxt o paxt: gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma.
-bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib,
burulan çubuğ: dalquc. darquc. dilgic. qəmə.

baqınmaq

bağınmaq. sığınmaq. örtünmək. yerlənmək. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq.

qucaqlanmaq. sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. bu ikisi birbirinə sığır.

-yan yönünə, sağ soluna baxınmaq: yanğurmaq.
baqınta

-sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) (sayrac: sayırğac. bülbül) .

baqıntı

bağıntı. taxıntı. dəğinti. oran. ortan. nisbət.

-sayrac olsan öz bağında, it olursan öz süründə. (sayrac: bülbül).
baqıntırmaq

bağındırmaq. savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq.

sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. qalxanlamaq. hörütmək.
örütmək. qaplamaq. sığındırmaq. saxındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad
qurmaq.
baqır

-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
- çığır bağır salmaq: səğrəkləmək.
- silgik bağır: silgik. silik, arın ürək. kintutmaz.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

baqırar

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən
kişisən.

baqırır

-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.

baqırışmaq

bağırışmaq. 1. çağırışmaq. səs çıxarmaq. tavışlanmaq < çağışlanmaq.

tabışlanmaq. çavışlanmaq. > avazlanmaq. 1. çağırışmaq. tabışlaşmaq.
tavışlaşmaq < çağışlaşmaq. çavışlaşmaq > avazlaşmaq.
baqırmaq

bağırmaq. 1. qurramaq. gurramaq. kükrəmək. küykürəmək. hükrəmək.

('hürmək' də bu edişin bir biçimidi). 1. küvləmək. huylamaq. hoylamaq.
haylamaq. qağlamaq. qağırmaq. nə'rə çəkmək. 1. çağırmaq. tabışlamaq.
tavışlamaq < çağışlamaq. çavışlamaq. > avazlamaq.
-qızqınlıqla, öfgəylə hayqırıb bağırmaq: kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək.
gürgəmək. küprəmək. köprəmək.
- uca səslə bağırmaq: çağu salma.

-sücüb bağırmaq: atılıb düşüb çığırmaq.
baqırmaz

-gor toprağı yaşam üçün bağırmaz.

baqırsaq

-ət, ürək içalatla doldurulmuş bağırsaq: kalbas, sosis çeşiti. soxdu.

-kor bağırsaq: yumur.
baqırsaqın

-için, bağırsağın boşaltmaq, təxliyə etdirtmək: için sürdürtmək. (sürdürtmək:
nərsəni bir yerdən çıxartmaq, boşaltmaq).

baqırtmaq

-qızdırıb, öfgədib hayqırtmaq, bağırtmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək.

baqış

bağış. 1. bəxşiş. soyurqal. sevirqal. qoyul. sür. ərməğan. verəsi. saç. saçı.

ehsan. tiyül. 1. soğa . sovğa. bələk. 1. sunuş. tapıq. pişkeş. qurban. təklif.
ehda. adaq. qurban. nərsə üçün toplanan para. xeyrat. ehsan. nəzr. inayət.
(tapıq taxıl). -tapuq barutmaq: sunuş qılmaq.
- arıt, təmiz, ilahi baxış: sıya göz.
-iti baxış: itigöz. quşqözü. quş baxışı.
- bağış, ötüş istəmək: başın ətəyinə salmaq.
- saya bir baxış. (saya: sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ.
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yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi).

-tapıq suyun: mütəbərrək su. adaq su. duva oxunmuş su.
baqışı

-quş baxışı: quşqözü. itigöz. iti baxış.

baqışlamaq

bağışlamaq. 1. soyurqama. sevərgəmək. iltaf edmək. 1. silgəmək. silgələmək.

silgətmək. siləmək. silmək. oğuclamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək.
qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. siliniz: bağışlayın. 1. uğurlamaq. dəğişsiz (əvəzsiz) sunmaq. -o ölmədən hər
nəyini arvadına uğurlamış. -birindən oğurlayır, birinə uğurlar. -biri uğurlar, biri
oğurlar: biri suçlunun suçundan keçər, biri suçlunu oğub, döğüb əzər. 1. tapşırmaq.

devirmək. vermək. yükləmək. barçatmaq. çatdırmaq. ötürmək. təslim, təhvil
edmək. 1. uğurmaq. sunmaq. önütmək. tutuzmaq. tutuzlamaq. sayarlamaq.
sovramaq. sovğamaq. savramaq. təqdim edmək.
baqışlana

-bağışlana bilən: sovşaq. -bunun suçları sovşaq.

baqışlanan

-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan
pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri
salmalıq parası ilə yollanır.

baqışlanış

-bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff,
rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə: yaxarma. yaxarış.
yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham.

baqışlanma

-bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff,
rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə: yaxarma. yaxarış.
yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
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istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham.

baqışlanmaq

bağışlanmaq. soyurqanmaq. maaf olmaq.

baqışlarıntan

-dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə: sofi < sovu.

baqışlasın

-tanrı bağışlasın, uşaqların nə gözəl sürmüşlər. (sürmək: sürgütmək. gövərmək.
gəlişmək. böyümək).

baqışlayan

-ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə: əli bal, əli bol, bolaq. kovalı. süt çalır,
süt calır.

baqışlı

bağışlı. səpəli. əlaçıq. ötünclü. ötüşlü. savğatlı. sovğatlı. səxavətli. səxi.

baqışmaq

bağışmaq. bağşamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bəkləmək.

dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq.
onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq.
yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq.
qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu
eşitmək, o demək deyir ki onadın.

baqlac

-bağlac qılma: bağlamar. bağlama!. -dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə
yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac qılma!) .
-kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində
yerləşdirilən bağlac: sürgü.

baqlaq

bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat.

yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc.
yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.
daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə.
təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat.
dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət.
atverik. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək.
söyək. söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik.
götlük. kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
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1. bağlamar. bağlama!. bağlac qılma . -dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün
ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac qılma!) . 1. baxlama. sayğı. sayma.
çəkləmək. sınlama. yoxlama. sərmələmə. gözləmə.
-açıb bağlama. açıb qapama. qapa çapa. yapa çapa. rətq o fətq.
-yol gedənin, yol ardıca ağlama, ürək tövlə deyil, öküz inək bağlama.
-birinə bağlama: yüklətmə. yükləmə. salqıtma. salıtma. isnad edmə. nisbət vermə.

baqlamaq

bağlamaq. 1. (neçə tikəni birbirinə) kitəkləmək. çitəmək. yamıb yasqamaq.

saplamaq. sapaqlamaq. 1. salmaq. tuddurmaq. - ucuna ip salıb çəkdilər.
baqlamaq

bağlamaq. 1. yummaq. 1. tükmək. tüğmək. düğmək. tukmaq. tukramaq. 1.

danqımaq. danqıtmaq. dəngimək. dəngitmək. təngitmək. kirtmək. kitrəmək.
təkitmək. tikitmək. tikdəmək. -su qabağın qurşağına danqıdıb yola çıxdı. 1.
dəngitmək. -onun başın dəngit. 1. tutmaq. -umuncu tanrıya tut. 1. tutmaq.
salmaq. -dənə, başaq tutmaq. 1. düzmək. qurşatmaq. -yamana düzmək:
bağlamaq. -öğgüyə düzmək: tərifə bağlamaq. -qurşuna düzmək: gülləyə bağlamaq.

1. bükmək. bükürmək (> piçidən (fars)}. dürmək. dürəmək. dürümək.
düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq. tukramaq: bağlamaq).
-üz bağlamaq: üz tutmaq. qaymaqlanmaq. üzü qalınlaşmaq. -üz tutmuş süt.

-dibi qazmağ bağlamaq: dib tutmaq.
-nərsənin son işlərin görüb bağlamaq: türünmək. -kitab türünmək: tədvin edmək.
-ip, sap ötdürüb, keçirdib tikmək, bağlamaq, qapatmaq: tikmək. tikəmək. kitəmək.
kitgəmək. dərizləmək. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək. ütgərmək. -pitik
üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.

-daşa bağlamaq: daşlamaq. daşqamaq.
- neçə tikəni birbirinə bağlamaq: saplamaq. - keçmişdə evi salardılar, indi ev
saplırlar.
-sapla bağlamaq: sapmaq. saplamaq. - iğnə sapmaq. - quş qanadın sapdı.
-nərsə bağlamaq üçün bir yerə çalınan həlqə: salasun.
-quyruğuna tənikə bağlamaq: alaylamaq. ələ salmaq.
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-ürək bağlamaq: ürəyinə yatmaq. quşu qonmaq. ilgilənmək. əlaqəmənd olmaq.
-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy.
siğ.
-yağ bağlamaq: yağlanmaq. səmirmək. səmizmək.
-iki nərsəni birbirinə bağlamaq, örtələmək: sırmaq. sırımaq. sıramaq.
-öc, kin bağlamaq: öcrəşilmək
-sınığ qırıqları sarmaq, bağlamaq: sınıqlamaq.

baqlamaqa

-qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum. lovlova. lovla. elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı.

baqlamar

bağlamar. bağlama!. bağlac qılma . -dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə
yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac qılma!).

baqlamış

-salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni bağlamış, dolmuş dənəsi: dolqa. dalqa.
{tarqa (divan)}. qora. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş (irərmiş: yetimiş).

baqlanan

-bağlanan qapı, açılan qapı salıtır. (salıtır: bəşarət verir. xəbər verir).
-girdə, həlqə biçimli bağlanan bağ: tuğ. qur. qurşaq. quşaq.

-yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu
budağlı ağac: sürgü. sürgə. irtıq. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.
-başa bağlanan dolama:sarqa. > səllə. sələ.
-qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik.
söyük. söyək.
-sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd: silən. selən.
büküt.

baqlanılan

-ümid bağlanılan yer, kimsə, nərsə: umuşluq. umanclıq. qabili etimad. mütəbərrək. bu umuşluq nərsə değil. -umuşluq dos qadaş. -sizdən sıvay umuşluq daha
tapmadım. -bu olaylar, oyunlardan sonra umuşluq necə qalar.
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-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən,
bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

baqlanırsa

-bağlanırsa tüm qapılar sənə, bilki açıq biri vardı yenə.

baqlanmaq

bağlanmaq. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq

qalmaq. yapışmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb
bulmağa çalışmaq. sinicləşmək. 1. tənginmək. dənginmək. təng olmaq.
sıxılmaq. -yağış, su dəğən topraq təngir.
baqlanmaması -işləyən çərxin axmaması üçün, açıq qapının bağlanmaması üçün soxulan,
qoyulan tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -dəğirman çərxinin dalğıcın
bərkit axmasın. -qapını dalğıcla yel çırpmasın.

baqlanmış

-bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib,
burulan çubuğ: dalquc. darquc. dilgic. qəmə.
-üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı: salbat. salqat.
-qatar biçimində, toplum durumda birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış
nərsələr: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam.
-birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr: satağ. çatağ. darağ.

baqlar

- siçan sığmaz nininə, qəlbir bağlar dibinə.
-yalpıdaq minilsə at, götün bağlar qat (pinə) {yalpıdaq: lüt. yar qoraqsız. qaraq
yaraqsız. (zin o bərgsiz)}.

baqları

-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).

baqlat

bağlat. bağlaq. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat.

yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc.
yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.
daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə.
təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat.
dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət.
atverik. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək.
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söyək. söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik.
götlük. kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
baqlayan

-çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün: salqan. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit.
baş düğün.
-iki nərsəni birbirinə kilitləyən, bağlayan tikə: toqur. toqqa. ( < toxumaq) (səgək.
həlqə).

baqlayıb

-bağda bağlayıb qaytarmaq: sədd bağlayıb qaytarmaq təpirləmək.

baqlı

bağlı. 1. sarlı. sarıq. sərli. 1. sarsam. sarsağ. bəsdə. paket. 1. uyruq. quyruq.

qol. qul. kəndli. 1. bəfalı. tapın. sadiq. (# çapın: yağı. sərkeş). 1bəfalı. tapın.
sadiq. tutunlu. durunlu. doğru. düz. düzürt. doğus. dursut. dürüst. toxay. 1.
yasıq. yeşik. buxca. tobra. 1. dustaq. dostaq. dosdaq. dost. dosd. ilişgili.
yoğdaş. yuğdaş. yoldaş.
-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.
-çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu
-bir konuya bağlı alan, meydan: səbət. çəpət. sərbət.
-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı
-bağlı nərsəni çözmək, açmaq: sağmaq. -bağalı, bağlı qalmaq: sarmaq. sarınmaq.
sarılmaq. tapınmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün
itirməmək. arayıb bulmağa çalışmaq. sinicləşmək.
-bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay.
kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
-kütlə, toplumla bağlı olan nərsə: kütləvi. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq.
küməlik. komalıq. topluluq.
-gözübağlı: quş. tez aldanan.
-sağılmaqla ilgili, bağlı: sağıl. sağılmağa özgü, məxsus.
-sağlıqla, səlamətlik bağlı olan nərsə: sağda . sağdal. (sağay. hijyen. təmizlik.
behdaşti) .

-yaşamla, yaşayışla, sağlıqla ilgili, bağlı olan: sağımşı. durmuşi. durumşi. -durumşi
verdiş. -qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir
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haçar yapılmaz, gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.
-bağlı qafalı: tutucu. qurtdalayan. sofi. sovu. sovcu. vasvası.

-bu gərəyə, məsələyə bağlı, mürtəbit bu sorun.
-kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində
yerləşdirilən bağlac: sürgü.
-yağla bağlı olan: yağnıq.

-bağlı, müstəqill olmayan devlət: uyur devlət.
-evdən, bağlı yerdən dışarı yer: yaz. dışar. eşik. (birun. xaric).
baqlılıq

bağlılıq. 1. (duyqulanım). sevgi. düşgünlük. tutqunluq. 1. bəfalılıq. tapınlıq.

sadiqlik. sədaqət. tutunluq. durunlıq. doğruluq. düzlük. düzürtlük. doğusluq.
dursut. dürüstlük. -tapınlıq göstərmək.
-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq: quşgözü.

baqlını

-yığılını, büzüyü, bağlını, düğünü, qatlağı açmaq: yazmaq. açmaq. ipi uzatmaq,
doğrutmaq. sərmək. -könül yazan sözlər.

baqma

baxma. tutu. tutluğ.

baqmaq

1. saxlamaq. bəsləmək. kökləmək. köklətmək. kökətmək. yedirtmək. - kim kimi
saxlır. 1. saxlamaq. göz olmaq. - hər nəyi saxlamasan əriyib itib gedər.
- utanıb yerə baxmaq: üz sallamaq. hirslənmək. üz turşatmaq. - ayağ sallayıb
gedmək: boşuna, yarasız gedmək. - baş sallamaq: başı tovlamaq. 1. baxmaq.

bıraxmamaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. diqqət edmək. özənmək.
oyalanmaq.
- gəpə baxmaq: danışdırmaq. qonuşdurmaq.
- sap salıb baxmaq: incədən incəyə, araq araq qaramaq.
-özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq: sezinmək. seyinmək. > sinmək. - o geddi,
dönən değil, ardınca seyinmə.
-altdan altdan baxmaq: sezinmək. süzünmək.
-altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq: sezmək.
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süzmək. gözdən keçirmək.
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək.
(> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara
sezinmək.
-yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq: seyilmək. seyrənmək. seyginmək.
-nərsiyə baxmaq: sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq.
sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək.
nərsəni qayğırmaq.
-susqun durub yerə baxmaq: suvmaq.

-birbirinin sözünə baxmaq: tapışmaq. birbirinə baş əğmək.
-tutu baxmaq: gözün yaymadan nərsiyə baxmaq.
baqmatan

- çəkinə çəkinə, çağına yağına baxmadan:sıralı sırasız. sırılı sırısız. sırıqlı sırıqsız.
yerli yersiz.
- çəkinə çəkinə, çağına yağına baxmadan: sırılı sırısız. sıralı sırasız. sırıqlı sırıqsız.
yerli yersiz.

baqmayır

-ötün ötür heç baxmayır geriyə. (ötün: zaman).

baqmaz

baxmaz. qaramaz. -yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül
qaramaz. (eyku: yaxcı).
-sözə baxmaz: yağı. tapmaz. tapınmaz. müqəyyəd, tabe olmaz. (sərkeş).

baqnaq

bağnağ. bağnaz. tıxnağ. mütəəssib.

baqnaz

bağnaz. bağnağ. tıxnağ. mütəəssib.

baqral

bağral. orçın toyran (toğran) özəl yer, durum. sektör ( < sekarri (sək <> kəs)
kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə.

belt. bölək. bilok. band. zon. rejyon.
baqsan

baxsan . -yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona
göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

baqsana

-sına baxsana: bir də dənə gör.
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bağsız. yazıq. yazuq. yaçuq. açuq. açıq. azad. saçuq (bəndsiz) (baz. rəha.
quşadə). -saçuq at. -yazuq topraq. yazuq el.

-bağsız olan hərnə: saçıq. səçik. açıq. çözük. qutuq. yuçut. sərbəst. azad.
baqşamaq

bağşamaq. bağışmaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bəkləmək.

dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq.
onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq.
yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq.
qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu
eşitmək, o demək deyir ki onadın.

baqşaş

bağşaş. peşşaş. sürgüş. sürüş.

baqşatlamaq

bağşatlamaq. sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq.

sıymarlamaq. şımarlamaq. oxşamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram
edmək.
baqşı

bağşı. taptığ. şeyx. pir. savçı. ruhani qoca, qılavuz. mürşüd.

baqşıc

-bağşıc, bəylik, ağalıq, hörmət, təkrim, mərhəmət, ehsan edmək: söyürgəmək.
sövürgəmək. səvirgəmək. sivərgəmək. ağırmışi.

baqşınalım

bağşınalım. bağşınalma. bağşınalış. bağşınsayıq. yaxarma. yaxarış. yaxarıq.

yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə.
istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
baqşınalış

bağşınalış. bağşınalma. bağşınalım. bağşınsayıq. yaxarma. yaxarış. yaxarıq.

yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə.
istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
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üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
baqşınalma

bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. yaxarma. yaxarış. yaxarıq.

yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə.
istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
baqşınsayıq

bağşınsayıq. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. yaxarma. yaxarış. yaxarıq.

yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə.
istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
baqşıtır

-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.

baqşıtur

-toy gəlşiğü bağşıdur, sözün düzü yaxşıdur. (gəlşiğü: yaraşığı).

baqt

baxt. 1. bəxt. uğur. tutu. şans. fal. -ulduzu parlamaq: ulduzu doğmaq. 1. qut. -at
minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut qapanın.

baqta

bağda. bafda. qurum. hörük. örük. quru.

baqta

bağda. sədd. -bağda bağlayıb qaytarmaq: sədd bağlayıb qaytarmaq təpirləmək.

baqtal

bağdal. 1. daraq. şan. suv. su. sav. çav. çağ. cah. tutu. tutuc. çapa. saxa.

ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət. 1. yarar. yaraq. etibar. -yarardan
düşmək. 1. salbat. heybət. ehtişam. şikuh.
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baqtalaq

bağdalaq. saçağ < saç ayağ. sepaya. - saçı saçağ qırılmış.

baqtalamaq

bağdalamaq. paxdalatmaq. qapdalamaq. qapatmaq. taxdalamaq. təxdələmək.

baqtallı

bağdallı. 1. salbatlı. heybətli. ehtişamlı. möhtəşəm. 1. sağın. sağınıl. sınalğan.

inanılan. e'tibarlı. mö'təbər. mö'təməd. 1. ağır. salmıqlı. salmığlı. saltığlı.
salbatlı. mətin. səqil. ustuvar. e’tibarlı. səlabətli. heybətli. məhabətli.
baqtallılıq

bağdallılıq. salmığ. saltığ. salbat. mətanət. ağırlıq. səqillilik. ustuvarlıq.

e'tibarlılıq. mö'təbərlik. səlabətlilik. e’tibarlılıq. məhabətlilik. ustuvarlılıq.
baqtalsız

bağdalsız. 1. bağdasız. sürgüvat. etibarsız. 1. bağdasız. uçuq. beybazarsız.

güvənilməz. əstək. söyəksiz. sürsat. etibarsız.
baqtan

-(bir gücdən, bağdan) qurtulmaq: azad olmaq. yolumaq. yolunmaq. bir durumdan
güclə qaçmaq.

baqtasız

bağdasız. 1. bağdalsız. sürgüvat. etibarsız. 1. bağdalsız. uçuq. beybazarsız.

güvənilməz. əstək. söyəksiz. sürsat. etibarsız.
baqtı

-baxdı açıq, əli işli, ağzı dişli. (alqış sözü).

baqtınta

baxtında. bəxtində. uğrunda. -unutma!. başlanqıc əlindədi, qurtarış uğrunda.

baqtırtmaq

-sözə baxdırtmaq: tapıtmaq. tapındırtmaq. tapınıtmaq. müqəyyəd, tabe edmək.
boyun əğdirtmək.

bal

- söz söylədi bal qabağı: saçma sapan danışdı.
-arı soxnaq varlıdan, bal dəğəri sorulmaz. (soxnaq: sancmamış)
-isdirsən bal çörək, al əlinə bel kürək.
-əli bal, əli bol, bolaq: kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə. süt çalır,
süt calır.

bala

çağa. -paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (kit çilə: dəd kədər). (ulalır:
böyüyür. yekəlir). (sürcə: büdrürər).

-ana, bala dilmacı, dansa dilin çox acı.
-nərsəni bala bala sürtüb, çeğnəyib, oğub aparan: yeyici. yeğici. yeyəgən.
sayağan. soğayan. sovağan.

-bir nərsədən ayrılan bala qol: yandış. -bu ana kanaldan çoxlu yandış ayrılmış.
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-qada bala qaytaran: yamanotu. yamançöpü. padzəhr.
-bala bala boy atıb gəlişmək: sızamlamaq. sərpəmləmək. sərpmək. cücərmək.
-bala bala: yavaş yavaş. seygin. seyran. - asda seygin gediş.

balaca

-balaca bacı: sınqıl. cınqıl. - qeyin sınqıl: bala baldız. - əçə sınqıl: yekə kiçik bacı.
-durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca: sərçə. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə
(fars)}. quş türü.
-bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq: . səğirmək. səğrimək. əsğirmək. - içqi
başa çıxıb səğirir.

balaqana

balaxana. 1. sarqal < darğal. satğal. savqal. darağ. çatğal. 1. salğar. başdam.

çatı qat.
balalamaq

quzulamaq. qozlamaq. doğmaq.

balası

-quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular
böyüdükdə tərsləşirlər).
-quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular
böyüdükdə tərsləşirlər).
-at balası: . kürüğ. qurıq. küğə. kürə. (> korrə (fars)}. - kürüğ oynağlayar at
arxasında, qoduğ isə, qaçar gedər eşşək qabağında.
-it balası: kütüy. küçüy. küçük. güdük. kütük. küçük. çükük. çökən.
-sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.
-pişik balası: pişan. pişbala. pişiçağa.

-dəvə balası: dılaq. köçək. köçük. kövçək. kövçük.
balcıq

parcıq. sıxıq. əzik. oğuq. öğük. qırıq.

balça

-topuğun ardında, banla balça arasında olan yoğun sınır: dalba. pey.

balçanaq

-bacanaq dedin, balçanaq dadmaz.

balı

-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq
qoşuna. (qoşuna: cütlükdə).

balıq

qala. -uc balığ: uc qala: sınırda yerləşən şəhər.
-yanğ balığ: 1. suzuz şəhər. 1. içgi bulunmayan, içgi yasaqlı şəhər.
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-balığ, kəpənək kimilərin başında olan dalğac (hissi şaxək), buynuzluğları:
sorğıc. soğıc.

-yenğibalığ: yenbalığ. yeni şəhər.
-üzən balıq iz qoymaz, ağzı açıq giz qoymaz. (ağzı açıq: çox danışan). (giz : sır).
(giz qoymaz: sir saxlamaz)
-balığ toru: saçma. saçağ.

balıqlara

-su basırsa qarışqalar balıqlara yem olur, çəkilmişsə qarışqalar balıqları yərmiş.

balıqları

-su basırsa qarışqalar balıqlara yem olur, çəkilmişsə qarışqalar balıqları yərmiş.

balışaqı

balışağı. balış savrığı. balış savruğu. balış saruğu. balış mələfəsi.

balqat

baçla. balda. saçıt. yayıt. payla. böl. ülət. sər.

balqon

balkon. satağ. sıtağ. səkin. çıxaq. süröv. sürüv. süv. eyvan.

ballı

-yeniğu qadın quymağu, bollu ballı yağlayu. (yeniğu. zahı. yeni yenmiş, doğmuş
qadın).

balta

1. balda. baçla. balqat. saçıt. yayıt. payla. böl. ülət. sər. 1. çapacağ. yarcağ >
nacağ. satır. təbər. təpər. (1 < (t <> ç) (çapar < çapmaq) ( < . 1. təpmək).
-iki ağızlı balta kəsər: salma.

baltalama

-üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).

baltanın

-baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı: küpü. güpü. güpünün toppuz başı.

baltı

-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

baltıra

baldıra. -baldağa (baldıra) dolanan bez: badağa {> patava. patabe (fars)}. -badağa
hörgətmək: patava bağlamaq. (hörgətmək: yörgətmək. burğatmaq. dolamaq).

ban

-ban. -dan. -çan. -can. -lan. -ğan. -gən. -qın. sonuna artırılan sözə çanağ, qab

anlamın artırır. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.
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banğ. vanğ. tanq. tank. çanğ. kanğ. sarınc. sarğov. sarov. ( < sarmaq) depo.

qozan. qozğan. məxzən. sillul. dusdağ. həpisxana.
banqa

-pul qoymuşudu banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
oldu.

banqar

{banğar. bağar. çanğar}. tağar.

banqratmaq

banğratmaq. banlatmaq. ünrətmək. ündətmək. səslətmək. səsləndirmək. səsin

çıxartmaq. carlatmaq. -ər arvadın içlik işin ünrətmə.
banla

-topuğun ardında, banla balça arasında olan yoğun sınır: dalba. pey.

banlamaq

yanğırmaq. yanırmaq.

banlatmaq

banğratmaq. ünrətmək. ündətmək. səslətmək. səsləndirmək. səsin çıxartmaq.
carlatmaq. -ər arvadın içlik işin ünrətmə.

banna

van. vanna. sulan. suvlan. suvan. hovuz. yuğunmaq üçün hamamda qurulan
böyük su qabı.

bantırmaq

bandırmaq. sindirmək. batırmaq. - çörəyi suya sindir.

bar

barqa. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə.
bəcrə. becrə. bəhər. bərə. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
- yenibar: yen. tez yetişən bar. süfdə. savda. savat ( < savmaq). nobar. təbərzə. savat ərik. -bu il sənin əlinlə tut savatdım, nobarladım. -yenərik. -yenəlçə. -yenincir:
yenəncir.

-uyu bar dalıcan ged.
bara

- söz qaçırmaq: bara qoymaq.

baraq

bağaq. yaraq. daraq. saraq. qaraq. gitərə. girtərə. girdərə. qırtnağ. qıtnağ.

ustuvanə. ərən. mərdanə. -yoğur açma barağı. -əkin sarağı. -bası sarağı.
baramat

yaraqat. yaramat. yalaqat. yalamat. salaqat. salamat. (dəraməd) gəlir. huquq.
(soval. çoval. tobal. aylıq).

baran

1. varan. gedən. geddigin. -baran qapın min olsa, yatan qapun bir olsun. 1.
barğan. yağan. yağqan. bərəkət.
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barani

baruğ. barğanı. yağu. yağqu. yağmurluq.

baravar

-pay baravar: həq yerin tutar.

barça

üstəlik. -qoldaçıya min yoğaq, barça belə ver dayaq. (qoldaçıya : dilənçiyə).
(yoğaq: girdəkan). (dilənçiyə min girdəkan boşluyam, üstəlikdə bir dəğənəklə
vurmalıyam ki birdə geri dönməsin).

barçatmaq

tapşırmaq. devirmək. vermək. bağışlamaq. yükləmək. çatdırmaq. ötürmək.
təslim, təhvil edmək.

barı

hər nə. - səndə barı yetgili: səndə hər nə kamildir.
-toxal barı: hər halda. (toxal: toxay. hal).

barıb

- axar axarda gedər, barıb oluna yetər. (oluna: olacağına).
-uyur barıb öküş ivdim: dalıcan getdim, çox tələsdim.

barıqa

barığa. mənzilə. -atsan imgəyə dəğər oxun doğrusu, bir barığa yetməz yükün
oğrusu. (imgəyə: nişana). (oğrusu: əğrisi).

barımsımaq

1. gedmək üzrə olmaq. 1. gedən kimi görünmək. 1. istəmək. yerinmək.
yersinmək. göyüllənmək. könüllənmək.

barımsınmaq

gedmək istəmək.

barın

barğın. yağın. yağqın bərəkətli.
-bağa bax barın olsun, düzü de arın olsun.

barır

-dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri
müntəzirə). {dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan,
gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti yağında gör)}.

barış

1. barışış. yaraş. yarac. yaraşış. çaraş. çaraşış. uzlaş. yozuş. düzüş. yarğaş.
saziş. musalihə. (aşti). 1. yartış. iməcilik. əməkdaşlıq. -səpəndə dartış, biçində
yartış. (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış).
-buruş barış sönməz döğüş içində.

-barış elçisi: sovqa. sovğa. müjdəçi. -elara sovğalar salıb gəzişdirdilər.
barışış

barış. yaraş. yarac. yaraşış. çaraş. çaraşış. uzlaş. yozuş. düzüş. yarğaş. saziş.
musalihə. (aşti).
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1. düzülüşmək. düzəlişmək. yarşınmaq. yarşanmaq. gəlişinmək. yaşlanmaq.
yaşdanmaq (yumuşanmaq) yarğaşınmaq. saziş edinmək. 1. yaraşmaq.
doslaşmaq. -gahdan öcəşir, gahdadan yaraşır.

barışmaz

muxalif. qarşıt. öclü. xəsm. düşman.

barışsa

-könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini, ləngi tapar ləngini.
{(könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox)}. (könül: istək (həvəs). (ürək:
ağıl).

barışsınmaq

barışmağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. {-sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi
görünmək, meyillənmək}.

barışta

-birbiriylə ortağlıqda, barışda, qonşuluqda yaşamaq: sığışmaq.

barıştır

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə.
(qollu: çeşitli).

barıştırmaq

barışdırmaq. 1. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. cürgütmək. türgütmək.

gəlişitmək. yarğaşıtmaq. saziş vermək. -öz ağrımınan uzarmayım neyləyim. 1.
düzmək. düzümək. düzətmək. yarşıtmaq. yarşatmaq. yaraşıtmaq. gəlişitmək.
yarğaşıtmaq. saziş editmək. harmonizə yapmaq.
barqa

bar. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə.
bəcrə. becrə. bəhər. bərə. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
- çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.

barqac

barğac. barğıc. barğaş. barğış. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc.

tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş.
sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc.
sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. təşxis.
barqacına

barğacına. mənzilinə . -seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu
qıt ömür, barğacına çatanmaz.
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barqah

saratuq.

barqan

1. barqın. tutcu. tutuc. tutğuc. həmməşə. -tutcu verən, yağan. -tutcu verir bir gün
alır. -tutcu qızqın. -sənin qardaşındaki, yetər yetməzlə tutcu duruşur, dirişir. -tutcu
çalışqan. -o hammıyla, tutcu (: hər harda, çağda) qatılar. -tutcu birgə qalın. -onun evi
tutcu dərilidi (dərlidi) : münəzzəmdi. -dərnək tutcu həfdə qurulur. -pis kişi, dəğmə
yerdən tutcu sürülür (qoğulur). -bir yerdə kiriş tutmur, tutcu ordan bura, burdan ora
köçür. -burda hava açılmaz, tutcu bürkütdür. -tutcu qaşqabaqlı. -yaşam duvarından
tutcu bir daş düşür. -yeyər doymaz, tutcu ac. -tutcu yuxulu. -sizin kölgəz tutcu olsun.
-ərən oğlu doğub bəngi qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). 1. barğan.
baran. yağan. yağqan. bərəkət.

barqanı

barğanı. baruğ. barani. yağu. yağqu. yağmurluq.

barqanın

-yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi: saçar. saçavan.
sayavan. (> çadorvan (fars)}.

barqaş

barğaş. barğış. barğac. barğıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc.

tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş.
sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc.
sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. təşxis.
barqıc

barğıc. barğac. barğaş. barğış. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc.

tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş.
sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc.
sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. təşxis.
barqın

1. barqan. tutcu. tutuc. tutğuc. həmməşə. -tutcu verən, yağan. -tutcu verir bir gün
alır. -tutcu qızqın. -sənin qardaşındaki, yetər yetməzlə tutcu duruşur, dirişir. -tutcu
çalışqan. -o hammıyla, tutcu (: hər harda, çağda) qatılar. -tutcu birgə qalın. -onun evi
tutcu dərilidi (dərlidi) : münəzzəmdi. -dərnək tutcu həfdə qurulur. -pis kişi, dəğmə
yerdən tutcu sürülür (qoğulur). -bir yerdə kiriş tutmur, tutcu ordan bura, burdan ora
köçür. -burda hava açılmaz, tutcu bürkütdür. -tutcu qaşqabaqlı. -yaşam duvarından
tutcu bir daş düşür. -yeyər doymaz, tutcu ac. -tutcu yuxulu. -sizin kölgəz tutcu olsun.
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-ərən oğlu doğub bəngi qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). 1. barğın.

barın. yağın. yağqın bərəkətli.
barqış

barğış. barğaş. barğac. barğıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc.

tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş.
sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc.
sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. təşxis.
barqurlamaq

- saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır qurmaq. {saçar:saçavan. sayavan. (>
çadorvan (fars)}. sığqaç. sağac. sıyıc. çevrələyində açığı olan yekə çadır. günlük
çadır}.

barlaq

barlağ. varlağ. tutu. tutluğ. kültür. mədəniyyət.

barlama

1. tutu. tutluğ. pərvəriş. 1. tutu. tutluğ. bəslik. becəlik. bəcəlik. təğziyə. tölövlük.
ösülüv. tuştuq. yeyəcək.

barlamaq

- saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır qurmaq. {saçar:saçavan. sayavan. (>
çadorvan (fars)}. sığqaç. sağac. sıyıc. çevrələyində açığı olan yekə çadır. günlük
çadır}.

barlan

yüklən. 1. boylan. məsuliyyət götür. 1. şarj ol.

barlanıb

-kök salıb böyümək, barlanıb varlanmaq: diblənib toplanmaq.

barlanmaq

1. çiçəklənmək. başaqlanmaq. gül salmaq. 1. yüklənmək. şarj olunmaq.

barlaşmaq

sağlamaq. nail olmaq. müvəffəq olmaq. - başarı sağlamaq, barlaşmaq:
müvəffəqiyyətə nail olmaq.
- başarı sağlamaq, barlaşmaq: müvəffəqiyyətə nail olmaq.

barlat

yüklət. şarj ed.

barlı

salmıqlı. salmığlı. saltığlı. salbatlı. yüklü. hasıllı. - saltığlı bağlar.
-yemişli, barlı dal: sabalağ. sapalağ. sapağ.

barlıqı

-barlığı bütünü: tamamı. həpsi. tümü.

barlılıq

salmığ. saltığ. salbat. yüklülük. hasıllılıq.

barma

-uyu barma: dalıcan gedmə.
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- baranına yerim yox: gedəcəyinə (gedəcək) yerim yox.
- sox barmaq: işarə barmağı. (sox: işarə). (yemək işinə birinci tutulduğundan
''acgöz barmağ'' adı almış).
-six barmaq ucuyla itələmək: soxlamaq. soxulamaq. nərsənin ucun basmaq,
batırmaq.
-sox barmaq: ikinci barmaq. -sox barmaqla (ikinci barmaqla) barmaqlama:
barmağın soxmaq. soxlama. soxmalama. barmağıynan itələmək, soxmaq.

-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

-uzaq barmaq: uzaq gedmək: yubanmaq. gecikmək.
barmaqı

- baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq: bir sökəm: bir süyəm (sıyam.
siyə. sövəm) (sox: işarə). :
-yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə.

-baş barmağı iki barmağın arasına qoyub (soxub) vurulan düdmə, yumuruq:
soxulma. soxrulma. (> soqolmə (fars)}.

barmaqıllı

tutuqlu. tutluqul. kılavyəli.

barmaqın

-açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan aralıq: sərə. ( < sərmək.
sərəmək).

barmaqın

-baş barmağı iki barmağın arasına qoyub (soxub) vurulan düdmə, yumuruq:
soxulma. soxrulma. (> soqolmə (fars)}.

barmaqıynan

-barmağıynan itələmək, soxmaq: 1. barmağın soxmaq. soxlama. soxmalama. sox
barmaqla (ikinci barmaqla) barmaqlama. 1. soxlama. soxmalama. sox barmaqla (ikinci
barmaqla) barmaqlama. barmağın soxmaq. sancma. (dişləmə. nişləmə).

barmaqla

- baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq: bir sökəm: bir süyəm (sıyam.
siyə. sövəm) (sox: işarə).
-açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan aralıq: sərə. ( < sərmək.
sərəmək).
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-sox barmaqla (ikinci barmaqla) barmaqlama: barmağın soxmaq. soxlama.
soxmalama. barmağıynan itələmək, soxmaq.

barmaqlama

-sox barmaqla (ikinci barmaqla) barmaqlama: barmağın soxmaq. soxlama.
soxmalama. barmağıynan itələmək, soxmaq.

-sox barmaqla (ikinci barmaqla) barmaqlamaq soxlama. soxmalama. barmağıynan
itələmək, soxmaq. barmağın soxmaq. sancma. (dişləmə. nişləmə).

barmaqlı

-dəmir barmaqlı, qəfəs biçimində olan pəncərə: quzquncuq. qazqıncıq.

barmaqlıq

1. saçtağ. satağ. nərdə. eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan
qoruqluq. mə'cər. mərcər. 1. tutluq. tutuqluq. qorumalıq. kılavyə.

barnaq

açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban.
kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.

barnaması

-günbarnaması:günbərnaması. günlük. gündəm.

barsı

-gedirsin ged, uyun barsı değilim: dalıca gələsi dəyiləm.

barta

barda. yarta. yazda. darta. savta. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. sifət.

bartaq

bardaq1. > badə. sağrıq. (çaxrıq) içgi içtəkəni (istikanı) 1. sıkca. sıkıc. sükəc.

istəkan.
bartaqlara

-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng:
sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.

bartal

bardal. basdal. bəsili. yapdal. yarqal. yaraqlı. hazir. amadə.

baruq

baruğ. barğanı. barani. yağu. yağqu. yağmurluq.

baruşma

batma. utum. utam. (ötəm. ötüm) aparış. qələbə çalış.

baruşmaq

batmaq. üstərmək. üstələmək. qələbə çalmaq. çirə olmaq.

barutmaq

-tapuq barutmaq: sunuş qılmaq.

baryan

gedən. keçən . - baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (bolası: olası.
olmuşsa).

basa

- basa basa, atıla atıla yerimək: kös kös yerimək. küs küs yerimək. küt küt yerimək.
-başa düşmək: quyruğu tava sapına dönmək. uslanmaq. durulmaq. qoyalmaq.
qoyulmaq. ağıllanmaq.
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-nərsəni ağzına dək tıxa basa, silmə doldurmaq: küpüləmək.

-başa bağlanan dolama:sarqa. > səllə. sələ.
-başdan başa: salvasal. tamamilə. - salvasal kərdilər sulandı.

basaqan

basağan. salqaç. salqıç > sərkeş. asav. savuz. (# yasav. yasavan) yağı. bir

nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən.
basamaq

nərdüvanın əninə düzülmüş çubuqlarının hər biri. tərcə. dəric. dərim. darıc.
tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

basan

-otaçılıqda boğazı yoxlamaq üçün dili aşağı basan kiçik çöb: dilbasan.
boğazbasan.
-boğazbasan. dilbasan: 1. susmaq üçün verilən nərsə. susma. ağızpayı. tanğı. həqqi.
1. otaçılıqda boğazı yoxlamaq üçün dili aşağı basan kiçik çöb.
-seyrək basan: seyrək bacaq: seyrək ayaq: uzun bacağlı, qıçlı. atdım araları çox
aralı olan.
-şəpəbasan: dalqabasan. şəpəsiq. şəpəqıran. şəpəkəsən. dalqakəsən.
dalqaqıran. salpaqıran. yalpaqıran. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.
-boğazbasan: dilbasan. bir gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün

qoyulan para, nərsə. rüşvət.
basanc

saltaq. salanc. saltağan. dirsənc. istəyində çox daynaqlı olan. aşırı istək ibram,
təqaza.

basar

dürtü. basqı. girtuk. qısqı. qısqın. qısqıntı. tıxınc. basınc. fişar.
-tezbasar. -tezbazar (tezbasar) edmək, atmaq, ötmək: başdan sovmaq.

-yerbasar: yeral. qayıt. canişin.
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.
-dənənmiş iş, dənənməmiş bilgidən yeğ basar.
-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən:
dönük verərək. dövr vuraraq)
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-qutsuz quyuya girsə sel basar.
-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə.

basaraq

-birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq: soxuşmaq.
-nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq: köçlətmək. köçüləmək. köçülətmək.
küsüləmək. küsülətmək. küslətmək.
-güclə, basaraq doldurmaq, yeditmək: tıxıtmaq. -uşaq yemir tıxıtma, varı yoxdu
sıxıtma.

basca

basıv. basıc. basıt. bastıq. basva. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. çalış.
çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş.
təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq.

basıb

-basıb almaq: tutmaq. qapavlamaq ( < qapıb avlamaq). qapsamaq. qəbzə edmək.
qəsb edmək. -əğəmənliyi tutub durdu.

basıc

basıv. basıt. bastıq. basva. basca. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. çalış.
çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş.
təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq.
-basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik: sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq .
sıxlıvçılıq. sıxılçılıq.
-basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik: sıxılıvcanlıq . sıxılıvçılıq.
sıxlıvçılıq. sıxılçılıq.
-içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar: . sıxıv. - onun bu yaramaz
işləri çox sıxıvlıdır.

basıqlamaq

basqılamaq. basqıtmaq. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək. saldırmaq.
soxmaq. soxdamaq. çapdamaq. zorlamaq. qoturmaq. qotarmaq. dürtmək.
dürtdəmək. təcavüz edmək.

basılaraq

-tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq, sürülərək işlənən isti
dəmir tikəsi: ütük. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik:
itmə, basma, fişar vermə aracı).

basılmaq

dolmaq. tıxılmaq. qapanmaq (# solmaq: açılmaq. boşalmaq).
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-pambıqla kip doldurulmuş, basılmış nərsə, yastıq: sıxpaxta
- him basılmış gəlmiş üstündən yapı, qaldırırsan bir duvar, üsdən qapı. (üsdən:
sondan).

basın

basın!. tiniş!. aram!. sakit!. sərin!.

basınc

dürtü. basqı. basar. girtuk. qısqı. qısqın. qısqıntı. tıxınc. fişar.

basıncı

-axan nərsələrin basıncı, hızı, yeyinliyi, irti, sürəti: suvun. sürün.

basıncılı

suvunlu. sürünlü. yeyin. irtin. sürətili. hızlı.

basıncla

-içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş: sərpə. (> sorfə (fars)}. asqıraq.

basınmaq

1. sinğmək. sınğmaq. batmaq. dalmaq. örtünmək. 1. sınğmaq. batmaq.
dalmaq. dalınmaq. salınmaq. gömülmək. çökmək. oturmaq (təhnişin)
boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1. sinmək. (sink (ingilis). batmaq.
gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək.
düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək. azalmaq. unutulmaq.
yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.

basırılmış

-örtülüb basırılmış: salbas. gizli. (məhrəmanə) .

basırmaq

-əlləri ört basırmaq: sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. kəmçiliklərin sıypalağa vurunmaq.

basırsa

-su basırsa qarışqalar balıqlara yem olur, çəkilmişsə qarışqalar balıqları yərmiş.
-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev.

basışlıq

yarlıq. köməklik. -kimsə sənə basışlıq (basıt) vermədi.

basıt

basıv. basıc. bastıq. basva. basca. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. çalış.
çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş.
təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq.

basıtçı

yançı. yamçı. yansağ. kömekçi. yavər. (dəstyar) mədəd kar.

basıtmaq

sınğıtmaq. çökütmək. boğutmaq. qərq edmək. dərinliyinə aparmaq.
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basıc. basıt. bastıq. basva. basca. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. çalış.
çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş.
təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq.

basqalıq

qalabalıq. dolbat. tuğbat. oxluq. ox qabı. saçığlıq. saçqılıq. bolluq. bolaqlıq.

basqallamaq

səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək. sıvsavlamaq. dərdüşləmək. gah
öylə gah böylə olmaq.

basqavul

(> pəs qaravul) sırqavıl ( < sırt) ardal. artal. ardalın ( < arad dal) qoşunun dal
qolu. qoşunun dal qolundan gedən qol. əqəbdar.
(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar) .

basqet

-basket (bükset) kist: tabut. sarq. qapırsa.

basqı

1. ürk. cəza. 1. dürtü. basar. girtuk. qısqı. qısqın. qısqıntı. tıxınc. basınc. fişar.
1. salqı. təcavüz. həmlə. zülm.

basqılamaq

1. basqıtmaq. basıqlamaq. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək.
saldırmaq. soxmaq. soxdamaq. çapdamaq. zorlamaq. qoturmaq. qotarmaq.
dürtmək. dürtdəmək. təcavüz edmək. 1. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək.
çimrilik edmək. əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq.
pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək.
gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. büzmək.

basqını

-su basqını: coşqun. sel. seyl < çal.

basqıtmaq

basqılamaq. basıqlamaq. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək. saldırmaq.
soxmaq. soxdamaq. çapdamaq. zorlamaq. qoturmaq. qotarmaq. dürtmək.
dürtdəmək. təcavüz edmək.

baslıq

1. bastıq. soxtu. soxma. sucuğ, kalbas, sosis biçimintə içinə yeməklər
soxularaq yapılan yemək. 1. titr. sərlövhə.

basma

-basma qalıb, öğrətilmiş söz: soxdurulan, uydurulan sav, söz: soxsav. (sox sav).

-sövəbasma: rəngi tez uçan çap, oyma parça. (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli
olmayan nərsə). -sövə yaş: keçəri yaşam.
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-basma qalıb, öğrətilmiş fikir: soxsağış. (sox sağış) soxdurulan, uydurulan sağış,
sanıc, fikir.

-basma, gücləmə aracı: dürtgüc. dürtüc.
basmaq

1. tutmaq. -bu gün genə məni qızdırma tutdu: qızdırma basdı. 1. tutmaq.
götürmək. -sel tutdu. -yağış tutdu. -hər yanı su tutdu. 1. soxmaq. utdurmaq.
itmək. təpmək. qazıqlamaq. qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq. pozuq, çorman,
korman, pis mal satmaq. 1. (güclüyü çoxaltmaq). sıxmaq. əzmək. soxmaq.
suxmaq. -onu dərslərində, işlərində çox soxma. 1. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək.
çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq.
qısqıtmaq. pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq.
bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. büzmək.
-yağ basmaq: yağrılanmaq. yağlanmaq.

-dişin dişinə qoymaq, basmaq: dinməmək. dözmək.
-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.

-birbiri üsdən yığıb soxub basmaq, tıxmaq, yemək: dədlənmək. dürtdürünmək.
dürdələmək. tıxınmaq.

-nərsənin ucun basmaq, batırmaq: soxlamaq. soxulamaq. six barmaq ucuyla
itələmək.
-türməyə salmaq, basmaq.
-quyruğuna basmaq: təpgitmək. qızdırmaq. həssas nuxdəsinə ilişmək.
-yerə yatırmaq, basmaq: . singirləmək - boynundan tutub singirlədi.

basmaqalıb

sürək. dəğişməyən.

basmamaq

-o dallara basmamaq: bəlli konulara toxunmamaq.

basman

qurluş. sazman. sazıman.

basmaz

-it ayağın it basmaz.

basmış

-sel daşıqını basmış yer: selloy. selloyı. - selloy əkini güclü olur.
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töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc.
kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan.
kolan. quşam. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam.
qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc.
cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.

basnıq

basnığ. 1. dingin. sakin. 1. soyuğqanlı. sərinqanlı.

bassan

-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.

bastal

basdal. bardal. bəsili. yapdal. yarqal. yaraqlı. hazir. amadə.

bastıq

1. baslıq. soxtu. soxma. sucuğ, kalbas, sosis bi biçimintə içinə yeməklər
soxularaq yapılan yemək. 1. basıv. basıc. basıt. basva. basca. tapşırıq. tapşıq.
tapşırıc. tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. işlik. sürüt.
törgəş. törgüş. törəgiş. təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq.

bastır

basdır. yapırt!. yaprat!. quyla. -keçmişi yapırt, iləri çapırt. -gedəni (öləni) basdır,
qalanı yasdır (oxşa).

bastırmaq

basdırmaq. 1. yendirmək. yemək. utmaq. yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq.

əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. içinə çəkmək. sinəyə çəkmək. altına
qoymaq. geri qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr
editmək. 1. (tuxum quylamaq). tikişmək. tikşmək. əkmək. əkəmək. əkişmək. əkin (darığ. darı) tikişmək: əkmək. 1. soxmaq. suxmaq. quylamaq. -toprağa
soxdular.

-aclığını bastırmaq: qayıntı yapmaq. atıştırmaq. bir tikə götürmək.
basuşunmaq

yardalaşmaq. yardımlaşmaq. köməkləşmək.

basut

təngə. dəngə. təngi. dəngi. sığın. pənah. -təngəsizlər: sığınsızlar. pənahsızlar.
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basıv. basıc. basıt. bastıq. basca. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. çalış.
çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş.
təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq.

baş

1. dolqa. tulqa. 1. sağ. sanğ. ağıl. xirəd.
-baş olmaz: kəllə işləməz. -acıqlıda baş olmaz.
-didiksiz baş uzaq gedməz. (didik: titik. tetik. göz. güdücü. qılavuz). -baş başdan
sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü. (sürşük: süyşük. sivişik. sirşik. sırşıq. sürülü.
üstün. kəsərli. gedərli).

-ora bura, hər yana baş çəkən, baş soxan: sürsürük. sürsünük. > sümsük.
ləğzəndə. ləğzan. sülügən. sülük. avara avara dolanan. vırnığan.

-sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). (sübi: sobi. sivi. uclu, uc
uzun, iti, biz tiz nərsə).
-baş sağlığı: soğut.
-baş vermək: süvmək. süvcərmək. süycərmək. cüycərmək. cücərmək.
-işin düşsə utanmaza, üzün çevir bas duvara.
-baş barmağı iki barmağın arasına qoyub (soxub) vurulan düdmə, yumuruq:
soxulma. soxrulma. (> soqolmə (fars)}.

-bir baş dərin, yeddisi ondan derin.
-harda aş, orda baş.
-baş kasası: təpə (1. təpmək. 1. töpə. tüpə < top: topuq. şişik). kəllə.
-baş vurmaq: təkişmək. dəğişmək. çəkişmək. ucraşmaq. muraciət edmək. -işgilizi
özünüz açanmadız, ağalığa təkişin. -yasıya təkşli: qanana uyqun. (qıyından:
zulumdan).

-birbirinə baş əğmək: tapışmaq. birbirinin sözünə baxmaq.
-təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun. (təkinsəz: qatınsaz. təşrif gətirsəz).
-baş sancağı: telbasan. tük sancağı.
-baş qaldırmaq. tərsəkmək. qoğzanmaq. tuğyan, şuriş edmək.

-baş bıqmaz: baş ağrıtmaz. -uzun közgü əl küyməz, varın çoxu, baş bıqmaz.
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(közgü: maşa). (baş bıqmaz: baş ağrıtmaz).

-baş qatmaq: tutunmaq. keçirmək. məşqul olmaq. -keçən günləri nə ilə tutunduz.
-harda aş, orda baş.
-dəğirman öz işindedir, caxcax baş ağrıdır.
-iç göz özü, baş göz üzü görür.
-baş gözü gördügün qulu, iç gözü duydügün qulu. (qulu: əsiri).
-doğru köşədə qalar, yalan baş alıb gedər.
-baş vurmadan: uğralmadan. yoluğmaq. güzər edmək.
-toxa baş: qanmaz.
-baş götün bir yerə yığmaq: tutuzdurmaq. quraşdırmaq.
-baş vermək: uclanmaq. içlənmək. başaqlanmaq.
-baş vermək: düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. ilgi göstərmək. -bu işləri mən
düşünmərəm.

-torba biçimində olan baş, əğin örtüyü: turban. torban. burqa. üz bölümü torla
qapalı çadıra.

-üstbaş: üzgöz. zahir. (# içalt. içat: batin).
-bir yerdə aşağı baş: yör. yörə. sürə. -yörə əğləşməyin, buyurun törəyə). (bur: bir
yerin ortancı bölümü) tör. törə. dur. sura. sədr. bir yerdə yuxarı baş.

-baş yaraqın bulmaq: işinin çıxarın tapmaq. (yaraq: çarə).
-dənsiz döşsüz aş olmaz, bilməz gəzməz baş olmaz.
-baş qulağ edmək: yubatmaq. yupatmaq. yopatmaq. burbatmaq. dalı salmaq
gecikdirtmək. girdələmək. curlamaq. başdan eləmək. -o işi yupatdi.

-geyimin, nərsənin yaxa, boyun, baş tuşu bölümü: yelkə. yeltə. yalqa. yalta. -tökük
yaltalı geyim: çiğni düşük paltar.

-yatırkən baş altına qoyulan, otururkən söykəncək kimi işlənən yastıq, mitəkgə:
yasıq. yastıq.

-yası baş buruq: başı pəx piç. (yası: pəx).
-baş sağlığı vermək: yasramaq. yosramaq.
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-yıxılmayar ev olmaz, başıqanlıda baş olmaz.
-baş çəkmək: yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək. vaz keçmək. yaytunmaq.
yaytuşmaq. qaytunmaq. qaytuşmaq. danğılmaq. dartunmaq. münsərif olmaq. -gedmək
istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu işdən
yaytun.
-baş yetməsə qırxında, baş qutarmaz qırğında.
-geri qalar yükünüz, baş qoşdunsa özgüyə. (yükünüz: məsuliyyətiz)
-götün görən baş gözünü qurtlamaz.
-qol açmazı, baş açır qolay. (baş: ağıl) (qol: əl)
-baş tutturan: təşəbbüskar.
-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.
- baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq: bir sökəm: bir süyəm (sıyam.
siyə. sövəm) (sox: işarə).
-körpə, yeni cücərmiş, baş vermiş bitgi, nərsə: sivrik.
- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.
- baş sağlığı: savrut
- baş sağlığı vermək: savruqmaq
-baş sağlığı vermək: savrutmaq. sıxıntısın atdırtmaq. sərinlətmək.
-açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan aralıq: sərə. ( < sərmək.
sərəmək)
-baş beyni işləməyən: sayığ. sayağ. ( < sanğsız. sağsız)
- şiş baş: iti uclu. (şiş: mil. milə).
-əğin baş: sırt.
-sırbaş. sırıbaş. sırabaş: 1. toyxan. toyxanı. çoğan ( < çoğ, çox xan) toy yığvasın
dolandıran. tamata. tamada. 1. yeməkli böyük toplantıları yönədən kimsə.
- soxu baş: çubuğ başı, hoqqası.
-üsbaş: üzüş. üzgöz. bürgək. duruğ. durğ. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış
qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük.
yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. libas. qiyafə.
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rukeş. puşeş. sətr. kisvət.
-sağat baş, ertən bas. (sağat:sağlam. sağan. sağlıqlı). (ey başı yerində olan, işə
erkən başla).
-sağat baş, ertən bas. (sağat:sağlam. sağan. sağlıqlı). (ey başı yerində olan, işə
erkən başla).
-başqaravul> pişqaravul : salçı. qoşunun önündə gedən qol. devriy. kəşf qolu. (#
dalçı: qoşunun dalında (ardında) gedən qol)
-baştutan: salbaş. qalabaş. dikəbəy. məğrur.
-qalabaş: salbaş. baştutan. dikəbəy. məğrur.
- uysal, baş aşağı, həlim göstərişli: quzu kimi. quzu quzu.
-. qandırmaq üçün, özünü uysal, baş aşağı göstərmək: quzu dərisinə bürünmək
- saç saça baş baş: qızqın, yaxın döğüş.
-baş daşı: sal. (dal: sal daşı üstünə dikə qoyulan daş)
-baş göt olmaq: salınmaq. düşmək. yıxılmaq.
-birbirinin baş beynin aparmaq: sağrışmaq.
-kiçik baş: quşbaş
-başörtüyü: saçırqaç. saçırquç. sarığuç. sarquç. saçlıq.
-baş beyin aparan: sağsağan. çox danışan. gəvəzə. vərrac.
-baş düğün: salqan. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit. çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan
düğün.
-bir nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən: yağı. salqaç. salqıç > sərkeş. basağan.
asav. savuz. (# yasav. yasavan)
-başxan. : böyük başçı. salğar. salvar > salar.
-salabaş: saltabaş: salma. salman. səlman. salmata. salaxanta. suyuğ. qeyd şərtsiz.
laqeyd.
- salpan baş: uzun, sivri kəllə. (salpan:sallaq).
-başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq.
sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə
dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin,
alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
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-sarbaş: başı sarıqlı, əmmaməli, börklü, yəmşəkli. (# çalbaş: dalbaş: başaçıq)
-türkoloji qolunda baş bilən: türklükçü.
-dağ görkü daş, ər görkü baş. (görkü: gözəlligi).

başa

-başa çəkmək: sıyıpqarmaq. sıpqarmaq. çıpqarmaq.
-başa düşən: seçici. seçən. anlayan. dalqan. dalıqan. tanlayan. tanayan. bilgəyən.
seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa
-nə işlər var gəlməzki başa, dönər çoğun yoxsulda paşa. (dönər çoğun: fırlanar
fələk. devir çönər)
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı
başsız, usqan usqıt, ağıllı ağılsız bilməz, amma əksiklik hər kişinin işi değil)
- hər başa düşə gəlməyən duyqular. (düşə gəlməyən: nəsib olmayan. qismət
olmayan).
-duran başa iş gələr. (dirik əsən bolsa, tan oluş görər). (tan: tanğ. çox).

-düzüquylu başa düşməyən: qansayamayan. qanıqsayamayan. düşünüb
inanmayan. -ölümlügə qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir
gün öləcəkli olduğuna).

-başdan başa: diş dırnağ. -diş dırnağla: var gücü ilə. -diş dırnağına can
qorallanmaq: təpədən ayağa yaraqlanmaq.

-əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə. (süzülmə:
əkilmə).

-başa salmaq: tutuzdurmaq. qandırmaq. -ona bir söz tutuzdurmaq çox güc. 1.
ilişdirmək. bəddəmək.

-bir başa: düz. dosdoğru. durmadan. burmadan. müstəqimən. -düz evə ged.
başabaş

dəğdəğə. dəğər dəğərinə. təktəkinə.
- başabaş, paya pay alver edmək: alım verimlə satğaşmaq.
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başaçıq

çalbaş. dalbaş. (# sarbaş: başı sarıqlı, əmmaməli, börklü, yəmşəkli) .

başaq

-dolu başaq əğilər, başaq boşsa dik durar.
-boş, dənəsiz başaq, dənə: yelboğaz. yelqozağ. yelöy.

başaqı

başağı > mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər .

başaqın

-taxılın yalnız başağın üzmə: siyirmə biçmə.

başaqıntan

-taxıl başağından uzanan qılçığlar: sür. sürə. sürmü. sürüv.

başaqlanmaq

1. çiçəklənmək. barlanmaq. gül salmaq. 1. uclanmaq. içlənmək. baş vermək.

başaqrısı

başağrısı. güdaz. kövdaz. - bu bir yandan bizə güdaz oldu.
güdaza vermək: ələ, lova vermək .

başan

-yanan odur, kəndi başan kül olma. (yanan odursa, sən niyə bəs kül olursan).

başarcanlı

dişli dırnağlı. pişmiş. edəmən. mahir.

başarcanlıq

yetbəlik. yetbəcərlik. məharət. maharət. ustadlıq. ustağlıq.

başarçılıq

- başlılıq başqa, başarçılıq başda. (başlılıq: ağıllılıq).

başarı

ucğur. ucur. məharət.
-öc almanın güclü yolu başarı, səndə başarı, öclüvü qırar. (qırar: üzər).
-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.
-başarı qazanmaq: saçarlanmaq. çiçəklənmək. açılmaq. gəlişmək. böyümək.
-bu işləri uyutma (uytama), başarı, icra yolları: sağın. törətim (tovlid) sağlama,
düzətmə, yasatma, fənn işləri.
- başarı sağlamaq, barlaşmaq: müvəffəqiyyətə nail olmaq.

başarıq

yaraş. yarac. çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. usluq. (ustalıq) məharət.
çiğəlik. çirəlik. girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. əhliyyət. ürzə.
ləyaqət.

başarıqa

-kimlik başarığa satılmaz.

başarıqsız

becərəksiz. sıpısalığ. (salığ: qırıq).

başarılar!

yol yarasın. (yarasın: uğur olsun. xeyr olsun). yolun uğurlu, açıq olsun. istəklərivə
çatasın. müvəffəqiyyətlər!. nailiyyətlər!.

başarılı

sürgən. yörgən. törgən.
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başarılıq

salbat. zirəklik.

başarmaq

1. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək. yapmaq. icra edmək. buyrulan işlər başarılıb bitdi. 1. salmaq. sallamaq. qılmaq. döşəmək. uyqulamaq.

icra edmək.
başarmaz

-bilimsizlər başarmaz, yorumsuzlar qayğılı. (yorumsuzlar yoğursuzlar.
sanalanmazlar. düşünəməzlər). (qayğılı: anqıra. şaşa. heyran).

başaşaq

-başaşağ, şərməndə olmaq: salınmaq.

başbaşa

ayrı ayrılıqda.
-başbaşa qoymaq: yedişmək. (yed < metatez > dey) deyişmək. gedişmək. gərişmək.
gerişmək. qırvaşmaq. qırvışmaq. qırvalaşmaq. sözləşmək. söyləşmək. mubahisə
edmək.

başbəlası

sarsataş. salsataş. sırsataş. sırnaşıq. əlayağa dolaşan. - buda bizə sarsataş
oldu.

başboş

quşqunsuz. dərbədər.

başçı

-böyük başçı: başxan. salğar. salvar > salar.
-el başçı: yolata. rəhbər. -eli düzən, eli pozan el başçı.

başı

ağlı . -aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş.
- atdım başı: atdımsayın. (sayın:hər).
-başı başına olan yox, nədən yoxsa ölən yox. (sevmək öğrəşilir)
-gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab:
suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.
-nərsənin uc ucu, ağız ağzı, lap qırağı, başı: silə. - dam herəsiynən silə durmuşdu. uçurum siləsində. - sənin əlindən silə gəldim: cana gəldim bıqdım. (siləmə: cana
gəlmiş.
-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.
-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu nədir.
- ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa
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- başı siləli: başı sarıqlı. (silə: sarıq).
- dağın başı dumansız, ərin başı gümansız. (gümansız: xiyalsız). (dağlar başı
dumansız, ərlər başı gümansız).
-hər elin vardı başı, bizdədə el daşdı başı.
- çubuğ başı, hoqqası: soxu baş.
-(ey başı yerində olan, işə erkən başla). -sağat baş, ertən bas. (sağat:sağlam.
sağan. sağlıqlı).
-bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay.
kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
-quşbaşı:1. avanaq. axmaq. saya. sadə. 1. yavan. quru. qatıqsız. qatqısız. sadə. quru çörək. - yala çay, qəhvə: qayıq olmayan (sadə) çay, qəhvə. - yala kek: sadə
kek. - yala geyim: sadə geyim. 1. təmiz, açıq, düz, saf kimsə. 1. yalın. yada. yata.
çala. çalağ. bəsit. saya. sadə. - yüz işçi. sadə işçi. sıradan işçi. təxəssüssüz işçi.
-güpünün toppuz başı: küpü. güpü. baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı.
-başı başına: özlügündə. təkliyində. -elə o başı başına bir evrəndir: elə o elə
özlügündə, təkliyində bir dünyadır
-başı titrəyən, əsən: salbaş.
-başı sarıqlı, əmmaməli, börklü, yəmşəkli: sarbaş. (# çalbaş: dalbaş: başaçıq)
-savağbaşı: savacağ. savac. savağ. su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd,
səd, nərsə.
-başı soyuq: diqqətsiz.

-başı soyuqluq: diqqətsizlik.
-bilməm nədən dolu başlar cibi boş, cibi boşlar başı boş.
-kişi başı daşdan qatı.
-bəxdəvərin başı qalsız, dəmirçinin atı taxsız. (qalsız: qovqasız). (taxsız: nalsız).
-dağlar başı dumansız, ərin başı gumansız (olmaz). (gumansız: gümansız:
xəyalsız).

-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).
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-qudurqanın kəndi başı kəndisinə yük olar.
-başı dik çıxmaq: üzü böğrü çıxmaq. üz döndərmək.

-kişi başı daşdan qatı.
-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

-su başı: sulağ. suğal. suvat. sutav. sıvat. su götürülüb içilən yer. (abeşxor).
-subaşı: suvsal. (suvsar). suyu salan, qoyan görəvli.
-süybaşı: subaşı: ləşgər, artıc, arteş başı. süyüçü. subəyi. subay. qoşunçu. ordaç.
ordubaşı. sipəh salar. arteşbod.
-qoçbaşı: üstün, situn, sutun, qolun başı.

-başı yastı ağılı ilan: yatağan.
-burbaşı: tümşük > təmişg. böyütgən. heyvan üz burnuna oxşarlıığndan bu ad
verilmiş.

başıqanlıta

-yıxılmayar ev olmaz, başıqanlıda baş olmaz.

başilə

-kişilik varlığı başilə könül.

başım

-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı
-başım olsa: başım sağ olsa . -eşşək ayar başım olsa , dənizdən su içərəm. (ayar:
aytar. deyər). (yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) .

başın

-çaxçax başın döğər, dəyirman bildiyin elər.
-başın üzmək: təpələmə. öldürmək.

-çaxçax başın döğər, dəyirman bildiyin elər.
-ucun başın bilmək: (uc: göt). işin için bilmək.
-başın təpəsinə dolağlanan başlıq: dövcə. duvça.

-başın yerə qoymuş: yaypan. yatmış. -yaypan biçənək (əkin) biçilməz.
-arvad başın yoldu: arvad yolundu: başın açmaq. arvad kəbinin bıraxıb boşandı,
canın qurtardı.
-dərə daşın sel alsın, ocaq başın sağ olsun. (daşın: dışın)
-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.
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-yalnızlıq çevrənin boşalması yok, başın boşalmasıdı. (için yoxalmasıdır)
- sözlə başın qatmaq, oyalamaq. sözə tutmaq.
- saçın başın yolmaq: çox üzülmək.
- başın sağusun: sağ olsun, yaşasın.
- başın ətəyinə salmaq: bağış, ötüş istəmək.
-eşidən qulaq başın dardan qurtarmış. (eşitdiyin doğruca açıqlamış, qavramış kişi,
başın dara verməz).
-kişi başın pozanda ''söz'' düzəndə söz.
-sözlə işin bir olsa, başın uca qolun zor.
-kəndi aşın kəndi başın, öz işinlə kəndin aşın.

başına

qaravsız. güdüsüz. baxımsız. bəksiz. - qaravsız ev. - qaravsız xəsdə.
-iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir
yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit). (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.
-başı başına olan yox, nədən yoxsa ölən yox. (sevmək öğrəşilir)
-alçaq kötü dağ başına çıxmaqilə ucalmaz.
-burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun.
ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.
-özbaşına: özbaşdağ. sollama. sallama.
-başı başına: özlügündə. təkliyində. -elə o başı başına bir evrəndir: elə o elə
özlügündə, təkliyində bir dünyadır
-tək başına: saltan. yalına. - ətacı saltan gəlmiş saltan gedmiş.
-tək başına:savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). ayrı. dalqıc. başqa.
müstəqil.
- dilin dolan başına, el qadasın al vədəsində!.
-başına çıxmaq: yelkəsinə minib almaq. çiğnində oturmaq. birini üstələyib əlaltılamaq.

-qabı çevirib, başına çəkmək, içmək: tikmək. dikmək.
-tüfək başına vurulan dəlici, deşici qəmə: deşnə ( < deşmək). sərneyzə.
-saymayıb başına bıraxmaq: yeləmək. yeləmgətmək. əsgərmək. əsgərtmək. -uşağı
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yelib əsgərib qoysan nəyə varar.
-birinin oyun, düşüncəsin etgiliyərək aldatmaq, başına şirə yaxmaq:
usmaqlamaq.
-başına artırıldığı sözə güclülük, itilik anlamı artırır: yel.

-nərsə başına, çevrəsinə yığışmaq: üşümək. üşmək. birikmək. toplanmaq. dərilmək.
darılmaq. (# uçmaq: dağılmaq. çalınmaq. saçılmaq).

-təkbaşına: yalxayı. tək. təkinə. -otlağda yalxayı gəzən bir inək gördüm. -gecə
gözündə, yalxı yalxayı hara belə.

başınacan

qırqılım. qıpqılım.
- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım
sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan) .

başını

- başını sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq. (sapcayın: sıpçayın.
çapcayın. qırçayın).
-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman
görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

başınta

-balığ, kəpənək kimilərin başında olan dalğac (hissi şaxək), buynuzluğları:
sorğıc. soğıc.

-yanağın örtüb, başında qalıb: surəti məsələni silmək.
-dan başında: dan ucunda: tələsiklə. -dan başında yapılan iş oldu: iş tər tələsik
yapıldı.
-dan aşırı: dan atanca: səhərə dək.

-su ayağında atılan, su başında yığılar.
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-nərsəni başında açmaq, atmaq, savmaq: sıypatmaq. sıpatmaq. sırbatmaq.
sıyrıtmaq.
- saçağ başında gurlamaq: isti yunaqda tərləmək.
-qanmaza ver çörəyi, başında yığ kürəyi.
-oyu (fikri) dağınıq olan, huşu başında olmayan kimsə: saçğın. saçığın.
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-dağ başından aşar, yer qıyıdan. (qıyıdan: qıyısından: qırasından. qırağından).

-başından vurmaq: təpələmə.
-oy başından keçirmək: savurmaq. xiyyallanmaq. - o çağları bir kərədə olsun belə
savurma.
-başından eləmək: satığlanmaq. canın qurtarmaq. qurtulmaq. xilas olmaq. - güclə
ondan satığlandım.

başısoyuq

1. sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. ağzına gələni danışan. 1. yalqarı. yalğar.
sılğır. laqeyd.

başısoyuqluq

səvrəmişi. söhrəmişi. qısrıtlıq. qıtsırlıq. səhlənkarlıq. qısırlıq. təəllül.
-başısoyuğluq, qəflət edmək: sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna,
axışına vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq.
önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. boş tutmaq. ötürmək.
qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev
eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.
-acınmasan canıva, hər iş gələr başıva.

başızta

-başızda gəzən: başızdan keçən. ağlıza gələn. -başızdan keçən hər nə: ağlıza gələn
hər nə.

başıztan

-başızdan keçən: başızda gəzən. ağlıza gələn. -başızdan keçən hər nə: ağlıza gələn
hər nə.

başqa

1. boşqa. dolqa. tulqa. məxzən. tanker. 1. boşqa. dolqa. tulqa. döğüş börkü.
çalıq. çəlik. qapsa. qaspa. 1. yan. -yan söz olabilməz. -yan yerə gedmədən bura
gəldim. 1. ə'la. çox gözəl. 1. sava. sova. savayı. savrı. sayrı. səyri. alahı. ayrı.

sayirə. saerə. qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı
qulluq?!. 1. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). ayrı. dalqıc. tək

başına. müstəqil.
-indi verilib, başqa çağda alınan borc: süfdə. savda. savat ( < savmaq). (sonraya
qoyulmuş).
-başqa biri: yançı. (yad, kənar adam). -sən yeməsən, yançısına pay olur.
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-hər nəyin itirsən itir, özün başqa. (özün özündən).
-solumaq diri qalmaqdır, yaşamaq başqa bir nərsə!.
-başqa, özgə əl: yanəl. yad əl.
-başqa yerdən gətirilmiş: salma. gətirmə. - salma görənək. - salma din (: başqa
yerdən gətirilmiş rəsm, dəb, din). -salma su: çəkilmiş arx.
-nərsəni bir başqa nərsiyə sürtmək: sığalamaq.
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə
dil biriz.
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada)
-nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb yaralanmasını önləyən tikə, bəd: sipər. çıpır.
savır. (1 < çırpmaq. 1 < savmaq).

- başlılıq başqa, başarçılıq başda. (başlılıq: ağıllılıq).
başqabaşqa

-başqabaşqa konulara ayrılmış hər bölümün biri: quşaq. qismət. -tilvizyon
verdişlərində ''gülməcə quşağların'' qaçırmaram.

başqaları

-başlı kişi öğrənməyə əğimli, başqaları öğrətməyə eyimli. (başlı: ağıllı). (eyimli:
əğimli: meyilli. tərcih edir) .

başqalarıntan

-çağından, başqalarından gec yetişən, pişən: sava. sova. - sava yemiş: gec yetişən
yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa sava əkinlərdə yaxşı olur.

başqalaşmaq

səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək. dəğişmək. mütəhəvvil olmaq.

başqan

1. başxan. böyük başçı. salğar. salvar > salar. 1. sərpər. sal. sala. rəis.

başqanı

-saldatların başqanı: salqar. sağlar. salur (> salar (fars)}.

başqaravul

> pişqaravul. salçı. qoşunun önündə gedən qol. devriy. kəşf qolu. (# dalçı:
qoşunun dalında (ardında) gedən qol) .

başqasın

-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən,
bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

başqatası

başqadası. başbəlası. sarsataş. salsataş. sırsataş. sırnaşıq. əlayağa dolaşan. -

buda bizə sarsataş oldu.
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başqavıl. pişdar. sürqavıl. (#basqavul (> pəs qaravul): sırqavıl ( < sırt) ardal. artal.
ardalın ( < arad dal) əqəbdar).

başqənt

başkənd. yastanağ. yastana. astanağ. astana. taxlıq. təxlik. payitəxt.

başqoyu

başveri. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. tapqış. kürnüş. təzim.

başqurluq

başquşluq. sürüt. tutu. iştiğal. məşquliyyət.

başla

-atda güclə yeriş, ərdə başla iş(sayılır, hesaba gəlir).

-(ey başı yerində olan, işə erkən başla). -sağat baş, ertən bas. (sağat:sağlam.
sağan. sağlıqlı).
-könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar. (qutaylığa: xoşbəxlik).

başlamaq

1. (birdən) işə keçmək. sıçaşlamaq. saçaşlamaq. 1. salınmaq. - yarın işə
salınmadan bir bizə uğra. 1. salışmaq. qoyuşmaq. 1. tutmaq. -baş ağrısı tutdu. burdan tutun başacan. 1. suvaşmaq. sıvaşmaq. girişmək. sarılmaq. -erkəndən işə
suvaşdıq.
-sevməyə başlamaq: savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək.
əğrilmək. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək.
sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu.
-quruşqa, qurumağa başlamaq: qururamaq. qurğamaq. quruşqamaq. - yay gəldikdə
hava qurarar.
- yapılan nərsəni bəğənməyib, başdan başlamaq: sil başdan.
-beyni kütəlməyə başlamaq: qurusamaq. arğıqsamaq. arıqsamaq.

-damcılamağa başlamaq: damayazmaq.
-yeriməyə başlamaq üçün iməkləmək: yerikləmək. yeriksəmək. yersəmək.
başlamaqın

-bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək: bir işi ilkin kərə görmək. saçınmaq.
saçdamaq. süfdə edmək.

başlanqıc

-başlanqıc yerinə dönülən dolaşım, gəzmə, gəziş: tuğ. tur. dolanma.

-unutma!. başlanqıc əlindədi, qurtarış uğrunda. (uğrunda: baxtında. bəxtində).
-bir işin başlanqıc gərəklərin yerinə gətirmək, hazırlamaq: saçaltı yapmaq.
-bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası, nuxdəsi: sapağ. savağ. çapaq.
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başlanqıcı

-hər nəyin başlanqıcı: saçıt. saçdağ. süfdə.

başlanması

-sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.

başlar

-bilməm nədən dolu başlar cibi boş, cibi boşlar başı boş.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz
anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər,
heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

başlasın

-onqa başlasın: xeyrə gedsin.

başlayıb

-başlayıb sürdürmək, dəvam edmək: tikmək. dikmək. -tarın götürüb, çalmağa
tikdirdi. -söyləməyə tikdirdi.

başlayıbtı

- düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.

başlayınta

-inanc başlayında, usluq susar, oyu gidər. (usluq: məqulluq).

başlı

1. uslu. ağıllı. -söyləyən dəlisə, eşidən başlı gərək. 1. dolqalı. tulqalı. 1. sivrək.

sivrəgər. qurnaz. qura. zirək. huşlu.
-keçi başlı: heç cürə, bir türlü yumuşamayan, vazkeçilmədən sürdürülən inad.
-başlı kəlləli kimsə: usmuş. usmanlı. düşüncə yiyəsi. düşünəcəkli. anlaqlı.
-nazik, ağıllı başlı, yumuşaq, məqul olan: uyqulu duyqulu. uyuq duyuq. ictimai olan.
-üslü başlı: sırğov. arın yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli.
-yumşaq başlı: silik. uysal. alçaqkönül. əsik. sıypa. sıypac. firutən. mütəvaze'.
(sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik).
-huşlu başlı: sağın. sağlam. ağla yatqın. ağıllı. ağıllıca. mə'qul. insaflı. normal. fərsatlı.
idraklı. əqli səlimli. mötədil. məntiqli. anlamlı. mə'nalı.
-başlı kişi öğrənməyə əğimli, başqaları öğrətməyə eyimli. (başlı: ağıllı). (eyimli:
əğimli: meyilli. tərcih edir)
-kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı
bir daş qoyur hər bir yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit).
-iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir
daş qoyur hər bir yolun başına. (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
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- saya başlı. (saya: sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ. yalpaq.
suvağı. sıvağı. səthi).

başlıq

-qoyma başlıq, saç: saçlıq > saşlıq. komaçı. peruk.
-yassı, ənli, pəx təmrən, başlıq (ox): yasıc.

-geyimə tikilən, yamanan başlıq: yanğalduruq. yanduruq. -yanduruqlu paltov,
yağmur.

-başın təpəsinə dolağlanan başlıq: dövcə. duvça.
başlıqa

cəmiyyətə. - başlığa (cəmiyyətə) görə doğum oranı, nisbəti: doğuş orun. (oran:
orun. nisbət. yüzdə dər səd. reyt).

başlılıq

ağıllılıq . - başlılıq başqa, başarçılıq başda.

başlır

-fəlsəfə sorquyla başlır, sorağla sürür. (sorquyla: sualla) (sorağla: yanıtla. cəvabla)

.
başma

-başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq.
sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə
dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin,
alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

başmaq

-uzun qonçalı, səğəli başmağ: sapaş. sapac. sapat.
- sıtana papaq tikir, cıddana başmaq. (sırtın: sıtan. şeytan).

başmaqçı

-başmaqçı bizi: tığ. qazma tığı. ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi
nərsələri tikməkdə işlənən biz çeşiti.

-geyimi, başmağı çıxardılan yer: soyunuq. soynuq. camedarxanə. camexanə.
başmaqçılıqta

-başmaqçılıqda gönü dəlməkdə işlənən ox, biz arac: düpoya. düpoy. biz.

başmaqın

başmağın. ötügün. - paltarı, ötügün salıb oturdu. geyim başmağın çıxartdıb əyləşdi.
(salmaq: çıxarmaq).

başmaqlarla

-özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan: sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ.
sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq . sığaq) patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.
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-yoxsa gücün ayaqda, başmaqda suç arama.
-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq: quşgözü.

başnla

- köp bilən ged, öz başnla yürə. (köp: çox). (yürə: davran. rəfdar ed).

başörtüyü

saçırqaç. saçırquç. sarığuç. sarquç. saçlıq.

başsaqlıqı

-ölənin yaxınlarına başsağlığı diləmə, vermə: yasıyat. oxşayat. təziyət. təsliyət.

başsız

1. (qayanğ. cayanğ) çalınmış. çılqın. çırpıq. çırpınmış. vırqın. çalanğ > çərənğ.
salanğ. dəli. ağılsız. 1. sanaz. ağılsız. səfeh. 1. dolqasız. tulqasız.

başsızlıq

salanğlıq. çalanğlıq > çərənğlik. (qayanğlıq. cayanğlıq) çalınmışlıq. çılqınlıq.
çırpıqlıq. çırpınmışlıq. vırqınlıq. dəlilik. ağılsızlıq.

başta

- gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.
-kötülərdən yaxcılığı umarsan, toxmaq başda çomağıvı yığarsan.
-başda oluşan dəri oğuntusu: səbus < çapus. kəpək ( < çəpək). qoğaq.
-us başda, altın daşda. (us: ağıl)
-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə
- başlılıq başqa, başarçılıq başda. (başlılıq: ağıllılıq).

başta

başda. ilkin. -ilkin sizə demişdim axı.

baştaq

başdağ. padşah. sultan. saltan. el içində seçgin, güclü, bilgin kişi.

baştam

başdam. salğar. çatı qat. balaxana.

baştan

başdan. yalıbaşdan. alnbaşdan. yalıdan. alnıdan. yenidən. dalbaşdan.

enğbaşadan. enbaşadan. təzəşdən. -almışdında, yalbaşdan niyə aldın.
-baş başdan sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü. (sürşük: süyşük. sivişik. sirşik.
sırşıq. sürülü. üstün. kəsərli. gedərli).

-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.
-başdan başa: diş dırnağ. -diş dırnağla: var gücü ilə. -diş dırnağına can
qorallanmaq: təpədən ayağa yaraqlanmaq.

-başdan sovmaq: tezbazar (tezbasar) edmək, atmaq, ötmək.
-su başdan aşmasın, durum kökdən pozulmasın.
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-ağac dibdən su içər, kişi başdan.

-qadını başdan, çağanı yaşdan (əkit. öğrət). (yaşdan: uşaqkən). (çağa: bala).
-əşivi başdan, çağavı yaşdan (əkit. öğrət). (yaşdan: uşaqkən).
-başdan sona: başdan dibə: durşuna. duruna. tutşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya.
teyxa. tümüylə. büsbütün. bütünüylə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan sonra durmuşu
durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib palçığ olduq.

-başdan eləmək: yubatmaq. yupatmaq. yopatmaq. burbatmaq. dalı salmaq
gecikdirtmək. girdələmək. curlamaq. baş qulağ edmək. -o işi yupatdi.
-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.
-başdan eləmək, atmaq: savanlamaq. savlamaq. savsaqlamaq. savqarlanmaq.
-başdan çevrəyə (alna, üzə, yana, dala) çıxan, düşən, sarğan saç: saçağ <>
sağac.
-başdan başa: salvasal. tamamilə. - salvasal kərdilər sulandı.
-bir başdan savma sulama: savdırma. (çavdırma).
- ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz. (əsik: əsrük. kefli)
-sil başdan: yapılan nərsəni bəğənməyib, başdan başlamaq.

baştanaşaqıya başdanaşağıya. başdanbaşa. durşuna. duruna. tutşuna. teyxa. tümüylə.
başdan sona. başdan dibə. büsbütün. bütünüylə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan
sonra durmuşu durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib
palçığ olduq.

baştanbaşa

başdanbaşa. başdanaşağıya. durşuna. duruna. tutşuna. teyxa. tümüylə.

başdan sona. başdan dibə. büsbütün. bütünüylə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan
sonra durmuşu durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib
palçığ olduq.

baştansovtu

başdansovdu. salsırı. sürsat. yaxma bulamac. tez, kötü yapılan iş. - yaxma
bulamac otağı boyamış.

baştaş

başdaş. yancıq. yatdaş. həmxabə. həmsər.

baştaş

başdaş. yandaş. həmsər.
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başdaşmaq. yancıqlanmaq. yancıqlamaq. yatdaşınmaq. (həmxabə olmaq)
(yaxınlıq, cima edmək).

baştutan

salbaş. qalabaş. dikəbəy. məğrur.

baştübən

təpə taxlaq. kəlləmallaq. təpəsi üstə.

başveri

başqoyu. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. tapqış. kürnüş. təzim.

başvurmak

salmaq. dəğinmək. əl atmaq. - güc salmaq: zorlamaq.

başyazısın

-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.

bata

-suya girən bata bilər, dağa qalxan düşə bilər.

bataq

sini. kasa. lavabo. pislik çuxuru. çalasər.
-sevgi batağ, yoxluğu qalağ. (qalağ: veyran. xaraba).

bataqa

badağa (> patava. patabe (fars). baldağa (baldıra) dolanan bez. -badağa
hörgətmək: patava bağlamaq. (hörgətmək: yörgətmək. burğatmaq. dolamaq).

bataqlatmaq

yüklətmək. dayandırmaq. taxdırmaq. doğrultmaq. oxlatmaq. dikdirmək. həml,
mübtəni, isnad, itlaq edmək.

bataqlıq

sınğar. sinək. çuxur. havza.

batalıqta

-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.

batam

-içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş: sürmüş alı.

-sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam
içi qarışığı: dalğan. təlgən. dadğın.

batan

bat < met > < tab. taban.
-batan günün çıxacaq, keçən günün qayıtmaz.
-yuxuya batan qalxdı, ona dalsınan batdı! (yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya
vurmaq).

batana

-günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü: sabah. sapağ. savağ. ( <
sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) açılan gün. gündüz.
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- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.
-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə.
(oxdu batar gözüvə: kor olarsan)
-qatı əsən, tez yatar, asda gələn, zor batar.
-sevgilər batar, yoxluğu qalar.
-suça batar: yaxılar. -tıxıta taxılmayan, yaxılar: fizulun qarşın almayan, suça batar.

batası

-ay qız səni qara batası, yaz gələli gülə yatası. (alqış).

batə

badə < bardaq. sağrıq. (çaxrıq) içgi içtəkəni (istikanı) .

batı

batsığ. məğrib. baxtər.
-quzey batı: quzgecə.

batıb

-sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.

batıq

batığ. 1. sınğar. sinək. çalaz. çanağ. lavabo. (dəsşuy. zərfşuy). 1. yenil. enil.

çuxur. (#yelin: şişik).
batılmasın

-acı yoxdur dinilməsin ölümlə, olay yoxdu batılmasın ötünlə. (ötünlə: zamanla).

batım

batın. sop. sovub. soğub. soba. kötək. çubuğ. güvənlik güclərinin işlətdiyi

dəğənək.
batımcan

-yeralma soğan badımcan, səni sevərəm doyuncan.

batımlamaq

batınlamaq. batumlamaq. soplamaq. sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq.
kötəkləmək. çubuğlamaq. dəğnəkləmək.

batımlaşmaq

batınlaşmaq. batumlaşmaq. soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq.
sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. dəğnəkləşmək.

batın

batım. sop. sovub. soğub. soba. kötək. çubuğ. güvənlik güclərinin işlətdiyi

dəğənək.
batınlamaq

batımlamaq. batumlamaq. soplamaq. sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq.
kötəkləmək. çubuğlamaq. dəğnəkləmək.

batınlaşmaq

batımlaşmaq. batumlaşmaq. soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq.
sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. dəğnəkləşmək.
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satır. sağır. bələş. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən qalan iz) pisgil.

pasaq. şaqqıldağ. kir. ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.
batırar

-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.
-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

batırlara

-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən,
yığılan paranı toplamaq: kisələmək .

batırmaq

1. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq.
sıxmaq. 1. sindirmək. bandırmaq. - çörəyi suya sindir. 1. soxmaq. -suya
soxmaq: qərq edmək. -yerə soxmaq: öldürmək. 1. sürürtmək. züğürtmək.

süğürtmək. sovurtmaq. yenitmək. yıxmaq. iflas edmək. batqıtmaq. məfluc
edmək. üzütmək. üzgütmək. xərab, təxrib edmək. 1. (qaqıya. xıxa). bulamaq.
bələmək. qaqalamaq. qaqlamaq.
-sıvışıq, sızışıq nərsə ilə bulamaq, bələmək, pisətmək, batırmaq: sırımaq. - uşağ
özün sırıyıb. - yağ əlimi sırıdı.
-sıçıb batırmaq: salmıtlamaq > samartlamaq.

-nərsənin ucun basmaq, batırmaq: soxlamaq. soxulamaq. six barmaq ucuyla
itələmək.

batırsa

-tuş gətirsə yağdırar, tuş batırsa (batır isə) caydırar. (tuşu: bəxti).

batırtı

- mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı: sürdü mənim qutumnu.

batırtmaq

sınğıtmaq. daldırmaq.

batqa

saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. bələş.
bulaş. kir. kəsafət.

batqın

küspə. köspə. çökbə. çöktüş. uçğuq. çalağın.

batqıtmaq

sürürtmək. züğürtmək. süğürtmək. sovurtmaq. yenitmək. batırmaq. yıxmaq.
iflas edmək. məfluc edmək. üzütmək. üzgütmək. xərab, təxrib edmək.

batlaq

butlaq. salt. mütləq.
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baruşma. utum. utam. (ötəm. ötüm) aparış. qələbə çalış.
- gəminin suya batma ölçüsü: gəminin su sığımı.

batmaq

1. (sınmaq. sinmək. yaxımaq. yapışmaq. yatımaq. -bu söz könlümə yaxıdı: yatıdı,
yapışdı). 1. baruşmaq. üstərmək. üstələmək. qələbə çalmaq. çirə olmaq. 1.

sinğmək. sınğmaq. dalmaq. basınmaq. örtünmək. 1. savılmaq. yoxumaq.
sönğmək. engəymək. yengəymək. - keçdi günü, savıldı günü. 1. sığınmaq. günəş sığmış. (# çıxmaq). 1. sınğmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq. gömülmək.

basınmaq. çökmək. oturmaq (təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə
gedmək. 1. sinmək. (sink (ingilis). basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına
girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq.
eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.
-dəğirmana batmaq: aldanmaq.
batmaqa

-qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək: ağnamaq. - salı ağnamaq: qayığı,
gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək.

batman

-batman gəz: uçma. düşün. farqına var. xəyallara dalma. -ağır otur batman gəz.

-batman gəl: ağır davran.
-ağır ol, batman döv.
-üstün döğülən ağır batman kündə dəmir: örsan. örsən. sindan. zindan. -töğülən
dəmir sınmasa, sindan olur.
-batman otur yüngül qalx.

batmış

-tuşu yatmış, günü batmış. (tuşu: bəxt).
-öz içinə, xiyalına batmış olan: dalma. dalqın.

batsa

-tutsa işin, qızıl olar əldə qum, batsa işin, qızıl əldə olar qum .

batsan

-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

batsıq

batsığ. batı. məğrib. baxtər.
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-yanğu yoxsa səs batsın, qeyrət yoxsa ər batsın. (yanğu: yanğı. yanığ. əksi səda).
-bendən ayrı yol batsın, sevgidirsə, sinə yatsın. (sinə: qəbrə).

batşıq

yağuq. yağ yoğuq. bulaşıq. alaşıq. aludəgi.

battı

-qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı, yaşlı çağım
qın oldu. (qın : dar).
-yuxuya batan qalxdı, ona dalsınan batdı! (yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya
vurmaq).

batumlamaq

batınlamaq. batımlamaq. soplamaq. sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq.
kötəkləmək. çubuğlamaq. dəğnəkləmək.

batumlaşmaq

batınlaşmaq. batımlaşmaq. soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq.
sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. dəğnəkləşmək.

batur

sökmən. (sökən). qəhrəman.
- somun batur: somun pəhləvan. pəhləvan pəmbə: pəhləvan pənbə: ləpəçi.
lapaçı. göstərişlidə gücsüz kimsə. donjikot.
-pamuq batur: küləş batur. pəhkləvan pəmbə.

baturlan

sökmənilən. sökkənil. sökmənil. qəhrəmanlan. pəhləvanlan.

baturlanmaq

bahadurlanmaq. soxmanlanmaq. pəhləvanlanmaq.

baturlanmaq

sökmənilmək. sökkənilmək. sökmənlənmək. qəhrəmanlanmaq.
pəhləvanlanmaq.

bay

-subay: subəyi: süyüçü. süybaşı. subaşı. qoşunçu. ordaç. ordubaşı. ləşgər, artıc,
arteş başı. sipəh salar. arteşbod.

baya

saya. sadə. sır. sırığ. sərik. bayız. normal. bəsit.
-bayağı, mə'muli, bəsit, baya, saya, sadə, normal olan: sırtın. sırığdan. (> sıradan)
sərikdən. bayızdan.

bayaqı

bayağı. normal. təbii. məmuli. -yenilməkdən bayağı, tovlanmaqdan ağır nərsə yox.
(yenilməkdən: sınmaqdan. şikəs yeməkdən). (tovlanmaqdan: aldanmaqdan).
-taza yava (bayağı): yenik gerik. (yenik: taza). acar köhnə. 1. silik. kortol. kortul.

qara nərsə. olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə.
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doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.
-bayağı iğnədən uzun, yoğun, qıyıqdan kiçik soxac, iğnə: soxsu. sosı. sosu.
-bayağı, mə'muli, bəsit, baya, saya, sadə, normal olan: sırtın. sırığdan. (> sıradan)
sərikdən. bayızdan.
- bayağı, sadə çay: yala çay: çala çay: dala çay.

bayalaşmaq

sırılaşmaq. sırığlaşmaq. sərikləşmək. bayızlaşmaq. bəsitləşmək. sadələşmək.
sayalaşmaq. normallaşmaq.

bayalıq

sırılıq. sırığlıq. səriklik. bayızlıq. bəsitlik. sayalıq. sadəlik. normallıq.

bayat

1. savın. savıq. savuq. 1. ötmüş, ötə çağdan, qalmış. ötüş. əsgi. qədim. 1.
savğın. savnığ. çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə. geçgin. savın yemək yməkdən bıqdıq. 1. suyuğ. mübtəzəl. -suyuğ davranış. 1. taptığ.

taprıq. əprik. yaprıq. astın. yastın. ardanıq. ertinik. qalavın. antik. ətiq. əntiq.
qədim. 1. bayıt. yarqı. yağqı. yarıq. yağıq. ilahi. ilahiyyat.
bayatçı

bayatıç. bayıtıc. bayıtçı. yağqıc. yarıqçı. yağıqçı. ilahiyyatçı.

bayatçılıq

bayatıçlıq. bayıtıclıq. bayıtçılıq. yarqıclıq. yağqıclıq. yarıqçılıq. yağıqçılıq.

ilahiyyatçılıq.
bayatıç

bayatçı. bayıtıc. bayıtçı. yağqıc. yarıqçı. yağıqçı. ilahiyyatçı.

bayatıçlıq

bayatçılıq. bayıtıclıq. bayıtçılıq. yarqıclıq. yağqıclıq. yarıqçılıq. yağıqçılıq.

ilahiyyatçılıq.
bayatsımaq

bayısımaq. savınsımaq. savısımaq. 1. savığınsımaq. savnısınmaq. geçginsimək.

ötümsümək. dadı çönəsimək, qaçısımaq. 1. solığsımaq. solğısımaq. 1.
ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. sasısımaq. sasıqsımaq.
pozığsımaq. çürümsümək. 1. əsgimsimək. qədimliyə, əntiqəliyə üz tutuşmaq.
bayıq

bayığ. 1. yala. yələ. sala. sadə. sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram.

sıyrağ. sərik. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. bəsit.
1. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. sırtıq.
cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. yılışıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax.
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üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

-bayığ yaşam: sadə yaşam.
bayıl

uç. uçuğ. itil.

bayıntıtmaq

bayındıtmaq. dalıqdurmaq. dalıqsıtmaq.

bayır

1. (qumluq). yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}. bozqır. ova. dalaz.
qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı) yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş.
(kövşən. kovşan). 1. bayırda. çölün. çöldə. -qutluq, içində yatır, çölün arama.
(qutluq: xoşluq. xoşbəxlik). 1. səyrə. açıqlıq. çöl. səhra.

bayırta

bayırda. bayır. çölün. çöldə. -qutluq, içində yatır, çölün arama. (qutluq: xoşluq.
xoşbəxlik).
-çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq: salyanmaq. bayralmaq.
sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək.

bayırtan

-söz çıxdısa ağızdan, geri girməz bayırdan.

bayıt

bayat. yarqı. yağqı. yarıq. yağıq. ilahi. ilahiyyat.

bayıtçı

bayıtıc. bayatçı. bayatıç. yağqıc. yarıqçı. yağıqçı. ilahiyyatçı.

bayıtçılıq

bayıtıclıq. bayatçılıq. bayatıçlıq. yarqıclıq. yağqıclıq. yarıqçılıq. yağıqçılıq.

ilahiyyatçılıq.
bayıtıc

bayıtçı. bayatçı. bayatıç. yağqıc. yarıqçı. yağıqçı. ilahiyyatçı.

bayıtıclıq

bayıtçılıq. bayatçılıq. bayatıçlıq. yarqıclıq. yağqıclıq. yarıqçılıq. yağıqçılıq.

ilahiyyatçılıq.
bayız

sır. sırığ. sərik. bəsit. saya. baya. sadə. normal.

bayızlaşmaq

sırılaşmaq. sırığlaşmaq. sərikləşmək. bəsitləşmək. sadələşmək. bayalaşmaq.
sayalaşmaq. normallaşmaq.

bayızlıq

sırılıq. sırığlıq. səriklik. bəsitlik. bayalıq. sayalıq. sadəlik. normallıq.
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bayızdan. sərikdən. sırtın. sırığdan. (> sıradan) bayağı, mə'muli, bəsit, baya,

saya, sadə, normal olan.
bayqanta

bayqanda. dışda. -turqanda, bayqanda adı yox: ölkədə, dışda adı yox. it
dəfdərində adı yox.

baylıq

-baylıq, ağz birlikdə, köləlik, ağz alalıqda. (ağz birlikdə: ağz birçilikdə: ittihatda).
(ağz alalıqdə: ağz alaçilikdə: təfrəqədə).

bayraq

-bayraq qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir.

bayraqçı

səncər. sancar. sancaqçı.
-bir bayrağı əsdirməyə güc gərək.

bayralış

(çöldə bayırda, eşikdə) səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. sayrılış. saylınış.
salyanış. solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma.

yolğarış. səyahət. gərdiş.
bayralmaq

salyanmaq. sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək.

çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.
bayram

-bayram, qonağlıq yeməyi, yığvası: şöləngə.
-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək
nərsələr: sırsır. sırsıra.

bayrama

-bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.

baytalış

baydalış. yetişdiri. yetişdirmə. yetişmə. yetiş. ərtim. eğtim. tərbiyət.

baz

+baz. +güd. +çi. -qızgüd: qızbaz. - quşgüd: quşçu. quşbaz. - qadıngüd: arvadbaz.

bazar

satlığ. (saçlığ). satış yeri.
- daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli bazar.
-əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə: sərgiçi. çərçi. əlsatıcı. dəsdfiruş.
-həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü
bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq).
-tezbazar. -tezbazar (tezbasar) edmək, atmaq, ötmək: başdan sovmaq.

-ad, önəm, dad, bazar, rovnəq tapmaq: dadlanmaq. dadığlanmaq. satlanmaq.
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satığlanmaq.

-yağlı bazar: alışlı bazar.
bazarı

-həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü
bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq).
-bitbazarı: salıntı. çalıntı. sıyıntı.

bazarlamaq

suvermək. çənələmək. qiyməti yendirməyə danışmaq. -alışverişdə suverməyi
sevib bəğənən.

bazarlı

-bey bazarlı: sayağ. hesab kitab bilən. hesab kitablı olan. (# saymaz > saynaz) .

bazculuqsuz

bazporsluqsuz. soraşsız. soraçsız. soğracsız. sorağsız. sorğasız. sorğacsız.
soraşığsız. istintaqsız.

bazporsluqsuz bazculuqsuz. soraşsız. soraçsız. soğracsız. sorağsız. sorğasız. sorğacsız.
soraşığsız. istintaqsız.
becəliq

becəlik. bəslik. bəcəlik. tutu. tutluğ. barlama. təğziyə. tölövlük. ösülüv. tuştuq.

yeyəcək.
becər

bəsər. bəcər. səmər. səbər. səpər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə.

bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
becərəqsiz

becərəksiz. başarıqsız. sıpısalığ. (salığ: qırıq).

becəri

pərvəri. bəsi. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. - sadış su.

becərilmək

durmutlanmaq. durmuşlanmaq. yaşanılmaq.

becərilmiş

-gəzinti, at, top yarışı üçün əkilmiş, becərilmiş yer: tapuğ. tapığ. patuq. çəmənlik.

becəriş

> becəriş. pərvəriş. tabaq. təpək. öğrəti.

becərmək

-özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək: sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti.
oğulluq. qızlıq.

becərtmək

1. bəsləmək. sağlamaq. saxlamaq. kökləmək. köklətmək. kökətmək. - quş
saxlamaq. 1. durmutlatmaq. durmuşlatmaq. yaşatmaq.
-qoruyub becərtmək: tutmaq. -düşüncələrizi dərin, amaclı tutun.

-soxub yedirib becərtməkq soxlatmaq. soxlamaq.
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bəcrə. bəsrə. səmrə. səbrə. səprə. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər.

bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
becrəmək

bəsrəmək. bəcrəmək. səmrəmək. səbrəmək. 1. bəhərləmək. bərələmək.

barlamaq. barqalmaq. sonuclanmaq. bitlənmək. berimlənmək. verimlənmək.
verəmlənmək. çarpınmaq. ürün, hasıl, nəticə, məhsul, fayda, kar, mənfəət
vermək. 1. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək.
bəsizlənmək. şişmanlamaq. kökəlmək. köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.

beqar

-boş təkər (bekar) avara: sırlab. sürləb. işsiz gücsüz. - sırlab gəzməkdən nə çıxar.

beqara

bekara. sərsəm. səlsəm. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. sərə. səkə. səmə.

səpə. sələ. səfə. səvə. saşa. səçə ( < saçımaq) .
bel

-bel dirəyi: bel qazığı. təməl ustun, üstün, sutun, situn.
-qurşaq, bel qayışı uclarına taxılan toqqa (tutqa): tuş. (tut).
-bel, qalça bölümü yan: uça. uca. -uçana qıstırdı: qurşağına soxdu.

-heyvanların bud, sağır, bel bölümü: uça. uca. -uca yağsız olur.
-qozbel: yelinqat. kürəyi qozuq, şişik.
-isdirsən bal çörək, al əlinə bel kürək.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.
-bel soğuqluğu kəsəli: sərpi.
-bel gəmiyi: bel tirəsi. bel üstünü. onqurqa. omqurqa. beli üstün, dik, bərk tutduran
gəmik. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.
-bel vermək: sallanmaq. bükülmək. - qala duvarları sallanmadan ayaqda durar. - dağ
başında bitən çinar, sallanmadan durur durar.

belə

hətta. -qarki yağmır belə yağış qıt gəlir.
-əğnin ayağdan belə dək geyilən örtük: tuman.
-elə belə: alavat. nə pis nə yaxcı. tən yarı. {tən: ( < dənğ) düz}. -tən yarısı: tam, düz
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yarısı.
-içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa: somut (# tomut: dışa
doğru çəkik, yığıq, düğün)
-yaşam bitəcək bilisin, durulsan, yorulsan, qırılsan belə.
-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı
-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.

beli

-(minik heyvanlarında) beli yara: yağırbel. yarığbel. -səni görüm yeddi yağırbel ata
urğaş çıxasan.
-beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik: onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel
üstünü. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.

beliq

belik. bellik. quşaq. (belt (ingilis). sarc. sarıc. sarqıc.

belin

-yamanlardan uzaq dur, qarşılınsa belin qır.
-belin aşağı doğru sarılan bölümü: sağıq. sağır. sağra. sayra. səğrə. səyrə. götlə
bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi.
-belin, çapanın, kotanın ucu: saç. - belin saçı əğilib.

belinə

-malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü: palan. səmər < çəmər. (> kəmər). paltan.
-tatına qulluq, belinə çulluq. (yada qulluq edən, eşəkə dönər).

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

belintə

-hər nəyin gücü belində, kürəyindədir. -yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi
quran iki ənli sümük). (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək.
güclənmək).

belivə

-dilivə yalan, belivə palan.

belqıran

sapanqıran. ipqıran. çox gücük olan.

belləmək

quşatmaq. girdələmək. çevrələmək.

bellənməmiş

-at almamış arx çəkmə, bellənməmiş yer əkmə.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

belliq

bellik. belik. quşaq. (belt (ingilis). sarc. sarıc. sarqıc.

belt

bölək. bilok. sektör ( < sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə.
məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. bağral. orçın toyran (toğran) özəl
yer, durum. band. zon. rejyon.

ben

-bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben.
(mevlana).

bentən

-bendən ayrı yol batsın, sevgidirsə, sinə yatsın. (sinə: qəbrə).

berəm

berim. verim. verəm. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə.
səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

beriq

berik. verik. 1. əlaçıq. cəvanmərd. 1. bərəkət. -bahalıq basıb verik ortadan qalxdı.

beriqli

berikli. verikli. bərəkətli. -berikli olsun.

berim

berəm. verim. verəm. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə.
səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

besilmək

törəmək. ( < tör. doğ. tab. tağ). toptuvrəmək. böyümək. şişmək.

beş

-beş ucurlu: beşə dək. -tükanlar beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət
beşədək) açıqdılar.

beşə

-beşə dək: beş ucurlu. liğayət beşədək. -tükanlar beşə dək açıqdılar: tükanlar beş
ucurlu açıqdılar.

beşəcən

beşə dək. beş ucurlu. liğayət beşədək. -tükanlar beşə dək açıqdılar: tükanlar beş
ucurlu açıqdılar.

beşətəq

beşədək. -liğayət beşədək: beşə dək. beş ucurlu. -tükanlar beşə dək açıqdılar:
tükanlar beş ucurlu açıqdılar.

beşiq

-sonbeşik: sonğıl.
-sonbeşik: sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

beşiyin

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. salıncağ çevirmək, yırqalamaq.

beşləy

-sayılar {birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

bet

sür. (sırış. sürüş). üz. surət.
- sürbet: sırbit. sırtıq. cıvık. sıvıq. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq.
çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə
girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva.
qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq.
qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən.
əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
-sürbet: sırbit. sinsin. simitən. sırtıq. üzdən gedməyən.
-sürbet: sırbit. sırtıq. üzlü.
-bet bə bet betləşmək: betləşmək. (bet: üz) satğaşmaq. üzləşmək. ucraşmaq. - yolda
kimə satğaşdın.
-sarıbet: sarı bəniz, surat. saryağız. sarıyağız (s <> z) zarıyağız. - saryağız göy
gözlü.

betənəq

betənək. biçənək. bitənək. düzənək. tasarı. tasarım. taslağ. 1. qoyuş. 1.

qaralama. oyaq. daraq. darlağ. dərlək. dərik. pırojə. pılan. 1. darlağ. dərlək.
layihə.
betər

-yalan olmuş yamanların yamanı, ondan betər yalanlığı dananı.

betləşmək

(bet: üz) bet bə bet betləşmək. satğaşmaq. üzləşmək. ucraşmaq. - yolda kimə
satğaşdın.

bey

töküz. tökəz. bəyanə. nərsə alırkən öncəlik verilən para.
-bey bazarlı: sayağ. hesab kitab bilən. hesab kitablı olan. (# saymaz > saynaz)
-yiyəsiz dərə, tülkü bey
-işləyəndə qul yalı, gəzikəndə bey yalı.

beybazarsız

uçuq. güvənilməz. əstək. söyəksiz. sürsat. bağdalsız. bağdasız. etibarsız.

beyin

(brain (ingilis). tingə. tınqa. tınağ. mingə. tumağ. tüməğ (kəllə içində yumulu
qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. qavrayış. mox. məğz. us. fəhm.
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fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz
anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər,
heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.
-baş beyin aparan: sağsağan. çox danışan. gəvəzə. vərrac.
-iş tərsəsə deyin ha deyin, yağış qoxusu dincədər beyin.
-beyin buran: didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı.
şiddətli. şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan.

beyinliq

- güdə beyinlik: sonu saymazlıq. olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik.

beyinsiz

düşüncəsiz. kütbeyinli. sanağcasız. sağınsız. sağıncasız. sanağsız. yalpağ. yalpağ kasa.

beyni

-baş beyni işləməyən: sayığ. sayağ. ( < sanğsız. sağsız)
-beyni kütəlməyə başlamaq: qurusamaq. arğıqsamaq. arıqsamaq.

beynin

-birbirinin baş beynin aparmaq: sağrışmaq.

bez

(su verən, sulu, suya düşən, həssas). quddə. ğuddə. sorğıc. soğıc.
-yağ, nərsə sürməkdə işlənən köggə, bez, arac: sürqaç. sırqaç. sırqaş.
-yerleri silmeye yarayan bez: sürgüç. pərdaziş.
-köhnə paxda bez olmaz, eski düşman dosd olmaz. (paxda: pamıq. pambıq).
-qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ qarışığından yapılan ota,
dərman: yağlıqara. -yağlıqara türkəçara otadır.

-singər bez. {singəc: singər: > sünqəc. (sindirmək: çəkmək) suyu sindirən, soran,
çəkən}.

-baldağa (baldıra) dolanan bez: badağa {> patava. patabe (fars)}. -badağa
hörgətmək: patava bağlamaq. (hörgətmək: yörgətmək. burğatmaq. dolamaq).

bezi

-bulaşıq bezi: silic. kiric.
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beziqdirmək. gürgələmək. bıqdırmaq. gözümçıxdıya salmaq. qoxlatmaq.

qoxulatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.
bezqin

bezgin. 1. bıqqın. siyirgin. sirgin. sırqın. sıpqın. yartmaz. yarşımaz. narazı. - öz
yaşamından sırqın biri. 1. bıqqın. yalqarı. yalğar. sılğır.

bezqinmək

bezginmək. bıqmaq. bıqqınmaq. tıxmaq. tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq.

duruqmaq. durqulmaq. doyqunmaq. qoyuqmaq. (cana tıxnamaq. cana doymaq.
könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala
gəlmək. situha gəlmək). -o bu işdən artıq tıxmış.

bezli

-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

bezmək

-nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək: sıypalamaq.
sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq.

beztirmək

bezdirmək. 1. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq.

əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq.
darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. gücləmək. dürtmək.
dürtdəmək. zorlamaq. büzmək. 1. sırqıtmaq.
bəcəliq

bəcəlik. bəslik. becəlik. tutu. tutluğ. barlama. təğziyə. tölövlük. ösülüv. tuştuq.

yeyəcək.
bəcər

bəsər. becər. səmər. səbər. səpər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə.

bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
bəcrə

becrə. bəsrə. səmrə. səbrə. səprə. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər.

bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
bəcrəmək

bəsrəmək. becrəmək. səmrəmək. səbrəmək. 1. bəhərləmək. bərələmək.

barlamaq. barqalmaq. sonuclanmaq. bitlənmək. berimlənmək. verimlənmək.
verəmlənmək. çarpınmaq. ürün, hasıl, nəticə, məhsul, fayda, kar, mənfəət
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vermək. 1. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək.
bəsizlənmək. şişmanlamaq. kökəlmək. köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.

bəcrənmək

bəsrənmək. səmrənmək. səbrənmək. səmizlənmək. bəsizlənmək. səmrəmək.
səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. şişmanlamaq. kökəlmək.

köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.
bəfa

bağın. bağa. -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın
sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır.

bəfalı

bağlı. tapın. sadiq. (# çapın: yağı. sərkeş). tutunlu. durunlu. doğru. düz. düzürt.

doğus. dursut. dürüst.
bəfalılıq

bağlılıq. tapınlıq. sadiqlik. sədaqət. tutunluq. durunlıq. doğruluq. düzlük.
düzürtlük. doğusluq. dursut. dürüstlük. -tapınlıq göstərmək.

bəfasız

güvəniməz. tutunsuz. durunsuz. uydurma. düzmə. düzməcə. yapma.
yapmacıq. saxta. qəlb.

bəhər

bərə. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə.
bəcrə. becrə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

bəhrə

1. pöhrə. tut. tutu. tutlav. tutay. sutay. sut. sutlav. sud. 1. ülük. ülüş. bölük.
səhm.

bəxsiz

sapıqlac. uğursuz.

bəxt

uğur. dövlət. -sizin uğruzda: sizin sayəzdə.

bəq

bək. bərk. sərt. sət. bət. bərt. mökgəm. möhgəm.
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

bəqçi

bəkçi. sağçı. qaravul. keşik . -kordan sağçı, laldan carçı olmaz. (sağçı: qaravul.
bəkçi. keşik).

bəqçisi

-xan quşlarının baxıcısı, bəkçisi: quşbəyi.

bəqənən

-çətin bəğənən: seçməci. seşməci.
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bəqənər

yeğənər . -yaşam qorxmazları yeğənər, qorxaqları yerənər. ( (yerənər: alçaqlar).

bəqəni

bəğəni. öncəlik. tərcih. -hər kimin öncəlikləri öndə gedir. -hər kimdə var öncəlik,
sevsən onu gözdə tut. (öncəlik: bəğəni. tərcih).

bəqənic

bəğənic. bəğəniş. bəğənic. güvəz. gövəz. gürəz. görəz. könəz. çönəz.

böyüklənmə. ulanma.
bəqənilmək

bəğənilmək. yeylənmək. yeyənmək. yeğlənmək. yeğənmək. tərcih edilmək.

bəqənilməz

bəğənilməz. sıysız. namərğub.
-bəğənilməz söz: suyuğ söz: (suyuğ: boş. etgisiz. təsirsiz).

-bəğənilməz türdə bulunmaq: yellənmək.
bəqənilmiş

bəğənilmiş. sıylı. mərğub.

bəqəniş

bəğəniş. 1. bəğənic. güvəz. gövəz. gürəz. görəz. könəz. çönəz. böyüklənmə.

ulanma. 1. seçənək. seçim. sevim. pəsənd. qozinə. (qozineş) saylav. seçmə.
seçiş. tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi. 1. seçənək. sevim. seçmə tanğı,
həqqi. opsiyon. tərcih. əğim, meyil göstərmə.
bəqənmək

bəğənmək. 1. sevmək. 1. seçinmək. yeğləmək. üst tutmaq. istisinmək.

istəsinmək. yeyləmək. yeğləmək. tərcih edmək. ərcəhiyyət, ovləviyyət vermək.
- bu donların seçimi (çeşiti) çox olduğundan seçinmdə güclük çəkdim. 1. tutmaq. bunlardan heç birin tutmadı. 1. tutmaq. dartmaq. çəkmək. büyüləmək. cəzb

edmək. -gözün tutmadı. -tutan bir söz deyilmədi. 1. yaranmaq. xoşlamaq. -oğlan
qızı çox yarandı. 1. yeyləmək. yeyəmək. yeğləmək. yeğəmək. tərcih edmək. 1.

tutğunmaq. xoşlamaq. dadğanmaq. dad, həzz almaq. ləzzətlənmək. -qonaqlar
yeməkləri tutğundular. 1. yaxturmaq. yarturmaq. yartuqmaq. xoşlamaq. 1.

yosmaq. yosunmaq. yosnamaq. isnəmək. islənmək. xoşu gəlmək. xoşlamaq. hər nə verdim yosmadı.

bəqənməmək

-çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək: tibirlənmək. təpirlənmək. girəklinmək.
qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. ucqanmaq. salğınmaq.
kibarlanmaq.
-olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq: üz çevirmək. nərsədən darılıb
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qayğınmaq. tutulmaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq.
kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək.
büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz.
qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}.
-qolay bəğənməmək: saçımaq. seçmək. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. oy vermək.
dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq. görmək.

bəqənməyib

- yapılan nərsəni bəğənməyib, başdan başlamaq: sil başdan.

bəqənməz

bəğənməz. yaranmaz. xoşlamaz.

bəqəntirmək

bəğəndirmək. satmaq. - gəlin hələ dursun yana, onun bacısı özün nə satırdı. - qadın
bəzəyi özün satmaq üçündür.

bəqim

bəgim. türkən. türkan. turkan. törkən. sayın, ircili xanım.

bəqimli

bəğimli. seçgin. seçin. tanğın. tanığın. yeğgin. zövqli. zovqulu.

bəqiş

-çəkiş bəkiş: at tut. atış tutuş. çaba yapa. (gir o dar).

bəqişmək

-çəkiş bəkişmək: tutqulaşmaq. tutqılaşmaq. dartışmaq.

bəqləmək

bəkləmək. 1. saxlanmaq. salqınmaq. durmaq. gözləmək. - gedmə saxlan
gözəlim. 1. uzamaq. uzanmaq. gözləmək. dözmək. salımaq. salınmaq.

salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq.
sərimək. sərinmək. sərişmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının
indilərə gələr. 1. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq.

dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq.
onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq.
yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq.
qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu
eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq.

tutunmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq. sanmaq. sağınmaq.
sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək.
dayanmaq. durunmaq. 1. küymanmaq. gümanmaq. gümənmək. ummaq.
uymaq. gözləmək. sarqınmaq.
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-aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək: sərinmək.
pərsələmək.

bəqləmətən

-qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən
qutunmuş.

bəqləməyin

-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq
qoşuna. (qoşuna: cütlükdə).

bəqlənər

- tüstü çıkar yanandan, iş bəklənər qanandan.

bəqlənmək

bəklənmək. sanağanmaq. sananmaq. güdünmək. gözlənmək. güman

edinmək. intizarda olmaq. müntəzir olmaq. təvəqqü'ü olmaq. mütərəqqib
olmaq.
bəqlənməz

bəklənməz. hadisə. -bəklənməzə ucramaq.

bəqlənti

bəklənti. umut. uymut. ümüd. ümid. küyman. güman. gümən. (> omid (fars)}.

gözlənti.
bəqlətmək

bəklətmək. gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq.

sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. süründürmək. sürtündürmək.
sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq.
bəqləyən

-çevrəni bəkləyən geridə qalar. -irəli!
-qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən
qutunmuş.

bəqləyiş

-bəkləyiş yaşama yaramaz.

bəqnitmək

bəğnitmək. satılamaq. mal satarkən malın öğüb, alıcılar çığırmaq.

bəqsiz

1. bəxsiz. sapıqlac. uğursuz. 1. bəxsiz. korba. çorba. koran. çoran. qutumsuz.
uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. qutsuz.
qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx. 1. bəksiz. baxımsız.
qaravsız. başına. güdüsüz. - qaravsız ev. - qaravsız xəsdə.

bəqş

bəxş. 1. sektör ( < sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə.

elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. belt. bölək. bilok. bağral. orçın toyran (toğran) özəl
yer, durum. band. zon. rejyon. 1. yarış.
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bəxşiş. bağış. soyurqal. sevirqal. qoyul. sür. ərməğan. verəsi. saç. saçı.

ehsan. tiyül.
bəqt

bəxt. 1. tuç. tuş. düş. şans. -buda bizə tuş düşdü. -tuşu yatmış, günü batmış. -tuş
gətirsə yağdırar, tuş batırsa (batır isə) caydırar. -tuşun tuşlamayan, düş qalır:
şansın əlinə almıyan, düşür, sınır, batır, məfluc yeyir. 1. uğur. dövlət. -sizin

uğruzda: sizin sayəzdə. 1. baxt. uğur. tutu. şans. fal. -ulduzu parlamaq: ulduzu
doğmaq.
- onun bəxt ulduzu söndü: onun qutu ötündü, uçundu.

bəqtə

-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

bəqtəvərin

-bəxdəvərin başı qalsız, dəmirçinin atı taxsız. (qalsız: qovqasız). (taxsız: nalsız).

bəqtimi

- mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı: sürdü mənim qutumnu.

bəqtin

-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

- bəxdin, şansın çönmədən: qutun əldən uçmadan. qutquşluğun uçmadan.
bəqtintə

bəxtində. baxtında. uğrunda. -unutma!. başlanqıc əlindədi, qurtarış uğrunda.

bəqüt

-yaşut bəküt: saxlı gizli.

bəla

- adlım, məşhur qıyıq, bəla: sayılı fırtına. sayılı qaramat. (sayılı: yayılı: bir topluğda
adı yayılmış, saysanlı olan).

bələc

bələş. töküz. tökəz. sürüc. səpit. iftira.

bələq

bələk. soğa . sovğa. bağış.

bələqtən

-uşağı bələkdən yor. -bağlı yordu, hər nə töküldü. -yor sandığı, tök pambığı.
{yarmaq. yazmaq. yormaq. yozmaq. açmaq. (ayırmaq)}.

bələmək

1. bəlgəmək. bürmək. bürgələmək. girdələmək. lülələmək. dürmək. dürəmək.
dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq. tukramaq:
bağlamaq). dövürtmək. -kağazı qırıtmadan trürüdü (dürdi). 1. (qaqıya. xıxa)
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batırmaq. bulamaq. qaqalamaq. qaqlamaq. 1. bulamaq. savçamaq. çalçamaq.
sıvamaq. 1. bulamaq. sılağamaq. nərsəni bir sıvığa bulğamaq.
-sıvışıq, sızışıq nərsə ilə bulamaq, bələmək, pisətmək, batırmaq: sırımaq. - uşağ
özün sırıyıb. - yağ əlimi sırıdı.

bələş

1. bələc. töküz. tökəz. sürüc. səpit. iftira. 1. bulaş. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq.
saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. batqa. kir. kəsafət.

bələşici

bulaşıcı. sıvışıq. sırışıq. sarışıq. yapışqan.
-yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici kəsəl çeşiti: tifus. tüfüs. tüpüs. türpən.
turpan. tırpan. tifo.

bələşiq

bələşik. 1. bulaşıq. sarılı. sürülü. 1. bulaşıq. sıvsıt. kirli. şirə şırtıq.

bələşmək

1. bulaşmaq. süvəşmək. suvaşmaq. sıvışmaq. 1. bulaşmaq. yoğmaq.
yoğuqmaq. sürülümək. çalbışmaq. (çaplaşmaq. yaplaşmaqq) (kəsiflənmək). -əlləri
qana yoğuqmuş. 1. yoğmaq. sürtüşmək. (aludə olmaq). -paltarım yağa yoğdu. başıqa (yara çözməyi. yara) yağ yoğ.

bələşmiş

-yağa bələşmiş nərsə: yağlı. yağsoy. -yağsoy qabqacağları isti suyunan yumalı.

bələştirmək

bələşdirmək. bulamaq. bulaşdırmaq. kiçitmək. salaqlamaq. çalaqlamaq.

ləkələmək. onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq.
bələtçiq

bələdçik. seçil. seçlə. im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça. - yol
üzəri seçil ağacları yel yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.

bələtmək

-nərsiyə daldırıb bələtmək: sıvamaq. suvamaq. - onu söğüb söyüb sıvadı.

bəliq

bəliğ. bəlli. bəlir. tanığ. açğar > aşqar.

bəlinməz

-el içrə düşsə tazıt, bəlinməz birbirindən varlı nə yazıq. (tazıt: ürküş. vəhşət).

bəlir

bəlli. bəliğ. tanığ. açğar > aşqar.

bəlirləmək

tanımaq. tanğımaq. tanalmaq (tan almaq). təşxis vermək. hüviyyətin bəllətmək.
-tapılanların onun tanıdığ.

bəlirli

savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). seçik. açıq. durut. dürt. dürüt.
aşkar. (mütəməyyiz. mütəfərriq. mücəzza. cüda. məfruz. münfək. mutarikə. infisal.
firqət) .
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-bəlirli bir çağ, nərsə boyunca: sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli.
quraqlı. durqun. sürgün. -gün durqununa: gün boyunca.

-işlələnəcək nərsə üçün gərərkli olan bəlirli ortam, quşağ, şərayit: (tutam. hal.
qıvam): tav.

bəlirmək

- salğım olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal görünmək .
-gizli yaşıq olan nərsə üzə çıxmaq, bəlirmək: tüpülmək. tapılmaq. açılmaq. çıxmaq.
-ot tüpüldü. -tapılmadan heç deyə bilməm.

-ortaya, araya, alana, meydana çıxmaq, bəlirmək: yənmək.
bəlirməz

-heyvan qılavası üzündədir işində, kişi qılavası harasıda, bəlirməz. (qılava: kələk).

bəlirsiz

uçurlu. naməlum.
-yazılmamış, bəlirsiz düşən, gələn nərsə, yuxu: düş. ( < düşmək). röya).
-bəlli bəlirsiz, yüngülcə dəğmək, toxunmaq: . yoxlamaq. - bu gün təprəm üç kərə
yoxladı. - bu bir keçəri yoxlamadı, kəsin sınavlar ilərdədir.
-bəlli bəlirsiz: silik.

bəlirti

-nərsədən qalan bəlirti: sürəkə. iz. nişan.

bəlirtmə

vəz.

bəlirtmək

-bilməcə bəlirtmək, söyləmək: tapzıq, tapzğu, tapızmaq. (tapızmaq: açmağa
çalışmaq).

bəlqə

bəlgə. 1. im. (təmr). damqa. tamğac. tağmac. tamaqa (moğol). 1. kütük. çötük.

tutanaq. vəsiqə. sicil.
-sav bəlgə: payannamə.

bəlqələnmiş

bəlgələnmiş. 1. anıqlıqla. işəncliklə. kirtinğlə. gerçək. doğru. otantikman.

həqiqi. 1. doğru. anıq. otantik. gerçək. həqiqi.
bəlqələr

-tapı bəlgələr: əsnad mədarik.

bəlqəmək

bəlgəmək. bələmək. bürmək. bürgələmək. girdələmək. lülələmək. dürmək.

dürəmək. dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq.
tukramaq: bağlamaq). dövürtmək. -kağazı qırıtmadan trürüdü (dürdi).

bəlqəsi

-sürmə bəlgəsi: sürüclük. əhliyyət bəlgəsi. tanaylıq. təsdiq.
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bəlqi

-sevmək bəlki ola bir sözdü, sevildiyin bilənlərə çox sözdü.

bəlqiləmək

bəlgiləmək. anıqlamaq. mə'lumlamaq. müşəxxəs edmək. - bir aralığı, tezliyi (sürəti)
anıqlamaq.

bəlqilətmək

anıqlatmaq. ayratmaq. açratmaq. (assignation). - birinə yaşaş yeri anıqlatmaq.

bəlqürür

- çürük ağac özündən, çürük kişi sözündən(bəlqürür).

bəllə

-bəllə, tikkə (luqmə) tutmaq: bəllə burmaq. türmək türgüşmək. türməl türüşmək.

bəlləmək

-durumu bəlləmək, anlamağa çalışmaq: . yoxlamaq. - nə olub olmadığın yoxlayın.
-gizli olan nərsəni bəlləmək, çıxarmaq, tapmaq, almaq: süzmək. süzünmək.
sızmaq. sızınmaq.

bəllənəməz

1. bilinəməz. tanıqdışı. tanınamaz. danığası. 1. bilinməz. tanımaz. tanmaz.

bəllənir

sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gizli, örtülü olmayan. gözə
çarpılır. ehsas olunur durumda.

bəllənirliq

bəllənirlik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. gizli,

örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. ehsas olunurluq.
bəllənmək

ukulmaq. okulmaq. oxulmaq. məlum olmaq. -onun yazısı (bəxdi) ukuldu. -onun
sözü okulmamış.

bəllənməz

sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. bir sezi, ehsas
oyatmayan. dərəksiz. hiss olunmaz.
-sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.
-söyləmədən kimliyimiz bəllənməz.
-sevgi oyun. -vurulmuş kim, vuran kim, alınmış kim, alan kimdir bəllənməz.

bəllət

öğrət. örgət. savrat. didik. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. çalan. çalanğ.
çorqul. acır. ajir. alarm. alert. bəllət. öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq. təhlükə,
xətər çanı, zili, imi, işarəti.

bəllətən

bəllədən. 1. anıqladığan. göstərən. 1. anıqlatıcı. müşəxxəslədən. - onun

suçluluğun anıqlatıcı qanıtlar (dəlillər). 1. bəldic. bəlirtən. gösdərən. tanıc. ( <
tandıc < tanıtan). əşar, işarə edən. nişan verən.
-nərsəni tanıtan, bəllədən simgə: damqa. tamqa. tanaq. danaq < tanqa. ( <
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tanımaq). tanqıt.
-bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı:
sanağ san. say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd.

bəllətər

bəllədər. deyər. əyn edər. -dəh kişinin savuni, qayluq kişi bəllədər. (dəh: dəng:
doğru. aman). (savuni: xəbərin). (qaylıq: kötü kişi. pis diləkli, niyyətli. yamanlıq
istəyən).

bəllətilən

-bir nərsə üçün qoyulan, bəllətilən sürə, dövrə: kür. qor. çillə. çiğlə.

bəllətmə

-nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz, yapışdıran im: yamata.
yamta. yamaça. yamça. yamac. tanqa. tana. etiket. mark.

bəllətmək

1. tanıtlamaq. tanımlamaq. tərif edmək. karaterizə edmək. simgələmək.
darağlatmaq. 1. yansıtmaq. göztərmək. göstərmək. görsətmək. bəyan edmək.
izah edmək. əks etdirmək. -bu işə görə düşüncələrin yansıtqılar. 1. səlgirəmək.
səlcirəmək. seçgirəmək. ayırd edmək. fərq edmək. təşxis vermək. - onun kim
olduğun səlcirəmədim.

bəlli

1. anıq. mə'lum. - anıq kimsələr tərəfindən. - hammıya anıq görcələr: hammıya bəlli
nuqtə nəzərlər. 1. anıq. tanınlamış. defini. artikl. 1. bəliğ. bəlir. tanığ. açğar >

aşqar. 1. tanğ. tanığ. açıq. aşqar. -bu ki çox tanığ nərsədir.
-bəlli bəlirsiz: silik.
-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymama durumu: sapağlıq.
-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymayan: sapağ. savağ. çapaq.
-bəlli bəlirsiz, yüngülcə dəğmək, toxunmaq: . yoxlamaq. - bu gün təprəm üç kərə
yoxladı. - bu bir keçəri yoxlamadı, kəsin sınavlar ilərdədir.

-bəlli konulara toxunmamaq: o dallara basmamaq.
-bəlli bir konuda, sınırlı sürəli yapılan öğrətim: devrə. dövrə. kurs.
-bəlli edməmək: yendirmək. yemək. utmaq. yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq.
əzbərləmək. inanmaqbasdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə çəkmək. altına qoymaq. geri
qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.
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-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən:
dönük verərək. dövr vuraraq) .

bəlsəmək

uksamaq. oksamaq. oxusamaq. məlum edsəmək. -el işgilin, çatışmazların
oksayan görəvli.

bəlştirmək

bəlşdirmək. yapışdırmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq.

sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək.
bəltic

bəldic (bəllədən) bəlirtən. gösdərən. tanıc. ( < tandıc < tanıtan). əşar, işarə

edən. nişan verən.
bəm

yoğun.

bənayin

-bənayin daşı: səki. səkə. səkgi. sökə. söykə. (sökə, bənayin daşı) qolun (situn) daşı.

bənəq

bənək. 1. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq.

dük. bük. xal. 1. töküz. tökəz. xal.
bənəqli

-xallı, bənəkli nərsə: səkül. səgül. səpgül.

bəniz

məniz. doru. boya. rəng.

-sarbəniz: sarməniz. sarı üzlü, dərili.
-sarı bəniz, surat: sarıbet. saryağız. sarıyağız (s <> z) zarıyağız. - saryağız göy
gözlü.
- uçqun bəniz. (solqun: uçqun. açqın. açıq).
-bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (bulnar: əsir edər). (xumar gözlər əsir
edər məni). (solas: ( < solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur)

-sarıbəniz: sarıbürgüz. sarımişin. sarımsı. sarışınş .
bənizləri

-çağlan ürək, çox bir üzü güldürər, tutqun ürək, bənizləri söldürər. (çağlan: şad
olan).

bənqu

-ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

bənqzəş

(ək). bənğzəş. bənzər. məniş < mənğiş < mənğzəş. -ağaməniş: ağa yana. ağa kimi.
ağır yana.
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bənd. 1. bağat. qayat. qaysat. ( < qaytarmaq) bükət. büğət. büvət. tutat. danat.

( < danmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd. 1. səksə. bir budağ,
səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri.
-bənd olmaq: suyuğ sürüşdürmək.
-bət bət: bənd bənd, düğüm düğüm olan budağ, səğə, nərsə: səksəvil.
-ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd:
sapay. səpəy. savba. savğa.
-sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd: silən. selən.
büküt.

bənttən

-bir tutudan, tutqudan, bənddən çözülmək, açılmaq istəmək: saçınsıramaq.
çözənsirəmək.

bənzər

1. tuş. (tut) < daş. oxşar. dəng. tingəş. təngəş. ləngəş. lingəş. bərabər. yarşıq.
yarşaq. (manənd. şəbih). -ona tuş. 1. (ək). bənğzəş. məniş < mənğiş < mənğzəş. ağaməniş: ağa yana. ağa kimi. ağır yana:
-neçə bənzər nərsənin bir araya gəlməsindən oluşan böyük nərsə: toxdar.
toxdara. -üç cığır toxdarı: üç kiçik yolun birləşməsindən oluşan enli yol.
-sənə tay, bənzər: sənin kimi. sənciləyin.

bənzəri

1. simanı. siməni. sımanı. səməni. oxşarı. kimi. - kişisimən: kişisi. insansıl. 1.
varı. oxşarı. kimi. sayağı. -evvarı: 1. evə oxşarı. 1. ocağlıq. xanəvadəgi. -quzuvarı:
quzu kimi. -uşaqvarı: uşağ kimi. -qadınvarı: qadın bənzəri. -qızvarı: qız oxşarı.

bənzətmə

-bənzətmə, oxşatma əki: siman. simən. sıman. səmən. - kişisimən: kişisi. insansıl.

bənzətmək

sindirmək.
-quşa bənzətmək: quşa döndərmək: nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub,
qırpıb, biçib kəsmib, qabaqkındanda kötüyə gətirmək.

bənzi

-uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl
(əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.

bər

-asalağ, sarğaq bər bəzəkli olan: sallama. - sallama don. - sallama toqqa. sallama qayış.
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-nərsədən geri sürülən, qalan iz, bər, nişan, əsər: sür. sürmü. (bu izləri daşıyana
sürtay, sürlü, sürülü. sürüv deyilir).

bərabər

1. dəh. əş. musavi. -dəh yerimiz var. -dəh çıxdılar. 1. tuş. (tut) < daş. bənzər.
oxşar. dəng. tingəş. təngəş. ləngəş. lingəş. yarşıq. yarşaq. (manənd. şəbih). ona tuş. 1. dərək. əş. əşit. uyuq. uy. yarşıq. yarşaq.

bərabərləşmək tuşlaşmaq. ötlüşmək. tuş, ödül gəlmək.
bərabərliq

bərabərlik. düzlük. yansızlıq. tərəfsizlik. salasallıq. tuşluq.

bərbəzəq

-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək
nərsələr: sırsır. sırsıra.
-sapa sıralanmış bərbəzək: sırsır. sırsıra.

bərbəzəqli

bərbəzəkli. sırgül. sığgül.

bərə

bəhər. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə.
bəcrə. becrə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
-dövərə bərə: dəğərə yörə. döğərə yörə.

bərəqətlənmək bərəkətlənmək. uğurlanmaq. -keçən ilə görə bu il işlərimiz xeylək uğurlandı.
bərətmək

çaxçaytmaq. - gözlərini çaxçaytdı: bərətdi.

bəri

- söz ola bəri gələ: saçma sapan söz.
-tez bəri: tələsik. qoparıq. qoparaq. qoğraq. qoğaraq. qıvraq. qızdırbas. qısdırbas.
çapıq. hızlı. səri. əcələ. təcil.

-yörə, dövrə bəri dolanma: yörüş. gəziş. gərdiş.
bəriliq

bərilik. bərlik. bu yanlıq. bu taylıq.

bəritən

-malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi: sart. sarıt.

bəritur

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən. (töz: düz. öz.
təməl).

bərq

bərk. 1. turk. durğ. türkmiş. türkmişi. turkmiş. durğmiş. durğmişi. tükmən.

durkman. duruşlu. çox dayanaqlı, davamlı, muqavim. 1. bək. sərt. sət. bət. bərt.
mökgəm. möhgəm. 1. sağlı. salıt. möhkəm. 1. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi.
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qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq.
qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar.
çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli.
sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
-üzü bərk: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. qıycıva.
qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq.
qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən.
əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
-gözü bərk: səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. utmaz. ötməz. həyasız.
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan)
-beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik: onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel
üstünü. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.
-kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə: küsgü.
kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qəmə.

-boş bərk: suyuq quyuq.
-bu bərk toprağla, susuzluğla ağaclar necə sürsün. (sürmək: sürgütmək. gövərmək.
gəlişmək. böyümək).

-bərk, süvgən sıvıq: sürük (r <> m) > sümük (türkiyə). muxat. xilt. bəlğəm.
-bərk palçıq: tatıq. (dartıq) titik. tıtıq. ət palçıq. -gözəlik (küzəlik) tıtıq. -ağır titik
biçilməz, sümük olsa kəsilməz.
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-kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi: qığ. qığı. qıcı. qıdı. tığ.
-bərk nərsiyə sürtülərək yeyən, oğan arac: yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək.
yeynimək). yeyə. yeğə. qoğara. sayan. soğan. sovğan. -yeyələmək: sayalamaq.
qoğralamaq. -yeyələnmək: qoğralamaq. sayalanmaq.

-birdən, qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan): yarqıraq. yarğıraq. yalbıraq <
yarğıraq ( < yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi, gözə çarparaq) çaxqıraq. çaxıraq. yanğaq.
yalğaq. alovuq. parıldağ. ışıldağ. -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında çırağlar
yalbırırdı.

bərqimək

bərkimək. 1. döyülüb bərkimək. sıkılmaq < sık. (s <> ç - k <> ğ) çiğrəmək.

sıkramaq. 1. sərtinmək. sanğ qatınmaq. çanğ qatınmaq. 1. tutmaq.
möhkəmləşmək. -yoğurt yaxcı tutdu. -qazan dib tutdu. 1. bəsləmək. yağramaq (
< yağ < yoğ). yağlamaq. yoğurmaq. yoğunlatmaq. qalınlatmaq. kökləmək.
köklətmək. kökətmək.
-döyülüb bərkimək: bərkimək. sıkılmaq < sık. (s <> ç - k <> ğ) çiğrəmək. sıkramaq.
-artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək: siğinsimək. sirinsimək.
sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək olmayan) üzə salıb dayanmaq.
sırtılmaq.

bərqiməmiş

bərkiməmiş. sərtinməmiş. sütül. xam. olmamış. sınasız.

bərqimiş

-tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə: tapız. tabız. təpiz. təbiz. (tabrız. təpriz. təbriz).
(sift. dürüşt). -təpiz yapız: bərk düz (topraq).

bərqinmək

bərkinmək. 1. sırınsımaq. sıyrınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq. (əsnək olaraq)

güclənmək. dayqanmaq. qayımlanmaq. 1. sığınmaq. olqunmaq. 1. yumrulmaq.
yığılmaq. qarqınmaq. qatqınmaq. (# mumrulmaq: mum kimi olmaq. yumşanmaq.
salqınmaq. açılmaq).

-dayanıqlı olub bərkinmək: tərsinmək. çındırışmaq. sırtınmaq.
bərqinməmiş

-tapdanıb bərkinməmiş: dəhlənməmiş. {dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə
dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti
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yağında gör)}. -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız:
gözlənilməz. qeyri müntəzirə).

bərqisin

-yeri sox bərkisin: toprağı təp bərkisin. (soxmaq. tıxmaq. döğmək. təpmək).

bərqişmək

bərkişmək. 1. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq.

qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. qızqınmaq. qızqanmaq.
qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq.
tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq.
qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək.
qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq. 1. tökülmək. töklüşmək. düğünləşmək.
bərqit

bərkit. -dan yeməyin bərkit, günortanı ləngid, gec yeməyin tərkit. (günortanı: tuş
yeməyin). (gec: şam).

bərqitmək

-bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib,
burulan çubuğ: dalquc. darquc. dilgic. qəmə.
-saplığı yerində bərkitmək üçün üzərindən keçrilən dəmir həlqə: salğunc.

-nərsəni durdurub, bərkitmək üçün, arxasına vurulan dayaq, dəsdək: dirkəz.
durqaz. -dirgətmək. tirgətmək: dirətmək: qapı dalısın salmaq. nərsiyə dayaq, dəsdək
vurmaq.

-çəkib sıxmaq, bərkitmək: dartmaq. -yük dartmaq.
-istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət
edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun
salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.
- yerin bərkitmək: orun salmaq. yerləşmək.

bərqliq

bərklik. sıxılıq. sərtlik. kəsinlik.

bərqliyə

- söğüt ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər: söğüt suya, qazıq
qata.

bərliq

bərlik. bərilik. bu yanlıq. bu taylıq.

bərnaması

-günbərnaması: günbarnaması. günlük. gündəm.

bərt

sərt. sət. bət. bək. bərk. mökgəm. möhgəm.
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bərtiq

-sınığ bərtik: sınığ sunuğ. sınığ çırtıq. sınığ pərtik. - sınığ çırtıq idişlər . : qablar.

bəs

-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən:
dönük verərək. dövr vuraraq)
-bəsə bəs edmək: salqasalmaq. salbasalmaq.

- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej
gəlibən tez gedəsən.
-niyə bəs tez köçüsən sənki gəlirdin yaşıyaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən
tez gedəsən.
bəsat

büsat. sürək. dəm təşgilat.

bəsə

-bəsə bəsləşmək: sarışmaq. bəhsə girmək.
-bəsə bəs edmək: salqasalmaq. salbasalmaq.

bəsər

bəcər. becər. səmər. səbər. səpər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə.

bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
bəsi

1. becəri. pərvəri. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. - sadış su. 1. sağdac.
sağdıc. sağduş. sadış. bəsləmə qız, oğlan. evə alınıb bəslənən uşağ.

bəsib

-könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan:
əğri. yağu).

bəsici

1. bəstiş. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti.
gücrütü. gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. təqviyəti. 1. sağlantı. saxlantı.
qoyma.

bəsiləmək

bəsilətmək. bəsləmək. bəslətmək. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək.
təplətmək. səmirtmək. səmizlətmək. örətmək. törətmək. toxlatmaq.

bəsilətmək

bəsiləmək. bəsləmək. bəslətmək. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək.
təplətmək. səmirtmək. səmizlətmək. örətmək. törətmək. toxlatmaq.

bəsili

bardal. basdal. yapdal. yarqal. yaraqlı. hazir. amadə.

bəsiliq

bəsilik. bəstilik. tav. səmizlik.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

bəsilmiş

-səmirilmiş, bəsilmiş, gücərtilmiş dənə. bundan pişirilən yemək: səməni. səmirin.

bəsizlənmək

səmizlənmək. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmrəmək.
səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. şişmanlamaq. kökəlmək.

köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.
bəsqic

bəsgic. 1. bəsqıc. hər çeşit bəsləyən, gücədən, doyuran nərsə, qıda, qəza. 1.

hər çeşit bəsləyən, gücədən, doyuran nərsə, qıda, qəza.
bəslə

-sayqı bəslə dəğər verənə, yox onaki sayqı dilənə!.

bəsləmə

-bəsləmə qız, oğlan: sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. evə alınıb bəslənən uşağ.

bəsləmək

1. becərtmək. sağlamaq. saxlamaq. kökləmək. köklətmək. kökətmək. - quş
saxlamaq. 1. saxlamaq. kökləmək. köklətmək. kökətmək. yedirtmək. baxmaq. kim kimi saxlır. 1. bəslətmək. toxaqaymaq. toxqatmaq. toxatmaq. kökləmək.

köklətmək. kökətmək. 1. bəsiləmək. bəsilətmək. bəslətmək. tovlamaq.
tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək. təplətmək. səmirtmək. səmizlətmək. örətmək.
törətmək. toxlatmaq. 1. bərkimək. yağramaq ( < yağ < yoğ). yağlamaq.
yoğurmaq. yoğunlatmaq. qalınlatmaq. kökləmək. köklətmək. kökətmək.
-öc tutmaq, bəsləmək: kin davşırmaq. (davşırmaq: devşirmək. dəğşirmək.
toplamaq).

bəslənən

-evə alınıb bəslənən uşağ: sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. bəsləmə qız, oğlan.
-kəsilmək üçün ayrılan, bəslənən davar: sökələv.
-yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən):
səmirgin.

bəslənilən

-sağma üçün bəslənilən. sağmalıq.

bəslənmək

yoğunmaq. yoğlunmaq.
-quş sütüylə bəslənmək: az tapılır, tutarlı nərsələr yemək.

bəslənmiş

-kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş davar) kəsmək:
soyuşlamaq. söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq. sevişləmək.

bəsləşmək

-bəsə bəsləşmək: sarışmaq. bəhsə girmək.
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1. bəsiləmək. bəsilətmək. bəsləmək. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq.
təpləmək. təplətmək. səmirtmək. səmizlətmək. örətmək. törətmək. toxlatmaq.
1. bəsləmək. toxaqaymaq. toxqatmaq. toxatmaq. kökləmək. köklətmək.
kökətmək.

bəsləyən

-yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən):
səmirgin.
-hər çeşit bəsləyən, gücədən, doyuran nərsə, qıda, qəza: bəsgic. bəsqıc.

bəsli

boylu . -bəsli gecə dan doğar.

bəsliq

bəslik. becəlik. bəcəlik. tutu. tutluğ. barlama. təğziyə. tölövlük. ösülüv. tuştuq.

yeyəcək.
bəsrə

bəcrə. becrə. səmrə. səbrə. səprə. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər.

bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
bəsrəmək

bəcrəmək. becrəmək. səmrəmək. səbrəmək. 1. bəhərləmək. bərələmək.

barlamaq. barqalmaq. sonuclanmaq. bitlənmək. berimlənmək. verimlənmək.
verəmlənmək. çarpınmaq. ürün, hasıl, nəticə, məhsul, fayda, kar, mənfəət
vermək. 1. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək.
bəsizlənmək. şişmanlamaq. kökəlmək. köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.

bəsrənmək

bəcrənmək. səmrənmək. səbrənmək. səmizlənmək. bəsizlənmək. səmrəmək.
səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. şişmanlamaq. kökəlmək.

köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.
bəstə

-hər çeşit örtük, qutu, qab, bəsdə: yasığlıq. yasıtlıq.

bəstəq

bəstək. bəstik. sağat. sağac. gücrə. gürdə. gurda. gücrə. gücrü. götrə. götrü.

təqviyət.
bəstiq

bəstik. bəstək. sağat. sağac. gücrə. gürdə. gurda. gücrə. gücrü. götrə. götrü.

təqviyət.
bəstiliq

bəstilik. bəsilik. tav. səmizlik.
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bəsici. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti.
gücrütü. gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. təqviyəti.

bət

sərt. sət. bərt. bək. bərk. mökgəm. möhgəm.
-bət olmaq: suyuğ sürüşdürmək.
-nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb yaralanmasını önləyən tikə, bəd: sipər. çıpır.
savır. (1 < çırpmaq. 1 < savmaq).
-bət bət: bənd bənd, düğüm düğüm olan budağ, səğə, nərsə: səksəvil.
-su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd, səd, nərsə: savacağ. savac.
savağ. savağbaşı.

bətbəqt

bədbəxt. uysuz. -uysuzluğu anınma: bədbəxçiliyə düşünmə.

bətər

-çox bətər, iti, tünd, şədid: utruq. çox çox olan. çox öküş olan. -utruğ yığsan davarı,
yükün ağır yıxarı: malın çox çoğluğunu düşünsən, ağır yük kimidir ki bir gün yıxar. utruğ yaman: çox pis.

bətərələmək

yamanlamaq. pisəlmək.

bətərləştiqcə

yoğunladıqca. -aclıq yoğunladıqca , hər bir yoğun torunar. (torunmaq: arıqlayıb
incəlmək).

bətləmək

bədləmək. 1. sallamaq. salğamaq. gir vermək. imalə edmək. tutdurmaq. məndə olmasaydım bir başqasın tapıb sallayacaq. 1. sallamaq. salmaq. saşmaq.

sancmaq. qoşmaq. yanşatmaq. vəsl, nəsb edmək. (sürgücütmək. sürükcütmək.
həmrah edmək) . 1. sırıtmaq. ilişdirmək.
-saçaq bədləmək: saçalamaq.

bətlər

- bir arxın suyun dəğşik yönlərə dağıdan bədlər: savaq - ana qoldan savaqla
ayrılan qolar) .

bətliq

bətlik. bətlit. bağlaq. bağlat. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat.

yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc.
yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.
daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə.
təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat.
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dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət.
atverik. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək.
söyək. söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik.
götlük. kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
bətlit

bətlik. bağlaq. bağlat. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq.

yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq.
yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq.
diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik.
tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə.
kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
bəttəmək

1. bəddəmək. tutqızıtmaq. inandırtmaq. -tutquzutsan ona söz, gözü gözü
düğünlə. 1. bətdəmək. sapurmaq. saplamaq.

bəttəmək

bəddəmək. sırıtmaq. sıxıtmaq. tikmək. tikəmək. kitdəmək. çitəmək.

bəttən

bəddən. yalağdan. sapdan. -yaşamı bir yalağdan asılıdır.

-bəddən qurtulmaq: bənddən qurtulmaq. yolunmaq.
bəy

sayım. sayıt. qayıt. ağa. əfəndi. 1. soylu kişi. 1. sanlağ. saylağ. sayın. sanlı.

əriş. ərin. möhtərəm. hörmətli.
-bəy təkindi. (təkindi: qatındı. təşrif gətirdi).
-dikəbəy: salbaş. baştutan. qalabaş. məğrur.

bəyanə

töküz. tökəz. bey. nərsə alırkən öncəlik verilən para.

bəyə

-bəyə vergin, acda alğın olmasın. (vergin: verəcəyin). (alğın: alacağın).

bəyi

-quşbəyi: xan quşlarının baxıcısı, bəkçisi.
-subəyi: subay: süyüçü. süybaşı. subaşı. qoşunçu. ordaç. ordubaşı. ləşgər, artıc,
arteş başı. sipəh salar. arteşbod.

bəyinoqlu

bəyin oğlu. -ağzı qışıq bolsada, bəyin oğlu gəpləsin. (qışıq: qıyşıq. qayşıq. əğri).
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(bəylər sözlərindən dönməzlər). -gündə yarıq yox, bəydə qayıq yox. (qayıq : dönmə).
(yarıq: yırıq. cırıq. ).

bəyliq

-bəylik nədir bilməyən, xorlanmadıq el qalmaz.

-bağşıc, bəylik, ağalıq, hörmət, təkrim, mərhəmət, ehsan edmək: söyürgəmək.
sövürgəmək. səvirgəmək. sivərgəmək. ağırmışi.

bəytə

-gündə yarıq yox, bəydə qayıq yox. (qayıq : dönmə). (yarıq: yırıq. cırıq. ). (bəylər
sözlərindən dönməzlər).

bəzəq

-bəzək düzək: yasan tozan. yasan düzən. yaxayış. yarayış. arayış.

-nərsənin üstünə yaraşdırılan bəzək düzək: üstəm. saxt.
-dal bəzək: sadə süs. (dal: saya. sadə).
-bəzək, yaraş nişan olaraq geyimə tikilən, geyimin üstündən atılan şırıq, navar:
yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq. yarımaq). nəvar.

bəzəq

bəzək. 1. eşik. qirim. - eşik altda gizlənmişlər. - tiyatr eşikləri. 1. saçma. saçağ.
süs.
- saya bəzək. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə. bəsit).
-bəzək üçün aslanan nərsə: salcağ. salçağ. sancağ. saçağ. sarıma. salıma.

-geyim, nərsə üzərindəki işləmə, savma, aralıqlı işləmə, bəzək: sarma. savma.
soyma. (sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) - altın sarma. - sarmalı çəgət
(çərdət). - orta otağ duvarları sarma boyalıydı.
-bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor,
qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.
-boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük (nəzərlik): silkinək. sinilək.
sinəlik.
-ən gözəl bəzək gözəldə gərək.
-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.

bəzəqçi

bəzəkçi. üzgözçü. örtbasırçı. suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı.
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-türlü türlü bəzəklərlə, geylərlə (əşya ilə) duraqlatmaq, buraqlatmaq,
quratlatmaq, biçimlətmək, şəkillətmək: türməkləmək.

bəzəqli

bəzəkli. 1. salmalı. nəxşəli. yarağlı. rəsmli. tərhli. 1. sırlağ. sırlı. sirli. boyalı.

rəhli. sığallı. cilalı.
-bəzəkli örtük: salmaduvağ.
-asalağ, sarğaq bər bəzəkli olan: sallama. - sallama don. - sallama toqqa. sallama qayış.
-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ
bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.
-bəzəkli düzəkli: siləmə. say sayım. paki pakizə. təmiz. - siləmə bir ev.

bəzəqsiz

-bəzəksiz geyim: dal don: (dal: saya. sadə).

bəzəmək

1. bəznəmək. yaznamaq. yazamaq. yasnamaq. yasamaq. 1. üzə salmaq.
oxşatmaq. 1. sırlamaq. sıyramaq. sarlamaq. təzyin edmək. 1. sırlanmaq.
sirlənmək. boyanmaq. rəhlənmək. sığallanmaq. cilalanmaq.
-nərsəni kiçik daşlarla, sırma, oya ilə sarğayıb bəzəmək: törtələmək. dövdələmək.
-geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək, bəzəmək: sarmalamaq. savmalamaq.
soymalamaq.

bəzənmək

1. şənlənmək. yasanmaq. 1. bəzənməz yaslaşmaz. iltaf olunmaz. oxşanmaz. yol yoldaşın it olsa, arxan güllə yaslaşmaz.

bəzəyib

-bəzəyib düzəyib: silib sıyıb. arayiş pirayiş edib. - özlərin silib sıyıb toya geddilər.
-bəzəyib düzəltmək: saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq.
sovalamaq. (> sarancamlamaq. sırıncamlamaq) pirayiş edmək.

bəziyən

-bir yeri bəziyən, döşəyən, düzücü: sərgiçi. dekorçu.

bəznəmək

bəzəmək. yaznamaq. yazamaq. yasnamaq. yasamaq.

bi

-bi gərən bir gərən. bir ara. bir zaman. bir mütdəd.

bibər

-tın uçuran acı (bibər).

bic

-ucu acıq, iti, bic olan nərsə: silvi. silvə. sivlə.

bıcıq

-sapır bıcıq: çapır biçik: dəli dolu.
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-biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraq, silah: sox.
-biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraqla, silahla yararlamaq: soxlamaq.

biçəm

yol. yolqut. yürgüt. salqıt. sırış. sırğış. uslub. rəviş. şivə. tərz. -kəsəldən
qorunmağın ən qolay sırğışı arassaçılığdır.

biçəmi

1. tərzi. -yaşantı, yaşam yolu, biçəmi, tərzi: salıntı. 1. varı. oxşarı. kimi. tərzdə. korvarı. -uşaqvarı. -qocavarı. -iyidvarı. -qazıqvarı: çivi, mıx kimi.

biçənəq

biçənək. 1. əkin. -yaypan biçənək (əkin) biçilməz. (yaypan: yatmış. başın yerə
qoymuş). 1. bitənək. betənək. düzənək. tasarı. tasarım. taslağ. qoyuş. 1. bitənək.
betənək. düzənək. tasarı. tasarım. taslağ. qaralama. oyaq. daraq. darlağ.

dərlək. dərik. pırojə. pılan. 1. bitənək. betənək. düzənək. tasarı. tasarım. taslağ.
darlağ. dərlək. layihə.
biçənməsən

-unutmasan keçəni, biçənməsən əkəni.

biçər

-yaşama dəyər biçməsən, ölüm biçər yaşamı.

biçətə

qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. qırpa.
qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək.
seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi
quylayım.

biçi

-dal biçi: qara yazı. nəsr. (dal: saya. sadə).

biçib

-nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib,
qabaqkındanda kötüyə gətirmək: quşa bənzətmək. quşa döndərmək.

biçiq

-biçik üdəmək: pitik üdəmək: kitab cilitləmək.

-tanqal biçik: rəsmi yazı, məktub.
-çapır biçik: sapır bıcıq. dəli dolu.

biçilən

- bir tutuşda biçilən biçin: silmə.

biçili

-nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer: singir. sınğır. sinğıc.
nərsə üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı.

biçilir

-əkdiyin biçilir yarın, kəsdiyin olacaq payın.

biçilməmiş

-yardıma ölçü biçilməmiş.
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biçilməz

-yaypan biçənək (əkin) biçilməz. (yaypan: yatmış. başın yerə qoymuş).

biçilmiş

-nəfəsi biçilmiş: nəfsi (ruhu) uçmuş (ölmüş). tını üzülmüş, tini kəsilmiş.
- yeni biçilmiş: sındıdan çıxma. acar. yeni. taza.

biçim

toruk. törük. yoruq. sürük. yürük. şəkil.
-biçim çağı: daşat.
-iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim:soka. soxa. soba.

biçimi

-üzü, biçimi uzunsov hər nə: sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus.
sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni.
-götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə.
səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

biçiminə

-nərsəni diş biçiminə gətirmək, soxmaq: diş düzəltmək. dişəmək. dişələmək.
dişəvləmək. dişələtmək.

biçimintə

-ağ biçimində seyrək hörülmüş, incə, kiçik bacaları olan parça: tor. ( < tuğ).

-sucuğ, kalbas, sosis biçimintə içinə yeməklər soxularaq yapılan yemək: soxtu.
soxma. bastıq. baslıq.

-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.
-torba biçimində olan baş, əğin örtüyü: turban. torban. burqa. üz bölümü torla
qapalı çadıra.
-dəmir barmaqlı, qəfəs biçimində olan pəncərə: quzquncuq. qazqıncıq.
-salxım biçimində tikmək: saçaqlamaq.
-səggi biçimində qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer: salı. təxd. kürsü. satul.
miz. masa. büro. büfə. səhnə. pilətform. minbər.
-çox gözəl biçimdə yapmaq: quş qondurmaq.
-qatar biçimində, toplum durumda birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış
nərsələr: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam.

biçimlərtə

-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.
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-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

biçimlətmək

-türlü türlü bəzəklərlə, geylərlə (əşya ilə) duraqlatmaq, buraqlatmaq,
quratlatmaq, biçimlətmək, şəkillətmək: türməkləmək.

biçimli

-dizi biçimli böyük qab: qazan. dik (fars) ( < qırağları dik olan qab).
-girdə, həlqə biçimli bağlanan bağ: tuğ. qur. qurşaq. quşaq.

-sini biçimli yastı qab: tabaq. tavaq. tava. tavaç.
-qıf, qoni biçimli: soyru. -soyru börk.
-şırıq biçimli çevrənən nərsə: yanğaq. yanaq. çarçıva.
-girdə biçimli olan: tomur. həlqə. -bir tomur sosis.

-kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi: qığ. qığı. qıcı. qıdı. tığ.
-diz kimi qalağ biçimli nərsə: tuka. toxa. tikə.
-döşək, kürək biçimli olan çörək yapma aracı: yapacağ.
-sayığ biçimli: sadə duruğlu, qiyafəli.
-göycə biçimli yaba alça : keçi yemişi.
-yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab: yasıq. yastıq. qorman. sadaq. ox qabı. oxluq.
tirlik. tirdan. -əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay
kaman çıxar.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.
-tuğ, top biçimli olduğan bu adı almış: soğan. toğan. tuğan. ( < tuğ: düğmə. girdə).

biçimsiz

sökür. söküt.
-biçimsiz iri, şişman: saltax. şaltax.

biçimsizcə

-biçimsizcə, çirkin görünəcək dək şişmanlamaq: saltaxlamaq. şaltaxlamaq.

biçimtə

-çəmbər biçimdə sarılan nərsə: sarqa. > səllə. sələ.
-bıqtıracaq biçimdə ilgilənmək, girişmək: sarlaşmaq. sarışmaq.
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-uyğun biçimdə, şəkildə: sırısıyla. sırığıyla (> sırasıyla) yoluyla. usuluyca.

-qarışıq biçimdə komalanmış nərsə: tomba. komba. kütlə. -kitab tombası.
biçin

1. biçin. tədbir qıl. səyasət götür. -kəndivə görə düşün, çevrənə baxıb biçin. 1.
ütgün. ortğun. -əkində (səpində. sabanda. şuxumda) sandırış (düşünmə. təfəggür.
hesab kitab) olsa, örtgündə ortuş (irtiş. odlaşma, uruşma) olmaz.
-biçin ardı qalan töküntü taxıl: salmanta.
- bir tutuşda biçilən biçin: silmə.

biçinçi

-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən).

biçinə

- (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış) (səpəndə
dartış, biçində yartış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış).

biçintə

-səpəndə dartış, biçində yartış. (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş:
danışıq. açıqlayış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış).

biçiyi

-yasa, qanun pitiyi, biçiyi: saluq. salıq. yasal. qanun namə.

biçqi

-yekə piçaq, biçgi: üzdür. üzdüc. ustura.

biçqırt

bıçqıt. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı.

qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti.
xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. kəsəs. oğuntu.
qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.
bıçqıt

biçqırt. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs.

qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
kəsmənti. xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. kəsəs.
oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.
biçmə

-xanımbəyin torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (torğu: toruğ: ipək.
incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça). (böyükxanımın ipəyi çoxdursada,
ölçmədən biçməz).
-əkin biçmə: daşat. ürün, tarım qaldırma, toplama. biçim. qırama. qıranda. yardış.
yarpış.
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-siyirmə biçmə: taxılın yalnız başağın üzmə.
-dəğər biçmə: anıqlaşı. dəğər vermə. kəstirmə. dəğərləndirmə. appreciation.

biçməsən

-yaşama dəyər biçməsən, ölüm biçər yaşamı.

biçsən

-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə. (duyquların
uyqulanar, gerçəkləşər)
-niyə bəs tez köçüsən sənki gəlirdin yaşıyaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.

bıqı

-sevgi degən qıpı yox, dişi degən bığı yox.

bıqıtmaq

bıqqıtmaq. bükütmək. -çox yağ yesən bükdürür.

bıqqın

1. bezgin. siyirgin. sirgin. sırqın. sıpqın. yartmaz. yarşımaz. narazı. - öz
yaşamından sırqın biri. 1. bezgin. yalqarı. yalğar. sılğır. 1. sıyrıq (> sir). doyqun.

işba' olmuş.
bıqqınlıq

sıxılcağlığ. boğaza yığılış.

bıqqınmaq

1. salqatınmaq. sıyrınmaq. səqqətinmək. tənginmək. yorulmaq. 1. sarsınmaq.
salsınmaq. sallanmaq. yorulmaq. sovlanmaq. soğlanmaq. sustalmaq. 1.
bıqmaq. bezginmək. tıxmaq. tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq. duruqmaq.
durqulmaq. doyqunmaq. qoyuqmaq. (cana tıxnamaq. cana doymaq. könlünü
vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək.
situha gəlmək). -o bu işdən artıq tıxmış. 1. tıncıqmaq. tınsıqmaq. tıxcınmaq. tını,

nəfəsi kəsilmək. (doncıqmaq: səsi kəsilmək).
bıqqıtmaq

bıqıtmaq. bükütmək. -çox yağ yesən bükdürür.

bıqmaq

bıqqınmaq. bezginmək. tıxmaq. tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq. duruqmaq.
durqulmaq. doyqunmaq. qoyuqmaq. (cana tıxnamaq. cana doymaq. könlünü
vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək.
situha gəlmək). -o bu işdən artıq tıxmış.
-nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək: sıypalamaq.
sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq.
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-baş bıqmaz: baş ağrıtmaz. -uzun közgü əl küyməz, varın çoxu, baş bıqmaz. (közgü:
maşa). (baş bıqmaz: baş ağrıtmaz).

bıqrıtıcı

bıqrıdıcı. sırsıq. sıyrıq. sarsıq. satsıq. azarlayıb azdıran. - sarsıq söz: qaba. saba
söz.

bıqtım

bıqdım. silə gəldim. cana gəldim - sənin əlindən silə gəldim. (siləmə: cana gəlmiş).

bıqtıracaq

-bıqtıracaq biçimdə ilgilənmək, girişmək: sarlaşmaq. sarışmaq.

bıqtırmaq

bıqdırmaq. 1. sıxboğaz edmək. boğaza yığmaq. dartıtmaq. 1. sırsıtmaq.

sıyrıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq.
azarlayıb azdırmaq.
bıqtırmaq

bıqdırmaq. gürgələmək. beziqdirmək. gözümçıxdıya salmaq. qoxlatmaq.

qoxulatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.
bil

-ağız açdın ölçü bil, iş yapındın ülgü bil.
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol
sən üçün.

bileytim

-olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.

bilə

-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi
aralı. (aralı: ıraqdan).

biləq

-bilək yıxmazı, bilik yıxar.
-dal qırılmadan camı sınmadan, can yerindəkən, bilək dəğərin.

biləqləmək

biləkləmək. quşaqlamaq. qurşaqlamaq. buxovlamaq. dəs bətləmək.

biləqli

-biləkli var biliksiz, bilikli var biləksiz.

biləqsiz

-biləkli var biliksiz, bilikli var biləksiz.

biləməzlərə

-yaman çoğun bilənlərə qada çorun dağ verər, biləməzlərə əldən gələn yağ verər.
(çoğun: fələk). (çorun: zulum. korluq).

biləmir

- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı).
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bilməyə, öğrəşməyə enimli, əğimli, meyilli olmaq. {sınmaq. sıyınmaq.
sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın
tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

bilən

biliş. bilici. tanış.
-çox bilən yalnız qalar.
-bağışlana bilən: sovşaq. -bunun suçları sovşaq.
-kişi bilənin oxar, toyuq görənin çoğar. {çoğar: çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük:
dimdik)}.

-çox bilən yalnız qalar.
-güvənli bilən, bildiyin işlər.
- ərdəm bilən öğlənin: sənətiz ilən öğünün.
- köp bilən ged, öz başnla yürə. (yürə: davran. rəfdar ed)
-eşik işə tapa bilən çözüşlük. (çözüşlük: həll yolu)
-köp bilən get, özbaşınla yür. (yür: qıl). (köp : çox). (çoxuyla danış, öz bilənin ed)
-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
dönən yok.
-seçilə bilən nərsə: seçməcə. seçmə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. ürək istəyən. bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma)
-dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara:
fürsət). (ara güdəndə fürsəttələb)
-qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət:
sar. sər. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir.
-yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.
-türkoloji qolunda baş bilən: türklükçü.

bilənə

-bilməyən bilənə gedmiş, biləsi gəlməz tutduğun edmiş.

-bilənə dağ, bilməzə yağ.
bilənin

-(çoxuyla danış, öz bilənin ed) . -köp bilən get, özbaşınla yür. (yür: qıl). (köp : çox).

-kişi bilənin oxar, toyuq görənin çoğar. {çoğar: çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük:
dimdik)}.
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bilənlə

-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.

bilənlər

-istəyini bilənlər, yaşamında tələsməz.
-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.

bilənlərə

-yaman çoğun bilənlərə qada çorun dağ verər, biləməzlərə əldən gələn yağ verər.
(çoğun: fələk). (çorun: zulum. korluq)
-sevmək bəlki ola bir sözdü, sevildiyin bilənlərə çox sözdü.

bilənliq

-sına bilənlik: sınağanlıq. sınacanlıq. (şikənəndəgi) .

bilənməz

-yelli ağız söylədiğin bilənməz.

bilər

bilər. sanar. -ağ qoyunu görənlər, için dolu yağ bilər.

-ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol bilər. (tav tov: yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə.
məkr).
- dərdi çəkən bilər, dayağı yeyən.
-suya girən bata bilər, dağa qalxan düşə bilər
-yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.

biləsi

-bilməyən bilənə gedmiş, biləsi gəlməz tutduğun edmiş.

biləşiyi

-hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. qarmaşıq.
kompilikə. kompileks. biləşik. muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük
salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu.

biləyi

-biləyi yoğun birin yıxmış, biligisi yoğun minin. (yoğun: zor. güc).

biləyin

-bilgivə görə biləyin olsa, dağ qoyarsan dağ üsdə.

biləziq

biləzik. quyu təğrəği.

bilib

-bir gün gəldik, bir gün getdik, bilib bilməz nələr etdik.
-sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin bilib tükətsən, cibin pulu
tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).

bilici

biliş. bilən. tanış.

biliq

-bilək yıxmazı, bilik yıxar.

biliqisi

-biləyi yoğun birin yıxmış, biligisi yoğun minin. (yoğun: zor. güc).

biliqlər

-üzə biliklər: qədim elmlər.
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biliqli

-biləkli var biliksiz, bilikli var biləksiz.

biliqsiz

-biləkli var biliksiz, bilikli var biləksiz.

bilim

1. ilim. dolqut. bilgit. sanış. sanğış. daniş. 1. mənəvi ilim, bilim. mənəvi varlıq,

maya. tantağ. çantağ. santağ. mənəvi varlıq, maya.
-danış ta səni bilim.
-bilim insanlığın ortaq değeridir. (bayram özdemir).

bilimiylə

-kişilər görnüşüylə qarşılanır, bilimiylə ağırlanır, davranışıyla uğurlanır. (kişilər:
adamlar) (mevlana).

bilimsinmək

simgeleri, nişanələri gözə çarpmaq. {sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək,
meyillənmək}.

bilimsizlər

-bilimsizlər başarmaz, yorumsuzlar qayğılı. (yorumsuzlar yoğursuzlar.
sanalanmazlar. düşünəməzlər). (qayğılı: anqıra. şaşa. heyran).

bilinəməz

bəllənəməz. tanıqdışı. tanınamaz. danığası.
-dadrışmadan bilinməz dadı, danışmadan bilinməz adı. (dadrışmaq: dadmaq).
-dadrışmadan bilinməz dadı, danışmadan bilinməz adı. (dadrışmaq: dadmaq).

bilinmək

yarlanmaq. carlanmaq. yaylanmaq. yayılmaq.
-sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.

bilinməz

bəllənməz. tanımaz. tanmaz.
-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.

bilir

-sevinməyin bilməyən, savdiyini, sevilməyin , üzülməyin nə bilir.

bilirəm

-bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç yerinə sən yaşadın.
(yaşadın: yaşaldın).

biliri

-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.

bilirqi

-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.
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-bilirsen, bir söz de! seni örnək saysınlar, bilmeyiren sus, seni adam sansınlar.

-bilisən sözlə, bilmisən gözlə.
bilirsə

-yetim dəğər bilirsə, sudan kərə çıxarram. (dəğər: qədir) .

bilirsin

-yaxşı görək sənki toxsun, nə bilirsin çəkdiyin yoxsun.

bilisin

-yaşam bitəcək bilisin, durulsan, yorulsan, qırılsan belə.

biliş

bilici. bilən. tanış.
-tanış biliş: 1. öşüt tutuş. ötüş tutuş. yaxın uzaq dos. 1. qovm o aşina.

bilqə

bilgə. didik. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay. oylu. ussal. usqan. ussun. usqa.

uslan. ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı.
-üzəki bilgə, anca aytmış: keçən, qədimki alim böylə söyləmiş.
-üzəki bilgə: keçən alimlər.
bilqəli

-iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz:nəğz, lətif söz. sağın. savın.

bilqəliq

bilgəlik. usluluq. mə'qulluq.
-bilgəlik sanağı, bilgisizlikdən. (sanağı: gümanı. təsəvvürü).

bilqəyən

bilgəyən. dalıqan. tanlayan. tanayan. seçici. seçən. anlayan. başa düşən.

dalqan. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.
bilqi

bilgi. 1. selen. səs. sav. salqı. sorağ. xəbər. 1. sələn. ( < salamaq: sorağıtmaq.

sorğatmaq. xəbər vermək) savan. xəbər. 1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır.
çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). düşüncə. sağınca. sağanca. görüş. qanı. tanı. 1.
soraq. sanığ. sanlığ. tanığ. tanlığ. məlumat.
- sələn çələn: səs sov. sorğa sorağ. xəbər ətər.
-tanışlıq, bilgi almaq: danışmaq. -danışqanlar tov aşmış, danışmayan yol çaşmış.
(tov: dağ)
-bilki yol bitsədə, istəklərimiz sonsuz olur
-bilki yollar bitəcək arzu kanı bitməyəcək.

-bağlanırsa tüm qapılar sənə, bilki açıq biri vardı yenə.
-bilgi əldə edinsəmək: sorbalamaq. sorcalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorcunmaq.
sorçunmaq. sorçunlanmaq. soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq.
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-sağlığın qədrini bilgil, xəsdə bolmasdan burun. (bolmasdan: olmasdan). (burun:
qabaq. ön).

-təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış sınış {çınğartıb
(həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}: təkiş soraş. təkiş sorğaş. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

-öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi, qatnaşığ, aralığ, qoşu, vəsilə,
vasitəsi olmayan, olmamazlıq: yala. yələ. sala. sadə. sıradan. adi. məmul. məmuli.

bilqilənmətim

bilgilənmədim. tanışmadım. - o sayda ilgilənməyib, bilgilənmədim:
maraxlanmayıb tanışmadım. (o sayda: o barədə).
- o sayda ilgilənməyib, bilgilənmədim: maraxlanmayıb tanışmadım. (o sayda: o
barədə).

bilqiləntirmək

-birbirini bilgitmək, bilgiləndirmək: yarlaşmaq. carlaşmaq. yaylaşmaq.

bilqili

bilgili. sapqın. çapqın. hər nədən sapı, qılpı, tanışlığı olan.
- çox bilgili adam: çin dolu kişi. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl.
çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.

bilqililər

-bilgililər yetgisiz, yetgililər bilgisiz.

bilqin

bilgin. 1. dalaylama. 1. bilşli. uz. güclü. mahir. -uz sözlü: söz savın taxcada,
kürsüdə oturda bilən.

-bilgin iti: toğraq qıvraq.
-el içində seçgin, güclü, bilgin kişi: saltan. başdağ. padşah. sultan.

bilqinişmək

bilginişmək. savlaşmaq. birbirindən sav, xəbər tutmaq.

bilqinmək

bilginmək. biltinmək. tanılmaq. elam, aqah edinmək, olunmaq. (faş olunmaq). bu sav ona tanılmamışdı. -bu konular hammıya tanılmış bir söz değil. -məndə dünən
tanıldım: xəbərdar, aqah oldum. -qalmasın kişiyə tanıldı savı.

bilqisiz

-bilgililər yetgisiz, yetgililər bilgisiz.

bilqisizliq

-bilgəlik sanağı, bilgisizlikdən. (sanağı: gümanı. təsəvvürü).

bilqit

bilgit. dolqut. bilim. ilim. sanış. sanğış. daniş.

bilqitən

-dənənmiş iş, dənənməmiş bilgidən yeğ basar.
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bilgitmək. bildirmək. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq.

anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar
edmək. rapor vermək.
-birbirini bilgitmək, bilgiləndirmək: yarlaşmaq. carlaşmaq. yaylaşmaq.

bilqivə

-bilgivə görə biləyin olsa, dağ qoyarsan dağ üsdə.

bilmeyiren

-bilirsen, bir söz de! seni örnək saysınlar, bilmeyiren sus, seni adam sansınlar.

bilməcə

tapışqa.
-bilməcə bəlirtmək, söyləmək: tapzıq, tapzğu, tapızmaq. (tapızmaq: açmağa
çalışmaq).

bilmək

1. sezyəmək. anlamaq. dərk edmək. mültəfit olmaq. 1. tanımaq. tanalmaq.
tanaymaq.
- sılağını bilmək: ölçüsün tanımaq.
- sözünü bilmək: gərəyi kimi danışmaq.

-ucun başın bilmək: (uc: göt). işin için bilmək.
bilməli

-sevilməyi bacaran, sevməyidə bilməli.

bilməm

-bilməm nədən dolu başlar cibi boş, cibi boşlar başı boş.
-bilməm demək, minlər qadanı qoğar. (qadanı: bəlanı).
-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir
görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız. (qınamız:
1. əzabımız. 1. günahımız).
-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur
deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız.
(qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).

bilməsən

-yerdən tapsan sanab al, söz bilməsən dinməz.
-bilsən söylə, bilməsən dinlə.

bilmətən

- kimsə bilmədən, duymadan: söz aramızda.

bilmətim

-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.
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1. bilmədən. - bilməy danışma: bilmədən danışma - onu bilməy : onu
tanımamış. 1. kırıxıb. iştibahən. - onu bilməy aldım: onu iştibahən aldım. 1.
kırıxıb. - çox bağışlayın, onu bilməy dedim.

bilməyən

-bəylik nədir bilməyən, xorlanmadıq el qalmaz.

-iş bilməyən: suvama. sovama. üzdə olan. içsiz.
-bilməyən bilənə gedmiş, biləsi gəlməz tutduğun edmiş.
-sevinməyin bilməyən, savdiyini, sevilməyin , üzülməyin nə bilir.

bilməyirəm

-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol
sən üçün.

bilməz

-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu nədir.
-qana bilməz: qanımaz. qanmaz. -sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz:
qanmaz. qana bilməz)
-bir gün gəldik, bir gün getdik, bilib bilməz nələr etdik.
-dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: (dəğmə: hərkəs). hər yetən kişi öz
(içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz).
-dənsiz döşsüz aş olmaz, bilməz gəzməz baş olmaz.

bilməzə

-bilənə dağ, bilməzə yağ.

bilməzqə

- bilməzgə salmaq: bilməzliyə salmaq: bilməzlikdən gəlmək. (salmaq: vurmaq).

bilməzləri

-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.

bilməzlərin

-bildiklərin sınırlı, bilməzlərin sınırsız.

bilməzliqtən

- bilməzlikdən gəlmək: bilməzliyə salmaq. bilməzgə salmaq. (salmaq: vurmaq).

bilməzliyə

- bilməzliyə salmaq: bilməzgə salmaq: bilməzlikdən gəlmək. (salmaq: vurmaq).

bilmisən

-bilisən sözlə, bilmisən gözlə.

biloq

bilok. belt. bölək. sektör ( < sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim.

yörə. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. bağral. orçın toyran (toğran)
özəl yer, durum. band. zon. rejyon.
bilöv

1. sav. qoğara. 1. savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat.

züvənd. züvət. savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. yasat.
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yazat.
-bilöv daşı: küstərə. dəğirman daşı.
-bilöv daşı: su daşı. savanğ. savan. suvan. ( < savamaq: ititmək) sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).

-bilöv daşı: su daşı. sürtək daşı. sürtmə daşı.
bilövsünmək

bilövlügə, itiliyə enimli, əğimli, meyilli olmaq. {-sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi
görünmək, meyillənmək}.

bilsə

-ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol bilər. (tav tov: yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə.
məkr).

bilsən

-bilsən söylə, bilməsən dinlə.
-yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış
qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə.
əsirliginə)}
-əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol). bacardığın tanırsan,
seçdiyivə güvən qıl.
-sevə bilsən sev gözəlcəsinə, yorub acıdan, qırıb tökən sevgidən düşdüm.
-doğruluğu tapa bilsən içində.
-yarmaçalıq min işdən, doğru bilsən yeğ bir iş. (yarmaçalıq: qusurlu. kəsirli.
nüqsanlı. naqis).

bilsənmək

salbamaq. sambamaq. samlamaq. sallamaq. yoxlamaq. sorumaq.

bilşi

-söz sav, danışıq gücü, bilşi olan: sözəvər. sözəbar. sözəbal. sözəmal. aytğan.
çeçen. (suxəndan. suxənvər).

-söz sav, danışıq gücü, bilşi olmaqlıq: sözəvərlik. səzəbarlıq. səzəballıq.
səzəmallıq. aytğanlıq. çeçenlik. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. ).

bilşli

bilgin. uz. güclü. mahir. -uz sözlü: söz savın taxcada, kürsüdə oturda bilən.

biltiq

bildik. tanıl. tanınmış. tanıdıq. məlum. -o bizə tanlı değil. -mənə bu söz gün kimi
tanıldı.

biltiqlərin

-bildiklərin sınırlı, bilməzlərin sınırsız.
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bilginmək. tanılmaq. elam, aqah edinmək, olunmaq. (faş olunmaq). -bu sav ona
tanılmamışdı. -bu konular hammıya tanılmış bir söz değil. -məndə dünən tanıldım:
xəbərdar, aqah oldum. -qalmasın kişiyə tanıldı savı.

biltiri

bildiri. 1. bildirim. götəriş. götrüş. açığlayış. anlatı. iləti. sorağış. sorğayış.

(xəbər vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş. 1. savır. savrı. çavır.
çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). tandırı. tanırı. oyqurluq. oyquru.
huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq.
tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq.

sınaclıq. sınaşlıq.
biltirim

bildirim. bildiri. götəriş. götrüş. açığlayış. anlatı. iləti. sorağış. sorğayış. (xəbər
vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş.

biltirir

-bir oluşun, gedişin yavaşlığın bildirir: süzələşmək. -bir yerimə var, bir yügürmə, bir
də süzələşmə var.

biltiriş

bildiriş. tanğıtış. tanıtış. anlatış. yönətiş. yörətiş. izah. tovzih.

biltirmək

bildirmək. 1. yansıtmaq. göstərmək. tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq.

tanışdırmaq. aqah edmək. 1. yansıtmaq. göstərmək. aqah edmək. 1.
yarlamaq. carlamaq. oxuymaq. çağırmaq. elan edmək. 1. bilgitmək. savırmaq.
xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq. anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq.
söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor vermək.
-hammıya bildirmək: döğələmək. döğdələmək. dövələmək. dövdələmək. döğül
çalmaq. carlamaq. 1. yarlatmaq. carlatmaq. yaylatmaq. yayıtmaq. xəbərdar

edmək.
-çəkin, ölçüsün, həddini bildirmək: silkib daşlamaq. silkəvətmək.

biltiyin

-bildiyin verməz, aldığın danar, haylar haylar, ermənidir bunlar. (haylar: ermənilər).

-güvənli bilən, bildiyin işlər.
-çaxçax başın döğər, dəyirman bildiyin elər.
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-çaxçax başın döğər, dəyirman bildiyin elər.
-bulduğun qoğma, bildiyin izlə.
binövrə

-him, daban, binövrə daşı: küt.

bir

sınqar. tək. yalnız. - sınqar ayağı üsdə durdu. - sınqar qol: bir qol.
-bir cıbbış: silik. lap endək. lap az, çox az. - silik qalmışdıki düşsün.
-arada bir: seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. endik.
endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (#
tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (#
tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız)
(sınırlı. qısıtlı).
-bir bir: dənə dənə. dənər dənər. salmığlı. saltığlı. salmığ salmığ. saltığ saltığ. salığ.
tək tək. təkin təkin. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye
boğularsın.
-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.
-bir gün gəldik, bir gün getdik, bilib bilməz nələr etdik.
-bir üzü > birzü. -istəyənin birzü (bir üzü) qara, verməyənin ikzü (iki yüzü). (istəyənin:
diləyənin) .

-üzlə özün, işlə sözün bir olsun.
-hər bir od ötünlə sönür, hər bir yara ötünlə yarur. (yarur: sağalır). (ötünlə:
zamanla).
-bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var.
-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).
-yarmaçalıq min işdən, doğru bilsən yeğ bir iş. (yarmaçalıq: qusurlu. kəsirli.
nüqsanlı. naqis).

-bir yazını, savı səsləndirmək: demək. deymək. səslətmək dikləmə edmək.
-tək, bir parça, tikədən oluşan: təkil. yalın. birəl.
-bir yaşlıq dəvə: köşək. (iki yaşlıq dəvə: sürüm. törüm). (üç yaşlıq dəvə: daylaq).
-ikidəbir: təkdəbir. təhdəbir.
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-can bir dos: canacan. yarqın.
-arada bir: yanyanaq. yanağ yanağa. yanyana. -al ağ kərpiçlər yanyanağ düzülmuş,
bir al, biri ağ.

-bir gərən bi gərən. bir ara. bir zaman. bir mütdəd.
bıraq

bırax. atur. ötür. vellə. boşla.
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

bıraqılan

-ucu kəsilib, alna bıraxılan saç: qırxma. kəsmə. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.
-salınan, bıraxılan, atılan nərsə:salındı.

bıraqılmaq

bıraxılmaq. atılmaq. salınmaq. - sırqa salındı: açıldı. çıxarıldı . - sırqa salındı:
asıldı. sancıldı. (# salınmaq: qoyunmaq. alınmaq. uyqulanmaq. bərqərar olunmaq).
-geri bıraxılmaq: tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. ələnmək. atılmaq.
atqınmaq. rədd, mərdud olmaq. çıxmamaq. seçilməmək. eleminə edmək. -bütün
tələbələri töküldü.

bıraqılmış

bıraxılmış. saltıq. saltuq. çaltıq. çaltuq. salınmış. atılmış. ötrülmüş. (tərk edilmiş)
-yana, dala bıraxılmış nərsə: sapağ.
-boşlanmış, bıraxılmış, tərk olunmuş iş: yasılmış iş.

bıraqmaq

bıraxmaq. 1. saçmaq. atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. - gecə
keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın
saçqılan. 1. sallamaq. 1. salmaq. salbamaq. sərbəs ötürmək. - cilov salbamaq:
ovsar, dizgin bıraxmaq. - qopay salbamaq: izləməkdə köpək bıraxmaq. bir yerə, biri
üstünə it ötürmək. 1. satmaq. çatmaq. yükləmək. - öz işivi heç kimə satma.
-baxımsız bıraxmaq: gözdən salmaq.
-açıb yana bıraxmaq: sərpitmək. açmaq. - yorqanı üstündən sərpitmiş.
-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək,
açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.
-salına bıraxmaq. sərmək. sərimək. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək.
saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq.
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ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək.
qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev
eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.
-yerdə bıraxmaq: sərmək. sərimək. salmaq. atlamaq. unutmaq. üzərində durmamaq.
dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi
sərmədən işi bitirdilər.
-əldən vermək, bıraxmaq: uçğunmaq. itirmək. -öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən
uçğundu. -yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma.

-geridə bıraxmaq: uzaqlaşmaq.
-saymayıb başına bıraxmaq: yeləmək. yeləmgətmək. əsgərmək. əsgərtmək. -uşağı
yelib əsgərib qoysan nəyə varar.
-alışmağa min qapı , bıraxmağa bir qapı.

bıraqmamaq

bıraxmamaq. baxmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. diqqət edmək. özənmək.

oyalanmaq.
- bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq: quş uçurmamaq. quş yuxusu: yüngül yuxu.
-yerindən yox edmək, iz bıraxmamaq: tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq. (soğurub:
söküb).

bıraqmatan

bıraxmadan. buraxmadan. sıyrım. sıtrım. dəvamlı. qırıtmadan. - sıyrım danışır.

bıraqmaz

-aparan bıraxmaz, bıraxan aparmaz.

bıraqtıqı

-axan nərsənin oyaraq bıraxdığı yarıq, arx, iz: yar ( < yarmaq.

biran

birsalım. birləhzə. birdəyqə.

biraraya

-bir dilək, oy üzrə aralanmaq, biraraya gəlmək, köklənmək: düzülmək. sürülmək.
sızılmaq. sezilmək. düzəlmək. doğrulmaq. həmahəng olmaq.

-bir dilək, oy üzrə aralaşmaq, biraraya gəlmək, kökləşmək: doğruluşmaq.
düzülüşmək. sürülüşmək. sızılaşmaq. seziləşmək. düzəlişmək. həmahəng olmaq.

-bir dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək: sürmək. sürümək.
düzmək. düzümək. sızılamaq. seziləmək. düzələmək. doğrulamaq. həmahəng edmək.
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bir az. 1. az. səyil. səğil. səhil. qısa. - səyil olsada görər. - qoy səyil keçsin sonra
ged. - səhəl öncə geddilər. - səyil sonra gəl. - səyil dinləndim. 1. salpal. səlpəl. çox

az. endək. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı) çox yedim, axşam səlpəldə
yeyəmmədim.
-biraz sakin, dinc, huzurlu: salcan.
-ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə
(ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
-biraz qurumaq: solğuşdamaq. keşəlmək. - dünəndən bu günə güllər solğuşdamış.

bırazan

-aparan bıraxmaz, bıraxan aparmaz.

birazca

salca.

birazta

-bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben.
(mevlana).

birbir

-birbir yanında: yanaşı.

birbiri

-birbiri ilə ticarət, alver edmək: satrışmaq. satırışmaq. satırlaşmaq.
-birbiri üstə yığılan: dərilgən. -yatırılmış paranın asısına dəğməsən dərilgən oli. dərd dərdə dərilgən oldu.

-birbiri üsdən yığıb soxub basmaq, tıxmaq, yemək: dədlənmək. dürtdürünmək.
dürdələmək. tıxınmaq.

-birbiri üstünə düşmək, yapışmaq: tutuşmaq. ustaşmaq. müntəbəq olmaq.
birbirin

-birbirin izləmək: izləşmək. sürüşmək. sürgəşmək. qoğlaşmaq. -uşaq anası ilə
sürüşür.
-birbirin suçlamaq, töhmətləmək, ittihamlamaq:saçışmaq. suçuşmaq.

birbirinə

-birbirinə kipləşmiş dişlər: yığı diş. (yığı: tığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin
bol, sıx olanı).

-iki nərsədə birbirinə keçən bölüm: tıxru. tıxrı. -qılıcın tıxrısın uzun götür.
-birbirinə girmiş olan: tıxı. tıxma. sıxı. sıxma. -tıxma otaqlı ev. -tıxma üzüm: dənələri
qocmaşıq, birbirinə girmiş, tıxılıb durğan üzüm.

-iki nərsənin birbirinə avlayan, yapışdıran tikə: ağ. ağı. av. avı. ( < avmaq: almaq).
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-birbirinə vermək: sunuşmaq. savışmaq. sovuşmaq.
-birbirinə baş əğmək: tapışmaq. birbirinin sözünə baxmaq.
-birbirinə keçmiş, burulmuş saç, nərsə: təptik. > tiftik.
-birbirinə yardım edmək: tutuşmaq. ustaşmaq. -tutuşmadan ərarvdlıq olamaz.
-birbirinə yaxın: sıx. az aralıqlı.
-birbirinə soncuq, şıllaq atmaq: soncuşmaq. soncuqlaşmaq.
-birbirinə suvaşmaq: sırışmaq. qol boyun olmaq.
-neçə tikəni birbirinə qovuşdurmaq: sırqamaq. sırğamaq. sıyırmaq. sırıvatmaq.
sırğatmaq.
-birbirinə ilgi, əlaqə, nəzər, diqqət, təvəccüh göstərmək: sağınışmaq. səğinişmək.
umursuşmaq. sarınışmaq.
-qatar biçimində, toplum durumda birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış
nərsələr: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam.
-birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr: satağ. çatağ. darağ.

birbirinin

-birbirinin baş beynin aparmaq: sağrışmaq.
-birbirinin sözünə baxmaq: tapışmaq. birbirinə baş əğmək.

birbirintən

-el içrə düşsə tazıt, bəlinməz birbirindən varlı nə yazıq. (tazıt: ürküş. vəhşət).

-birbirindən qaçışmaq: tazışmaq.
-birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq: soraşmaq.
somruşmaq. sorağlaşmaq. sorğaşmaq. soğraşmaq. somraşmaq. sotraşmaq.

-birbirindən gizləşmək: yaşuruşmaq. (# yarışmaq: birbiriylə açılışmaq).
birbiriylə

-birbiriylə ortağlıqda, barışda, qonşuluqda yaşamaq: sığışmaq.

bircə

damar. damarca. gözər. tək. təkcə. yalın. yeqanə. -damar gözər. -evin damar
uşağıdı. -damar güzər: güzəran. dolanacaq. -hələ damar güzərin necədi.
-hər bir damcı ufaq dəniz, bircə tiniz iki təniz. (tiniz : ruhuz. ruhuq).

birciq

bircik. yastan. yasta. asta. tək. yeqanə.

birçiliqtə

birçilikdə. birlikdə. ittihatda. -baylıq, ağz birlikdə, köləlik, ağz alalıqda. (ağz
birlikdə: ağz birçilikdə: ittihatda). (ağz alalıqdə: ağz alaçilikdə: təfrəqədə).
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birçilikdə. birlikdə. ittihatda. -baylıq, ağz birlikdə, köləlik, ağz alalıqda. (ağz
birlikdə: ağz birçilikdə: ittihatda). (ağz alalıqdə: ağz alaçilikdə: təfrəqədə).

birə

-birdən birə ortaya çıxış: sapşınış.
-birdən birə ortaya çıxmaq: sapşınmaq. sapşınışmaq.
-birdən birə ortaya çıxan: sapşınan.
-birdən birə: taqqa. tax deyib. -araba yolda taqqa dura qaldı, toxdab qaldı: birdən
sürüşdən (hərəkətdən) düşüb qaldı, durdu.

birəl

təkil. yalın. 1. tək, bir parça, tikədən oluşan. 1. təkgül. təkgil. ocağ. bir ocağlı,

otaqlı, yerli pətək, apartman.
birəli

quşqul. quşqulu. quş kimi qorxaq, ürkək olan. işgik. işgilli. bulalı. bulanı. asılı.
ovhamlı. vəhimli.

biri

-açıldı qəfəs, girdi içəri, nisgilli biri sevəcən biri.
-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.
-yaşam böylə, biri görməz tüstüsün, cana alar istisin
- biri yükün sarır, biri yükün sağır: (sağır: sarığın, ipin açır).
-biri yarar, biri sarar: sarmaq.
- biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim.
(sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
-daşlanmış yer qatlarından hər biri: sarağ.
-gecə əsən yellərdən biri: kürək. kürük.
-hərbiri: hərkəs. sayı. sayu.
-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.

-biri yeyər artar, biri yeməz atar. (atıb artmaq: çəki itirib almaq. arıqlayıb kökəlmək).
-başqa biri: yançı. (yad, kənar adam). -sən yeməsən, yançısına pay olur.
biribirinə

-biribirinə verib almalıq: dəğiş. mubadilə.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

biriqinti

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən, itələnib yığılan birikinti: sürgün. -qar
sürgünü. -kişi sürgünü. -işsizlər sürgünü. -sürgün avı: ovları ovlamaq üçün
çevrədən ürküdüb bir yerə yığıb ovlamaq.

biriqiş

birikiş. bir yerə yığılış. toplanış. dəğrəş. dərgəş. dərnək. dəğnək. qovlağ.

ovlağ. qovşaq. -yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir. ərənlər dəğrəşi. -qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar.

biriqitmək

-neçə tikəni, bölümü birbirinə sırıyıb, qatıb birikitmək: sırqıtmaq. sıyrıtmaq.
sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək).

biriqmək

birikmək. üşümək. üşmək. nərsə başına, çevrəsinə yığışmaq. toplanmaq.

dərilmək. darılmaq. (# uçmaq: dağılmaq. çalınmaq. saçılmaq).
biriqmiş

-anlamı bütün, tam olan tümlə, birikmiş söz: söyləm. qoylam. qoydam. cümlə.
ibarət.

-döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu: tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır.
tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). birlik. tim. çitə. yekən > yekan.

biriqtən

-bir birikdən, birlikdən olan, olanlar: soyuzdaş. toyuzdaş. həmqatar.

biriqtirmək

birikdirmək. saxlamaq. qorutmaq. saxurlamaq. saxralamaq. zəxirə edmək.

biriminə

-bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq:
gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq,
təfavüt. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma
görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə
(amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu
evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

birin

-atsa birin sənin çün, atar səni obri çün. (çün: üçün).

-birin kəl saymaq: dazlamaq. qazlamaq.
-biləyi yoğun birin yıxmış, biligisi yoğun minin. (yoğun: zor. güc).
-min bir quşu doğrayıb birin yeyər quş türü: doğrul.
-birin izləmək: dibinə əkilmək. sapılmaq. arxaşmaq. arğaşmaq. ardaşmaq. dalıcan,
arxasıca düşmək. - mən hara getdim oda mənə sapıldı.
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-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.
-bir iyidən min eşit, min kötüdən birin yox.

birinci

-alverdə birinci alıcıdan gələn para: süfdə. savda. savat ( < savmaq). coşun.
qalxan. savıt. zireh.
-tuxum əkildikdən son birinci suvarış: səpsuvar.
-erkək üçün mutlu seviş birinci, qadın üçün mutlu seviş sonuncu
-qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gümüşdür, üçüncü gün sürüşdür.

birinə

-birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə: süfdə. savda. savat ( < savmaq). sovğat.
yarlıq.
-dəvəçiyə xıx deməzlər, kor birinə bax deməzlər.

birini

-birini etgisi altına, ələ almaq: saqqalında kuf uçmaq.
-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.

birinin

-birinin boynuna ip salıb, sürütləyərək öldürmək: sürtətmə. sütrətmə.

birisin

-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).

birisiylə

birlə. -dözün birlə əriş, örtün birlə duruşma. (dözün: səbur. həlim. burdbar. xoşxu).
(örtün: hirsli. odlu. qəzəbli). (duruşma: üz bə üz olma).

biriz

-biriz min olsun, mininiz saysız. (alqış). (deyim).
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə
dil biriz.

birqə

-tutcu birgə qalın. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

birqəş

birgəş. umay. qomay. qoşay. cüt.

birqəştirən

-neçə ucu bir araya gətirən, birgəşdirən nərsə: top. ocaq.

birqəştirmək

-kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq, qatmaq: soxmaq. suxmaq. (#
sökmək: kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq).

birqəştirmək

-kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq: soxmaq. qatmaq.

birquşam

-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən kişisən.
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birisiylə. -dözün birlə əriş, örtün birlə duruşma. (dözün: səbur. həlim. burdbar.
xoşxu). (örtün: hirsli. odlu. qəzəbli). (duruşma: üz bə üz olma).

birləq

birlək. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. sıra. seri. salqa. burlaq. dizi. nərsədən bir

dövrə. (məcmuə'. rədə. rədif. səf) .
birləşim

-birləşim çəki, nuxdəsi: qatım, qovşum, ək yeri. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. sancığ.

birləşmə

-qovuşan nərsələrdə incə ağızın, ucun, gen yana keçdiyi yer, birləşmə yeri: sürət.
sirət.

birləşmək

-bir araya gəlmək, birləşmək: tapraşmaq. -tapraşan tapar.

-bir amac uğra birləşmək: taplaşmaq. tapdaşmaq. müttəfiq olmaq. -onlar nəyin üzrə
tapdaşmışlar.

birləşmiş

-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.
(alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş).

birləştirən

-iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə:sancaq. tutac. tutaş. tuşac.

birləştirmək

birləşdirmək. tapışdırmaq. çatışdırtmaq. qavuşdurmaq.

birləştiyi

-bir neçə nərsənin (yolun, çayın) birləşdiyi yer: saçır. sapır.

birləv

-sayılar {birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

birliq

birlik. 1. birsaplıq. soyuz. toyuz. ittihad. ittifaq. -yazıçılar soyuzu. -oşçilər soyuzu.
-ellər soyuzu. 1. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( <
tapmaq. topmaq) (sıxul). tim. çitə. yekən > yekan. döğüş üçün birikmiş,

toplanmış kişilər topu.
birliqi

-çalbadaşlar birliğiq: kəsibçilər ittihad.

birliqintə

-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda
birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).

birliqtə

birçilikdə. -ağz birlikdə: ağz birçilikdə: ittihatda. -baylıq, ağz birlikdə, köləlik, ağz
alalıqda. (ağz alalıqdə: ağz alaçilikdə: təfrəqədə).

-çəksən dərdi birlikdə, yüngül keçər ağrısı.
-birlikdə dil ağız verib, oylanıb savlanıb (düşünüb ilhamlanıb), gəzişib dolaşmaq:
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uçraşmaq. -ərkək dişi ucraşar.
-birlikdə çörək yemə: yemdaş. kasadaş. kasaş. həmkasa.

birliqtən

-bir birikdən, birlikdən olan, olanlar: soyuzdaş. toyuzdaş. həmqatar.

birsalım

biran. birləhzə. birdəyqə.

birsaplıq

birlik. soyuz. toyuz. ittihad. ittifaq. -yazıçılar soyuzu. -oşçilər soyuzu. -ellər
soyuzu.

birtə

- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda
olamaz. (irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan)

- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.
-könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)

.
birtən

birdən. 1. saçrab. sıçrab. saçrayaq. sıçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. anidən.

nagəhani. 1. saqqa. səkgə. anidən. - göz qıpımında hər səggə durdu. - araba
səkgə durdu. 1. saqqa. səkgə. taqqa. dikgə. düggə. tax deyə. - saqqa əlin çəkdi.
- taqqa durdu. - taqqa tormuza basdı. 1. soxur. soxru. -evə soxru girdim. 1.

sürqay. havayı. savay. sovay. boşay. sorağsız. soratsız. açasız. açatsız.
icazəsiz. özbaşına.
-gözlənilməzcə, birdən dəğişmək, sapışmaq: təpginmək. təpgişmək. -durduğu
yerdə halı təpgişdi.
-birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər: yala sayı. sayığ sayı.
-birdən yıxılmaq: kürpüşmək. kürtüşmək. güpüşmək. - evin dirəyi durdüğu yerdə
kürtüşdü.
-güzdə bitən ot gövərənti: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq.
payzalıq. payzatıq.
-birdən birə ortaya çıxış: sapşınış.
-birdən birə ortaya çıxmaq: sapşınmaq. sapşınışmaq.
-birdən yanma, yanış: parlayış. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. çaxış. yalabıq.
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yalabış. çalabıq. çalabış. - şimşək şağırı, çaxırı.
-birdən yanmaq: yalabımaq. yalımaq. parlamaq. şağmaq. şakımaq. şağımaq.
şağırmaq. çağımaq. çağırmaq. çaxımaq. - şimşək şağır, çaxır.
-birdən birə ortaya çıxan: sapşınan.
-nərsənin birdən kəsilməsi: . sındırmaq. qırmaq. - ölüm qonmadan, yaşam
sınmadan, ed iygilik.
- (birdən) işə keçmək: başlamaq. sıçaşlamaq. saçaşlamaq.
-suyu birdən, iti axıtma üçün arac: sığan. qonduğ. qunduğ. sifon.

-birdən birə: taqqa. tax deyib. -araba yolda taqqa dura qaldı, toxdab qaldı: birdən
sürüşdən (hərəkətdən) düşüb qaldı, durdu.

-pul qoymuşudu banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
oldu.

-birdən, qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan): yarqıraq. yarğıraq. yalbıraq <
yarğıraq ( < yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi, gözə çarparaq) çaxqıraq. çaxıraq. yanğaq.
yalğaq. alovuq. parıldağ. ışıldağ. -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında çırağlar
yalbırırdı.

birtənbirə

birdənbirə. şarp. çarp. şıp deyə.
-birdənbirə sıçramaq, atılmaq: sapcamaq. sıpcamaq. çapcamaq. çıpdamaq. yerindən sapcayıb, üzərinə daşlandı: cumdu.
-birdənbirə sıçratmaq, atlatmaq: sapcatmaq. sıpcıtmaq. çapcıtmaq. çıpdatmaq. onun səsi uşağı yuxudan sapcatdı.

birzü

< bir üzü. -istəyənin birzü (bir üzü) qara, verməyənin ikzü (iki yüzü). (istəyənin:
diləyənin).

bit

-bit yumurtası: sirkə. cırqa. cığra.
- sirkəsi su götürməz: 1. dəğmə düşər. incikcan. 1. şuxluğ götürməz.
-sırbit: sürbet. sinsin. simitən. sırtıq. üzdən gedməyən.
-sırbit: sürbet. sırtıq. üzlü.
-bitbazarı: salıntı. çalıntı. sıyıntı.

bitbazarı

salıntı. çalıntı. sıyıntı.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

biter

-ağulda oğlaq doğsa, otlağda otu biter.

bitə

-bitə qızıb, yorqanı yaxma.

bitəcəq

-bilki yollar bitəcək arzu kanı bitməyəcək.

Tebriz-Bey Hadi

-yaşam bitəcək bilisin, durulsan, yorulsan, qırılsan belə.

bitəqsiz

bitəksiz. bitgisiz. quru topraq. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl.

çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq.
bitəl

səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə.
becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

bitənəq

bitənək. biçənək. betənək. düzənək. tasarı. tasarım. taslağ. 1. qoyuş. 1.

qaralama. oyaq. daraq. darlağ. dərlək. dərik. pırojə. pılan. 1. darlağ. dərlək.
layihə.
bitəntən

-iş bitəndən son: sonusıra. arxasıra. arxasından. gerisıra. gerisindən. hər nə olub
bitəndən son.

bitər

- ömür bitər yol bitmez, varın itər, söz itməz.
-acılar bitər, yaxcılar itər. (acılar bitir, yaxcılar itir)
- arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis).
-əkirsə bitər, suvarsa ösər. (ösər: gəlişər).

-kişilərin (adamların) nə yalanları bitər, nə etgiləri itər.
bitib

-sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.

bitiq

bitik. uçuq. çökük. məxrubə. xəraba. sönük. quruq. tökük. tükük (ötük.
tükənmiş) mədum.

bitiqçi

bitikçi. bitikən. butuqçı. butuğan. yaratıcı. yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın.

varadan. varadan. vardaçı. törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi.
türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.
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bitikən. bitikçi. butuqçı. butuğan. yaratıcı. yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın.

varadan. varadan. vardaçı. törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi.
türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

bitil

düzə. yeksan. həmsan.

bitim

sıxqa. > sikkə. sikgə. çapa. sindəm. sındam. sımbat. sın. əndam. - sikkəsiz:
çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli . bitimli.
əndamlı. - sikkəli toprağ.

bitimi

axiri. -hər nəyin sonu, bitimi, axiri: təkim. təkin. -işlərin başı belə başladı, görax
təkimi nə olacaq. -ilkinə bax təkini oxu.

bitimiş

-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.

bitimli

sikkəli. çapalı. sınlı. sallı. silli . əndamlı. - sikkəli toprağ.

bitinə

-bitinə qızan, donun yaxmaz. (təpilirsə saman gözǝ, od vurma samanlığa).
(soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə).

bitinic

bitinik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik.
söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq.
yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq.
yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

bitiniq

bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək.

söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat.
saxlanıq. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
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yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik.
dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik.
endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək.
könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük.
daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
bitinmək

yorulmaq. boşalmaq. tükənmək. qurtulmaq. (gücündən, yaşından) quruğulmaq.
-nərsədən, bir olaydan bitinmək, qurtulmaq: savmaq. sovmaq. - bu sağaman
savdığ. (sağaman: sağ salamat. sağ aman) .

bitinmiş

-qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən
qutunmuş.

bitir

uçur!. çökür!. xərabla!. sönüdür. qurut. töküt. tüküt (ötüt. tükəndir) mədum ed.
-acılar bitir, yaxcılar itir. (acılar bitər, yaxcılar itər)

-yollar bitir, arzular itir.
bitirəməmək

- sözun bitirəməmək: sözü ağzına qalmaq .

bitirən

bitidən. yoğan. yoğadan. yoxan. yoxadan. ölətən. tükətən. tökətən.

bitirib

-nərsəni bitirib yoxaltmaq: yerinə daş atmaq.

bıtırıq

-hay küy, hay bıdırıq salmaq: küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək. - öz evində
küğrüşən, uyuz (quduz) qalır: kəndi yurdunda çığır bağır salan, özünə qudurar (na
şükürlük edər) .

bitiriş

tökütüş. tökətiş. qurtarış.

bitirmək

1. salğancamaq. düzənləmək. toplamaq. sərəncamlamaq. 1. savramaq.
(səvrəmək) savlamaq. qutarmaq. - sabacan bu iş savranmaz. - işin səvrə gəl. 1.
tamamlamaq. sonlamaq. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək.
vaqeiyyət vermək. 1. siyirmək. zivirmək. süpürmək. silmək. 1. soğumaq.
soğulmaq. savımaq. savılmaq. sovumaq. sovulmaq. qurtarmaq. -birdənbirə hər
nə savıdı. 1. siyirmək. zivirmək. süpürmək. silmək. 1. tökütmək. tökətmək.

qurtarmaq. 1. ucqurlamaq. ucurlamaq. sona ərmək. nəhayətə yetmək.
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-işi bitirmək: yarıtmaq. altmaq. əncam çəkmək.
- sonuna soğan əkmək. yox edmək. - birinə, nərsiyə soğan doğramaq: birnə
toxunmaq. bir dadlıya acı qatmaq. - baş soğan: dib soğan.
-hər nəyini satıb bitirmək, təsfiyə edmək, əldən çıxarmaq: satsavmaq. satsapmaq.
-işin sonuncu incəliklərin işləyib bitirmək: sabanvemə. suvermə. suvarma.

-yeyib bitirmək: yeb qoymaq.
-nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq: sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək. səvritmək. -bu işləri ilə qalan qulan
sevgimi sıyrıtdı.

-nərsəni bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, keçmək, dalı qoymaq: sovmaq. soğmaq. soruq sınavı (imtahanı) sovdı. -içib yeyib sovmaq: heç bir nə geri bıraxmamaq. -dağ
daşı sovub keçdi.

bitirməqtə

-bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır
olan: yağır. yatır. ağır əlli. əli ağır. -nə yağır adamsın, nədən borcuvu üzmürsün.

bitirməmək

- sözün bitirməmək: sözün çeğnəmək.

bitirtmək

1. silkmək. silkəmək. silkətmək. tökətmək. üzmək. sonuna çıxmaq. 1.
silkitmək. silkəmək. siyrimək. tükətmək. tökətmək. qurtatmaq.

bitişinmək

silkinmək. (içində saxlanılan nərsəni) e'tiraf edmək. e'tiraf edilmək, verilmək.
e'tiraf, iqrar olunmaq.

bitişmək

1. sanırmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tonjer (latin). tanımaq (iqrar
edmək). 1. tanımaq. tanğımaq. tanalmaq (tan almaq). iqrar edmək. -mən öz
suçumu tan alıram. 1. ucuqmaq. qutuşmaq. sərəncam, fərcam tapmaq. -işləri
ucuqar, köçə uçuşar.

bitiştirmək

bitişdirmək. tikmək. dikmək. tutturmaq. ilişdirmək.

bitit

quruluş. qur. bina. ocağ. salıq. saltav. salçav. qoşma. tərkib. təşgilat. bonyad.
bünyad. nəhad.

bititən

bitidən. bitirən. yoğan. yoğadan. yoxan. yoxadan. ölətən. tükətən. tökətən.
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bitqənmək

bitgənmək. dirtənmək. tirtinmək. dirtinmək. dayanmaq. müttəki olmaq.

bitqi

-az yapraqlı ağac, bitgi: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). seyik.
seyrək}.
-körpə, yeni cücərmiş bitgi: sitil. şitil. ( < sütül).
-körpə, yeni cücərmiş, baş vermiş bitgi, nərsə: sivrik.
-sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd: silən. selən.
büküt.
-ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. kağlac.
-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.
-yemişi fındıq boyda olan otası (dərmanlıq) bitgi adı: topalaq.

-girdə, tikanlı yabanı bitgi: topuz.
bitqilər

-soğan köklü bitgilər: soğanaq.

bitqiləri

-sarı olan şoraqlıq bitgiləri: sarğan ( < sarı).

bitqilərin

-bitgilərin dırmaşıb sıvaşmağa yarar sarmaşığları: sorğıc. soğıc.

-bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri: sübək. süvək. sivək. qazığ kök. dikə kök.
-asma (möv) kimi bitgilərin qolların kökdən qırmadan toprağa yatırıb çoxaltma:
yatıma.

bitqin

bitgin. 1. dursuz. durunsuz. durumsuz. durutsuz. gəvşək. sölpük. sölpə.

solpuq. solpa. salpıq. salpa. salxıq. saxmış. sallaq. sürnük. halsız. misgin.
(təmbəl). 1. yoxsul. qaçaqsız. yalqın. çarasız. beçara. sağalmaz. iyginməz. 1.
silik. solay. sürnük. halsız.
bitqinin

-bitginin gec çiçək açması: güzləkləmək.
-bitginin gec çiçəklənməsi, quruyub yenidən yəşərməsi: güzlükləmək.
güzləkləmək.
-bitginin quruyub yenidən yaşarması: güzləkləmək.

bitqinliq

bitginlik. 1. halsızlıq. susluq. qısıllıq. 1. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq.

koğulluq. kovulluq. koğluq. kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq. uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik.
sürnüklük. susluq. rixvət. rəxavət. 1. dursuzluq. durunsuzluq. durumsuzluq.
durutsuzluq. sürnüklük. halsızlıq.
bitqisiz

bitgisiz. bitəksiz. quru topraq. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl.

çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq.
-otsuz, bitgisiz olub torpaqlıq yer: topurğan. -topurğanda av olmaz.
bitqitə

-canlıda, bitgidə ərkəklik yarağı: saçqıl > şişgil. çeşgil.

bitlə

-itlə yatan, bitlə durar.

bitlərin

-yaz çağı ağacların, bitlərin cücərmə, zuğlanma çağı: dalçavğan. dalçağan.

bitmez

- ömür bitər yol bitmez, varın itər, söz itməz.

bitmək

1. sağalmaq. sağılmaq. tükənmək. - para qazansın, yara sağalsın. 1. savamaq.
sapamaq. savrılmaq. sovrulmaq. götürülmək. tükənmək. - soğuq düşcək
milçəklər savadı. 1. tükənmək. savanmaq. savlanmaq. savışmaq. sovuşmaq. 1.

silkinmək. siyrinmək. sirginmək. sıyırğınmaq. sırğınmaq. tükənmək. qurtulmaq.
1. yoğalmaq. yoxalmaq. ölmək. tükənmək. savılmaq. ərinmək. ərginmək.
nabud, məhv, nist olmaq.
bitməyə

-bitməyə sürüb gedmək: sırmaq. sıyırmaq. sürmək. dibindən düşürmək. - inancım
sırdı.

bitməyəcəq

-bilki yollar bitəcək arzu kanı bitməyəcək.

bitməz

-işləyənə iş bitməz.

bitmir

-ölüm bitmir oluma, olum bitmiş ölümə. (bitmiş : təslim olmuş).

bitmiş

1. təslim olmuş . -ölüm bitmir oluma, olum bitmiş ölümə. 1. savrıq. savır. ərinmiş.
məhv, nabud olmuş. payımal olmuş. qurtulmuş. tamam olmuş. 1. uçmuş. çökmüş.
sönmüş. qurumuş. tökünmüş. tükünmüş. tükənmiş. ötünmüş. mədum. xərab.

bitritmək

siyritmək. siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. süprütmək. silitmək.

bitsətə

-bilki yol bitsədə, istəklərimiz sonsuz olur.
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-sağma, sütlük çağı bitdi: sağlıq savaldı. süt çəkildi.

-yendi bitdi: sındı qutardı. -təpgi göstərmədən yendi bitdi: sındı qutardı.
biz

1. qılıq. qılqıq. tığ. 1. düpoya. düpoy. başmaqçılıqda gönü dəlməkdə işlənən
ox, biz arac. 1. süzən. sızan. sürən. (> suzən (fars)}. dələn arac. 1. təbənə.
təpənə. çuvaldız. dəlic. 1. soxa. sox. tikan. 1. sancıqur. saşqur.
-toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz: tığ. geçi. ilmək. kiltə.
kitlə. çitlə.

-ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə
işlənən biz çeşiti: tığ. qazma tığı. başmaqçı bizi.

-uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə: sübi. sobi. sivi. -sobu baş: biz baş. başı girdə
olmayıb, uzunsov olan).

-ucu sivri, biz nərsə: dal.
-dik, sivri biz duran: soxsa. soxas. sovsa. sovas. savas. -soxsa buğ. -soxas saqqal.
-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.
-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur
deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız.
(qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).
-yol arac biz araçı.
-sivri, kəsgin, uzun, iti, biz olmayan: küt. küs. çüt. qıt.
-ucu sivri, biz nərsə: sivsi (> sipsi).
-səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə: soxasəqqəl: soxsəqqəl.

bizə

-bizə bizə. cizə cizə. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. sərə sərə. dərə dərə. gərə
gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.

bizətə

-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.
-degirmanlar sırayla, sıra düşər bizədə
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-dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən
görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).

bizətə

-təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun. (təkinsəz: qatınsaz. təşrif gətirsəz).

bizi

-tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim
yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı.
ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq.
tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək
(göstərmək)}.

-başmaqçı bizi: tığ. qazma tığı. ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi
nərsələri tikməkdə işlənən biz çeşiti.

bizov

-sığırbizov: malqara . -mal qaranı qat içəri.

biztə

- atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan).

biztətə

-hər elin vardı başı, bizdədə el daşdı başı.

bqəntirmək

bəğəndirmək. yeydirtmək. yeğdirtmək. tərcih editmək.

blinməyən

anonim. anılanmaqan.

boq

boğ. pox. kübrə. pehin (malqara pisliyi) saçır. saçır soçur. seşmə < saçma.

saçqı ( < saçmaq). salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın.
sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü.
süpür. sapır. söpük. fəzlə.
boqan

-çaqqal boğan: kal yemiş. ot çeşiti.

boqar

-acısın doğar süycüsün boğar bu evrən. (süycü: dadlı).

boqaz

boğaz. sıxılcağ. utuc. yutuc. dərbət. dərbənd.
-bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay.
kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
-boşboğaz: ağzı boş. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü.
qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. çox danışan,
söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
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-boğaza yığılış: sıxılcağlığ. bıqqınlıq.
-boğaza yığmaq: sıxboğaz edmək. bıqdırmaq. dartıtmaq.

boqazbasan

boğazbasan. dilbasan. 1. susmaq üçün verilən nərsə. susma. ağızpayı. tanğı.

həqqi. 1. otaçılıqda boğazı yoxlamaq üçün dili aşağı basan kiçik çöb. 1.
boğazbasan. bir gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün qoyulan

para, nərsə. rüşvət.
boqazı

-malqaranın boğazı: yalağadüşən. -bir para müsəlmanlar yalağadüşəni azığ (həram)
sayıb yeməzlər.

boqazım

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).

boqazına

- boğazına qaçmaq: saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. keçəmək. çeçəmək.

boqazlı

-qısa boğazlı kiçik küp çeşiti: quşaqlı.

boqazta

- boğazda sıxılmış səs: boğuq səs. sıxıq səs. (sıxıq: boğuq).

boqqa

boğqa. boğra. doğraş. oğraş. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş.

söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa.
qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal.
qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış.
daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca
gedmək: savaş, dartış sürmək.

boqmaqtır

-doğmadan qolay boğmaqdır, qurmadan qolay yıxmaqdı.

boqnatmaq

boğnatmaq. yumrutmaq. tomrutmaq. nərsəni girdə girdə kəsmək.

boqra

boğra. boğqa. doğraş. oğraş. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş.

söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa.
qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal.
qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış.
daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca
gedmək: savaş, dartış sürmək.
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boqturmaq

-suya boğdurmaq: suya daldırmaq.

boquq

boğuq. 1. (tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq) tutqun. qoyu. sıx. külüft.

sitəbr. qəliz. sift. ənbuh. yoğun. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə. cəngəl.
güclü. sağlam. dayanıq. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri.
hissisiz. -toxa baş: qanmaz. 1. sıxıq. (sıxınmış > səkəncidə. sekoncidə) - sıxıq
səs: boğuq səs. boğazda sıxılmış səs. - sıxıq üz: turşamış, büzük, sallaq üz, qiyafə. sıxıq ürək: oysalı (qussəli) ürək.

boqulmaq

boğulmaq. qərq olmaq. sınğmaq. batmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq.

gömülmək. basınmaq. çökmək. oturmaq (təhnişin) dərinliyinə gedmək.
boqulmuş

-suda olmuş, suda boğulmuş.

boquluram

-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.

boquşmaq

boğuşmaq. təpişmək. dalaşmaq. -iki yoldaş təpişər, ağızdakın üçüncü yeyər.

boqutmaq

boğutmaq. sınğıtmaq. basıtmaq. çökütmək. qərq edmək. dərinliyinə aparmaq.

boqzı

-otaçılıqda boğazı yoxlamaq üçün dili aşağı basan kiçik çöb: dilbasan.
boğazbasan.

bol

1. sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərinğ. sərin. saltay. açıq. geniş. yazın. fərax. sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq. 1. sıx. 1. sarvan. sərvən.

geniş. 1. sayıl. səyil. gen. böyük. - sayılsaray: yekə saray - sayılbağ: böyük bağ.
1. səpilçi. bolluca. sərpəyən, xərcləyən, dağıdan. - bu il yemiş səpil. 1. sırav.
sığav. sıyav. fıravan. fərax . 1. tənik. açıq. {(# təng < tünük. ). -təng küçə:
təngig. tüngük. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 <
sovmaq. savmaq). dara düdük küçə}. 1. tənik. açıq. (# tünük. təng).
-bol olsun: bərəkətli olsun.
-bol sütlü, sağılı olan: sağır. sağmal. ( < sağmaq)
-gur, bol sulu olan: tıxsu. sırsu. sırsuv. sığsu.
-bol bol, bolluca sərpəmək, xərcləmək, dağıtmaq: səpilləmək. səpəmək.
-bol bol: bolarğan. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. tovarğan. toğarğan. doğarğan. saysız
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(sınırlı. qısıtlı). {# kovarğan (moğol) seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan.
kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. azaraq.
araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir halda.
nadirən. ziyq}.
-çox bol: səpil. bolluca. - bu il yemiş səpil.
-gənəbol: sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq.
açığ. yayıq. vəsi'. vüsə'tli.
-bol günlü, günəvər yer: . sırgünəş. sıxgüyəş. sırgüyəş . - sırgünəş ölkə.
-bol, gur tüklü: sırtük. sığtük.
- gözəl bol: salqın sayqın. bolluq açıqlıq. şən huzurlu. (salqın: geniş. enli. engin.
açıq).
-bol, gur yağışlı, yağı: sıryağmur. sığyağmur.

-əli bal, əli bol, bolaq: kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə. süt çalır,
süt calır.

-bol, bərəkətli olmaq: uğurlanmaq. -yolunuz uğurlansın.
-hər nəyin bol, sıx olanı: tığı. yığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. (ənbuh). -yığı saçlı:
tom saçlı. -yığı ağac: tom ağac. -yığı diş: birbirinə kipləşmiş dişlər. -yığ tikiş: incə, kip
tikiş.

bola

-bola solluq: töləmlik. dolamlıq. bolamlıq. comətlik. verimlilik.

bolaq

- bolaq bolaq. bol bol. güpül güpül. gürül gürül. gurul gurul. qolaç qolaç. kürək kürək.
avuc avuc. ovuc ovuc.
-əli bal, əli bol, bolaq: kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə. süt çalır,
süt calır.

bolaqlıq

bolluq. dolbat. tuğbat. oxluq. ox qabı. saçığlıq. saçqılıq. qalabalıq. basqalıq.

bolamlıca

dolamlıqla. dolamlıca. comətlicə. töləmliklə. töləmlicə. bolluca solluca.
verimliliklı. verimlicə. -gün ışının dolamlıca saçırdı.

bolamlıq

töləmlik. dolamlıq. comətlik. verimlilik. bola solluq.

bolarqan

bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. tovarğan. toğarğan. doğarğan.

saysız (sınırlı. qısıtlı). {# kovarğan (moğol) seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan.
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sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən.
azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir
halda. nadirən. ziyq}.

bolası

olası. olmuşsa . - baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (baryan:
gedən. keçən).

bolcay

-düşər, olcay, bolcay, tutu, şans, imkan vermək: üz göstərmək.

bolcum

olcum. bulcum. soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq.
qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan.
sıvaşıq. girişgən. yalpaq. yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı.
qılpçı. qıpçı. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

bolqanmaq

şişmək. güclənmək (#yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. -yarın yolqansa, el
yolqanır. (yarın: kürəyi quran iki ənli sümük). hər nəyin gücü belində, kürəyindədir.

bollansın

-kəndivi artıq tanı, dosluqların bollansın.

bollaşmaq

üstəlmək. çoxalmaq. artınmaq. (firavanlaşmaq).

bollu

sürül. sül. sürəkəy. sürəgəy. çox çox. ən çox. -bir sürül qonağ. -bir sül qoduğ
əlində qalmışıq.

-yeniğu qadın quymağu, bollu ballı yağlayu. (yeniğu. zahı. yeni yenmiş, doğmuş
qadın).

bolluca

1. səpil. çox bol. - bu il yemiş səpil. 1. səpilçi. bol. sərpəyən, xərcləyən,
dağıdan. - bu il yemiş səpil.
-bol bol, bolluca sərpəmək, xərcləmək, dağıtmaq: səpilləmək. səpəmək.

bolluca

-bolluca solluca: töləmliklə. töləmlicə. dolamlıqla. dolamlıca. bolamlıca. comətlicə.
verimliliklı. verimlicə. -gün ışının dolamlıca saçırdı.

bolluq

1. sulluq. sulumluq. sağamanlıq. sağasanlıq. bərəkət. 1. sıravlıq. sığavlıq.
sıyavlıq. fıravanlıq. fəraxlıq. 1. bolaqlıq. dolbat. tuğbat. oxluq. ox qabı. saçığlıq.
saçqılıq. qalabalıq. basqalıq.
-əlizə qoluza bolluq, malqaraza dolluk (döllük. çoxluq). (alqış. dua).
-hər nəyi bolluğ çağı: uluğ ay. yayın orta ayı.
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- bolluq açıqlıq: salqın sayqın. gözəl bol. şən huzurlu. (salqın: geniş. enli. engin.
açıq).
-əlizə bolluq, könlüzə xoşluq. (alqış).

-bolluq, bərəkət gətirmək: uğurlatmaq. -ay tutuğu uğurlar: (inana görə) ay ağıllansa
(tutulsa) bərəkət gətirir.

-yolunuz açıq ola, yurduza bolluq ola. (alqış. dua).
-bolluq il: süt ili.
-yolunuz açıq ola, yurduza bolluq ola. (alqış. dua).
bolluqta

-bolluqda ağac salmaq: sapralamaq. salğalamaq. tikmək.

bolmastan

bolmasdan. olmasdan. -sağlığın qədrini bilgil, xəsdə bolmasdan burun, xəstəlik

yoğşunu qılğıl, ta ki ölməsdən burun, düz yerin qədrini bilgil, dərya dolmasdan
burun, gəmidə hüşyar oturqıl, burğanə gəlməsdən burun, yaşlığın qədrini bilğıl
ta ulalmasdan burun. (məxtumqlu). (burun: qabaq. ön). (yoğşunu: şükrünü).
(dərya: çay. ırmaq). (burğanə: girdabə. girdova). (yaşlığın: gəncligin). (ulalmasdan:
qocalmazdan).

boloş

1. boluş. çox iri yarı, dağlıq olan. küt yarması. 1. boluş. oldaşlı. boldaşlı. daşlı.
qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli.
boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu. vücudlu. kalbüdlü.
kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

bolsa

-dirik əsən bolsa, tan oluş görər. (duran başa iş gələr). (tan: tanğ. çox).

bolsanmaq

yatmaq. qonaylamaq. qonlamaq. qonamaq. onaylamaq. onamaq. danğlamaq.
tutunmaq. qəbul edmək. yarınmaq. yarşınmaq. salınmaq. salğınmaq. razı
olmaq. -siz bu işə özünüz yatdınızmı, ya ki yatdırdılar.

boltaq

boltax. çaltax. şoltax. saltax. şaltax. uzun, geniş geyim.

boltaşlı

boldaşlı. 1. oldaşlı. boluş. boloş. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı.

qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli.
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göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı.
yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı. heykəlli. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun.
vicudlu. vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac. 1. oldaşlı.
təhəmtən < tökmə tən. qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü.
boluna

-boluna suvarma: selləmə sollama.
-ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə: əli bal, əli bol, bolaq. kovalı. süt çalır,
süt calır.

boluş

boloş. 1. çox iri yarı, dağlıq olan. küt yarması. 1. oldaşlı. boldaşlı. daşlı.

qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli.
boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu. vücudlu. kalbüdlü.
kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.
bombu

-atom bombu dağ yarar, sevgi odu dağlayar.

boran

buran. sırtın yeli. şeytan yeli. qara yel. (sırtın: sıtan. şeytan).

borc

1. borıc. tumar. 1. vacib olan. vacibə.
-indi verilib, başqa çağda alınan borc: süfdə. savda. savat ( < savmaq). (sonraya
qoyulmuş).

-əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.
borcıq

borqıc. suğul. suvul. soğul. sovul. şıratan. novdan.

borclarımı

-borclarımı versəydim bir uçuzlanardım. (uçuzlanardım: yüngülləşərdim).

borclu

-borclu borclunun malın satıp parasın əldə edmək: satdırmaq. - borcumu
ödəyəmmədim, evimi sattırdı.

borclunun

-borclu borclunun malın satıp parasın əldə edmək: satdırmaq. - borcumu
ödəyəmmədim, evimi sattırdı.

borclutu

-nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz
çaşata.
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-nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz
çaşata.

borcun

-bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır
olan: yağır. yatır. ağır əlli. əli ağır. -nə yağır adamsın, nədən borcuvu üzmürsün.

-birinin görəvi, borcun yerinə gətirməyi üstələnmək, öhdələnmək: yükəlmək.
yüklənmək. oxlanmaq. ödlənmək. kəfillənmək. kəfalət edmək. zamin olmaq.
zəmanətləmək.

borıc

borc. tumar.

borqallıq

borğallıq. dönəklik. xainlik.

borqıc

borcıq. suğul. suvul. soğul. sovul. şıratan. novdan.

boru

1. burba. durba. durub uzanan, yürüyən (uzanıb duran) içi boş yüyə, lülə. lülə.
(tuyub. tiyub. tüb) (latin). 1. yoru. yolu. noru. nolu. -su yoru.

boscatmaq

boşatmaq. sərpitmək. tökmək. - suyun qalanında sərpitdi.

boslu

-ətli canlı, boylu boslu olan: salvadur. sarvatur. sarbatur.
-boy boslu: salda. sağalı. uzun boylu. qamətli.

boş

1. doğ. koğ. kov. (# doy. tox. toq. duy. tuq. tut: toxa. tuta. dol. dolu. tutuq. qalın
(səs. boya). 1. suyuğ. etgisiz. təsirsiz. -suyuğ dava: etgisiz dava. -suyuğ söz:
bəğənilməz söz. 1. təkin. kofı. kovı. quru. ıssız. qoğuq. 1. dal. lüt. çıplaq. -dal
qabağ: sarığsız qabağ, kədu. -dal qoç: buynuzsuz qoyun. -dal bacaq: tumançaq. dal söz: iti söz. -dal ot: gülsüz ot. -dal qılıc: salıq, çəkilmiş qılıc. -dal üzük: qaşsız
üzük. 1. kava. çürük. -qafası kava, ağızdan hava. 1. quru. kofı. kovı. yararsız.

yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi. - quru söz: boş, anlamsız, tutarsız,
yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə). 1. soğaq. sovağ. suvaq. alağ. işsiz . sovağ qalmaq: boş bekar, alağ qalmaq. 1. saçma. əbəs. anlamsız. yava. hərzə.

yersiz. 1. salqa. solqı. solqa. şol. gəvşək. - salqa örkən.
-uçunmuş əsgi yapıdan qalan boş uçuğ dam dirək: danğ. dan. çanğ. çan. bastani,
tarixi xaraba.

-içi boş nərsiyə çırpınanda çıxan səs: danğ. dan. çanğ. çan. zanğ.
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-boş bərk: suyuq quyuq.
-gobud, boş, çox yüksəkdən satılan söz: dərəbəyi söz.
-boş boş: sovur sovur. somur somur. bihudə bihudə.
-suyu axıb, göz oyuğu sökük, boş qalmış görməz göz: soqur < suyqur. sökür.
korqu.

-boş söz: yer tutmaz söz. quru söz.
-acıqlı dilənçinin torbası boş qalar.
-boş danışmaq: yel ötmək.
-boş, dənəsiz başaq, dənə: yelboğaz. yelqozağ. yelöy.
-süslü dilli, boş ürəkdən ıraq ol.
-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.

-bilməm nədən dolu başlar cibi boş, cibi boşlar başı boş.
-acıqlansa dilənçi torbasıda boş qalır.
-təbil, küp kimi içi boş nərsədən çırpıldığda çıxan səs: düpür.
-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.

-durub uzanan, yürüyən (uzanıb duran) içi boş yüyə, lülə: durba. burba. boru. lülə.
(tuyub. tiyub. tüb) (latin).

-boş, susuz ova, çöl: yalov. çalov. şoran topraq, çoraq.
-göyərmiş əkində yanığ, çor, boş qalmış yer: yaxaluc. yahaluc.
-iki nərsə arasında qalan boş yer: salma. salmıq. salda.
-boş inanc: salanaq.
-boş gəzişmək, dolaşmaq: salqamaq. salqanmaq. sallanmaq. salqışlamaq.
-çatı ortasında boş qoyulan qat: salaqat (sala qat). sərə qət. - salaqatda quş yuva
qurub.
-altı boş səggi: kürsü. kürsi. qursı. evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat.
-boş, yumşaq topraq: guvac. güvəc. güvəş. guvaş.
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-çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən: saxda < çaxat. çaxtan. soxda.
-çaxda kişi, yaşdı işi.
-boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək:
sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sürülüb səriklənmək.
-boş, havayı atış, çalış: sapa. sopa. sava. sova. amaca dəğməyən, isabət edməyən
atış. - sova düşmək: boşa gedma.
-boş vermək: savalatmaq. salavatmaq. unutmaq. - savalat: keçmiş olsun. - ötən işə
savalat.
-içi boş: savarıq. çürük. pozuq. kof. - savaıq yemiş. - savaıq ağac.
-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.
- boş yerə düşünmək: salğıma çarpmaq. salğıma qovalaşmaq. boşuna xiyal qurmaq.
-əli boş: suğur. soğur. su qoğur. su qoğuran. yoxsul.
-içi boş: sıyıq. çürük. - sıyıq qoz.
- boş danışıq: sırgəp. sərgəp. uyumsuz, əməlsiz söz.
-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.
-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş
sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.
- (yamanın sözün boş ver) . -dinlə kötünü, itir özünü.
- ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa)
-ağzı boş: boşboğaz. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü.
qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. çox danışan,
söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
-boş bekar: sərsəri. salvaş. salavarı. sələvəri. avara.
-boş vermək. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək,
ötürmək. saymamaq. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq.
ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək.
qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev
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eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.
-çatı ortasında boş qoyulan qat: sərə qət. (sərəqət). sala qat. (salaqat). sərəqət. salaqatda quş yuva qurub.

-içiboş - içiboş kök: toy səmiz. küp səmiz
-təki boş: səkit. səkti. anlamsız.
-boş təkər (bekar) avara: sırlab. sürləb. işsiz gücsüz. - sırlab gəzməkdən nə çıxar.
-sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac.
qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva.
çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı.
qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl
çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
- ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa)
-təki boş: silik. anlamsız. məzmunsuz. möhtəvasız.

boşa

1. sava. heçə. hədərə. saça. - tam qazancım sava geddi. - suyu sava vermə. 1.
yana. qırağa. -boşa qoyun: boş verin. yana qoyun. qırağa qoyun. 1. boşda. qayib.
yeralmamış. (#yertə: yerə. salığ. hazır. yeralmış).
-boşa gedən nərsə:sav. savdırma. (çavdırma) hədər. tələf. (saçrış. israf). - tam
qazancım sava geddi. - suyu sava vermə.
-boşa, heçə çıxartmaq: silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. - bütün
əməyim silindi.

boşalaq

səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda.
salıvər. səlivər. səllim. işsiz. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə
qulpu: darqaşayırd.

boşalmaq

1. saşumaq. ( < saç) saçmaq. açılmaq. gəvşəmək. 1. sərilmək. sərpilmək.
sərinmək. açılmaq. rahatlaşmaq. 1. solmaq. açılmaq. (# dolmaq: tıxılmaq.
basılmaq. qapanmaq) . 1. suyuşmaq. suğuşmaq. suvuşmaq. sululmaq.

(sulanmaq). 1. süzmək. süzürmək. sızmaq. sızırmaq. silkənmək. -yorqunluğdan
damarlarım süzür. 1. yapızanmaq. çapızanmaq. yapığınmaq. gəvşənmək. 1.
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yasılmaq. qurtulmaq. -işdən yasılmaq: işdən qurtulmaq, boşalmaq. 1. yorulmaq.
tükənmək. bitinmək. qurtulmaq. (gücündən, yaşından) quruğulmaq.
-arınıb boşalmaq: soğunmaq. içində, üstündə olan hər nədən ayrılmaq, tökünmək.

boşalması

-gərgin, iti, qəvamlı nərsənin boşalması, gəvşənməsi: sulanmaq. suvlanmaq.
suflanmaq. sovlanmaq.
-yalnızlıq çevrənin boşalması yok, başın boşalmasıdı. (için yoxalmasıdır).

boşalmasıtı

-yalnızlıq çevrənin boşalması yok, başın boşalmasıdı. (için yoxalmasıdır).

boşalmaz

boşamaz . -sözü sözə oxşamaz, ağzı sözdən boşamaz. (boşamaz: boşalmaz).

boşaltan

-ayağ boşaldan:ayağın açan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan.
sıradan. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc. isala aparan. yörgüc. müshil.

boşaltım

-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından,
boş sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

boşaltma

salqı. qoğma. təxliyə.
-soluq vermə, boşaltma, sürmə: soluğ, nəfəs vermə. sürük. (# doluğ: nəfəs alma.
nəfəs alıb saxlama).

boşaltmaq

1. nərsənin için boşaltmaq. soğurmaq. soğurtmaq. soğuymaq. sökmək. 1.

süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək.
siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. -qaçırdıb yorqunluğdan damarların
süzürtdü. 1. tullamaq. açmaq. şənlətmək. (#tutullamaq: tutdurmaq. oysalatmaq.
qussələtmək. ). 1. (asılı, dartılı, yün kimi kilkə nərsəni) sıpmaq. çözmək.

hallaclamaq. yazmaq. 1. yapızatmaq. yapızamaq. çapızatmaq. çapızamaq.
yapığdırmaq. gəvşətmək. 1. sağmaq. açmaq. çözmək. {(# sarmaq: 1. dolamaq.
1. doldurmaq). - sap saran: sap dolayan. - sap sağan: sap açan. - o qərqərəni sağıb
bu birinə sar. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim,
soyunan kim. - ey sardığın sağan dünya. - sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. biri yükün sarır, biri yükün sağır: sarığın, ipin açır}. 1. salmaq. salbamaq. içindəkiləri sal qurtul. 1. satmaq. açmaq. 1. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq.

sızdırmaq. - cibində nəyin var sırıt.
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-nərsəni bir yerdən çıxartmaq, boşaltmaq: sürdürtmək. -için sürdürtmək: için,
bağırsağın boşaltmaq, təxliyə etdirtmək.

-için, bağırsağın boşaltmaq, təxliyə etdirtmək: için sürdürtmək. (sürdürtmək:
nərsəni bir yerdən çıxartmaq, boşaltmaq).

boşalttırmaq

-nərsənin içini boşaltdırmaq, çəkib çıxardırmaq: soğurtulmaq. soğuydurmaq.

boşamaq

salıtmaq. savqıtmaq. savqırmaq. ayırmaq. açmaq. çözmək. təcrid edmək.
təfkik edmək. yaddan çıxarmaq. unutmaq. münfəsil edmək.

boşamaz

boşalmaz . -sözü sözə oxşamaz, ağzı sözdən boşamaz. (boşamaz: boşalmaz).

boşanış

aturum. aturuş. ötürüm. ötürüş. rəhayi. bədrəqə.

boşanmaq

1. sırılmaq. qurtulmaq. 1. yengənmək. qurtulmaq. -yengəlmədi çaba əmgəkdən.
-içindəkin boşanmaq: tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. axınmaq. -şabaş
axındı. -çöp qabı töküldü. -qurdu töküldü: ağısı, zəhərəri, qaşınması, ətacılığı
dışarıqı, açıldı.

boşanmış

-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.

boşantı

-arvad kəbinin bıraxıb boşandı, canın qurtardı: arvad yolundu. arvad başın yoldu.
başın açmaq.

boşatış

salqıtış. salqıtma. göndərmə. göndəriş. ixrac. təxliyə. tərxis.

boşatmaq

1. boscatmaq. sərpitmək. tökmək. - suyun qalanında sərpitdi. 1. salqınlatmaq.
dışarlamaq. ixrac edmək.

boşay

sürqay. havayı. savay. sovay. birdən. sorağsız. soratsız. açasız. açatsız.
icazəsiz. özbaşına.

boşayı

-savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək: qurut əzmək.

boşboqaz

boşboğaz. ağzı boş. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli.

sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü.
çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
boşqa

başqa. dolqa. tulqa. 1. məxzən. tanker. 1. döğüş börkü. çalıq. çəlik. qapsa.

qaspa.
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-dal boşqab: sadə boşqab. (dal: saya. sadə).

-kiçik sini, boşqab: dərimcə > nimçə. təpcə.
-kiçik boşqab, tabağ: yasar.
boşqabının

-özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ:sarğuc. >
sərpuş. hər örtük.

boşqalaşmaq

boşqanmaq. loşqanmaq. loşqalaşmaq. gəvşənmək. təmbəlləşmək.

boşqalatmaq

boşqatmaq. loşqatmaq. loşqalatmaq. gəvşətmək. təmbəllətmək.

boşqanmaq

boşqalaşmaq. loşqanmaq. loşqalaşmaq. gəvşənmək. təmbəlləşmək.

boşqaraç

suyuqları daşıma üçün tankerli arac, araba.

boşqatmaq

boşqalatmaq. loşqatmaq. loşqalatmaq. gəvşətmək. təmbəllətmək.

boşqılıqlı

yeltəmə. yüngül kişi. -yeltəmə yeltəmə: yelpənək. tərtələsik.

boşla

atur. ötür. vellə. bırax.
-asıq üzü boşla, açıq üzü tuşla.

boşlamaq

sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək.
saymamaq. boş vermək. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq.
ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək.
qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

boşlanmış

-boşlanmış, bıraxılmış, tərk olunmuş iş: yasılmış iş.

boşlar

-bilməm nədən dolu başlar cibi boş, cibi boşlar başı boş.

boşlu

-boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (yaşanmaq: yasanmaq. yaşmaq. yasmaq.
gizlənmək). (alçığ: verəcəyi olan).

-boşlu boşludan sürüşər. {sürüşmək. sürgəşmək. (nərsədən) zıvışmaq, qaçışmaq.
ara açmaq. salışmaq. alısmaq üzüşmək}.

boşluq

boşluğ. 1. puşluq. olmazlıq. uymazlıq. bihudəlik. 1. salqı. 1. sovağ. savağ.

kavus. kaus. xaus. xələ. 1. təmbəllik. gəvşəklik. kofulluq. koğulluq. kovulluq.
koğluq. kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq.
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korlaşlıq. uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik.
susluq. rixvət. rəxavət. 1. yalav. yalağ. (çalağ). aralıq. -kərpiçlərin yalağın
simitlə doldur.
-bir nərsənin çevrəsində olan açığlıq, boşluq: yanğırıq.
boşluqa

-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş
sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

boşluqtan

-boşluqdan, şolluqdan axası olmaq, sallanmaq: tökülmək. töklüşmək. -paltarı
əğnindən töklüşür.

-boşlu boşludan sürüşər. {sürüşmək. sürgəşmək. (nərsədən) zıvışmaq, qaçışmaq.
ara açmaq. salışmaq. alısmaq üzüşmək}.

boşsa

-dolu başaq əğilər, başaq boşsa dik durar.

boşta

boşda. boşa. qayib. yeralmamış. (#yertə: yerə. salığ. hazır. yeralmış).

boşu

-dalın boşu yukarı baxar, dolusu aşağı.

boşun

-dolu qazan donğuldar, boşun çırpsan danğıldar. (donğ: dolu bir nərsiyə
toxunduğunda, çırpılanda çıxan səs).

boşuna

asısız. karsız. quma sınan suya tay (su kimi). faydasız. - qazandığı para, quma
sınan suya tay gedir.
-boşuna xərcləmək:savramaq. savırmaq. israf, velxəşlik edmək.
-umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək: səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq.
sələğləmək.
-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
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başyazısın başına.
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq
qoşuna. (qoşuna: cütlükdə)
-boşuna çağ keçirtmək: savqallamaq. oyalanmaq.
-savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək: qurut əzmək.
-boşuna qonuşmaq: salaqıllamaq. sapaqıllamaq. samaqıllamaq. - nəmənə
sapaqıllayır. - sapaqıllayıb durmada, barsana: səfeləyib durma çıx ged.
- boşuna xiyal qurmaq: salğıma çarpmaq. salğıma qovalaşmaq. boş yerə düşünmək.
-boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək:
sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sürülüb səriklənmək.
-boşuna söz carlayan, atan, dağıdan: şarlatan. carlatan.
-sevməyi sevmək kiminə düşdü, sevgidə ilqar boşuna düşdür. (düşdür: yuxudu.
gümandır).

-boşuna gəzmək: sütrəşmək. sürtəşmək. sürütlənmək. vellənmək. -haralarda
sürtəşib qaldız.

-boşuna axan, gedən su, nərsə: sürtün.
-boşuna çağın öldürmək: sürtmək. sürüncəmək. süğrüncəmək.
-boşuna, gərəksiz yorqunluq: dolbat. tuğbat.
boşunmaq

satmaq. çaldırtmaq. əldən vermək. itirmək. - bu boşluğu boşuna satma. - alan
qalanır, satan calanır.

botun

bodun. xalq. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör,
qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör,
harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).

botur

bodur. 1. tısqın. tısıq. tısmal. tısmar. güdə. qısaboylu. -tısıq nəbi. -tısmar əli. -o
tısmara uşağı deyirsin. 1. yumuz. külə kök. güdə kök.

boy

1. dal. soy. göbək. silsilə. şəcərə. 1. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır.
tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul. oyma. qəbilə. əşirə. 1. soy. sov. sop.
suy. suv. sup. əsl. nəsl. nəsil. nəsəb. -suyu kimə çəkib görən. 1. sürə. uzunluq.
imtidad. tənavüb. tul. 1. el. obağ. aymaq. oymaq. qovm. tibir. tübür. tübər ( <
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top) təbar. (tribe (ingilis) tayfa. qəbilə. əşirə. 1. fəsl. fəsil. -beş boylu uzun öykü.

1. siyn. siyin. çiyin. əndam. 1. sal. dal. sin. - çox sallı bir ağac. - salından kəsib
eninə artırmaq.

-sövəboya: tez solan boya. (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə).
-yekəboy deyən: yekəxana davranan. danqayğan. danqay. danqaz. danqazlanan.
-boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü: nərsənin boyu. durum. duşum (# düşüm: ən. en. ərz).
-güdə durumlu kişi. -kişi durumu su.

-cılız, arığ uca boy: yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.
ucubınıq.
-bala bala boy atıb gəlişmək: sızamlamaq. sərpəmləmək. sərpmək. cücərmək.
-boy buxunlu: sallı. sinli. sinğli. sillik . silgik. silli. silik. xoş əndamlı.
-uca boy: salar. sallar. salğar.
-boy buxun: salqa. əndam. qamət.
-boy buxunlu: salqalı. xoş əndam. qamətli.
-boy boslu: salda. sağalı. uzun boylu. qamətli.

boya

1. (səs. boya). {qalın. dol. dolu. tutuq. doy. tox. toq. duy. tuq. tut. toxa. tuta. (# doğ:
koğ. kov. boş)}. 1. doru. bəniz. rəng. 1. suvut. suyut. süyüt. rəng. -qızıl suyut. göy suyut. -yaşıl suyut. -qara süyüt. -ağ süyüt. 1. (tüs. tös. tıs. dış. süs. sös. səp.
sis. his. yös. hüs. mas. pas. püs). rəng. -türlü tüslü: rəh bə rəh. 1. sır. sıyır. rəng.

1. sır. sür. sürmə. nərsə üzrə sürülən hər çeşit sürmə. 1. yaxı. sıva. sarığ.
sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq.
yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. üz (üs) qat, təbəqə.
geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş.
üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-suruğ boya. (suruğ: dalqalı).
-işte gördük seni dünya, ne gerçeksin nede rüya, bir çəkit çizilmiş suya, yalan ışıq
yalan boya. (çəkit: resim).

-ətləsi boya: külsi boya. yağız. al qara. alaboz. -yağız yer: yer kürəsi. -yağız at: ətləs
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boyalı, külsi at.

-yarqan boya: açıq boya. (yarqan: açıq).
-durnuq boya: dəğişməz boya.
-sarı boya: sazıq. sarıq.
-tozsu boya: tusi boya -siçan boyasın andıran tozsu (> tusi) boya: siçantösi.
-şir, boya yaxıcı: sırçı. luğabçı. luğabkar.
-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan, yapılan
üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına salınan,
qouylan, döşənən nərsə)
-doğru kişi versə sözü ötürməz, heç bir kölgə artıq boya götürməz.
-bir yerə sürtülən duvağ, boya: səric. sərci. sarıc. sarcı.
- sırğım al boya: ət rəngi. {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş,
tikinmiş, işlənmiş) nərsə}.
- solqun boya. (solqun: uçqun. açqın. açıq).
-olum ağ boya, ölüm qarası, bir evrəndir ekiz arası
-nərsə üzərə yaxılan öznə, boya, rəng: sır. sür.
-sır, boya, don dəğişmək: sırlanmaq
-tünd boya, rəng: sırboyaq. sığboyağ. sığbodağ.
-üzərinə yapılan lay, qat, boya, şir: sıl. sıva. sıv. - otağların sıvın dəğişməliyik. - yapı
təməldən dağılır, o sıva qayğısına qalıb.

boyaçı

sürçi. sürçü.

boyalı

sırlağ. sırlı. sirli. rəhli. sığallı. bəzəkli. cilalı.
-bir boyalı: saya.
- sırğım boyalı: açıq boyalı. {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş,
sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə}.
-ətləs boyalı, külsi at: yağız at. (yağız: al qara. alaboz. ətləsi boya. külsi boya).

-göyüt boyalı, dadlı ətli yeyilən quş: tovalaq. toğdaq. gövdək.
-su kimi açıq tözlü, boyalı: supgi. süypgi. subəki. suvaki. -supgi al. -süypgi göy.
-(astarlıqda da işlənən) şumal, tək boyalı parça: yalan.
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1. (özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin kağazla qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq.
gəcləmək) laymanlamaq. sıvamaq. sıvlamaq. sılamaq. (sıv!. sıva!. sıla!)

saypalamaq (boya, lay, incə qatla) nərsə üzərin örtüksəmək, qaplamaq. təməldən dağıq yapın sıvayıb, sırıtladılar bizə. 1. sıramaq. sırımaq. sıraqlamaq.

nəqşə, tərh çəkmək - genə nə sırırsın: sırıq, sıraq, nəqşə, tərh çəkisən. sıramadan işə keçmə. 1. sırlamaq. sıvamaq. rəhləmək. rəngləmək. 1. sürmək.

sürgüşləmək. rəhləmək. sürüş yaxmaq. 1. sürtmək. sırmaq. sıramaq.
rəhləmək.
-damın iç üzünü yapmaq, örmək, boyamaq: tağuşlamaq. taruslamaq. tağuş üzrə
işləmək. çatılamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.

boyanmaq

sırlanmaq. sirlənmək. rəhlənmək. sığallanmaq. bəzənmək. cilalanmaq.

boyası

-dəri boyası, iç boyasın üstələr.

boyasın

-siçan boyasın andıran tozsu (> tusi) boya: siçantösi.
-dəri boyası, iç boyasın üstələr.

boyasız

rəngsiz. sönük. soluq.

boyasız

usut. su rəngi.

boyatan

-kor boyadan anlamaz, anlamaza açıtma söz anlamaz. (açıtma: çalışma
açıqlamağa).

boybuqun

boybuxun. siyim. sürüm. sın sımbat. sını sımbat. görkəm. qədd qamət. durğat.

(zahiri nəma. qədd o əndam).
boybuqunlu

boybuxunlu. boybuxunu düz olan. sürümlü. siyimli. çapalı. saxalı. görkəmli.

qədd qamətli. -sürümlü olana paltarda yaraşır.
boybuqunsuz

boybuxunsuz. boybuxunu düz olmayan. sürümsüz. siyimsiz. sallağ əğinli.

çapasız. saxasız. görkəmsiz. qədd qamətsiz. -sürümsüz olan paltar əynindən
tökülər.

boybuqunu

-boybuxunu düz olan: boybuxunlu. sürümlü. siyimli. çapalı. saxalı. görkəmli. qədd
qamətli. -sürümlü olana paltarda yaraşır.
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-boybuxunu düz olmayan: boybuxunsuz. sürümsüz. siyimsiz. sallağ əğinli. çapasız.
saxasız. görkəmsiz. qədd qamətsiz. -sürümsüz olan paltar əynindən tökülər.

boyqalı

1. yaxboy. xoşboy. xoşheykəl. sağday. sayaq. sıyaq. 1. boylu. salmıqlı.
salmığlı. saltığlı. salbatlı. heykəlli. 1. boylu. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı.
qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli.
gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq.
qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı.
qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir
kişi, ağac.

boyqallıq

boyluluq. salmığ. saltığ. salbat. heykəllilik.

boylam

sürcə. sürc. sorca. sorc. surca. surc. yürcə. yürc. uzunluq.

boylamaq

silmək. siləmək. qaşağılamaq. tımarlamaq. oxşamaq.

boylan

barlan. yüklən. məsuliyyət götür.

boylanan

-dikinə uzanan, boylanan ağac: sarağac. salağac. salğac. qələmə.

boylanmaq

boylunmaq. sürcənmək. uzunmaq. uzanmaq.

boylatmaq

sürmək. sürgütmək. yüklətmək. yığmaq. sikmək. -bu yaşıvacan neçəsin
sürmüsən.

boylu

1. boyqalı. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. salbatlı. heykəlli. 1. bəsli. -bəsli gecə dan
doğar. 1. siyinli. sinliş. gözəl. görkəmli. əndamlı. 1. qamətli. -uca, boylu qamətli
kimsə: dal. 1. boyqalı. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı.

qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü.
göplü. qıtalı. qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı.
yonqallı. heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli.
durğun. vicudlu. vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.
-çox arıq, uzun boylu: sıy. sıyıq. sırıq.
-yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi: quzlacı.
-boylu qoyun:quzulaq.
-uzun boylu: salda. sağalı. boy boslu. qamətli.
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-boylu olmaq: sarmaq. sarınmaq. sarılmaq.
-ətli canlı, boylu boslu olan: salvadur. sarvatur. sarbatur.

-boylu buxunlu: daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı.
qavaralı. bədənli. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı. heykəlli.
oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu.
vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

-qısaboylu: tısqın. tısıq. tısmal. tısmar. güdə. bodur. -tısıq nəbi. -tısmar əli. -o
tısmara uşağı deyirsin.

-uzun boylu: sal boylu. sal. salsür. çatma çalıq. təfsirlli. təfsilatlı.
boyluboyun

durtaboyun. dürtəboyun. durboyun > durbun. uzunboyun. -durat at: təkcə durat
da deyilir. uzun boyun at.

boyluq

sallıq. savlıq. sovluq. sobluğ. uzunluq.

boyluların

-boyluların doğma qabağı suya düşmələri: sürə düşmək. suya düşmək.

boyluluq

boyqallıq. salmığ. saltığ. salbat. heykəllilik.

boylunmaq

boylanmaq. sürcənmək. uzunmaq. uzanmaq.

boymatərən

boymadərən. quzu out.

boynumun

-boynumun dalın görməyəlim: yelkəmin çuxuru görsün. heç çağ olmasın.

boynuna

-birinin boynuna ip salıb, sürütləyərək öldürmək: sürtətmə. sütrətmə.
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.

boynunun

-at kimilərin boynunun dış yuxarı qoğzaq bölümü: yelkə. yeltə. yalqa. yalta. yələ.
burda bitən uzun qıllara da yələk, yelək deyilir. -at yaltası yələksiz olmaz.

boynuvu

-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

boysatmaq

uzatmaq. sürmək. sürətmək. sürütmək. sürmütmək. uzunluğuna, boyuna
çəkmək. pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

boyta

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yemişi fındıq boyda olan otası (dərmanlıq) bitgi adı: topalaq.

-bir boyda olanlar: boydaş. yelkəş. yeltəş. yalqaş. yaltaş. (əş <> daş). çiğindaş.
həmqədd.

boytan

-ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.
-yaşam boydan qısadır, uzun gələr ənin tutsan geninə.

boytaş

boydaş. 1. bir boyda olanlar. yelkəş. yeltəş. yalqaş. yaltaş. (əş <> daş).

çiğindaş. həmqədd. 1. sıyırqa. sırqav. sıdırqa. tək rəng. sadə. yazı oyasız.
nəxşəsiz. - sırqa gəzləmə, parça. 1. tüdəş. { < tük: qıl}. türdəş. tükəş. həmcins.
boytun

boydun. budun. ulus. uylus. millət.

boyu

-(yaşam boyu biriylə daha üzləşmək çox olasıdı) . -yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz
üzə gələr).
-keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.
-bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var. (qədər : dəğiş).

-bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var. (qədər : dəğiş).
-nərsənin boyu: boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü. durum. duşum (# düşüm: ən. en. ərz).
-güdə durumlu kişi. -kişi durumu su.

-ömür boyu: yaşuda (moğol) yaşadıqca.
boyuq

boyuğ. əkit. əkət. qoşqun. kusqun. səp. sapsat. vəsayil.

boyuqlar

vəsayil. -yaşam sürməyə gərəkli nərsələr, boyuğlar, vəsayil, quşağ, şərayit:
sürsat. sürüsat. sapsat.

boyuqları

-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları:
əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc.
sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

boyun

sapaldağ. hər nəyin ən incə, əl tutan yeri. - yazığın sapaldağına birdənə endirdi.
-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama.
sinəriz.
- boyun sınmaq: boyun əğmək. tabe olmaq.
- boyun əğmək: boyun sınmaq. tabe olmaq.
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-qol boyun olmaq: sırışmaq. birbirinə suvaşmaq.
-yaxa, boyun tutmaq: peşman olmaq. -səni görun boynun tutmayasın.

-boyun qaçırmaq: tosunmaq. tozunmaq. (# dözünmək: boyun qoymaq).
-boyun əğdirtmək: tapıtmaq. tapındırtmaq. tapınıtmaq. müqəyyəd, tabe edmək. sözə
baxdırtmaq.

-boyun qoymaq: dözünmək. (# tosunmaq. tozunmaq. boyun qaçırmaq).
-uzun boyun at : durat at: təkcə durat da deyilir.
-durtaboyun. dürtəboyun. durboyun > durbun. boyluboyun. uzunboyun. -durat
at: təkcə durat da deyilir. uzun boyun at.

-geyimin, nərsənin yaxa, boyun, baş tuşu bölümü: yelkə. yeltə. yalqa. yalta. -tökük
yaltalı geyim: çiğni düşük paltar.

boyuna

-çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). atqı. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.

-uzunluğuna, boyuna çəkmək: sürmək. sürətmək. sürütmək. sürmütmək. uzatmaq.
boysatmaq. pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək.
-çatıda boyuna atılan dirək: salındırma.

boyunca

-gün boyunca: gün durqununa.

-bəlirli bir çağ, nərsə boyunca: sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli.
quraqlı. durqun. sürgün. -gün durqununa: gün boyunca.

boyunsınmaq

1. qatınmaq. qullanmaq. tapınmaq. qapınmaq. yapınmaq. (sapınmaq). 1.
tapınmaq. yensinmək. yükünmək. dizinmək. çökünmək. təzimə qalxmaq.

boyuntan

-boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük (nəzərlik): silkinək. sinilək.
sinəlik.
-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama.
sinəriz.
-əni boyundan çox olan biçim: sığırdili.

boyunturuq

boyunduruq. yuqa. bağ. sancığ.

boyunu

-boyunu aşan ünlü: ərkən yaşında qazanılmış ün.
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-boz yer: qır (düz çöl) yaz. çöl. {boz: boş}. bozqır. ova. dalaz. (qumluq) bayır. qarqaq.
qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı) yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən. kovşan).
-bozyel: iti, qara yel: sal. güney yeli.

boza

şərab. çaxır. -çaxır, boza, şərab verən: sağır. > sağər ( < sağmaq) süci. süyçi.
söyçi. (dadlı, şirin olan) .

bozqır

1. takuva < təkiz ova. istep. (təkiz: gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. açıq aşqar olan). 1.
yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}. ova. dalaz. (qumluq) bayır. qarqaq.
qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı) yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən.
kovşan).

bozumtul

savzavar. sovzavar.

bozyel

iti, qara yel: sal. güney yeli.

böcəq

-çayana (əğrəbə) oxşar böcək: quyruqoğlu.
-dəlik deşik, yer altlarda yaşayan böcək: soxsar. > susmar. çalbasa.

böcəyi

-hamam böcəyi: saçağçı. saçğayı. süsəri. susarı.
-ulduz böcəyi: ulduzğuc. yarpızqurdu. yarpağan. ışıldağuş. (şəbtab).

böq

böğ. bağ. möv. tənək.

böqrü

-üzü böğrü çıxmaq: başı dik çıxmaq. üz döndərmək.

böl

1. saçıt. yayıt. payla. baçla. balda. balqat. ülət. sər. 1. üz!. acıt. qır. qopat. kəs.
oğ. poz. dəl. devir. çevir. aşıt. sındır.
- bol bol. bolaq bolaq. güpül güpül. gürül gürül. gurul gurul. qolaç qolaç. kürək kürək.
avuc avuc. ovuc ovuc.
-dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay.
kovzey. kövrəz. kövərəz.
- bol bol axan su:gürdür gürdür.
-vəkillər, kəşişlər, xanların geydikləri gənə bol üslük geyimləri: gürdə. kürdə.

böləq

bölək. belt. bilok. sektör ( < sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim.

yörə. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. bağral. orçın toyran (toğran)
özəl yer, durum. band. zon. rejyon.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

bölən

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar: santi. çənti. çəntə. kənti. cızığ.
-tərəkə, mirası bölən: savağan. savğan. sovğan.

bölqə

bölgə. 1. sektör ( < sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə.

elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. belt. bölək. bilok. bağral. orçın toyran (toğran) özəl
yer, durum. band. zon. rejyon. 1. quşaq. məntəqə. zon. -sərbəs quşaq: yuçut,
açıq, azad bölgə. -od quşağı: od bölgəsi. -iş quşağı: iş bölgəsi. -ılıman quşaq:
ılıman, ılıq, dəngin, mö'tədil bölgə. -don quşağı: buz bölgəsi. - alışveriş quşağı:
ticarət bölgəsi.

bölqələmə

bölgələmə. bölgəti. quşatı. ayırma. zonlama.

bölqəti

bölgəti. bölgələmə. quşatı. ayırma. zonlama.

bölmə

dal. şöbə. filyal. -bölmə, dağıtma qabı, ölçüsü: sağu. sağuq. kil. peymanə.
məşgəfə. - qırqılım sağı: (qırqılım: qıpqılım: başınacan) keçmişdə alım satımda,
başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı.
- sağuq dolu gözləyu: gilas kimi dolmuş gəzləri.

- sağulamaq: sağu, peymanə ilə ölçmək .
bölmək

1. çaqmaq. saçmaq açmaq. 1. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq.
savarmaq. savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq.
tanılamaq. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq.
qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq.
təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) 1. çıtmaq.
ayırmaq (#tikmək: (tıkmaq) yapışdırmaq. yığmaq. ).
-ikiyə bölmək: şəqqələmək < satğalamaq . çatğalamaq.
-birbirindən ayırmaq, bölmək:sındırmaq.
-neçə tikəyə, qısda bölmək: sındırmaq. qırmaq.

-nərsəni böyük kiçiklik, yaxcı pisliyi ilə ayırmaq, novlara bölmək: dartlamaq.
dərtləmək. dəritləmək. sartlamaq. çartlamaq. sortlamaq.

-yarı bölmək: dalamaq. yarmaq.
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-yarıya bölmək: yarımlamaq.
-düz aradan, yarı yarıya bölmək: yarışmaq.
bölməqtə

-kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə: küsgü.
kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qəmə.

bölüq

bölük. 1. yan. tikə. pay. hissə. -bunu üç yana böl, bir yan mənim, bir yan sənin, bir
yan onun. 1. ülüş. ülük. səhm. bəhrə. 1. yarıt. yartım. firqə. -el yarıt yartımlara
ayrıldı. -yığva iki yartıma seçildi. 1. sıx. sığ. nahiyə. məhəllə.
-ağır olsa bir bölük, parçalasan sürərsən.
-dilənçilikdə alınan pul, bölük, yığılan gövət, ehsan, mə'rəkələrdə toplanan pul:
parsa. - parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq.

bölüqlərə

-bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma: dəğirmə. dərimə. savağan. savğan. sovğan.
-bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma: savağa. savğa. sovğa. dərimə. dəğirmə.

bölüqlərintən

-daşdan, qaş bölüklərindən, tuğladan (kərpiçdən) yapılan yapı, qurqun: daşqır.

bölüm

1. sıxım. quruh. qısım. qism. - bir sıxım ellər, işlər. 1. salaq. çevrə.
-son bölüm: quyruq.

bölüm

-iki nərsədə birbirinə keçən bölüm: tıxru. tıxrı. -qılıcın tıxrısın uzun götür.

bölümlərə

-bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar: santi. çənti. çəntə. kənti. cızığ.

bölümləri

yarışınları. -yarşım yarışınları: bir yarışın novbətləri, bölümləri.

bölümlərin

-bir budağ, səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri: səksə. bənd.

bölümlərtən

- bölümlərdən, ehtimallardan, yörtələrdən, imkanlardan hər biri: seçənək. şəqq.
çaqq.

bölümüntəqi

-qabırqanın kürək, dal bölümündəki sümükləri: dəlırqa. kürək gəmiyi.

bölümütə

-nərsənin eşik bölümüdə işlənən nərsə: sırtqı. (çırtqı). - sırtqı darı: gövdənin eşik
bölümünə özəl dava.

bölünməmiş

-bölünməmiş nərsə: sürəc. təsəlsül. mütəmadilik.

bölünmüş

-bölünmüş toprağın, nərsənin hər bir bölümü: salma.

bölünmüştür

-haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə.

bölüş

yarış.
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bölüşmək

yarışmaq. təqsim edmək. -dəng dəngə (bərabərcə) yarışın.

bölüyü

- saç bölüyü: hörük.

bön

1. sayığ. səfeh. yala. yələ. sala. sadə. 1. sığır. mal. öküz. qanmaz. abdal.

bönlüq

bönlük. sığırlıq. mallıq. öküzlük. qanmazlıq. abdallıq.

börq

- savıt börk: savıt qalpaq: həsir börk.
-qorucu börk, kasqet: sarkıt. tarqıt.
-həsir börk: savıt börk. savıt qalpaq.
-soyru börk. (soyru: qıf, qoni biçimli).

-incə sapağdan, həsirdən toxunmuş börk: sovus.
börqlü

-başı sarıqlı, əmmaməli, börklü, yəmşəkli: sarbaş. (# çalbaş: dalbaş: başaçıq) .

börqü

-döğüş börkü: çalıq. çəlik. qapsa. qaspa. dolqa. tulqa. boşqa. başqa.

-qoru börkü: kask ( < kaska > kasqa > kasa). tuğa.
böylə

-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.
-gah öylə gah böylə olmaq: səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək.
sıvsavlamaq. basqallamaq. dərdüşləmək.
-yaşam böylə, biri görməz tüstüsün, cana alar istisin.
-keçən, qədimki alim böylə söyləmiş: üzəki bilgə, anca aytmış.

böyləqi

böyləki. salt. ancaq. bu dəğər ki. bu qədər ki.

böyləliqlə

böyləliklə bu toxalı: böyləliklə.

böyüq

böyük. 1. sayıl. səyil. gen. bol. - sayılsaray: yekə saray - sayılbağ: böyük bağ. 1.

salvan. iri. yekə. 1. salğar. salvar. > salar. yekə. güclü. 1. salqın. yekə. 1. ulqa.
ülgə. uluğ. ulu. çoğ. çuğa. -elin ülgəsi. 1. (ölçü). utağan. ulağan. yekə. çox. -o
sürədən, utağan sürə sürdü. (çoxlu. çox uzun). -utağan ötgən çağdan: çox çox
qabağlardan. 1. uldaq. ulğan. ulu. kəbir. önəmli. 1. yekə. 1. yetişgin. yetgin.

baliğ.
-böyük qanalqa: salğon. salon. sal. hal. hol.
-böyük qonağlıq: sərtə. sərdə. sərət. şölən. əğləncə.
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-böyük, düz, qayaq qaya: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən.

-çox iri, böyük: dağlıq. əzəmətli.
-böyük oğlunun: ilkəsinin. -evin böyük oğlunun xanımı: yengə. yanqa.
böyüqləmə

böyükləmə. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə.

ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. ulucama. ululama.
ululayış. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit.
ehtiram. ezaz. təziz.
böyüqləmə

böyükləmə. yasınma. yaslanma. yaslama. sayqama. ululama. ağırlama. ərciş.

ərtiş. ərşit. tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram. giramidaşt.
böyüqlənmə

böyüklənmə. ulanma. güvəz. gövəz. gürəz. görəz. könəz. çönəz. bəğəniş.

bəğənic.
böyüqlüq

böyüklük. tap. tapaq. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq.

uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük.
böyüqlüqtə

-orta böyüklükdə, sağlam olan: qut. qutca. olqamır. onqamır. - hər nəyin qutcası iyi
olur.

böyümək

1. sürmək. sürgütmək. gövərmək. gəlişmək. -bu bərk toprağla, susuzluğla ağaclar
necə sürsün. -cücənin qanatları sürməyib balaca qalıb. -tanrı bağışlasın, uşaqların
nə gözəl sürmüşlər. 1. tovsamaq. tovramaq. tavsamaq. toxsamaq. toxramaq.

tavramaq. təpsəmək. yekəlmək. 1. törəmək. ( < tör. doğ. tab. tağ). toptuvrəmək.
şişmək. besilmək. 1. ulamaq. ulalmaq. yekəmək. -dalaş uzandıqca ulayar. -iş
ulalmadan düşün. 1. ulğaymaq. 1. törəmək. tıkramaq. oğlan tıkradı. 1.

saçarlanmaq. çiçəklənmək. açılmaq. gəlişmək. başarı qazanmaq.
-kök salıb böyümək, barlanıb varlanmaq: diblənib toplanmaq.
böyürtən

-yandan, böyürdən girmiş olan: sığındı.

böyüt!

ulğat!. yekət!.

böyütqən

böyütgən. tümşük > təmişg. burbaşı. heyvan üz burnuna oxşarlıığndan bu ad

verilmiş.
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ulatmaq. yekətmək. -sözü çoxda ulatmadan de baxalım.
-güdüb böyütmək, yügürtmək, yetişdirmək: sırıtmaq.

böyüyəntə

-kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr. -kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər.
(qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).

böyüyüb

-böyüyüb artmaq: törürüb artmaq. örürüb artmaq. çoxalmaq.

böyüyür

ulalır. yekəlir. -paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (kit çilə: dəd
kədər). (sürcə: büdrürər). (çağa: bala).

braqılan

-şuxumlayıb əkilməmiş braxılan topraq:ködü. güdü. (ayiş).

braqmamaq

- quyruğun braxmamaq: dinc ötürməmək. götünə girmək.

bucaq

1. burcaq. sındı. sınğı. açı. quşə. zaviyə. döngə. 1. qurun. qopcaq. qapcaq.
künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. kovtan. quyaq. quysaq. quyey.
quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1. qıcarsız. qıycar. qıncar.
qıycağar. məhdudiyyət. -ucursuz qıcarsız: ucsuz bucaqsız. qeyri məhdud.
naməhdud. sonsuz sınırsız.

bucaqsız

-ucsuz bucaqsız: ucursuz qıcarsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız.
(qıycar: qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət).

bucar

burcaq. yuvar. kürəc. topcar. qılob. cəhan. keyhan. fələk.

buq

-soxsa buğ. (soxsa. soxas. sovsa. sovas. savas. dik, sivri biz duran).

buqca

buxca. 1. türgək. bürgək. kulə bar. 1. dürgək. bürgək. dərgək. içinə nərsə

dərilən, toplanan qab. tobra. 1. yasıq. yeşik. bağlı. tobra.
-dib bucağ: təktük.
buqcaz

-çox keçməz sizində buxcaz dışınar: (dışınmaq. dışanmaq. daşınmaq. dışarı
çıxmaq. biruz edmək).

buqlatmaq

buğlatmaq. tərlətmək. (> dəmlətmək). nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş

su çəkdirtmək, qavamlatmaq, xaşlatmaq, olqunlatmaq.
buqovlamaq

buxovlamaq. quşaqlamaq. qurşaqlamaq. biləkləmək. dəs bətləmək.

buqta

-arpa buğda yağ verməz, yaş ötürsə dad verməz.
-döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı: səbus < çapus.
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kəpək ( < çəpək).
-ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək: səməni. sümələk. ösmələk.
-buğda çeşiti: gürgəni. gürgənə.
-yeni sürmüş buğda dənələri: sürüş. sünbül. sümbül.

buqtanın

-özlü buğdanın yoğuru sünək olur. {sürnək: sünək. sırnığ. əsnək. uzanan. (şirəli)}.

buqun

-boy buxun: salqa. əndam. qamət.

buqunlu

-boy buxunlu: sallı. sinli. sinğli. sillik . silgik. silli. silik. xoş əndamlı.
-boy buxunlu: salqalı. xoş əndam. qamətli.
-boylu buxunlu: daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı.
qavaralı. bədənli. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı. heykəlli.
oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu.
vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

bul

-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.
- saldınsa bul, qoydunsa götür, qaçırdınsa tut.

bulabac

nədən. bulac. itici. təpici. -bulabac olmaq: bais, səbəb olmaq. doğurmaq.
sürgütmək.

bulac

nədən. bulabac. itici. təpici. -bulac olmaq: bais, səbəb olmaq. doğurmaq.
sürgütmək.

bulaq

bulağ. 1. zolaq. yolaq. kiçik su axıntısı. kiçik arx. -axdırar gözüm yolağ: göz
yaşım bulağ tək axır. 1. yolaq. 1. sıznığ

-bulağ dağın varıdı: sərvətidir.
-ay, örtüklə qapanmaz, qurçamasan bulaq suyu bulanmaz.

bulaqın

-tökülən bulağın sıçramaması üçün altına qoyulan çuxur, dəlikli daş: yalağ.
çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. qorun.

bulaqlanmaq

yolaqlanmaq. (çeşməzarlanmaq). -suluq olsa qara topraq yolaqlanar.

bulaqlı

yolaqlı.
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1. bulanı. quşqul. quşqulu. quş kimi qorxaq, ürkək olan. birəli. işgik. işgilli. asılı.
ovhamlı. vəhimli. 1. bulanı. quşqulu. quşqun. asılı. məşkuk. şübhəli.
mütərəddid.

bulamaq

1. bələmək. savçamaq. çalçamaq. sıvamaq. 1. bələmək. sılağamaq. nərsəni
bir sıvığa bulğamaq. 1. buramaq. burmaq. sapımaq. savımaq. savrımaq.
sovımaq. sovrımaq. - it kimi quyruq sapıma. 1. sırımaq. sıvımaq. suvumaq. - it
sırıdı: tıxladı, sıçdı. - keçə sırımaq. - yorqan sırımaq. 1. bulaşdırmaq. bələşdirmək.

kiçitmək. salaqlamaq. çalaqlamaq. ləkələmək. onurun, onarın, dəğərin,
dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq. 1. (qaqıya. xıxa) batırmaq. bələmək.
qaqalamaq. qaqlamaq.
-sıvışıq, sızışıq nərsə ilə bulamaq, bələmək, pisətmək, batırmaq: sırımaq. - uşağ
özün sırıyıb. - yağ əlimi sırıdı.

bulamazlar

-sevməyənlərnə dusdaq, sevənlərin bulamazlar.

bulanı

1. bulalı. quşqul. quşqulu. quş kimi qorxaq, ürkək olan. birəli. işgik. işgilli. asılı.
ovhamlı. vəhimli. 1. bulalı. quşqulu. quşqun. asılı. məşkuk. şübhəli.
mütərəddid.

bulanıq

dumanıq. tortuk. toğtuk. tortul. tortal.
-toprağlı, bulanıq daşqın su: sırnax. sıvax. sırvax. sel suyu.

bulanım

bunalım. gürəlik. guralıq. daşqınlıq. tutnağ. böhran.

bulanmaz

-ay, örtüklə qapanmaz, qurçamasan bulaq suyu bulanmaz.

bulantan

-quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.

bulaş

bələş. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq.
batqa. kir. kəsafət.

bulaşıcı

bələşici. sıvışıq. sırışıq. sarışıq. yapışqan.
-yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici kəsəl çeşiti: tifus. tüfüs. tüpüs. türpən.
turpan. tırpan. tifo.

bulaşıq

1. bələşik. sıvsıt. kirli. şirə şırtıq. 1. silbiç. saçıq. çapıt. salcığ. silcik. silgi. silək.
seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac.
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qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım.
dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım. 1. bələşik. sarılı. sürülü. 1. sinğ.
zərf şuyi. dəst şuyi. 1. yağuq. yağ yoğuq. batşıq. alaşıq. aludəgi.
-bulaşıq su: savıt su. pəs ab. pəsab.
-bulaşıq bezi: silic. kiric.

-bulaşığ, çirkli olub, sürtülüb arıtlanmalı olan nərsə: sürgülük.
bulaşmaq

1. bələşmək. süvəşmək. suvaşmaq. sıvışmaq. 1. bələşmək. yoğmaq.
yoğuqmaq. sürülümək. çalbışmaq. (çaplaşmaq. yaplaşmaqq) (kəsiflənmək). -əlləri
qana yoğuqmuş. 1. sırılmaq. sıvılmaq. suvulmaq. - əlim yağ sırıldı.

bulaşmış

-yağa bulaşmış nərsə: yağlı. yağlaşıq.

bulaştırmaq

bulaşdırmaq. 1. bulamaq. bələşdirmək. kiçitmək. salaqlamaq. çalaqlamaq.

ləkələmək. onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq. 1.
yaymaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq.
sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. - ləkəni
silərkən sırışdırdım.

bulcum

olcum. bolcum. soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq.
qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan.
sıvaşıq. girişgən. yalpaq. yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı.
qılpçı. qıpçı. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

bulqamaq

-nərsəni bir sıvığa bulğamaq:sılağamaq. bulamaq. bələmək.

bulqatmaq

bulğatmaq. burğatmaq. salmaq. (uzaqdan əl) eləmək. yeləmək. silkəmək.

təprətmək. işarə edmək. - əl salmaq: əl sallamaq: əl eləmək.
bulqunu

-su bulqunu:səmur. rasu.

bulqur

qırqıt. qırqut. qırşıt. qırşut. qırışa. qırışqa. qırışat. yarma. yarqa. yarqıq.

bulmaq

-yavan, dadsız bulmaq, görmək: yavanlamaq. yavğanlamaq. -ərköyül heç yeməyi
bəğənməyib yavanlanar.
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-arayıb bulmağa çalışmaq:sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı,
sadiq qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün
itirməmək. sinicləşmək.

bulmamaq

- deyəcək ara, yer bulmamaq: sözü ağzında qalmaq.

bulmaz

-haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə.

bulnamaq

əsir edmək.

bulnar

bulnar. əsir edər . -bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (xumar gözlər əsir
edər məni). (solas: ( < solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur) .

bultuqun

-bulduğun qoğma, bildiyin izlə.

bultura

- buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa. (daş salsan quyuya, bulduraman
(pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz).

bulturayıb

- buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa. (daş salsan quyuya, bulduraman
(pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz).

bulub

-(özünü salmaq) bir işə, nərsiyə ürək bulub girişmək: saltanmaq. satlanmaq. cürət,
cəsarət göstərmək. - bu işə necə satlandın.

bulunan

-az tapılan, bulunan, görünən: seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm
kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (#
tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (#
tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız)
(sınırlı. qısıtlı).

bulunq

-bulunğ yolmaq: bulunğ yolunmaq. əsiri, dusdağı bıraqmaq.

bulunmayan

-içgi bulunmayan, içgi yasaqlı şəhər: yanğ balığ.

bulunmaz

-içimdə ölmüş artıq qalmamış könül, gömməyə bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül:
göyül. istək. həvəs).

-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.

-sevgilə eşq yaşamdır, ilki sonu aranmaz, aransada bulunmaz.
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-ir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq,
burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq: səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.
səpmək. çarpmaq. çalımaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.
-nərsənin durduğu, bulunduğu çək ölçü: durub. durb. duruq. durq. ülgü. ölçü.

bulunturmaq

-əldə bulundurmaq: tutmaq.

bulunur

-az bulunur: yasız. qıyamı. qıyatı. qıyam. qıyat. qıyaç. nadir.

buluş

mulaqat.

buluşmaq

-dos buluşmaq: dosdaşmaq. doslaşmaq < tusdaşmaq. ( < tutmaq).

bulut

bürüküt. yorğaq. örütük. örtük. -o qalmış qıraqdan uzaq (çox uzaq), olmasın
yorğaq könlünün göyü. -göy üzü yorğaq oldu.

-yaşğın bulut: ıldırımlı burut.
-bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar. (talvırar çırpınar).
-göy bulut : bürküt. -çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz, yel əsməyincə bürküt
(göy bulut) açılmaz: tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz.
-sağı bulut: yağışlı, yağılı bulut.

bulutlar

-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa).

bulutlara

- bulutlara səkrəyən: çox iti, yorqa, çapqın olan.

bulutsuz

- bulutsuz göy: sav göy{sav: (çav) say. sap. saf. aya}.

buluttan

- bulutdan sıyıq, arıq gün: sav gün. {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.

bunaq

sapqın. çapqın. çıpqın. sıpqın. dəlisi.

bunalım

bulanım. gürəlik. guralıq. daşqınlıq. tutnağ. böhran.

bunaltmaq

sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək. üzmək.
qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək)
darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq.
büzmək.

bur

1. buruğ. bür. bürük. silət. yalıt. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük.
sifət. vəsf. 1. buruğ. bür. bürük. sıy. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür.
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türüksifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için
yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü

ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu.
türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət:
üzüvə tüpürüm. 1. bir yerin ortancı bölümü. (yör: yörə: sürə. bir yerdə aşağı baş. yörə əğləşməyin, buyurun törəyə). tör. törə. dur. sura. sədr. bir yerdə yuxarı baş.

1. buruğ. bür. bürük. siyim. sürüm. sürü. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ.
tür. türük. xəsiyət. xasiyət. sifət. 1. buruğ. bür. bürük. üzlük. üztük. üslük.
üstük. yüzlük. yüztük. yüslük. yüstük. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur.
duruğ. tür. türük. sifət. əcektiv.
- bur saçmaq: iy salmaq.

bura

-bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə) çatdı:sara sara sarıb gəlib sarısına
çıxdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.
-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.
-ora bura, hər yana baş çəkən, baş soxan: sürsürük. sürsünük. > sümsük.
ləğzəndə. ləğzan. sülügən. sülük. avara avara dolanan. vırnığan.

buraq

1. burqat. məkruh. (# qorqat: həram). - islamda nələr burqat, nələr qorqatdılar. burqat yeməklər. 1. buruq. didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. acıq. əkşi. büzücü.

sıxıcı. şiddətli. şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran.
buraqan

burağan. burğan. dolğaq. dolğan. (girdağ. girdbad). -dolğaqağa düşmək.

buraqaş

burağaş.

buraqlatmaq

-türlü türlü bəzəklərlə, geylərlə (əşya ilə) duraqlatmaq, buraqlatmaq, quratlatmaq,
biçimlətmək, şəkillətmək: türməkləmək.

buraqmatan

buraxmadan. bıraxmadan.

buraqmaz

-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun unutmaz.

burala

(yol). burağaş. dolağaş. ziqzaq.

buramaq

burmaq. bulamaq. sapımaq. savımaq. savrımaq. sovımaq. sovrımaq. - it kimi
quyruq sapıma.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

buramın

buramın (> piramun). dəğrə. dəvrə. çəvrə. ətraf.

buran

1. boran. sırtın yeli. şeytan yeli. qara yel. (sırtın: sıtan. şeytan). 1. burkan. sarqıl.
ruhani. malla. 1. bürügən. çatan. çatran. örtən. qapayan. gizlədən. sater. (#
satan. açan. ifşa edən) . 1. boran. sırtın yeli. şeytan yeli. qara yel. (sırtın: sıtan.
şeytan).
-buran, axan, yayılan, uçan, dağılan, mütəsaid olan nərsə: sov. sav. (> suv (fars)}.
( < savmaq). iy. qoxu. tüstü. ışıq. (xəbər). -suda qaldıqca savlanır: iylənir. -burnuma
bir sav gəmir.

-beyin buran: didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı.
şiddətli. şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan.

buraşıtmaq

buruşdurmaq. tövşütmək. tovşutmaq. tavşıtmaq. dolaşıtmaq. pırtlaşdırmaq.

burat

1. buraz. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək.
qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. həvəs.
1. tapşırıq. mesaj. həvalə. məşq. intiqal. məmuriyyət. vaquzari.

burata

-burada artığ olan nərsələr yerləşilir: bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı. çalva.
çalav. salay. salav. salva. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda) .

buraz

burat. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc.
qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. həvəs.

burba

boru. durba. durub uzanan, yürüyən (uzanıb duran) içi boş yüyə, lülə. lülə.
(tuyub. tiyub. tüb) (latin).

burbaşı

tümşük > təmişg. böyütgən. heyvan üz burnuna oxşarlıığndan bu ad verilmiş.

burbatmaq

yubatmaq. yupatmaq. yopatmaq. dalı salmaq gecikdirtmək. girdələmək.

curlamaq. baş qulağ edmək. başdan eləmək. -o işi yupatdi.
burbayış

sorbayış. səlam əleyk. -sorbayışın onla varmı.

burburuq

burburuğ. durduruğ. türtürük. bürbürük. saysayağ. sıysıyağ. sürsinc. sir sifət.

burcaq

1. bucaq. sındı. sınğı. açı. quşə. zaviyə. döngə. 1. bucar. yuvar. kürəc. topcar.
qılob. cəhan. keyhan. fələk.
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çəkirdəyə. -bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə) çatdı:sara sara sarıb
gəlib sarısına çıxdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə
çatdı.

burcəqlər

-düğü, ləpə kimi burcəklər: başağı > mağaşar.

burçan

bürçən. qırxma. ucu kəsilib, alna bıraxılan saç. kəsmə. kakil. pərçəm.

burq

döngü. qır. dayrə. dayirə. -qısır döngü: fəsad dayirəsi.

burqa

turban. torban. torba biçimində olan baş, əğin örtüyü. üz bölümü torla qapalı
çadıra.

burqac

dürgəc. döngəc. sarqac.

burqaqçı

burqağçı. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi.

daldabançı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac.
qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.
burqalamaq

burmalamaq. türmələmək. türgələmək. dürmələmək. dürgələmək. lülələmək. tüm yeməyin bir tikədə durmələr. -yar yarağın türgələ götür çıx ged.

burqalanmaq

burğalanmaq. dönəklik edmək.

burqan

burğan. 1. burağan. dolğaq. dolğan. (girdağ. girdbad). -dolğaqağa düşmək. 1.

qapran. aparan. yoluq. yolqa. yolçu. qocaş. qılavuz. kosaman. kösəmən.
gözəmən. sükançı. nərsəni yönətən kimsə. 1. burquş. tufan. (''quc. qoc. qoş'':
ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

burqanıyla

- yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı:yol sızrıldı.

burqat

buraq. məkruh. (# qorqat: həram). - islamda nələr burqat, nələr qorqatdılar. burqat yeməklər.

burqatmaq

burğatmaq. 1. bulğatmaq. salmaq. (uzaqdan əl) eləmək. yeləmək. silkəmək.

təprətmək. işarə edmək. - əl salmaq: əl sallamaq: əl eləmək. 1. yörgətmək.
hörgətmək. dolamaq. -badağa hörgətmək: patava bağlamaq. {badağa (> patava.
patabe (fars). baldağa (baldıra) dolanan bez}.
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burğu. 1. şeypur. -burqu dartmaq: şeypur çalmaq. (dartmaq: püləmək). 1.

yazmayış. yozmayış. azimayiş (> azemayeş (fars)}. yarmayış. yormayış.
təcrübə. 1. mətə.
-burqu, pincdə olan incə dişlər: yalav. yalağ. (çalağ). qırış. qırıc. dəndə. dəndənə.
iv. (yiv. iğ). -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş.

burquc

burğuc. direl.

burqulamaq

burğulamaq. mətələmək. dəlmək.

burqulu

dənik. dənəkli. sınavlı. əkitli. təcrübəli.
-burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun.
ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.

burquntmaq

yatqızıb durquzmaq. yatırdıb durqutmaq. salığdırtmaq. təpib tapşıtıtmaq. tam
müti, tabe, fərman bərdar, təslim edmək.

burqur

sümbə. sapsal. sapdal. çapdal. qavqal. qovqal. qoğqal. qoğqala.

burquş

burğuş. 1. burğan. tufan. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir). 1.

dönəməc. viraj.
burqürüb

-bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar. (talvırar çırpınar).

burlaq

sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. sıra. seri. salqa. birlək. dizi. nərsədən bir dövrə.
(məcmuə'. rədə. rədif. səf) .

burlam

teknik. tikiniş. irgiş. torlam. (işləyiş) qurcuş.

burlu

duruğlu. durlu. türlü. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. sayalı. sayağlı. sıyalı.
sıyağlı. sürümlü. siyimli. sürülü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli.
-qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu: sıxıylı. sıyıxlı. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü.
sifətli. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət.
üz).

burlubursuz

- durlu dursuz. türlü türsüz. sifətli sifətsiz: sıylı sıysız. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ.
dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

burmaq

1. çevirmək. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. - bizə sarı saran
yox artıq. 1. buramaq. bulamaq. sapımaq. savımaq. savrımaq. sovımaq.
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sovrımaq. - it kimi quyruq sapıma. 1. sarmaq. 1. sərimək. sarımaq. sırımaq.
bükmək. toğlamaq. tovlamaq. dəngitmək (> tənidən (fars)}. {# səritmək: salmaq.
açmaq). 1. türmək. türdəkləmək. dürməkləmək. orab türmək. bükmək.

lülələmək. -tümər dürmək: tumar yığmaq.
-bəllə burmaq: türmək türgüşmək. türməl türüşmək. bəllə, tikkə (luqmə) tutmaq.
-yük ipini sıxmaq üçün bir tikə təxdə ipə ilişdirib burmaq: dalğuc. ( < dalmaq:
soxmaq. soxulmaq).

-nərsəni çörəkləb (çörkələb), girdə, düğələk burmaq, bükmək: tomurmaq.
burmalamaq

burqalamaq. türmələmək. türgələmək. dürmələmək. dürgələmək. lülələmək. tüm yeməyin bir tikədə durmələr. -yar yarağın türgələ götür çıx ged.

burmatan

burmadan. durmadan. düz. dosdoğru. bir başa. müstəqimən. -düz evə ged.

burnu

- hər işə burnu salma. (salmaq: soxmaq. dəxil edmək. dəxalət vermək).
- quşburnu: qaqa.
-danaburnu: sapağdələn (sapağ: kök) kökqıran.

burnuqçu

qurnuqçu. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı.
quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura.
fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı. dələduz.

burnun

-ağlıya ağlıya burnun çəkmək: sıxmırmaq. sımxırmaq.
-burnun alna yapışan yeri: . sınğırığ. - sınğırığın yığadı: burunla alnın ortası
qırışdırdı.
-burnun çəkmək: suvquruqmaq. süvkürükmək > sümgürükmək.

-burnun almaq: sürmükmək > sümrükmək. sümsürkmək. fınqırmaq.
-burnun hər yana soxan: sümsi. sürsü. sümsüburun. sürburun. ( < sürmək) fizul. -bu
sümsüburun evə qoyma.

burnunta

-dağ burnunda, qaşında olan uçurum: sınğır.

bursuz

buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. sayasız. sayağsız.

sıyasız. sıyağsız. dursuz. duruğsuz. türsüz. türüksüz. xəsiyətsiz. xasiyyətsiz.
sifətsiz.
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1. (üz) yumuq. tutuq. sallaq. 1. sımırtığ. çımırtıq. çığmırıtq. (çığmırtıq < çığ.
çiğ). qarışıq. pırtlaşıq. - bu sımırtığ işdən qurtul.

burşuq

toxay. ğamiz.

burta

-burda orda sağumaq, böylə olmaz yaşamaq. (sağumaq: sağımaq. yaşamaq.
durmaq. gün keçirmək).
-orda burda, aralarda sürünən: sürüngəc. -evi yığışdırmasan sürüngəc əlindən
təprəşmək olmaz.

burtaqlanmaq

budağlanmaq. sürlənmək. dallanmaq.

burtan

-ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama: yalıman. yalmanı.

burtulmaq

yenğsəmək. yensəmək. yengimək. ləngimək (> ləngidən (fars)}. axsamaq.
topallamaq.

buru

üğə. ürə. ayb. eyb. -ürəli: məyub. -işizin kəm buru yoxdur. -üğəsiz kimsə
bulunmaz.

burub

-burub çəngəmək: qapmaq.

buruq

buruğ. 1. bur. bür. bürük. silət. yalıt. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür.

türük. sifət. vəsf. 1. bur. bür. bürük. sıy. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ.
tür. türüksifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş,
için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü

ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu.
türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət:
üzüvə tüpürüm. 1. (dad) gəs. kütöy. oyma. mor. - kütöy alma. 1. bur. bür. bürük.

siyim. sürüm. sürü. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. xəsiyət.
xasiyət. sifət. 1. bur. bür. bürük. üzlük. üztük. üslük. üstük. yüzlük. yüztük.
yüslük. yüstük. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. sifət.
əcektiv. 1. buraq. didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı.
şiddətli. şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran.
- yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı:yol sızrıldı.
-çulq buruq: şitil. çitil. kilkə. pırtlaş.
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-buruq vermək:sapıtmaq.

-yası baş buruq: başı pəx piç. (yası: pəx).
buruqlu

buruğlu. türüklü. bürlü. bürüklü. sifətli. sıxıylı. sıyıxlı. qalın durlu, türlü, burlu,

duruğlu. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük.
sifət. üz).

buruqsuz

buruğsuz. bursuz. bürsüz. bürüksüz. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. sayasız.

sayağsız. sıyasız. sıyağsız. dursuz. duruğsuz. türsüz. türüksüz. xəsiyətsiz.
xasiyyətsiz. sifətsiz.
burulan

-bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib,
burulan çubuğ: dalquc. darquc. dilgic. qəmə.

burulmaq

1. hörəlmək. sarılmaq. (yüvgəlmək. devgəlmək. çevgəlmək) 1. savılmaq.
səvilmək. sevilmək. axmaq. qoyşamaq. qayşamaq. meyillənmək. - iyi qaldı bir
yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən könlün ona savılar. - aydım ona savılma.

1. dönmək.
-ir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq,
burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq: səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.
səpmək. çarpmaq. çalımaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.

burulmasıntan -damarların dartılıb, burulmasından doğan durumda olmaq: quyrulmaq. qurulmaq.
çanqalmaq. çəngəlmək. çəng olmaq.

burulub

-burulub, eşilmiş nərsə: tavqu. talqu. tavlı. tovqan. (> tabidə).

burum

1. sürüm. tuşum. lovlova. lovla. qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb
bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu, oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac
(ayqıt). -elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları
düşə qaldı: yejindən oynadı. 1. qabaq. ön. -sağlığın qədrini bilgil, xəsdə

bolmasdan burun, xəstəlik yoğşunu qılğıl, ta ki ölməsdən burun, düz yerin
qədrini bilgil, dərya dolmasdan burun, gəmidə hüşyar oturqıl, burğanə
gəlməsdən burun, yaşlığın qədrini bilğıl ta ulalmasdan burun. (məxtumqlu).
(bolmasdan: olmasdan). (yoğşunu: şükrünü). (dərya: çay. ırmaq). (burğanə:
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girdabə. girdova). (yaşlığın: gəncligin). (ulalmasdan: qocalmazdan).

-burun suyu dayanmada axan soyuğdəğmə kəsəli: suzam. sucam. zükam.
-fırtığın, muxatın, burun suyun, axıntısın silmək: suvquruqmaq. süvkürükmək >
sümgürükmək.

-burun suyu: burundan axıntısı. suvquruq. süvkürük > sümgürük. sümük.
fırtığ. muxat.
-qırqı burun: danqayğan.
-sövsüburun: sorburun: sorsuburun: 1 sivsiburun. çiviburun. uzun burun. burunu
uzun. 1. söksi. acgöz. tamahkar. doymaz. həris. təmma. acman. azman > azmənd. 1.
dargöz. pəxil. ləim.

-uzun burun: burunu uzun. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun.
sivsiburun. çiviburun.

-ucu dik, yekə, pərəli burun: danqayğan. (danqayğan: qırqı burun).
-burunu uzun: uzun burun. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun.
sivsiburun. çiviburun.

burun

1. dönəlgə. (dəğə. puzə). -dağ dönəlgəsi: dağ burnu. 1. qabaq. ön. -sağlığın
qədrini bilgil, xəsdə bolmasdan burun, xəstəlik yoğşunu qılğıl, ta ki ölməsdən
burun, düz yerin qədrini bilgil, dərya dolmasdan burun, gəmidə hüşyar oturqıl,
burğanə gəlməsdən burun, yaşlığın qədrini bilğıl ta ulalmasdan burun.
(məxtumqlu). (bolmasdan: olmasdan). (yoğşunu: şükrünü). (dərya: çay. ırmaq).
(burğanə: girdabə. girdova). (yaşlığın: gəncligin). (ulalmasdan: qocalmazdan). 1.

ucğur. ucur. 1. verdiş. vərdiş. vərziş. xuy. məzac. keçit. sinc. sırıt. sirit. saya.
sayağ. sıya. sıyağ. tempir. tinət. zati sifət. 1. sökəcən. sukəsən. gəminin
künclü olan uc bölümü.
-malqaranın burun bağı: yavaşa. burunduruq.
-yasdı burun: pəx burun. yatığ. -yatığ kişi.
- burun buruna: silə silə. üz üzə.
- soğuq burun: soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi
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olmayan.
- burun gəmiyi: sapan gəmiyi.

buruna

- burun buruna: silə silə. üz üzə.
-toz buruna qalxmaq: sıx toz olmaq, tozalanmaq.

burunmaq

sakınmaq. təfrə gedmək.

burunturuq

burunduruq. yavaşa. malqaranın burun bağı.

buruş

-buruş barış sönməz döğüş içində.
-buruş duruş: rəftar o kirdar.

buruşmuş

sötül. soluq. pörsümüş.

buruşturmaq

buruşdurmaq. buraşıtmaq. tövşütmək. tovşutmaq. tavşıtmaq. dolaşıtmaq.

pırtlaşdırmaq.
buruşturub

-sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma: savsata. səfsətə. çaxnaş.
doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac.

buruşub

-bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə) çatdı:sara sara sarıb gəlib sarısına
çıxdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.

buruşuq

1. dolaşıq. sarmaşıq. sarışıq. (mübhəm. ibhamlı) sarqıq. - sarışıq söz: anlamağı
güc söz. 1. sarma. dolaşıq. - sarma yol. dağ yolu. 1. eşik. çətin . -eşik işə tapa
bilən çözüşlük. (eşik: buruşuq. çətin). (çözüşlük: həll yolu).
-buruşuq, sıx soru, nərsə: təptik. təp.

burut

-ıldırımlı burut: yaşğın bulut.

burutmaq

sakıtmaq. təfrə geditmək.
-bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq,
sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək: səktirmək. səğdirmək. səğirtmək.
səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm
nəyidi məni yolumdan səkdirdi.

but

-götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə.
səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.
-sanbud:bir şəqqə. - bir heyvan şəqqələnsə iki sanbud olur.
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-heyvanların bud, sağır, bel bölümü: uça. uca. -uca yağsız olur.

-qol bud: yoğluq. uyluqnərsənin ən dayanlı, yoğun, qalın yeri.
butaq

budaq. 1. budal. dal. qol. çaxa. haça. (rəstə. riştə. bəxş. şəqqə) {tak. aftakking

(alman)}. 1. səğə. öcük. ösük. sürcə. sürc. sorca. sorc. surca. surc. yürcə. yürc.
1. saça. qol. şö'bə. inşiab. firqə. - saçalı ağac. - saçalı el: çox qollu, tayfalı millət. dil saçaları: dil qolları, şö'bələri, inşiabları.
-qol budağ vermək: saçıtmaq.
-çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə
yaşarsan.
-bir budağ, səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri: səksə. bənd.

butaqın

-dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq: daldaymaq. dalbaymaq.

butaqlanmaq

-dallanıb budaqlanmaq: sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. göyərmək.
göysərmək. yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd.
rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar:
rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə
işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

butaqlanmaq

-dallı budaqlanmaq: sapbalmaq. çapbalmaq.
-qol budağlanmaq: saçımaq. dallanmaq.

butaqlı

-çox qol budağlı: sırsıx. sıxsıx. sığsox. (sox: səğə). sırşax. sırbudağ. sıx səğə.
-qollu budaqlı: sallısoplu. sallı sartlı.
-dallı budaqlı: sapbal. çapbal.
-yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu
budağlı ağac: sürgü. sürgə. irtıq. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.

butaqsız

-dalsız budaqsız ağac: sayıl. sıyıl. saylam. sıylım.

butal

budal. budaq. dal. qol. çaxa. haça. (rəstə. riştə. bəxş. şəqqə) {tak. aftakking

(alman)}.
butala

budala. 1. düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. qabal. qabla. kavla.

kaval. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq.
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dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq. 1. sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. alıq.
bacarıqsız. sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. səvə. saşa. səçə ( < saçımaq) .
butama

-ağacların artığ, yeni çıxmış sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı: sırat. sırıt.

butaslamaq

butsamaq. qutsamaq (mutsamaq. mutaslamaq). təqdis edmək.

butatmaq

söyəmək. söyətmək. sökətmək. kökətmək. tükətmək. yükətmək. dayamaq.

dayatmaq. yaslamaq. yaslatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına dirək
yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.

butqa

söykə. söykət. sötgə. götgə. tükgə. dayağ. daynağ. dəsdək.

butlaq

batlaq. salt. mütləq.

butsama

butsayış. qutsama. qutsayış. mutsama. mutsayış. təqdis.

butsamaq

butaslamaq. qutsamaq (mutsamaq. mutaslamaq). təqdis edmək.

butsayış

butsama. qutsama. qutsayış. mutsama. mutsayış. təqdis.

buttan

-gövdədə butdan ayağa dək olan bölüm: sağan. saçan. satan. qıç. bacağ.

butuqan

butuğan. butuqçı. bitikçi. bitikən. yaratıcı. yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın.

varadan. varadan. vardaçı. törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi.
türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

butuqçı

butuğan. bitikçi. bitikən. yaratıcı. yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan.
varadan. vardaçı. törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. türətən.
türətçi. ürətən. ürətçi. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad, ehdas,
ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

butun

budun. boydun. ulus. uylus. millət.

buyaqların

-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip,
dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan ( < sarmaq).
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-oyan buyana salınıb sərinmək: yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək.
dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. səndələmək.
sərgəkləmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük
sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

buynuz

1. sos. 1. sosu. sos < sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi. 1. sürün. 1. soğun. soxun.
sox. suğ. sürün.
-buynuz vuran: sosqur. süsgür. süsəgən. sosuğan. tosqur.
-tos, buynuz vurmaq: süsmək. sosmaq. tosmaq. -bu qoç sürməz.
-sosqan mala, tanrı buynuz verməz. (sosqan: buynuzlayan).
-buynuz soxan: buynuzçu. tozanğuç. tosunğuç. sozanğuc. -tozanğuç qoç: qoçqar.

buynuzçu

buynuz soxan. tozanğuç. tosunğuç. sozanğuc. -tozanğuç qoç: qoçqar.

buynuzlamaq

sosqurmaq. sosurmaq. sosbamaq.

buynuzlaşmaq süsüşmək. soxsuşmaq. soğzuşmaq.
buynuzlayan

sosqan. -sosqan mala, tanrı buynuz verməz.

buynuzlu

-uzun buynuzlu geyik: təkə.

buynuzluq

sürnək. sürüngək. şəqiqə.

buynuzluqları

-balığ, kəpənək kimilərin başında olan dalğac (hissi şaxək), buynuzluğları:
sorğıc. soğıc.

buynuzsuz

-buynuzsuz malqara: qapay. qapağ. qabağ. kəl. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl.
kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq.

-buynuzsuz qoyun: dal qoç: (dal: lüt. boş. çıplaq).
buyruq

1. əmr. fərman. hükm. yasaq. qadağa. 1. tanqac. danğac. dəngəc. sür.
fərman. dəsdur. fətva. 1. istək. həvəs. -yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı
qoyruq. (qoyruq: istəmədən oluşan) . 1. sıylav. sılav. sovğat. nəsib. qismət. özüvə sılav olsun: 1. özüvə nəsib olsun. 1. bizə gərək değil.

-qutsal buyruq: tanğut. tanrı buyruğu, fərmanı, dəsduru. movud. moud.
-buyruq, danşıq, tovsiyə edmək: tanıtmaq. tanırmaq. tapşıtmaq. tapşırmaq.
ismarıtmaq. -uşağı kimə tanıtdın. -olan qalanı sizə tanırdım, daha özüz bilisiz.
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buyruqa

buyruğa. fərmana. -buyruğa uyru: tibqi fərman. -buyruğa uyruq: tibqi fərman olan.

buyruqlu

-yalançının sözü quyruqlu, yetim cocuq buyruqlu.

buyruqu

-tanrı buyruğu, fərmanı, dəsduru: tanğut. qutsal buyruq. movud. moud.

buyruquna

-varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.

buyrun

xoşgəldin. xoşgəldiniz. qutvarış. qarşalış. qarşı alış. velkam.

buyum

-bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben.
(mevlana).

buyurmaq

danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək. əmr edmək.

buyursu

self servis. self - servis. selfservis. (seçimlər içində seçmə ərkli (ixtiyari) olan). burası buyursu tükan değil, nə istirsiz buyurun qulluq edmək. - buyursu yeməkevi.

buz

-su oyulmaz, buz oyular. (su yonulmaz, buz yonular). {su ilə buz bir öznədən
(maddədən yapılsada, durumuna (moqeiyyətinə) görə dəğişik olasılar (imkanlar) əldə
olunur. dəğişik biçimin, formun başqa özəllikləridə var}.
-özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan: sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ.
sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq . sığaq) patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.
-buz bölgəsi. don quşağı. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon).
-üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı: salbat. salqat.
-alçaq görməz ucalmaz, endirilmədən ər olmaz, duzlu sudan buz olmaz.

buzluq

-(təbii) buzluq, yəxcəl: buzul.

buzul

(təbii) buzluq, yəxcəl.

büq

bük. dük. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq.

bənək. xal.
büqə

bükə. dizin dalı. dizin ardında olan çuxur.

büqət

bükət. büğət. 1. büvət. bənd. bağat. qayat. qaysat. ( < qaytarmaq) tutat. danat.

( < danmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd. 1. bütət. bülət.
(büktə > müştə) sap. dəsdə. çatat. çaşat. çapat. çalat. sapat. saxat.
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bükmək. 1. bükürmək (> piçidən (fars)}. bağlamaq. dürmək. dürəmək.

dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq. tukramaq:
bağlamaq). 1. türmək. türdəkləmək. dürməkləmək. orab türmək. lülələmək.

burmaq. -tümər dürmək: tumar yığmaq. 1. sərimək. sarımaq. sırımaq. burmaq.
toğlamaq. tovlamaq. dəngitmək (> tənidən (fars)}. {# səritmək: salmaq. açmaq). 1.
sırımaq. nərsəni nərsiyə sarımaq. tikmək. 1. sarmaq. sarımaq. salımaq.
örmək. hörmək. dürmək. dürgəmək.
-nərsəni çörəkləb (çörkələb), girdə, düğələk burmaq, bükmək: tomurmaq.
büqməz

-qayığ hər yelə qalxmaz, qayğı hər beli bükməz, ağrı hər kimi utmaz. (utmaz:
öldürməz).

büqov

-bükov bükova. -bükov bükova (tıxım tıxıma. bağar bağara) düşdük: çoxlu manelərə
ucraşdıq. (tıxım: çigin bükün. mane).

büqova

-bükov bükova. -bükov bükova (tıxım tıxıma. bağar bağara) düşdük: çoxlu manelərə
ucraşdıq. (tıxım: çigin bükün. mane).

büqrü

-doğru büğrü: sağta satğa. düz əğri.
-əğri büğrü: sınayan. bükülü. bükütlü. yaxışımsız.
-çox əğri büğrü: sıraçın. sıxaçın. (sıxıq açıq) sırburma. sığburma. çox əzik büzük. çox
çin çüllü.

büqset

-basket (bükset) kist: tabut. sarq. qapırsa.

büqsə

büksə. tuxsa. tıxsa. tüstə. tütsə. tüstü. (düd < tutmaq). oysa. qussə.

büqsələnmək

büksələnmək. sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. tuxsalanmaq.

tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü) oysalanmaq.
qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək.
darılmaq.
büqsəli

büksəli. sıtqalı. oysalı. qussəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli ( < düd: tüstü)

munğlu. darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü.
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büksəsiz. səvigil. səpigil. tasasız. qaysız. munğsız. tuxsasız. tıxsasız.
tüstəsiz. tütsəsiz ( < düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz.
(səbük bar) .

büqtə

bükdə. tığı. yığı. tom. tün. kom. toxu. hər nəyin bol, sıx olanı. (ənbuh). -yığı
saçlı: tom saçlı. -yığı ağac: tom ağac. -yığı diş: birbirinə kipləşmiş dişlər. -yığ tikiş:
incə, kip tikiş.

büqtü

bükdü. topladı. -bəy sov qurdu, bükdü: əsgərin topladı. {sov: so. suv. su. (su
çoxluq, bolluq simgəsidir) əsgər}.

-gizi qatlağı, ivi bükü olmayan: təkiz. açıq aşqar olan. -təkiz ova: > takuva: bozqır.
istep. -təkiz söz: açıq söz. -təkiz hava. -təkiz cümlə: sadə cümlə. -təküz: bir üzlü.

büqüq

bükük. sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. (# sığ < sıy. sıyız dayaz. sayaz. dərinliyi az

olan)
-içə doğru bükük, əğri: sınğıl. - sınğıl sınğıl yerimək: belin büküb yerimək.
-iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri: yapış. -uşağ tərləsə yapış
soğıcları tez yanar. (sorğıc: soğıc: gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. zar.
sar).

büqülən

-əğilən bükülən: yılsıq. ılsıq. yılısıq. ılısıq. əsnək. əslək. elastik.
-sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə: salvac. salvaz. sallab.

büqülmək

bükülmək. sallanmaq. bel vermək. - qala duvarları sallanmadan ayaqda durar. dağ başında bitən çinar, sallanmadan durur durar.

büqülü

bükülü. bükütlü. sınayan. əğri büğrü. yaxışımsız.
-sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq: sərmək. - ip sərmək: ip
açmaq, uzatmaq. (# sarmaq:nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək.
- ip sarmaq: ip çevirmək) .

büqüm

büküm. dux. sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. siniz. sınız. tüvarış.

xulq. xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. çinə. çiniğ. datu.
datı. darıt. dartı. fitrət. sirişt.
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bükün. tıxım. çigin. mane. -tıxım tıxıma: (bükov bükova, bağar bağara) : düşdük:
çoxlu manelərə ucraşdıq.

büqür

-sən yazdığıvı yaz, əğirən bükür. (sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan
toxuyubda, bükərdə).

büqürmək

bükürmək. bükmək. (> piçidən (fars)}. bağlamaq. dürmək. dürəmək. dürümək.

düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq. tukramaq: bağlamaq).
büqüt

büküt. silən. selən. sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan

bənd, sədd.
-büküt (müti) duraş. (sözsüz. dilsiz. səssiz. susqun. ölüyt. sakit).
büqütləmək

bükütləmək. 1. bükütmək. tutmaq. durdurtmaq. durdutmaq. saxlağmaq.

cilovlamaq. ovsarlamaq. önləmək. (baz daştən). -gülməkdən özümü güclə
tutdum. -saçaq başda əlivi tut, ağız aşdın dilivi tut. 1. səkmək. mane', bənd, sədd
yapmaq.
büqütlü

bükütlü. bükülü. sınayan. əğri büğrü. yaxışımsız.

büqütmək

bükütmək. 1. bıqıtmaq. bıqqıtmaq. -çox yağ yesən bükdürür. 1. bükütləmək.

tutmaq. durdurtmaq. durdutmaq. saxlağmaq. cilovlamaq. ovsarlamaq.
önləmək. (baz daştən). -gülməkdən özümü güclə tutdum. -saçaq başda əlivi tut,
ağız aşdın dilivi tut.

bülbül

1. sarısərçə. sarıköynək. sarduvac. sağduvac. sərduvac. qənarə. 1. sayrac.
sayırğac. -sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) . 1. sayrac. sayrac olsan öz bağında, it olursan öz süründə.

bülət

bütət. bükət. (büktə > müştə) sap. dəsdə. çatat. çaşat. çapat. çalat. sapat.
saxat.

bür

1. bürük. bur. buruğ. silət. yalıt. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük.
sifət. vəsf. 1. bürük. bur. buruğ. sıy. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür.
türüksifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için
yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü
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ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu.
türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət:
üzüvə tüpürüm. 1. bürük. bur. buruğ. siyim. sürüm. sürü. saya. sayağ. sıya.

sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. xəsiyət. xasiyət. sifət. 1. bürük. bur. buruğ. üzlük.
üztük. üslük. üstük. yüzlük. yüztük. yüslük. yüstük. sinc. saya. sayağ. sıya.
sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. sifət. əcektiv.
bürbürüq

bürbürük. durduruğ. türtürük. burburuğ. saysayağ. sıysıyağ. sürsinc. sir sifət.

bürc

dımığ. dumuğ. (durmuğ). göydələn.

bürçən

burçan. qırxma. ucu kəsilib, alna bıraxılan saç. kəsmə. kakil. pərçəm.

bürələnmək

tomurcuğlanmaq.

bürqəq

bürgək 1. > puşak. quşam. geyim. əlbisə. - geyim quşam: geyim keçim. 1.

duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış
qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək.
sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar.
libas. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. kisvət. 1. dürgək. dərgək. bəsat. peşxan. 1.
dürgək. dərgək. içinə nərsə dərilən, toplanan qab. tobra. buxca. 1. türgək.

buxca. kulə bar.
bürqələmək

bürgələmək. bürmək. bələmək. bəlgəmək. girdələmək. lülələmək. dürmək.

dürəmək. dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq.
tukramaq: bağlamaq). dövürtmək. -kağazı qırıtmadan trürüdü (dürdi).

bürqəmək

bürgəmək. tutmaq. bürümək. örtmək. -göy üzün qara tutmuş.

bürqüş

bürgüş > puşiş. savan. örtük.

bürqüt

bürküt. 1. (hava) sarqın. puslu. tutqun. 1. göy bulut. -çalışmayınca,
işlənməyincə düzəlməz, yel əsməyincə bürküt açılmaz: tütüşməsə düzəlməz,
tüpürməsə açılmaz.

bürqüz

-sarıbürgüz:sarıbəniz. sarımişin. sarımsı. sarışınş .
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türüklü. buruğlu. bürüklü. sifətli. sıxıylı. sıyıxlı. qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu.
(sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

bürmək

bürgələmək. bələmək. bəlgəmək. girdələmək. lülələmək. dürmək. dürəmək.
dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq. tukramaq:
bağlamaq). dövürtmək. -kağazı qırıtmadan trürüdü (dürdi).

bürsüz

bürüksüz. bursuz. buruğsuz. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. sayasız. sayağsız.

sıyasız. sıyağsız. dursuz. duruğsuz. türsüz. türüksüz. xəsiyətsiz. xasiyyətsiz.
sifətsiz.
bürüq

bürük. 1. bür. bur. buruğ. silət. yalıt. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür.

türük. sifət. vəsf. 1. bür. bur. buruğ. sıy. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ.
tür. türüksifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş,
için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü

ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu.
türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət:
üzüvə tüpürüm. 1. bür. bur. buruğ. siyim. sürüm. sürü. saya. sayağ. sıya. sıyağ.

dur. duruğ. tür. türük. xəsiyət. xasiyət. sifət. 1. bür. bur. buruğ. üzlük. üztük.
üslük. üstük. yüzlük. yüztük. yüslük. yüstük. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur.
duruğ. tür. türük. sifət. əcektiv.
bürüqən

bürügən. buran. çatan. çatran. örtən. qapayan. gizlədən. sater. (# satan. açan.
ifşa edən) .

bürüqlü

bürüklü. 1. buruğlu. bürlü. sıyağlı. sıyalı. sayalı. sayağlı. sürümlü. siyimli.

sürülü. durlu. türlü. burlu. duruğlu. türüklü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli. 1. türüklü.
buruğlu. bürlü. sifətli. sıxıylı. sıyıxlı. qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. (sıy: saya.
sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

bürüqsüz

bürüksüz. bürsüz. bursuz. buruğsuz. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. sayasız.

sayağsız. sıyasız. sıyağsız. dursuz. duruğsuz. türsüz. türüksüz. xəsiyətsiz.
xasiyyətsiz. sifətsiz.
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bürüküt. bulut. yorğaq. örütük. örtük. -o qalmış qıraqdan uzaq (çox uzaq), olmasın
yorğaq könlünün göyü. -göy üzü yorğaq oldu.

bürümək

1. tutmaq. bürgəmək. örtmək. -göy üzün qara tutmuş. 1. yamutmaq. qamutmaq.
qaputmaq. yaputmaq. qapsamaq. çulqamaq. -sağınc məni yamutdu.
-qaba, qabığa, örtüyə, cildə bürümək, qoymaq: sırıtmaq. - pitik sırıtlamaq.

bürün

yelxayı. yelalma. üslük. çiğinlik. şinel.

bürünmə

-yapı təməldən pozuq, sıva qayğısına bürünmə.

bürünmək

1. sarınmaq. 1. sarınmaq. uğraşmaq. məşqul olmaq. - öz işivə sarınqıl. 1.
sarınmaq. qurşanmaq. hazırlanmaq. hazırlıq görmək. - ötlək (zəmanə) ötər, yarın
gələr, yar yarağın sarınqıl. 1. sinmək. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. qərq olmaq. dağlar alaqan ışığa sınğmışdı.
- quzu dərisinə bürünmək: qandırmaq üçün, özünü uysal, baş aşağı göstərmək.

büsat

bəsat. sürək. dəm təşgilat.

büsbütün

bütünüylə. durşuna. duruna. tutşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya. teyxa.
tümüylə. başdan sona. başdan dibə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan sonra
durmuşu durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib palçığ
olduq.

büt

1. tapu. tapı. tapdığ. sənəm. məbud. 1. tanqut. sənəm. seçilmiş. bərquzidə.

bütərtə

- sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan toxuyubda, bükərdə. (sən yazdığıvı yaz,
əğirən bükür).

bütət

bükət. bülət. (büktə > müştə) sap. dəsdə. çatat. çaşat. çapat. çalat. sapat.
saxat.

bütrəmək

büdrəmək. saldıramaq. səndirəmək.

bütrəşmək

büdrəşmək. salcışmaq. solcuşmaq. sırvışmaq. suçruşmaq. suçuşmaq. (nərsə
olduğu yerdən oynağlamaq) suruşmaq. (ləğzidən).

bütrürər

büdrürər. sürcə. -paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (kit çilə: dəd
kədər). (ulalır: böyüyür. yekəlir). (çağa: bala).
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büdrüş. tökzüş. süytüş. səğiş. səkiş. səkiniş (> sekəndəri (fars) səhv. xəta.

ləğziş.
bütün

1. kəsinit. düz. tamamən. tümüylə. durşuna. doğrus. dursun. səhihən. dürüst.
eynən. əksiksiz. mükəmməl. -aldığımı düz verdim sizə. -nə eşitmişdim, düz ona
çatıdırdım. 1. tükəl. tamam. kamil. -tükəl aldı gücünü: günün hammısın aldı. -bu iş
mənim tükəl günümü tutdu. -düzlük gözəl yaraq, tükəl elə yaramaz: düzlük dediyin
çox gözəl yoldur, ama hammı adamlar üçün əlverişli, uyqun omaz. 1. tam. toplam.

tutar. 1. salasal. salsal. hammı. tamam. - salasal el ora toplanmışdı. - birin
bıraxmadan, kitanların salsalın yığıb götürdülər. 1. salbas. bir əl əksiksiz. kəsirsiz.

tamam. kamil. naqis olmayan. 1. som. tom. sam. tam. - tamay: tomay: somay:
bütün ay.
-əğri çürükü olmayıb bütün, teyxa olan kimsə, nərsə: sağ akçə.

-anlamı bütün, tam olan tümlə, birikmiş söz: söyləm. qoylam. qoydam. cümlə.
ibarət.

-yumaz (yumağız) ağzı bütün, az danışan: yığağız. yığaz.
-yumurta döğüşündə kəlləsi bütün qalan yumurta: sağa.
-böyük, bütün, bir tikə daş: sasur. sarsür.

bütünləmək

-qoşub bütünləmək: saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq.
çapdırtmaq. yamamaq. əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq.

bütünlətmək

-bütünlətmək üçün tikə artırmaq:sapmaq. sapamaq. saplamaq. sarımaq.

bütünü

kürəni. kürəmi. hammısı. ocağlama. topdan. tümü. tamamı. - onlar ocağlama
belədirlər. - dünya işləri ocağlama quruluşdan tərsdir. - ocaxlama alışveriş: ümdə
ticarət. - tarlanın ortası ocağlama daşlıqdır, kotan batmır.
-bir bütünü tikələrə ayırmaq, əzmək: dalğatmaq. dallatmaq. dal dal edmək.

-barlığı bütünü: tamamı. həpsi. tümü.
-bir nəsənin bütünü, tamı, seti: dönəm. əl. -bir dönəm paltar. -bir dönəm boşqaq: bir
əl, dəs, set boşqaq. -iki dönəm yemək: iki əl, pors yemək.
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büsbütün. durşuna. duruna. tutşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya. teyxa.
tümüylə. başdan sona. başdan dibə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan sonra
durmuşu durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib palçığ
olduq.

bütürər

-çox qıdıran, bir büdürər. (qıdıran: təprəşən).

büvət

bükət. büğət. bənd. bağat. qayat. qaysat. ( < qaytarmaq) tutat. danat. ( <
danmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd .

büycü

büyücü. cadıçı . -acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz. (acısız: əməksiz. zəhmətsiz).
(süycü: dadlı). (üfüsüz: püfüsüz: kələksiz).

büyücü

1. büycü. cadıçı . -acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz. (acısız: əməksiz. zəhmətsiz).
(süycü: dadlı). (üfüsüz: püfüsüz: kələksiz). 1. şaman. çaman. qaman. laman.

çalman. talman.
büyüləmək

tutmaq. dartmaq. çəkmək. bəğənmək. cəzb edmək. -gözün tutmadı. -tutan bir
söz deyilmədi.

büzqünmək

büzgünmək. büzünmək. üzünmək. üzgünmək. çözünmək. çözgünmək. küzmək.
küsümək. küsünmək. kürmək. kürümək. kürünmək. küsmək (1 < qıs. kis. 1 < qız.
köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək.

çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək.
yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq.
qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb
qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq.
üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1. gərəkli gəlişməyi
göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək. çəkinmək. (#
qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .

büzmək

1. sıxıtmaq. sıxlamaq. qıvıtmaq. qıvırmaq. ıvırmaq. narazılığın bəllətmək. 1.
sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək.
bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. darıtmaq.
(əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək.
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dürtdəmək. zorlamaq.
-çiğnin büzmək, gizmək, əğmək (> kəz edmək (fars)}: yelkəsin qısmaq.

büztüm

büzdüm. 1. sınğırığ. qonun, keçi kimi heyvanların kiçik quyruğu. 1. quyurcuq.

büzücü

didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. sıxıcı. şiddətli. şədid.
sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran.

büzüq

büzük. üzük.

- turşamış, büzük, sallaq üz, qiyafə: sıxıq üz. (sıxıq: boğuq).
-çox əzik büzük: sıraçın. sıxaçın. (sıxıq açıq) sırburma. sığburma. çox çin çüllü. çox
əğri büğrü.

büzülmək

1. sığınmaq. sıxılmaq. 1. sinmək. çöməlmək. çökəlmək.
-suyu çəkilib yığılıb büzülmək: soğalmaq. - soğalıb solağmaq.

büzünmək

büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. çözünmək. çözgünmək. küzmək. küsümək.
küsünmək. kürmək. kürümək. kürünmək. küsmək (1 < qıs. kis. 1 < qız. köz. qoz.
qos. qoş. 1 < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək.

çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək.
yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq.
qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb
qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq.
üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1. gərəkli gəlişməyi
göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək. çəkinmək. (#
qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .

büzütqən

büzütgən. somutqan. tomutqan. sumutqan. küsəgən. üzgöz sallayan.

büzütmək

somutmaq. tomutmaq. sumutmaq. küsgünmək. üzgöz sallamaq.

büzüyü

-yığılını, büzüyü, bağlını, düğünü, qatlağı açmaq: yazmaq. açmaq. ipi uzatmaq,
doğrutmaq. sərmək. -könül yazan sözlər.

ca

- ca. -cə. sarı. sayın. ged gedə. barğanca: barğan sarı {- havalar, barğan sarı
qızınır} yaşladıqca: yaşladıq sarı {- yaşladıq sarı gücdən düşürəm}.
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çav. çağ. suv. su. sav. tutu. tutuc. şan. san. çapa. saxa. bağdal. daraq.
ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət.

caqcaq

-dəğirman öz işindedir, caxcax baş ağrıdır.

-çaxçax başın döğər, dəyirman bildiyin elər.
calaştırmaq

calaşdırmaq. sapışdırmaq. ilişdirmək.

calır

-süt çalır, süt calır: əli bal, əli bol, bolaq. kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan
kimsə.

camı

-dal qırılmadan camı sınmadan, can yerindəkən, bilək dəğərin.

camtan

-oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.

can

ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.
- can sakınmaq: can qorumaq.
-can dolu: canlı. yaşa dolu. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək.
-can qoymaq:sınaxt edmək.
-can sürtən kisə: yunaq kisəsi. siyəcən. siğəcən. sütəcən. (1 < sığallamaq: oğmaq. 1
< savallamaq: qoğarıb götürmək. 1 < sürtmək)
-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq)
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa
çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.
-can atmaq: sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq.
umursunmaq. umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək.
bəkləmək. gözətləmək. dözmək. dayanmaq. durunmaq.
-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.
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-can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.
-yaş tənində, can tinində.
-dal qırılmadan camı sınmadan, can yerindəkən, bilək dəğərin.
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-can alıcı damıt, nuxdə: ən önəmli damıt, nuxdə. sins.
-diş dırnağına can qorallanmaq: təpədən ayağa yaraqlanmaq.
-içgi can sağlığının düşmənidir, gəl içək canımızın sağlığına.

-uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl
(əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.

-düşünməyə can atanlar: usuqluğa susuqmuşlar.
-can bir dos: canacan. yarqın.
-can, ruh vermək: dadırmaq. dadırtmaq. canlatmaq. diritmək. ruhlandırmaq.
-can. -çan. -dan. -lan. -ğan. -gən. -qın. -ban. sonuna artırılan sözə çanağ, qab
anlamın artırır. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.

cana

-cana sinən, yatan:singin. yatqın.
-cana yatışlı: sınışlı. sinişli. yaxışlı. uyquşlu.
-yaşam böylə, biri görməz tüstüsün, cana alar istisin
-cana gəldim: silə gəldim. bıqdım. - sənin əlindən silə gəldim. (siləmə: cana gəlmiş).
-cana süzən, işləyən nərsə: sazağ. sızağ. (sərin, soyuğ, ağrı)
-cana yaxın: cana yatan. sarqan. tutşın. tutşun. tutsun. tuştun. tuşsun. - sarqan ər
arvad.
-cana yatan: sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. qanı isti. isti qanlı.
söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici.
duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli.
simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar
-cana yatmaq: sınışmaq. sinişmək. yaxışmaq. uyqun gəlmək. - bu sözə sizə
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sınışmazki. - qırmzı sənə sınışır.
-cana tıxnamaq: cana doymaq: könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq.
siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq.
tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq.
doyqunmaq. qoyuqmaq. -o bu işdən artıq tıxmış.

-nərsənin ağırlığından, uzunluğundan əzilmək, yorulmaq, cana gəlmək,
öləsinmək: üzülmək. -üzülməsin ilqarın: sınmasın əhdin. -iğil (sökəl) üzülür: xəsdə
çox acır.

canacan

can bir dos. yarqın.

canan

sıyıl. sıylı. sıyca. sıycığ. sevil. söyülü. dürdənə. əziz. məhbubə. mə'şuqə.

canavar

cənəvar. yalğızaq. yalğuzaq. tək gəzən qurd. -yalğızaq meşənin bükük yerlərində
olur.

-canavar qoşlu, ruhlu kimsə: sökür. söküt. sivrilmiş. utanmaz. həyasız. çılgınca,
çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə.

canciyər

içdən. candan. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu.
tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik.
inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. doğus dürüst. doğru dürüst. içli
dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

canı

-ölməyə gücü yox, gülməyə canı yox.
-sözün canı işdədir.
-. canı çıxmaq:quyruğu titrmək: ölmək. gəbərmək.
-quşca canı olmaq: arıq, çəlimsiz olmaq.
-ölmü ölmədən tanı, yaşamı vermədən canı.

canımızın

-içgi can sağlığının düşmənidir, gəl içək canımızın sağlığına.

canın

-arvad kəbinin bıraxıb boşandı, canın qurtardı: arvad yolundu. arvad başın yoldu.
başın açmaq.
-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini bir
çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə.
(qollu: çeşitli).
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-canın, ruhun almaq: yatırmaq. cansızlatmaq. öldürmək. qətl, cinayət edmək.
-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa)
-canın qurtarmaq: satığlanmaq. başından eləmək. qurtulmaq. xilas olmaq. - güclə
ondan satığlandım.
-canın yaksın, tənin tinsin.

canına

-canına yatmaq:sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.
qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy söhbətləşmək.

canıt

yanıt. anıt. yanlı, canlı varlıq.

canıtan

canıtlar. yanlılar. yanıtan. yanıtlar. anıtlar. canlılar. yanlı, canlı varlığlar.

canıtlar

canıtan. yanlılar. yanıtan. yanıtlar. anıtlar. canlılar. yanlı, canlı varlığlar.

canıva

-acınmasan canıva, hər iş gələr başıva.

canıvı

-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur) .

canıza

-canıza, amacıza sağlıq. (alqış).

canlanmaq

özünü tutmaq. iyilənmək.

canlantırıcı

-canlandırıcı ilkə: sins.

canlantırmaq

canlandırmaq. gürələmək. gürələtmək. hərəkətlənmək.

canlantırmaq

canlandırmaq. oynamaq. ifa edmək.

canlar

-sözü verib tutana, canlar yolağ qanana. (yolağ: qurban).

canlatmaq

dadırmaq. dadırtmaq. can, ruh vermək. diritmək. ruhlandırmaq.

canlatmaq

gürələmək. gürələtmək. cürələmək. yığmaq.

canlı

1. diri. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım 1. sıxı. qızlac.

qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt.
gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük.
qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac.
qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar.
çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli.
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sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. yaşa dolu. can dolu.
sıvaq. zıvaq. zivək. zibək.
-həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran: həmməşə bahar.
göyçağay. göycəğay. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
-soylu, cis, canlı at: kükürən. kükrəgən.
-ətli canlı, boylu boslu olan: salvadur. sarvatur. sarbatur.

canlı

1. törük. yörük. sorqul. (insan. heyvan. bitgi). sorub soluyan, nəfəs alıb verən,
tənəffüs edən varlıqlar. 1. yardaq. açıq. dinc. qoşlu. ruhlu. -yardaq bir səslə
çağırdı: gür səslə. -yardaq qılıqlı: mütəmayiz tözlü, şəxsiyyətli, sifətli, karacterli. (#
dardaq. qatdağ. kardağ. tutqun). 1. yaş. diri. (# yas: ölüm. cansızlıq. həlakət). 1.

şanlı. çandalı. saya. məşhur. mə'ruf.
-yasa yatmaq: matəmə oturmaq.
-yas bulmaq: ölmək. həlak olmaq. düşmək.
-yanlı, canlı varlığlar: canlılar. yanıtan. yanıtlar. anıtlar. canıtan. canıtlar. yanlılar.
-yanlı, canlı varlıq: yanıt. anıt. canıt.
-canlı nələrin kiçiyi, olqunlaşmamışları, yetməmişləri: törpə. törpü. körpə. çırpı.
kiçik uşaq.
-çox uçuşlu, həvəsli, canli kimsə: tuxumlu.
-canlı, ayaqda durmaq, saxlamaq: sorutmaq.

-yarı canlı: yupqa. yufqa. yuvqa. yıpqa. zayıf.
canlılar

yanlı, canlı varlığlar. yanıtan. yanıtlar. anıtlar. canıtan. canıtlar. yanlılar.

canlılıq

sins. duyqu.

canlıta

-canlıda, bitgidə ərkəklik yarağı: saçqıl > şişgil. çeşgil.

cansız

1. silik. zayıf. 1. sıyıq. sıyın. düz. sadə. - sıyın çöl. - sıyın saç: saf tük. 1. tutuqlu.

tutqun. sürsüz. qoşsuz. ruhsuz. rakid.
cansızlatmaq

yatırmaq. canın, ruhun almaq. öldürmək. qətl, cinayət edmək.

cansızlıq

qansızlıq. salqılıq. solquluq. susluq. susdalıq. savsalıq. sovsalıq. sallaq.

cansızlıq

yas. ölüm. həlakət (# yaş: canlı. diri. ).
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cansızlıqtan

-cansızlıqdan, gücsüzlükdən axan tər: sızma - sızıq sürmək: şır şır tər axmaq.

cantan

candan. içdən. canciyər. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim.

tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm)
ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-candan ürəkdən: yalkamlı.

cantunmaq

yandunmaq. yan keçmək. vaz keçmək. yaytunmaq. yaytuşmaq. qaytunmaq.

qaytuşmaq. danğılmaq. dartunmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq. -gedmək
istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu işdən
yaytun.

canyaqı

canyağı. yağrı. içyağı.

car

- sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.

carçı

-kordan sağçı, laldan carçı olmaz. (sağçı: qaravul. bəkçi. keşik).

carlamaq

1. döğələmək. döğdələmək. dövələmək. dövdələmək. döğül çalmaq. hammıya
bildirmək. 1. yarlamaq. bildirmək. oxuymaq. çağırmaq. elan edmək.

carlanmaq

yarlanmaq. yaylanmaq. yayılmaq. bilinmək.

carlaşmaq

yarlaşmaq. yaylaşmaq. birbirini bilgitmək, bilgiləndirmək.

carlatan

şarlatan. boşuna söz carlayan, atan, dağıdan.

carlatmaq

1. ünrətmək. ündətmək. banğratmaq. banlatmaq. səslətmək. səsləndirmək.
səsin çıxartmaq. -ər arvadın içlik işin ünrətmə. 1. yarlatmaq. yaylatmaq. yayıtmaq.
bildirmək. xəbərdar edmək.

carlayan

-boşuna söz carlayan, atan, dağıdan: şarlatan. carlatan.

casus

siyinçi. sinçi. ayğaqçı. ayğac. dil avçısı.

casutlamaq

sırtınlamaq. sıtanlamaq. şeytanlamaq. çuğullamaq. dönüçütmək. xəyanət
edmək.

casutluq

şeytançılıq. şeytanlıq. çuğulçuluq. dönüklük. sırtınçılıq. sırtınlıq. sıtançılıq.
sıtanlıq. xəyanət. (şeytənət) .
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cadıçı. büycü. büyücü . -acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz. (acısız: əməksiz.
zəhmətsiz). (süycü: dadlı). (üfüsüz: püfüsüz: kələksiz).

catuçu

caduçu. 1. cadugər. yadaçı. ovsunçu. 1. yalvaçı. yalvan. yelvəçi. yelvən.

sehrçi. alğan. ovsunçu. -alğan onun özü, dolun ay yüzi, yardı mənim ürək.
catuqər

cadugər. caduçu. yadaçı. ovsunçu.

catulanmaq

cadulanmaq. tutuğmaq. tutğunmaq. ovsunlamaq.

cavlaq

çavlaq. kavlaq. qavlaq. qıldaq. qındır. qıldır. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl.
kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız.
kavlaq. tüksüz. dazıq. mazıq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.

cayaq

cayağ. cayvağ. sayağ. sayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qıvır zıvır. qıvır savır.

qatıq. qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.
cayıc

cayış. yaxıc. yanıc. qayc. qayıc. qayış. qaçıc. sürc. sürüc. sıyıc. uçuc. salıc.
xəta. səhv. iştibah. (ləğziş).

cayır

çərtilir. qaçır. - ərdəmsizdən qut çərtilir. (qut: şans).

cayıran

-gözdən, özəndən cayıran, əğirən: suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. qamıvçı.
(qapıvçı) duvağçı. (mastmalçı).

cayış

cayıc. yaxıc. yanıc. qayc. qayıc. qayış. qaçıc. sürc. sürüc. sıyıc. uçuc. salıc.
xəta. səhv. iştibah. (ləğziş).

caymaq

1. savılamaq. sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq.

saypamaq. sapyamaq. sapmaq. olduğu amaca tutuşmamaq. 1. saypamaq.
sapyamaq. sapmaq.
caymaq

1. taymaq. qaymaq. zivmək. 1. tökəzimək. sürcümək.

caytırar

-tuş gətirsə yağdırar, tuş batırsa (batır isə) caydırar. (tuşu: bəxti).

caytırmaq

-nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq: savırmaq. sovırmaq. çevirmək.
devdirmək. döndürmək. nərsənin yolun dəğişmək. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş
atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.
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cayvağ. cayağ. sayağ. sayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qıvır zıvır. qıvır savır.

qatıq. qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.
cə

-cə. - ca. sarı. sayın. ged gedə. barğanca: barğan sarı {- havalar, barğan sarı
qızınır} yaşladıqca: yaşladıq sarı {- yaşladıq sarı gücdən düşürəm}.

cəbə

təpəngi. təpənək. sandığ. qutu.

cəhənnəmti

-(qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi). -əmgəksizin durqu yox, munda tamu.

cəhrə

1. çərx. çığrıq. sarqac. dolab. 1. sırt ( < yırt. qırt). nərsənin dış üzü. yaxıt. (#
sığıt) çaxıt. çaxt. saxt. çıxda. çıxat. nəma. numa. duruğ. durğ. zahir. - savıq
salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu.
-cəhrə kimi oynağan aracları durdurmaq, tikitmək üçün ayağlıq: tapan. topan ( <
daban). yastan. yasta. asta.

cənəvar

canavar. yalğızaq. yalğuzaq. tək gəzən qurd. -yalğızaq meşənin bükük yerlərində
olur.

cənq

cəng. 1. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə.

döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza.
qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal.
qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş.
dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. sancış. savaş. sitiz. setiz.

cərqəş

cərgəş. tirkəş. tirkəş. dizgəş. sırqaş. gətgəş. gətrəş (qatarlaş) səf çək. səfə,

sıraya, xəddə keç.
cərqəşmək

cərgəşmək. tirgəşmək. səf çəkmək.

cəşn

< coşun şənlik. suruş. (sirur < ) sovra > sur. sür. sovaş. sövəş. şadlıq.

cətinsiz

problemsiz. -yaşamın çitsiz, cətinsiz olsun (çitsiz: kitsiz. kədərsiz. qussəsiz).

cəvanlatmaq

yaşartmaq. gənclətmək.

cəviz

yoğaq. yuvaq. girdəkan. qoz.
-içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş: sürmüş alı.
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çüntük
-əl, cib siləci (dəsmalı): silcə. siləc.

cıbbış

-bir cıbbış: silik. lap endək. lap az, çox az. - silik qalmışdıki düşsün.

cibi

-bilməm nədən dolu başlar cibi boş, cibi boşlar başı boş.

cibin

-sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin bilib tükətsən, cibin pulu
tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).

cibinə

çüntüyənə. - götürüb çüntüyənə saldı: cibinə qoydu. (salmaq: içinə qoymaq) .

cibini

-içini cibini yaşurğan (sözlərini yaşurğan), eldən qalar yadurğan (qərib).

cibivə

çüntüyüvə. - biriynən qonuşanda əllərivi çüntüyüvə salma: cibivə qoyma. (salmaq:
içinə qoymaq) .

cici

əziz. can. ciyər. fəttan. aşiq. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən. sevgili.
sövgülü. söygülü. süygülü. sevər. söygülü. məhbub. həbib.

ciciq

cicik. didik. təpgi. təpiz. təpgü. dartuq. didir. həsəd. rəşg. -gözəl gözələ təpgi
göstərər.
-cicik girsə qapıdan, sevgi uçar bacadan.

-cicik edmək: ciciklənmək. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. ağrına gedmək.
qurdlanmaq. qurdluluq edmək. həsədlənmək. - əlli başlıya küsənən çox olur.

ciciqlənmək

ciciklənmək. 1. təpizmək. təpzinmək. təpzəşmək. həsədlənmək. 1. təpgitmək (

< təpmək: itmək). həsəd göstərmək. -gözəl gözələ təpgidər. 1. yanğınmaq. 1.
cicik edmək. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. ağrına gedmək. qurdlanmaq.
qurdluluq, həsədlənmək. - əlli başlıya küsənən çox olur.
ciciqləntirmək cicikləndirmək. təpizdirmək. təpzidirmək. təpzəşdirmək. həsədləndirmək.
ciciqli

cicikli. 1. günçül. 1. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. həsədli.

ciciqliq

ciciklik. təpizlik. həsədlik.

ciciş

təpziş.

cicişiq

-acı sızı, acışıq, cicişik, ağrı: sızanaq. sızğanaq.

cicişməsi

-öc, intiqam cicişməsi: quyruq acısı.

cıf

sürtük. hobba. oynaq.
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kakil. lələk. papax
jva (təbbət): börk. çikka (sanskirit): kakil.

cıqallıq

-cığallıq edmək: qısarmaq. qıcarmaq. qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq.
qıyağlamaq. kəlcikləmək.

cıqıq

-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs: sıyrığ.
sığrığ.

cıqır

cığır. çala. işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. (#yala: yaldırım.
qaldırım. tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol. ).

cıqqa

pipik. kakil. çələng.

cıqqaq

qıqcaq. qıqqaq. dınnacıq. qınnacıq. qırcın. qırım. azacıq. -bir dınnacıq dinlən.

cıqlamaq

cığlamaq. sürmək. sürgütmək. sabalamaq. sabanlamaq. xışlamaq.

soxumlamaq. şuxumlamaq.
ciqləşmək

-artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək: siğinsimək. sirinsimək.
sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək olmayan) üzə salıb dayanmaq.
sırtılmaq.

cıqra

cığra. sirkə. cırqa. bit yumurtası.
- sirkəsi su götürməz: 1. dəğmə düşər. incikcan. 1. şuxluğ götürməz.

cila

sır. nəqş o niqar.

cilalamaq

1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. sığallamaq. sırasıtmaq.

parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq. 1. sığallamaq. {silikləmək. silgirləmək.
silivləmək. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq.
arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq.
təmizləmək. pahlamaq. yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi
burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq}.

cilalı

silik. sıyqıl. qayqan. düzgün.

cılf

-açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan: sərgiçi.

cılıqqa

yələk. qolsuz gödəkcə.
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1. suğur. soğur. suyu qurumuş. arıq. soluq. 1. sayanı. gücsüz. 1. silcik.

göstərişsiz. sısıq. - silcik cocuğ. 1. soğur. sovur. arığ.
-cılız, arığ uca boy: yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.
ucubınıq.

-gövdədən gəlişməmiş, cılız, arığ, sısqa, cürə qalmış: yandıq. yanıq. -yanıq
cocuq.

cilov

1. qılov. yolar. yular. ovsar. mahar. 1. salğar. ovsar. yüyən. noxda. qənaət.
(qayda. usul. idarə). - özüvə güman, salğarlı dolan.
- cilov salbamaq: ovsar, dizgin bıraxmaq. (salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs
ötürmək).

cilovlamaq

1. savlamaq. sovlamaq. suvlamaq. (ağzına savağ taxmaq). sarlamaq.
yulavlamaq. maharlamaq. 1. tutmaq. durdurtmaq. durdutmaq. saxlağmaq.
ovsarlamaq. bükütləmək. bükütmək. önləmək. (baz daştən). -gülməkdən özümü
güclə tutdum. -saçaq başda əlivi tut, ağız aşdın dilivi tut.

cilovlatmaq

qılovlamaq. qılavutmaq. yolatmaq. yoldatmaq. yola qoymaq.

ciltə

-qaba, qabığa, örtüyə, cildə bürümək, qoymaq: sırıtmaq. - pitik sırıtlamaq.

cilvə

sürü. mənzərə.

cim

- cim sulağ: sun sulağ: sim cilağ. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin.
çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.

cimcilaq

1. cimcilağ. sırılsıxlam. sımsılaq. sırsıcıq. - yağmurdan sırsıcığ olduq. 1.
simcilaq. sıvcılaq. sıvsılaq. suvsılaq. ( < sıv. suv) . 1. cimcilağ. sıxsı. sırıl

sıxlam.
cimcilaqlaşmaq cimcilağlaşmaq. sulbanmaq. sırılsıxlam olmaq.
cimlənmək

sinlənmək. sınlanmaq. qınlanmaq. dinlənmək. tinlənmək.

cin

-ins cin ayağı çatmamış yer: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz.
tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.

cincoy

sincoy. cinli. çılqın. dəlir.

cinq

-tinğ cinğ: hay küy. qovğa.
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cınqıl

sınqıl. balaca bacı. - qeyin sınqıl: bala baldız. - əçə sınqıl: yekə kiçik bacı.

cinsi

əşsi. - aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq.
qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq.
qızaqulsamaq. yancasınmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq.
şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

cırcır

sızacığ. incə, az axan nərsə. - sızacığ qırnayla yuğunmağ güc olur.

cırcıraq

cırcırağ. saç. sar.

cırıb

-yencib, cırıb dağıtmaq: diditmək. dilditmək. dirdidmək {> deridən (fars)}.

cırıq

1. yalav. yalağ. (çalağ). çatlağ. -qapı yalağından baxma. 1. yırıq. yarıq. -gündə
yarıq (yırıq) yox, bəydə qayıq yox. (qayıq : dönmə). (yarıq: yırıq). (bəylər sözlərindən
dönməzlər).
- cırım cırıq: saltar sultar. yırtığ pırtığ. parıç puruç.

-corabımın yengiri cırıq. (yengər: yengir: alt. tək. təh. ətək).
-kot, palto, don ətəyində yapılan cırıq: yalav. yalağ. (çalağ). -iki yalağlı palto.
cırıqqa

-birdən, qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan): yarqıraq. yarğıraq. yalbıraq <
yarğıraq ( < yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi, gözə çarparaq) çaxqıraq. çaxıraq. yanğaq.
yalğaq. alovuq. parıldağ. ışıldağ. -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında çırağlar
yalbırırdı.

cırılmaq

1. satılmaq. çatılmaq. çartılmaq. ayırılmaq. yırtılmaq. - köynəyim çakı satılmış.
1. yarılmaq. -duvar yarıldı. -atom bombu dağ yarar, sevgi odu dağlayar.
sevgi sevgidən ayrılmaz, yarılar (sökülər).

-uzununa yırılmaq, cırılmaq: üzülmək.
cırım

- cırım cırıq: saltar sultar. yırtığ pırtığ. parıç puruç.

cırıt

-cırıt cırıt: tırıt tırıt. şırıt şırıt. şırıq şırıd yarıq yarıq. -tırıt tırıt cırılmış ürək.

cirq

cirg. çiğ. sığ. sığız. sıxız. tığ. özsu. qısıq. usarə.

cırqa

sirkə. cığra. bit yumurtası.
- sirkəsi su götürməz: 1. dəğmə düşər. incikcan. 1. şuxluğ götürməz.
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cirgə. 1. çikidə. çirkit. 1. çəkiz > çəkidə. sağız. {nəğiz (qırqız)}. şirə. nərsənin

özüyü, əsli. - sağız anlam: kök anlam, mə'ni. 1. şirgə. şirə. sağur. 1. süzüntü.
cirqəsi

cirgəsi. 1. özü. özəti. xülasəsi. -çox sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. -köp
sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. 1. çiğdəsi > çəkidəsi. -üzə savlar cirgəsi: keçmiş
biliklər çiğdəsi (> çəkidəsi).
-üzüm cirgəsi, şirəsi: sıncıq. doşab.

cirqəsin

cirgəsin. suyun özün. usarəsin. -sıxıb suyun çıxartmaq. dartıb soğurmaq.
nərsənin özətin (xülasəsin) çıxartmaq.

cirqəsin

-sıxıb suyun, cirgəsin, şirəsin çıxartmaq: sağılamaq. - üzüm sağılamaq.

cırlatmaq

sırlatmaq. oğurlamaq.

cırmaq

yırtmaq. satmaq. çatmaq. çartmaq. ayırmaq. (qosəstən (fars)}.

cırmalmaq

sırmalmaq. sızralmaq. 1. zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq.
süvşünmək. sıvşınmaq. (züvşünmək) süzüb gedmək, qaçmaq, yox olmaq. 1.

oğurlanmaq.
cis

doğuşlu. cis mal. nəcib. (# oğuşlu: cis olmayan. nanəcib).
-cis olmayan: oğuşlu. nanəcib. (# doğuşlu: cis. cis mal. nəcib).
-soylu, cis, canlı at: kükürən. kükrəgən.

cıta

cıda. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. dirgən. dirən. neyzə.
-ox, cıda, neyzə təmrəni: süfdə. savda. savat ( < savmaq).

-sür cıda: sür cıdaq. sür süngü. neyzə qalxan. ox yaraq. (təchizat).
cıtaq

-sür cıdaq: sür cıda. sür süngü. neyzə qalxan. ox yaraq. (təchizat).

cıtam

cıdam. 1. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc. tapış.

dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş.
təhəmmül. səbr. səbir. qərar. 1. qıvam. qıtam. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl.
timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc.
kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba.
tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan.
cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu.
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damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
cıtamaq

cıdamaq. cıdaşıqmaq. sərmək. səbr edmək. dözmək. dartmaq. çəkmək.

(açılmaq. durmaq). -sərmədən geddi. - o bu sözlərə sərməz.
cıtamla

cıdamla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla. tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla.

qatlanma dözüşlə. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.
cıtamlı

cıdamlı. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı.

qayışlı. (qatlanma) dözüşlü. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.
cıtamsız

cıdamsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız.

duraşsız. qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız.
səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.
cıtamsızlıq

cıdamsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq.

dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. sıydırığsızlıq.
sığrıtsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq.
təhəmmülsüzlük.
cıtan

cıdan. qıvan. qıtan. tıxan. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım.

him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş.
kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə.
ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvanc. qıtanc.
cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
cıtanc

qıvanc. qıtanc. tıxanc. daban. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım.
him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş.
kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə.
ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan.
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cıtan. cıdan. tıxan. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
cıtaşıqmaq

cıdaşıqmaq. cıdamaq. sərmək. səbr edmək. dözmək. dartmaq. çəkmək.

(açılmaq. durmaq). -sərmədən geddi. - o bu sözlərə sərməz.
cıtır

cıdır. sürək. imtidad.

cıttana

- sıtana papaq tikir, cıddana başmaq. (sırtın: sıtan. şeytan).

civ

-bu sözlər ''çıp çıp, civ civ, cük cük'' səsindəndə alına bilir > (sərçə. səçə. çıpcığ).

cıva

sıva. cıvık. sıvık. sıvaşıq. sırnaşıq.

civə

cüvə. ( < sıvıq: axıcı) simab < sıvab < sıvap.

cıvıq

1. zıvıq. sıvıq. suvuq. suyuq. sulu. 1. cıvık. sıvık. sıva. cıva. sıvaşıq. sırnaşıq. 1.
cıvık. sıvıq. sırtıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq.

çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü
bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic
< sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir
yenilməz, qarşındakın caydırır.

civisi

-ayaqqabı civisi: sancıq. kiçik çivi.

civişmək

sivişmək. cücərmək.

ciyər

əziz. cici. can. fəttan. aşiq. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən. sevgili.
sövgülü. söygülü. süygülü. sevər. söygülü. məhbub. həbib.

cıynaq

dırnaq. didik. titik. tetik. dəldik. pəncə.

cizə

-cizə cizə. bizə bizə. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. sərə sərə. dərə dərə. gərə
gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.
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cızığ. 1. sırıt. xətt. sətr. sətir. - on sırıtlı dəfdər. - bir sırıtlığ kağaz: bir xətlik kağaz.
1. santi. çənti. çəntə. kənti. bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar.
-nərsənin oluşundan, qımıldamasından oluşan cızıq, iz, xədd: yörüngə. -ox, top,
gəzəgən yörüngəsi.

cızıqlar

-bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar: santi. çənti. çəntə. kənti. cızığ.

cızıtmaq

sızıtmaq. çərkitmək. nəqş eddirmək.

cızqı

cızğı. 1. sır. sıl. çır. çıl. xətt. 1. xətt. -yassı cızğı: yassı xətt. yasır. (qaçır: dik cızğı,
xətt).

-dik cızğı: qaçır. dik xətt. (yasır: yassı cızğı, xətt. ).
- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer,
toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).

cızqıta

-göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi: düz cızqı doğrultusuna,
gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).

cızmaq

1. cizmək. yolcamaq. yalcamaq. yılcamaq. yencəmək. xıraşlamaq. -daş ayağım
yolcadı. 1. sızmaq. çərkmək. nəqş edmək.

cizmək

cızmaq. yolcamaq. yalcamaq. yılcamaq. yencəmək. xıraşlamaq. -daş ayağım
yolcadı.

cocuq

< çıpcıq. ( < çapcıq). sıpa < çıpa. yavrı. uşaq.
-yalançının sözü quyruqlu, yetim cocuq buyruqlu.
-kiçik, sevimli, yaxış oyandıran cocuq: quzucuq.
-çoluğ cocuğ: törüm. torun. tosun. külfət.

-sevimli cocuq: yosamıncıq.
cocuqları

-cocuqları sevinrək çıxardıqları səs: güğül güğül.

cocuqların

-cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.

coq

1. coqa. kopa. tuq. tuqa. tox. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul.
quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. gürəm. gürəv. gürüm.
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gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən.
gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək.
gürək gürək. 1. çox. kürən.

coqa

1. coq. kopa. tuq. tuqa. tox. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul.
quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. gürəm. gürəv. gürüm.
gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən.
gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək.
gürək gürək. 1. çoğa. yığın. gürtük. kürtük. kirtik. kütlə. - yaz gələndə dərə
bucaqlarında yığılan qar gürtüklərinin altında su axar. 1. çoxa. çuxa. çulqa. kürtük.

kürlük. kütcə. kərtik. qısa üslük. yelək. xırqa. xirqə. 1. çoxa. cuxa. cuq. cuqa.
sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv.
kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram.
gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.

coqraşmaq

coğraşmaq. coşub yanmaq. coşub qaynamaq. küğrüşmək. küyğüşmək.

küyrüşmək. - od su qarıb coğraşar: odla su qarışıb qarışıb alovlayar.
cola

-toyuğun yumurtladığı yerdə olan çuxur, cola: yalağ. çalağ.

comat

quyu. (# göyə çəkilmiş, dartılmış, uzanmış olan. minarə. çək. domat. doman. ).

comətlicə

dolamlıqla. dolamlıca. bolamlıca. töləmliklə. töləmlicə. bolluca solluca.
verimliliklı. verimlicə. -gün ışının dolamlıca saçırdı.

comətliq

comətlik. töləmlik. dolamlıq. bolamlıq. verimlilik. bola solluq.

conbeş

{conbeş. conbidən (fars)} < çönbüşmək. cönvüşmək çönüb çevrilmək. çönüb

coşmaq. talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat
çalmaq. təprəşmək. təkan yemək.
conbitən

{conbeş. conbidən (fars)} < çönbüşmək. cönvüşmək çönüb çevrilmək. çönüb

coşmaq. talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat
çalmaq. təprəşmək. təkan yemək.
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yonta. sıxışdırılmış iki nərsənin arasında heç bir açıqlıq qalmaması üçün

qoyulan incə şırıq, tikə.
corab

-corab torbacıqların ağzın sıxmaq, kip saxlamaq üçün, ağzında olan keşli,
qeytalı bölümü: tor. ( < tuğ).

corabımın

-corabımın yengiri cırıq. (yengər: yengir: alt. tək. təh. ətək).

corabsız

yalınayağ. yalvırdaq. yalıntaraq. yalıntağ. -ayaqqabın yalıntağ geyib, başmaq
ayağın döğüb.

cosun

coşun. tosun. xosun. qosun. qozun.

coşa

-coşa gəlmək: coşmaq. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq duymaq. döğünmək.
çırpınmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. -ürəyim dalpındı: ürəyim
dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü.

coşanta

-güc coşanda, çay daşanda.

coşqun

1. su basqını. sel. seyl < çal. 1. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı.

tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. alqın. mütəhəyyir. heyran.
-dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım.
sıldırım. kəsmən. seldırım.

coşqurmaq

> quşqurmaq.

coşmaq

1. cuşa gəlmək. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq duymaq. döğünmək.
çırpınmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. -ürəyim dalpındı:
ürəyim dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü. 1. minmək. mingimək. qalxmaq. - bir gün
minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. (# sinmək. dinmək. yinmək. yenmək.
dingimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək.
səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq.
solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək).

-çönüb coşmaq: çönüb çevrilmək. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən
(fars)}. talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq.
təprəşmək. təkan yemək.
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-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

coşturtmaq

coşdurtmaq. sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq.

sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək.
qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
coşturub

-coşdurub daşıtmaq, qabartmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək. kökəltmək.

coşu

1. şovq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. xoşluq. xoşallıq.

çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş.
sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş.
söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi)
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. şovq. sevik. sevi. atığ.
atış. yaxım. çaxım. əğilim. 1. atığ. atış. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma.
sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit.
sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa.
inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat 1. salqı. atığ. atış. zovq. şovq. 1.
şovq. tutqu. güdü. atığ. atış. eşq.
coşub

-atlar hamısı coşub sıçraşdı: yılxı tükəl qoputdu.
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.
-coşub daşmaq, qabarmaq: kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək.
köprəmək. kökəlmək.
-coşub yanmaq: coğraşmaq. coşub qaynamaq. küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək.
- od su qarıb coğraşar: odla su qarışıb qarışıb alovlayar.
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1. > cəşn. şənlik. suruş. (sirur < ) sovra > sur. sür. sovaş. sövəş. şadlıq. 1.
süfdə. savda. savat ( < savmaq). qalxan. savıt. zireh. alverdə birinci alıcıdan
gələn para. 1. cosun. tosun. xosun. qosun. qozun.
-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.

coşunu

-at qalxanı, coşunu: yançıq. döğüşdə atın iki yanın qapayan qalxan.

coşuşmaq

qoşuşmaq. çalaşğanmaq. çalışğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. dalşınmaq.

dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq.
dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq.
təlaşa, hərəkətə gəlmək. ciddi cəhd, səy edmək.
covqata

-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən,
yığılan paranı toplamaq: kisələmək .

cönvüşmək

çönbüşmək. {> conbeş. conbidən (fars)}. çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq.
talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq.
təprəşmək. təkan yemək.

cöpəq

cöpək. tüpək. tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). aşqal, zibil qabı. qarurə. evdə

qoyulan pisgillik.
cubuq

-cubuğ cubuğ. rizə rizə. zolağ zolağ. cizə cizə. bizə bizə. sərə sərə. dərə dərə. gərə
gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.

cucuq

cucuğ. sucuğ. sücük. süycük. dadlı. şirin. ləziz.

cuq

cuqa. cuxa. çoxa. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh.
tüməv. kümə. küməv. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm.
gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən.
gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək.
gürək gürək.
-cağ cuğ: ur qoğ. vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu). -üri (ur qoğ)
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qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar: səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar.

cuqa

çuxa. 1. cuq. cuxa. çoxa. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul.

quruh. tüməv. kümə. küməv. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv.
gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup.
kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək. 1. çoxa. çulqa. kürtük. kürlük. kütcə. kərtik. qısa üslük.

yelək. xırqa. xirqə. 1. çoxa. cuq. cuqa. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək.
gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox.
gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav.
quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır
axar. kürək kürək. gürək gürək.

cuma

cümə. 1. gümə. gömə. goma. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab. qorav.

külbə. kövlə. kövəl. 1. gümə. gömə. goma. taxın. taxma. daxma. qorab. qorav.
dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq
otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq
yer.
cumar

-bir dağ cumar, min dərə yarar, min dərə dolar, bir dağ olar.

cumasın

oyuğun. qəbrin. -yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun cumasın. (cumasın: oyuğun.
qəbrin) (yavqar: yavlıq. amansız. quduz. qırıcı. rəhmsiz).

cummaq

1. summaq. tummaq. dadanmaq. 1. sürsalmaq. sürçalmaq. susalmaq.
sürqalamaq. sürqallamaq. saldırmaq. 1. təprənmək. saldırmaq. tullanmaq.
atşanmaq. -gözün yumub təprətdi. 1. səğirmək. səğrimək. axınmaq.
-uçur kimi cummaq, fırlanmaq: saldırmaq.
-olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. səs
səmiri kəsilmək.

cummuş

yeniğ. yeyik. yiyik. yenmiş. uçmuş.

cumturmaq

cumdurmaq. cundurmaq. yundurmaq. çimdirmək.
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-cumuq cumuq: yatıq qatıq. dərə təpə.
cunmaq

yunmaq. -suda yunmaq: suda cunmaq. çimmək.

cunturmaq

cundurmaq. cumdurmaq. yundurmaq. çimdirmək.

curlamaq

yubatmaq. yupatmaq. yopatmaq. burbatmaq. dalı salmaq gecikdirtmək.
girdələmək. baş qulağ edmək. başdan eləmək. -o işi yupatdi.

curlanır

daraqlanır. - gündən günə işlərimiz.

cuş

-sulu, irinli qabar, cuş: sızlağıc.

cuşa

-cuşa gəlmək: coşmaq. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq duymaq. döğünmək.
çırpınmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. -ürəyim dalpındı: ürəyim
dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü.

cuylaşmaq

cürləşmək. uylaşmaq.

cücə

cürə. sısqa. çısqa. tısqa. pısqa. çusqa. çuşqa. püsgə. cürcə.

cücənin

-cücənin qanatları sürməyib balaca qalıb. (sürmək: sürgütmək. gövərmək. gəlişmək.
böyümək).

cücərər

gögər. gövərər. -yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər.

cücərmə

-yaz çağı ağacların, bitlərin cücərmə, zuğlanma çağı: dalçavğan. dalçağan.

cücərmək

1. civişmək. sivişmək. 1. saçımaq. sürgünmək . 1. sızamlamaq. sərpəmləmək.

sərpmək. bala bala boy atıb gəlişmək. 1. sürmək. sürgün vermək. -havalar
soyuğ sürdüyündən, ağaclar hələ sürməz. 1. tutmaq. gəlişmək. qalxışmaq.

sürgünmək. yaşğırmaq. göyərmək. 1. cüycərmək. süvmək. süvcərmək.
süycərmək. baş vermək. 1. tapalamaq. təpələmək. gövərmək. göğərmək.

göyərmək.
cücərməmiş

-yağmış yağış cücərməmiş ayağ altda qalan gül. {ayağ altda qalmağın büktüsü
budur. (büktüsü: hükmü)}.
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-ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək: səməni. sümələk. ösmələk.
-körpə, yeni cücərmiş bitgi: sitil. şitil. ( < sütül).
-körpə, yeni cücərmiş, baş vermiş bitgi, nərsə: sivrik.

cücüq

cücük. saçış. sürgün.

cüh

-durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca: sərçə. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə
(fars)}. quş türü.

cüq

-bu sözlər ''çıp çıp, civ civ, cük cük'' səsindəndə alına bilir > (sərçə. səçə. çıpcığ).

cüqqəmək

cüggəmək. çuqumaq. dimdikləmək. dənləmək. soxmaq. soxamaq. soxqamaq. quş dən soxdu.

cülbəq

cülbək sarq bağa. sarqabağ. sulbağa. sulqabağ. yozun. qarayosun. mamır.

xəzə.
cülbəq

cülbək. xəzə. suysun. su yosunu.

cümə

cuma. 1. cuma. gümə. gömə. goma. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab.

qorav. külbə. kövlə. kövəl. 1. gümə. gömə. goma. taxın. taxma. daxma. qorab.
qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış
qıraq otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan
daldalıq yer.
cümlə

1. sözləm. 1. tümlə. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil.
törək. yörək. sadə. bəsit).
. -təkiz cümlə: sadə cümlə.

-tam cümlə: sürə. sözləm. ibarət.
cünbitən

{conbeş. conbidən. cünbidən (fars)} < çönbüşmək. cönvüşmək çönüb çevrilmək.

çönüb coşmaq. talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol
qanat çalmaq. təprəşmək. təkan yemək.
cünbüş

{conbeş. conbidən (fars)} < çönbüşmək. cönvüşmək çönüb çevrilmək. çönüb

coşmaq. talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat
çalmaq. təprəşmək. təkan yemək.
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1. sov. sav. (> suv (fars)}. ( < savmaq). təhər. çeşit. qılıq. -nə sov adamdır. -o
sov elə, bu sov elə, ama belə eləmə. -elə keçdi ki, necə, nə sov olduğn bilmədim. 1.
tür. tək. -o tək: o cür. -o tək eləsən olmaz. -o tək öyləliklə. -o tək onu qurtardıq:
öyləliklə. 1. şəkil. - bu şəkil yemişlər: bu cür meyvələr. - bu şəkil eləmə: bu cür
edmə. 1. tür. təhər. təhir. təkir. çəkər. çəkir. çəşir. çeşit. ( < çəkmək) nov'. - iki
çeşir. - üç çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı çeşirdəndi.
-cür olmayan: sakınc. dövəş. döğəş. dərdsər. nasazqar. namünasib.

cürə

1. cücə. sısqa. çısqa. tısqa. pısqa. çusqa. çuşqa. püsgə. cürcə. 1. təhər. tövür.
-nə tövürsün. nə təhərsin.
-dar, güdə, cürə yol: (> kurə rah). zolaq. yolaq. qoğaq.
-gövdədən gəlişməmiş, cılız, arığ, sısqa, cürə qalmış: yandıq. yanıq. -yanıq
cocuq.
-heç cürə, bir türlü yumuşamayan, vazkeçilmədən sürdürülən inad: keçi başlı.
-hər cürə: tutu. qalmasın. -tutu sözü dedim dinləmədi.
-hər cürə: tutu. rəhbərəh. qunaqun. -tutu mallar aldıq.

cürələmək

gürələmək. gürələtmək. yığmaq. canlatmaq.

cürqüş

1. cürgüş. türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə''
anlamın verir). 1. cürgüş. türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş.

cürqütmək

cürgütmək. türgütmək. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. barışdırmaq.

gəlişitmək. yarğaşıtmaq. saziş vermək. -öz ağrımınan uzarmayım neyləyim.
cürlənmək

-cəm cürlənmək: durmutlanmaq. durmuşlanmaq. tumuşlanmaq.

cürlənti

cürləndi. daraqlandı. dərikləndi. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

cürləşmək

cuylaşmaq. uylaşmaq.

cürlətmək

-cəm cürlətmək. durmutlatmaq. durmuşlatmaq. tumuşlatmaq.

cürtüq

cürdük. gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. kösnük. kösmük.

kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma,
qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.
cürün

çötüc. nəbirə. -törün çörün cürün: salıc, sağıc, çötüc. nəvə nəticə nəbirə.
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cüt

1. daş. tay. 1. umay. qomay. birgəş. qoşay.

cüta

cüda (özbək). dal. tala. dala. çox. -dal gözəl. -dala sayır: çox kəsil. -dala ağır.

cütləliq

cütləlik. kütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq. kütləvi.

kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.
cütləşiq

cütləşik. kütləşik. kitləşik. çitləşik. yığışıq. küməşik. komaşıq. topluşuq.

cütləşmə

- sevişmə, cütləşmə gücü yerində olmaq: quşu ötmək
-yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq,
cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük.
kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

cütləşmək

1. süykəşmək. sürüşmək. sürgəşmək. nərsəni nərsiyə uzatmaq, yerlətmək.
sikişmək. -mal davarın sürüşmə çağı. 1. süğüşmək. sikişmək. 1. yalğançımaq.
sevişmək. eşq edmək.
-mal heyvan cütləşmək: sürüşmək. qoşnaşmaq.

cütləşməsi

-malqaranın cütləşməsi: süğrülmək. söğrülmək. sürülmək.

cütləştirmə

-yılxıları (heyvanları) birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi: salım. qoşun.
qoşnu.

cütlüqtə

cütlükdə. qoşuna. -yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar,
keçsə xoşluq qoşuna. (qoşuna: cütlükdə).

cüvə

civə. ( < sıvıq: axıcı) simab < sıvab < sıvap.

cüycərmək

cücərmək. süvmək. süvcərmək. süycərmək. baş vermək.

çaba

1. sinir. sınır. tutu. qeyrət. cürət. taqət. (güc. qudrət. təvan) 1. sıyış. sıyaş.
sınanış. sınaş. sırvaş. sırvat. tutu. salsalaman. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y. 1.
çaba. çalış . -güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla
ver. (əlindəkin: bacardığın) .
-çaba yapa: at tut. atış tutuş. çəkiş bəkiş. (gir o dar).

çabalamaq

1. çalaqaşlamaq. (cəst o xiz) axdarıb ağdarmaq. tikəfırlamaq. (> təkapu edmək
(fars)}. altaşmaq. atlaşmaq. altağatlamaq. altağaşlamaq. atlağuşlamaq.
atlağutlamaq. 1. qaynanmaq. təpinmək. iti çalışmaq. dalaşınmaq. təlaşlanmaq.
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1. çalbalamaq. talbalamaq. talbıramaq. tovdalamaq. təpirləmək. 1. sıpçınmaq.
çıpçınmaq. - çıpçınıb əlimdən çıxdı.
-bir nərsəni tapmaq üçün çabalamaq, çalbalamaq, qaçıb durmaq: səlpələmək.
çalbalamaq. - gün uzunu bu pitiyin ardınca səlpələdi.
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq:
işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.
-silkənib çabalamaq: saçsılamaq. sıçrasılamaq. titrəşmək.
-yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq: yelpirmək. çalpıqmaq.
dalpıqmaq. dalbıqmaq. dəlirmək. dəli olmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al.

çabalanmaq

1. yelpinmək. yelə, cinə vurulmaq. tullağanmaq. çalpığınmaq. dalpığınmaq.
dalbığınmaq. dəlirinmək. -yelpinmiş uşaq. -yelpinmiş arvad. 1. çapalanmaq.
çırpalanmaq. çıpalanmaq. çalışmaq. çalaşğanmaq. çalışğanmaq. çalşınmaq.
çalaşlanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq.
talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək.
qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.

çabalayıb

-çabalayıb bir yerdə, durumda durmayan: yan tutmaz. göt tutmaz. diş durmaz.

çaban

qeyrətin. çalışman. -çaban nəsə yazın o, istək nəsə çalış ol.

çabanmasa

-can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.

çabay

sabay. tikiş sayağı.

çabıq

1. yüğrük. hız. yorqa. 1. tığraq. tavraq. iti. çalağ. -tavraq gedib tavraq gəl. tavraq işçi. 1. sürgən. sürgün. dürtgən. dürtgün. sürə. sürlü. sürətli. tez. ir. irit.

tələsik. əcələ. təcili. -sürgən ol. -sürgən ged, gəl. -sürgən iş. 1. çalağ. yelənğ.
-iti, çabıq, qızqın olan: tayğan. tovğan. tovğın. -tovğın tazı.

-iti, çabıq düşünən: tavraq qavra.
-yüngül, iti, çalaq çabıq davranan qoşun türü: yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri.
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yeyingil çəri) çirik.

-çabıq ol: iti tərpin. yeyin hərəkət elə.
çablaqıtmaq

çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb ağdarıtmaq. altaşıtmaq.

atlaşıtmaq. altağıtmaq. atlağutamaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (> təkapu
editmək (fars)}.

çaç

çaç (fars. { < saçmaq: atmaq). (səqu (fars))} < səkov. ( < səkmək: atmaq). yapa.

xərmən savırma kürəyi.
çaçarın

çançan. qulpçı. qılpçı. qıpçı. taxılan. taxılqan. soxul. fizul. maraqlı. könüllü.
gözləyici. güdükçü. gözəksi.

çaçmaq

saçmaq.

çaçur

1. anlaşlı. qavraşlı. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı. didik. titik. tetik. oyutan. oytun.
oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı. 1. sallama.
saldırma. saltur. satur. saluc. salma. böyük, ənli, ucu əğri piçağ.

çaq

çağ. 1. çav. cah. sav. suv. su. tutu. tutuc. şan. san. çapa. saxa. bağdal. daraq.

ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət. 1. səp. çəp. çap. təp. təpər. vəxt. ertə təpdə evdə tapılmaram. -axşam təpi görüşərik. -ertən tez təp gəlsin alabilirsin. 1.

sürə. dövrə. dönəm. əsr. əhd. ruzqar. 1. udruq. uçruq. zaman. dövrə. -bir
uçruq: bir dövrə. 1. öğən. zaman. -öğləyə yaxın olan çağ, öğən, zaman:
qocaquşluq. 1. sal. yapı. 1. şişqo. pota.
-cağ cuğ: ur qoğ. vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu). -üri (ur qoğ)
qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar: səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar.

-bəlirli bir çağ, nərsə boyunca: sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli.
quraqlı. durqun. sürgün. -gün durqununa: gün boyunca.

-uyğun, tam munasib çağ, vaxt: uğur. uyğur.
-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.

-heç çağ olmasın: yelkəmin çuxuru görsün. boynumun dalın görməyəlim.
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-çağ, zaman ölçəyi: saat. sağac. sayac. sayat. çağat. çağac.
-gün sökəndən (çıxandan) sonrakı çağ: quşluq.
-boşuna çağ keçirtmək: savqallamaq. oyalanmaq.
-sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.
-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz.

çaqa

1. çaxa. haça. dal. budaq. budal. qol. (rəstə. riştə. bəxş. şəqqə) {tak. aftakking
(alman)}. 1. çağa. bala. -paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (kit çilə:
dəd kədər). (ulalır: böyüyür. yekəlir). (sürcə: büdrürər). 1. çağa. çala. yoğurcın.

yoğırcın. qoyas. acra. maya.
çaqac

çağac. çağat. saat. sağac. sayac. sayat. çağ, zaman ölçəyi.

çaqal

çağal. 1. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. gürdürümlü. gurdurumlu. güclü. acar.

quvvətli. 1. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut.
doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq.
dadqan. acar. 1. çağqal. acar. sağlı. sağal. sağqal. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac.
qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq.
qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
çaqan

-çağan koru: sabah korunda. alatoranda. çox erkən.
-sağ çağan: sağ sağan. sağ sağat. sağ. (sağlam). sağlı. sağ salamat. sağaman.
sağasan. sağ əsən. sağurun.
-çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən: saxda < çaxat. çaxtan. soxda.
-çaxda kişi, yaşdı işi.
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-çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl.
çalıt. çəlit. sağut.

çaqanı

-qadını başdan, çağanı yaşdan (əkit. öğrət). (yaşdan: uşaqkən). (çağa: bala).

-əşivi başdan, çağavı yaşdan (əkit. öğrət). (yaşdan: uşaqkən).
çaqar

çağar. sayar. çalışqan. fə'al.

çaqartan

-gözçaxardan: sıxqa. > sikkə. sikgə. səqqə. tərs. öcət. inad. - səqqəlik eləmə.

çaqaşırı

çağaşırı. hərdən. gahdan.

çaqat

1. çağat. çağac. saat. sağac. sayac. sayat. çağ, zaman ölçəyi. 1. çaxat> saxda .
çaxtan. soxda. atılqan. hobban. şişirən.

çaqçaytmaq

çaxçaytmaq. bərətmək. - gözlərini çaxçaytdı: bərətdi.

çaqçıllamaq

çağçıllamaq. sağsıllamaq. salamanlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq.

sağmana salmaq. nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.
çaqı

-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı)
-çatmamış çağı açmamış gülü
-can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.
-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər işin
var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.
-çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə: savın. savıq. savuq. savğın.
savnığ. bayat. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq.
- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.
- əkin çağı, vaxtı: soxa sürü. (soxa: saban. qarasaban. xış).
-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.
-dan çağı quzeydən yavaş yavaş əsən külək: kürdək.
-yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq,
cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük.
kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.
-sağma, sütlük çağı bitdi: sağlıq savaldı. süt çəkildi.
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-günün sökən, çıxan çağı: sökəh. sökək. sübh. sabah.
-ağacların artığ, yeni çıxmış sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı: sırat. sırıt.
-nərsənin çağı, uğru, vaxdı, movqeyi: yırıq. (yaraq). imkan. fürsət.
-yaz çağı ağacların, bitlərin cücərmə, zuğlanma çağı: dalçavğan. dalçağan.

-nərsənin ən pişmiş, güllü çağı: dalçağ. dalçap. çalçab. -gəncliyinin dalçağında
şaxda sazağ çırpdı.

-yaz çağı ağacların, bitlərin cücərmə, zuğlanma çağı: dalçavğan. dalçağan.
-dan çağı. dan gözü. dan vaxdı. danağu.
-biçim çağı: daşat.
-hər nəyi bolluğ çağı: uluğ ay. yayın orta ayı.
-iş, çalış, diriş, qalxış çağı: təprəşi uğur.
-çağı çağında, yeri yerində olan: yarıq.
çaqıçı

çağıçı. çağırçı. çaxırçı. şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. ötücü. ötəçi. oxucu.

əzgiçi. mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni.
çaqıq

çağıq. çavıq. savıq. açıq. vazeh.

çaqıl

çağıl. çağlı. sallı. 1. çağır. (iri) yapılı. 1. çəkirli. çəkili. dartılı. ağramlı. ağır. 1.

gərgin. 1. çallı. yelli.
çaqılan

-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy.
siğ.

çaqıltaq

çağıldaq. sınğaq. sındağ. singək. səngək. sininə, içinə dək pişib, xasa, quru,

qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma. - səngək çörək.
çaqım

çaxım. yaxım. sevik. sevi. atığ. atış. coşu. şovq. əğilim.
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.
-qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı, yaşlı çağım qın
oldu. (qın : dar).
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çaxımaq. çağımaq. çağırmaq. şağmaq. şakımaq. şağımaq. şağırmaq. 1.

yalabımaq. yalımaq. birdən yanmaq. parlamaq. - şimşək şağır, çaxır. 1. ötmək.
təğənni, tərənnüm edmək.
çaqın

-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.
-boşuna çağın öldürmək: sürtmək. sürüncəmək. süğrüncəmək.

çaqına

- çəkinə çəkinə, çağına yağına baxmadan: sırılı sırısız. sıralı sırasız. sırıqlı sırıqsız.
yerli yersiz.
- çəkinə çəkinə, çağına yağına baxmadan:sıralı sırasız. sırılı sırısız. sırıqlı sırıqsız.
yerli yersiz.

çaqınmaq

-rasgələ saçınmaq, çaxınmaq: sərpələnmək. səpələnmək. saçalanmaq.

çaqınta

çağında. sırısında. sırığında. (> sırasında). sürəsində. zamanında. yerində.
-uyqun çağında olmayan: sırısız. sırıqsız. sırasız. yolsuz. yersiz. munasibətsiz.

-çağında ödənməmə: salış. - kiranı, borcu salışla verməyin.
-işi çağında görmək: uqurlamaq.

-tam çağında olunan iş: uğurluq. (behinqam).
-nərsənin tam çağında, vaxtında bulunmaq: uğurlamaq. uyğurlamaq. -gecikdik heç
bir işimi uğurlayamadım. -işlərimizin hamısın uğurladıq.

-işi çağında, əti yağında gör. { -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar
barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə) (dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır}.

-çağı çağında, yeri yerində olan: yarıq.
çaqıntan

çağından. fəslindən. -çağından dış yetiştirilən yemiş: sava. sova. sezondışı. sava armıd.
-çağından, başqalarından gec yetişən, pişən: sava. sova. - sava yemiş: gec yetişən
yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa sava əkinlərdə yaxşı olur.
-çağından ötə qalmış, yetişmiş: suvar. sovar. suar ( < savışmış). gec. -sovar yemiş
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(armıd, alma, üzüm) : gec yetişən yem, yeməli, meyvə. -sovar yemiş ucuz olmaz. yatıb sovara qalma ha. -sovara qalsan arabanı qaçıracaqsın.

çaqır

çağır. 1. çağlı. çağıl. sallı. (iri) yapılı. 1. çaxır. çaxur. sağur. 1. çağrı. çavır. çavrı.
savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər). səs. ötüş. sıylav. sılav. də'vət. 1. çağrı. çavır.
çavrı. savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər). söz. söy. kəlmə. 1. çağrı. çavır. çavrı.
savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş.

qanı. tanı. 1. çağrı. çavır. çavrı. savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər). danışma.
öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. çağrı. çavır. çavrı. savır. savrı.
(sorağ. sorğa. xəbər). san. şan. şöhrət. ün. səs səmir. 1. çağrı. çavır. çavrı.
savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər). nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi. iblağ.

ittila'. 1. çağrı. çavır. çavrı. savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bildiri. tandırı.
tanırı. oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq.
tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq.

sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. 1. çaxır. şərab. boza. -çaxır, boza,
şərab verən: sağır. > sağər ( < sağmaq) süci. süyçi. söyçi. (dadlı, şirin olan) 1. çaxır.
şakır. şağır. şarkı. çaxış. yalabıq. yalabış. çalabıq. çalabış. birdən yanma,

yanış. parlayış. - şimşək şağırı, çaxırı. 1. çaxır. şakır. şağır. şarkı. ötmə. ötüş.
oxuma. təğənni. tərənnüm. (sarqa (sanskirit)) 1. çaxır. şakır. şağır. şarkı. oxuma.
əzgi. türkü (xalq mahnısı) yır. nəğmə. 1. çaxır. şakır. şağır. şarkı. hava. melodi.
1. çaxır. şakır. şağır. şarkı. müzik.
-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng:
sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.
- çaxır, turşu salmaq. (salmaq: qoymaq. təyərləmək. təhiyyə, amadə edmək).
- sağır çağır: sürəkli, dəvamlı, yüksək səslə səslənmək.
-sərt, tün araq, çaxır, içgi: salqı. çözəlti.
-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
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-birbirinə çırparaq, vuraraq çaxır, qor törədən nərsə: sıpışqa. çıpışqa. çaxmaq.
kibrit.

çaqır

çaxır. çaxırca. dənizgöz. göygöz.

çaqıraq

çaxıraq. çaxqıraq. yanğaq. yalğaq. yarqıraq. yarğıraq. yalbıraq < yarğıraq ( <
yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi, gözə çarparaq) alovuq. parıldağ. ışıldağ. birdən,

qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan). -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında
çırağlar yalbırırdı.

çaqırca

çaxırca. çaxır. dənizgöz. göygöz.

çaqırçı

1. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. ötücü. ötəçi. oxucu.
əzgiçi. mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni. 1. çaxırçı. çağırçı. çağıçı.
şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. ötücü. ötəçi. oxucu. əzgiçi. mahnıçı. türküçü.

yırçı. nəğməçi. müğənni.
çaqırır

-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.

çaqırışmaq

çağırışmaq. 1. bağırışmaq. səs çıxarmaq. tavışlanmaq < çağışlanmaq.

tabışlanmaq. çavışlanmaq. > avazlanmaq. 1. bağırışmaq. tabışlaşmaq.
tavışlaşmaq < çağışlaşmaq. çavışlaşmaq > avazlaşmaq.
çaqırlanmaq

çağırlanmaq. çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq. gövdələnmək. yapılanmaq.

çaqırmaq

çağırmaq. 1. bağırmaq. tabışlamaq. tavışlamaq < çağışlamaq. çavışlamaq. >

avazlamaq. 1. yarlamaq. carlamaq. bildirmək. oxuymaq. elan edmək. 1.
şakımaq. şağımaq. şağırmaq. şağmaq. çağımaq. çaxımaq. 1. yalabımaq.

yalımaq. birdən yanmaq. parlamaq. - şimşək şağır, çaxır. 1. ötmək. təğənni,
tərənnüm edmək. 1. oxuymaq. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq.
sorğalatmaq. anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək.
demək. ixbar edmək. rapor vermək.
çaqış

1. çağış. çağız. savış. tavış. çavış. sez. sız. səs. - heç kimdən bir sez çıxmadı. 1.
çağış. çaşıq. çaşıt. şaşıq. xəta. 1. çağış. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır.

yalabıq. yalabış. çalabıq. çalabış. birdən yanma, yanış. parlayış. - şimşək

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

şağırı, çaxırı. 1. çağış. çavış > tabış. tavış. > avaz. 1. çağış. çavış > tabış. tavış.

ehzar. cəlb. 1. çağış. çavış > tabış. tavış. dəvət. 1. çağış. çavış > tabış. tavış.
kömək istəmə. 1. çağış. çavış > tabış. tavış. səslənmə. 1. çağış. çavış > tabış.
tavış. tilfun. 1. çağış. çavış > tabış. tavış. dua. 1. çağış. çavış > tabış. tavış.

istək. tələb. istida. yaxış. sorağ. sorat. xahiş. 1. çağış. çavış > tabış. tavış. nida.
1. çağış. çavış > tabış. tavış. səs. səda. -qısa çağış: qısa səs. 1. çağış. çavış >
tabış. tavış. sav. savış. söylənti. sorağ. sorğa. xəbər. -çağış çıxdı: xəbər gəldi. çağış yetirmək: xəbər çatdırmaq. 1. çağış. çavış > tabış. tavış. gurultu. fəryad. çağış uğlatmaq: hay küy salmaq. -bir çağış tıpırtı çıxmadı.

çaqışlamaq

çağışlamaq. çavışlamaq > tabışlamaq. tavışlamaq. 1. > avazlamaq. çağırmaq.

bağırmaq. 1. savırlamaq. savıclamaq. xəbər vermək. bəşarət vermək.
çaqışlanmaq

çağışlanmaq > tavışlanmaq tabışlanmaq. çavışlanmaq. > avazlanmaq.

çağırışmaq. bağırışmaq. səs çıxarmaq.
çaqışlaşmaq

çağışlaşmaq. çavışlaşmaq > tabışlaşmaq. tavışlaşmaq. 1. > avazlaşmaq.

çağırışmaq. bağırışmaq. 1. savırlaşmaq. savıclaşmaq. soraşlaşmaq.
sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək.
çaqıt

1. çağıt. çavıt. savıt. qovt. səs. 1. çaxıt. yaxıt. (# sığıt) çaxt. saxt. çıxda. çıxat.

sırt ( < yırt. qırt). nərsənin dış üzü. nəma. numa. duruğ. durğ. çehrə. zahir. savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu.

çaqız

çağız. 1. çağış. savış. tavış. çavış. sez. sız. səs. - heç kimdən bir sez çıxmadı. 1.

yağız. salığ. hazır. indi.
çaqq

şəqq. seçənək. bölümlərdən, ehtimallardan, yörtələrdən, imkanlardan hər biri.

çaqqal

çağqal. 1. çağal. sağlı. sağal. sağqal. gürdürümlü. gurdurumlu. güclü. acar.

quvvətli. 1. çağal. sağlı. sağal. sağqal. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut.
doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq.
dadqan. acar. 1. çağal. acar. sağlı. sağal. sağqal. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac.
qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
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qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq.
qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
-çaqqal boğan: kal yemiş. ot çeşiti.

-çaqqal tikəni: çaqqır tikəni: dəvə alması: dəmir tikəni: tom, toppuzlu qanqal çeşiti.
-çaqqal yağışı: qurd doğdu: günəvərlikdə yağan iri dənəli yağış.
çaqqalınmaq

taqqılınmaq. taqqalınmaq. qalaqçınmaq. kələkçinmək. güdyanlamaq.

güdaylanmaq. hoqqabazlıq edmək.
çaqqamaq

şaqqamaq. qaqqıldamaq.

çaqqayıb

-su kimi nərsələr gurul gurul çağlayıb, çağqayıb axması: gürləmək. gürlətmək.
gurlamaq. gurlatmaq.

çaqqın

çağqın. 1. yarlım. yarqın. ışıq. parıltı. 1. yoğun. müztərib. (# yağın: uyut. sərin.
dingin. tingin. tingit. (rahat) durqun. asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ).

çaqqır

-çaqqır tikəni: çaqqal tikəni: dəvə alması: dəmir tikəni: tom, toppuzlu qanqal çeşiti.

çaqqıraq

çaxqıraq. çaxıraq. yanğaq. yalğaq. yarqıraq. yarğıraq. yalbıraq < yarğıraq ( <
yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi, gözə çarparaq) alovuq. parıldağ. ışıldağ. birdən,

qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan). -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında
çırağlar yalbırırdı.

çaqqul

çalağ. çəkgül. qaqgül. kakil. qırxma. kəsmə. pərçəm. zülf.

çaqlaq

çağlağ. sarsık. salsık. çalsıq. oynağ. mütəhərrik.

çaqlama

çaxlama. çaxnama. şahnama. 1. lağ. alay. - çaxnama yapmaq: lağ edmək. 1.

şuxluq. zarafat.
çaqlamaq

çağlamaq. çağlatmaq. 1. üstləmək. üsləmək. sağlamaq. sağlatmaq. taxlamaq.

taxlatmaq. dağqamaq. dağqatmaq. saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabit, isbat
edmək. -suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi. 1. tovlamaq.
tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək. təplətmək. tavlamaq.
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çaqlan

çağlan. şad olan . -çağlan ürək, çox bir üzü güldürər, tutqun ürək, bənizləri söldürər.

çaqlanmaq

çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq. 1. çağırlanmaq. gövdələnmək. yapılanmaq.

1. çəkirlənmək. dartınmaq. ağırlanmaq. 1. gərginləşmək. 1. çallanmaq.
yellənmək.
çaqlaşar

- dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa çağlaşar. (sezsə: süzsə).

çaqlatmaq

çağlatmaq. çağlamaq. 1. üstləmək. üsləmək. sağlamaq. sağlatmaq. taxlamaq.

taxlatmaq. dağqamaq. dağqatmaq. saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabit, isbat
edmək. -suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi. 1. tovlamaq.
tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək. təplətmək. tavlamaq.
çaqlayan

çağlayan. gürtürtü gölü.

çaqlayıb

-su kimi nərsələr gurul gurul çağlayıb, çağqayıb axması: gürləmək. gürlətmək.
gurlamaq. gurlatmaq.

çaqlı

çağlı. 1. çağıl. sallı. çağır. (iri) yapılı. 1. çağıl. sallı. çəkirli. çəkili. dartılı. ağramlı.

ağır. 1. çağıl. sallı. gərgin. 1. çağıl. sallı. çallı. yelli. 1. yağlı. qızqın. isti. -yağlı
döğüş: çağlı çırpış. -çağlı iş: yağlı iş. -çağlı gün: qızqın, isti gün (1. bir işin, olayın
çalğın, iyi gedən günün.

çaqlınmaq

çağlınmaq. çağlanmaq. sallaşmaq. 1. çağırlanmaq. gövdələnmək. yapılanmaq.

1. çəkirlənmək. dartınmaq. ağırlanmaq. 1. gərginləşmək. 1. çallanmaq.
yellənmək.
çaqluq

çağluq. çavluq. yeğən. enən. inən. doğurca. qolçağ. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl.

quzun. oğul oğlu. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.
çaqma

çaxma. 1. odlu salac. salac. salağ. silah. savsat. sovcat. sovsavat. sürsat.

sapçap. çapasap. savış (savaş) döğüş aracı. 1. sıxma. sıxma, tovlama, dartma,
çəkməklə atılan ox, güllə. tirbaran.
-çaxma çatı: taxma çatı. qondarma, qoyma çatı, tavan. asma tavan. kazib səqf.

çaqmaq

1. çaxmaq. soxmaq. soxamaq. soxqamaq. çalmaq. -iğnə soxdurmaq: iğnə
vurdurmaq. 1. çaxmaq. tetik. ayaq. maşa. 1. çaxmaq. saçmaq açmaq. bölmək.

1. çaxmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq.
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çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq. taxmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək.
tutdurmaq. yerləşdirmək. salmaq. 1. çaxmaq. sıpışqa. çıpışqa. kibrit. birbirinə
çırparaq, vuraraq çaxır, qor törədən nərsə.
-çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl.
çalıt. çəlit. sağut.
- almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar. (almaz: almas).
(sanlanıbən: güman edilərək)
-çaxmağ daşından od almağ üçün çəlik tikəsi: savul.
-rasgələ saçmaq, çaxmaq: sərpələmək. səpələmək. saçalamaq.

çaqmaqı

-çaxmağı yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır, dayan İnce Memed dayan,
şimdi direnecek çağdır. (tavdır: oddur).

çaqnama

çaxnama. çaxlama. şahnama. 1. lağ. alay. - çaxnama yapmaq: lağ edmək. 1.

şuxluq. zarafat.
çaqnaş

çaxnaş. savsata. səfsətə. doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz

aldağac. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.
çaqnaşçılıq

çaxnaşçılıq. savsataçılıq. səfsətəçilik.

çaqnaşış

çaxnaşış. çaxnaşma. təlatüm.

çaqnaşma

çaxnaşma. çaxnaşış. təlatüm.

çaqratmaq

çaxratmaq > şikaftən (fars). çəklətmək. açmaq. yarmaq.

çaqrı

çağrı. çağır. çavır. çavrı. savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər) 1. səs. ötüş. sıylav.

sılav. də'vət. 1. söz. söy. kəlmə. 1. bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş.
qanı. tanı. 1. danışma. öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. san. şan.
şöhrət. ün. səs səmir. 1. nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi. iblağ. ittila'. 1.
bildiri. tandırı. tanırı. oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq.
{tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi
(fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.

çaqrıq

çağrıq. çavrıq. savrıq. mənşur. manifest. qeyim (əsasi), açıq bəyaniyyə.

çaqrılan

-çağrılan yerə gec qalma, çağrılmaz yerə tez varma.
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çağrılmamış. sığıntı. sığtı. sığıt. yük kimi alınan nərsə. istənməmiş.

sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq.
çaqrılmaz

-çağrılan yerə gec qalma, çağrılmaz yerə tez varma.

çaqrısı

-toydan sonra verilən yemək çağrısı, qonağlığı: dişə.

çaqsava

çaxsava. taxmasa. taxvaza. talvaza. darqova. darsova. darsava {> dilvapəsi
(fars)}. iztirab.

çaqsıralı

-olayların çağsıralı, tarixi düzümü: yerşik. yürşük. kronik. sürənik. sürgənik.
vəqayenamə.

çaqşır

çaxşır < yaxşır. yaxı. sürgə. mərhəm. -sürgə dedim sirkə yox. -sürgə yaxsa
yarıdar, sirkə vursan acıdar.

çaqt

çaxt. yaxıt. (# sığıt) çaxıt. saxt. çıxda. çıxat. sırt ( < yırt. qırt). nərsənin dış üzü.

nəma. numa. duruğ. durğ. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı
pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu.

çaqta

sava çağda: gec vaxda. - bu sava çağda hara gedirsin. (sava: gec. sova. yubat).
-indi verilib, başqa çağda alınan borc: süfdə. savda. savat ( < savmaq). (sonraya
qoyulmuş).
-hər çağda: hər harda. tutcu. -o hammıyla, tutcu qatılar. (tutcu: tutuc. tutğuc.
həmməşə. barqın. barqan).

çaqtamaq

çaxdamaq. unğdatmaq. oğmaq. döğmək. -duz çağdamaq.

çaqtan

1. çağdan. sürədən. -o sürədən, utağan sürə sürdü. (çoxlu. çox uzun). -utağan
ötgən çağdan: çox çox qabağlardan. 1. çaxtan. saxda < çaxat. soxda. çaxan, boş,

yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən. -çaxda kişi, yaşdı işi. 1. çaxtan. saxda <
çaxat. soxda. atılqan. hobban. şişirən.
-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.
-ötmüş, ötə çağdan, qalmış: savın. savıq. savuq. bayat. ötüş. əsgi. qədim.

çaqtaymaq

çağtaymaq. daltaymaq. qaltaymaq. 1. qabartmaq. şişirtmək. mubaliğə edmək.

1. özündən çox yarşın, razı, mütəkəbbir olmaq. -pullanandan bəri çağtaymaq
qaldı. 1. əzilmək. qırcanmaq. nazlanmaq. luslanmaq. -acı çox doyursan daltayar.
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-çaxmağı yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır, dayan İnce Memed dayan, şimdi
direnecek çağdır. (tavdır: oddur).

çaqtırmaq

çağdırmaq. çatdırmaq. sağdırmaq. savdarmaq. səvdirmək. sovq edmək.

göndərmək. yetirmək. - səni tanrı mənə savratdı.
çaqu

çağu. sağı. sağu. çəki. ölçü. dartı.
- çağu salma: uca səslə bağırmaq.

çaqulamaq

çağulamaq. sağılamaq. sağulamaq. çəkiləmək. ölçmək. ölçəmək. dartmaq.

çaqun

çağun. çoğun. təb < tov. qorut. qızıq. qızıtma. qızdırma. ısıtma. issitmə. töğüş.

tövüş. (töğüşnə) həyəcan. hərarət.
- heç bir çağun: sən sən ol. sən olsan (> sən öləsən) kəsinliklə. dibindən. heççağun.
heçin.

çaqunlu

çağunlu. çoğunlu. tovlu. qortul. qızıtay. qızıtma. qızdırmalı. töğüşlü. tövüşlü.

(töğüşnəli). həyəcanlı. hərarətli.
çaqur

çaxur. çaxır. sağur.

çaqurluq

1. çağurluq. çapurluğ. çaxurluq. sapurluq. səhərlik. obaşdanlıq. 1. çaxurluq.
çapurluğ. çağurluq. sapurluq. səhərlik. obaşdanlıq.

çaqut

çaxut. çağut. (# dağut. yağut. şeytan).

çal

1. > sel. seyl. coşqun. su basqını. 1. sal. yel. 1. dal. dam. tələ. çilə. 1. dal.
kələk. hilə. oyun. 1. dal. iz. nişan. sorağ. xəbər. -o gedəndən bəri heç bir çalı
dərəgi yox biləsindən.

-yayın al, gücün ça: yarağı qır, üstələ, əz.
çala

1. çağa. yoğurcın. yoğırcın. qoyas. acra. maya. 1. sapam. savam. ayrım.
ayırım. kəsəm. dalqıc. 1. sapam. savam. ayrım. ayırım. kəsəm. çiğ. fəsl.

movsim. mövsim. 1. sapam. savam. ayrım. ayırım. kəsəm. dalqı. fərq. 1. sapam.
savam. ayrım. ayırım. kəsəm. fəri. fəri'. 1. işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı

yol. patika. cığır. (#yala: yaldırım. qaldırım. tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış,
sərəsovlanmış, səsovunmuş, yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq
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yol. ).
- çala çay: yala çay: dala çay: bayağı, sadə çay.

çalabıq

1. çalabış. yalabıq. yalabış. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. çaxış. birdən
yanma, yanış. parlayış. - şimşək şağırı, çaxırı. 1. yalabıq. çılpaq. çıplaq. lüt. 1.
yalabıq. gözə çırpan. 1. yalabıq. mətirət. 1. yalabıq. tağar. yoğur tutma qabı. 1.
yalabıq. yalağay. alağay. yasız. yumuşaq. yubağ. yobağ. ürək oxşayan.

mulayim. şəfəqətli. nərm.
çalabımaq

talabımaq. talaşlanmaq.

çalabış

çalabıq. yalabıq. yalabış. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. çaxış. birdən yanma,
yanış. parlayış. - şimşək şağırı, çaxırı.

çalaq

çalağ. 1. çabıq. yelənğ. 1. tirgək. tiğrək. tovraq. iti. 1. tığraq. tavraq. iti. çabıq. tavraq gedib tavraq gəl. -tavraq işçi. 1. uçar. uçarı. uçğun. yeyin. -uçar ged gəl. 1.

yarğun. yarğın. yarğamıq. yarğanıq. iti. güclü qaçağan olan. 1. yalağ. it pişiyin
yeyib içmək qabı. 1. yalağ. toyuğun yumurtladığı yerdə olan çuxur, cola. 1.
yalağ. çərxin, təyərin gözləri. -gözlə əlin yalağa keçməsən. 1. yalağ. çanağa

oxşar hər çeşit qab. çan. dəğirmana dən tökülən göz. 1. yalağ. çalasər. 1.
yalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. göndən, parçadan,

bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə, (dəval). 1. yalağ. sırma.
sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. cılız. arığ. yalğar. (> lağər (fars)}. 1.
yalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. cılız, arığ uca boy.

ucubınıq. 1. yalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. çıpıq.
qələmə. 1. yalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. sıram. xətt.
rədif. rədə. -yalağ yalağ: çalağ çalağ: sırma sırma. sırım sırım. sıyım sıyım. sıyrım
sıyrım. sirmə. sirmə sirmə. sıram sıram. rədif rədif. rədə rədə. -sırım!: (sırıma!) xətdə!.
səfə!. 1. çaqqul. çəkgül. qaqgül. kakil. qırxma. kəsmə. pərçəm. zülf. 1. çolaq.

çotur. küs. çüt. qıt. götürüm. saqat. nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik,
naqis olmalıq. 1. salaq. az sürə. az zaman. - bir çalağ görüşdük.
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-yüngül, iti, çalaq çabıq davranan qoşun türü: yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri.
yeyingil çəri) çirik.

çalaqaşlamaq

çabalamaq. (cəst o xiz) axdarıb ağdarmaq. tikəfırlamaq. (> təkapu edmək
(fars)}. altaşmaq. atlaşmaq. altağatlamaq. altağaşlamaq. atlağuşlamaq.
atlağutlamaq.

çalaqaştanmaq yalağaşdanmaq. çalağaşdanmaq. soyunmaq. çırıl çıplaq olmaq.
çalaqaylıq

yalaqaylıq. güdərsizlik. güdürsüzlük. güdüsüzlük. umursuzluq. umursamazlıq.
səhlənkarlıq. diqqətsizlik.

çalaqın

çalağın. küspə. köspə. çökbə. çöktüş. uçğuq. batqın.

çalaqlamaq

salaqlamaq. kiçitmək. bulamaq. bulaşdırmaq. bələşdirmək. ləkələmək. onurun,
onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq.

çalaqlanmaq

çalağlanmaq. çalğanaqmaq. toğraqlanmaq. tığraqlanmaq. tirgəklənmək.

dirgəklənmək. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək). -tığraqlanıb səkirtdi, ərin
atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun
atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna
kim batar.

çalaqor

çalağur. çalığ. silvət. silət (xiyal) kölgə. uyuq. yanğ. yan. salığ. şəbəh.

çalaqur

çalağur. çalaqor. çalığ. silvət. silət (xiyal) kölgə. uyuq. yanğ. yan. salığ. şəbəh.

çalama

salama. quşaq. qolşaq. qolaş. üzgü. ötgü. asqı. asqır. asqur. - tüfəng asquru.

çalamaq

dalamaq. alıb qoparmaq. qənimət almaq.

çalaman

-yalaman çalaman: kasıb kusub.

çalan

1. çalanğ. çorqul. didik. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. acır. ajir. alarm.
alert. bəllət. öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi,
işarəti. 1. çalışan. -yazda çalan qışda oynar.
-çalan salan: uçuran uçurdan. volör viyolör. dozd o mütəcaviz.

-yarıb çalan: yarğu. oğru.
-ney çalan: sırğınçı. sıbızğaçı. sıbızğuçu. sıbızçı. sıbzığçı.
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-ustaca, iyi qılıc salan, çalan: salqar. sağlar. salur (> salar (fars)}.
-sarıya çalan: sarqılt.

çalanq

çalanğ. 1. > çərənğ. salanğ. (qayanğ. cayanğ) çalınmış. çılqın. çırpıq. çırpınmış.

vırqın. dəli. başsız. ağılsız. 1. satanğ. zirək. zəki. məkkar. 1. çalan. çorqul.
didik. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. acır. ajir. alarm. alert. bəllət. öğrət.
örgət. savrat. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti.
çalanqlıq

çalanğlıq > çərənğlik. salanğlıq. (qayanğlıq. cayanğlıq) çalınmışlıq. çılqınlıq.

çırpıqlıq. çırpınmışlıq. vırqınlıq. dəlilik. başsızlıq. ağılsızlıq.
çalanmaq

çalınmaq. çapınmaq. talanmaq.

çalasal

> çalasər. çalavan. salavan. salıvan. 1. axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu

ağzına yerləşən çanağ. 1. yolun, su yolunun, kanalın ayrılan yeri. 1. bir qolun
(çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında qalan
bölüm. delta.
çalasər

{ < çalasal. çalavan. salavan. salıvan}. 1. axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu
ağzına yerləşən çanağ. 1. yolun, su yolunun, kanalın ayrılan yeri. 1. bir qolun
(çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında qalan
bölüm. delta. 1. sini. kasa. lavabo. pislik çuxuru. bataq. 1. yalağ. çalağ. çanağı.
govun. kovun. kövün. oysar.

çalasunq

çalasunğ. sarasunğ. salasunğ. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarsık. salsık. çalsıq.
(gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə.

çalaş

çalış. təlaş (fars) < dalaş. dalış. -təlaş kuşiş (səy təlaş) : < dalış qaçış. çalış qaçış.

çalaşınmaq

talaşınmaq. talbalamaq. talbıramaq. talvasamaq {> təlvasələnmək (fars)}.
silkinmək. silgişinmək. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək. kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr. -yayın
qatqılansa, qışın sevirər.

çalaşqanmaq

çalaşğanmaq. çalışğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq.
dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq.
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çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa,
hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
çalaşlanmaq

çalşınmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq.
dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpalanmaq.

çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək.
qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
çalat

1. çatat. çaşat. çapat. sapat. saxat. sap. dəsdə. bütət. bükət. bülət. (büktə >
müştə). 1. savat. nəqşə. naxış. 1. tanat. danat. darat. yağat. parat. ışıqlı. xoş,

gözəl, açığ üzlü, görüşlü.
çalatlamaq

savatlamaq. nəqşə, naxış salmaq. naxışlamaq.

çalatlı

salatlı. nəqşəli.

çalav

çalva. salay. salav. salva. bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı. burada

artığ olan nərsələr yerləşilir. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda) .
çalavan

çalasal > çalasər. salavan. salıvan. 1. axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu

ağzına yerləşən çanağ. 1. yolun, su yolunun, kanalın ayrılan yeri. 1. bir qolun
(çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında qalan
bölüm. delta.
çalaz

sınğar. sinək. çanağ. batığ. lavabo. (dəsşuy. zərfşuy).

çalba

1. çəldə. suvluq. suluq. sarma. səldə. səlbə. sarba. əmmamə. dəstar. 1. sarsu.
sürsu. yuğuntudan sürən, arda qalan kirli su. pəsab.

çalbacay

yalotu. çaloyu. quşoy. səlbə. oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən. -ona
güvənilməz, çaloyun biridir. -çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. -bu səlbəlik
sənin başıvı çalar bir gün.

çalbaq

1. çalbağ. şallaq. 1. yalbağ. çalbağ. düzlük. genişlik. gənişlik.

çalbaqa

çalbağa. çalpaya. çarpaya. tək kürsü. təkürsü > təkirsi. təkiri.

çalbaqlamaq

1. çalbağlamaq. yalbağlamaq. düzənlətmək. gənişlətmək. genişlətmək. 1.
çalbağlamaq. yalbağlamaq. yassılatmaq. yastılatmaq. yapsılatmaq. 1.
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çabalamaq. talbalamaq. talbıramaq. tovdalamaq. təpirləmək. 1. çalbağlamaq.
şallağlamaq.
çalbalamaq

1. səlpələmək. bir nərsəni tapmaq üçün çabalamaq, çalbalamaq, qaçıb
durmaq. - gün uzunu bu pitiyin ardınca səlpələdi. 1. yelləmək. yelgətmək.
(cünbidən).
-bir nərsəni tapmaq üçün çabalamaq, çalbalamaq, qaçıb durmaq: səlpələmək.
çalbalamaq. - gün uzunu bu pitiyin ardınca səlpələdi.

çalbalamamaq tutunmaq. yavaşsıramaq. yavaş yavaş, ağır davranmaq. tələsməmək.
çalbasmamaq. mulahizə edmək. (mulahizə edməmək: uçurlamaq. oymazmaq.
aymazmaq). -tutuna tutuna işləmək.

çalbalanmaq

1. çalxalanmaq. səkmək. hobbanıb düşmək. 1. yalbalanmaq. yalpalanmaq.
dalqalanmaq. -bayraqlar yalbalandı.

çalbalaşmaq

-qalxıb çalbalaşmaq: talvaşmaq. dalvaşmaq. dalğaşmaq. dalbaşmaq. -yel əsibən
ağacları təprəşər, bayraları dalvaşar.

çalbanmaq

talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq. çönüb
çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars)}.
təprəşmək. təkan yemək.

çalbasmamaq

tutunmaq. yavaşsıramaq. yavaş yavaş, ağır davranmaq. tələsməmək.
çalbalamamaq. mulahizə edmək. (mulahizə edməmək: uçurlamaq. oymazmaq.
aymazmaq). -tutuna tutuna işləmək.

çalbaş

dalbaş. başaçıq. (# sarbaş: başı sarıqlı, əmmaməli, börklü, yəmşəkli) .

çalbataşlar

-çalbadaşlar birliğiq: kəsibçilər ittihad.

çalbiç

salbiç. tomlaq. domalqa. kakil. pərçəm.

çalbınmaq

talbanmaq. dalbınmaq. dalbışmaq. 1. (dal > tər) tərpəşmək. tərpənmək.
təprəşmək. təprənmək. 1. salbınmaq. salbışmaq. titrənmək. (> təlov təlov (fars)}.
-o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi. 1. yalbınmaq. yelpinmək. çalxınmaq.

oynamaq. 1. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq.
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çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq.

çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq.
coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək. 1. çırpınmaq. döğünmək. -ürəyim dalpındı:
ürəyim dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü. coşmaq. cuşa gəlmək. qanğışmaq.
yanğışmaq. həvəs, iştiyaq duymaq.

çalbır

çalvır. talvır. talbır. iki neçə qanatlı olub fırlanaraq yelldirən arac. pərvanə.

çalbıraq

çalbıraq. yalbıraq. iri yapraq.

çalbış

1. çalvış. talvış. talbış. tıpırış. təpiriş. təpriş. talvasa {> təlvasə (fars)}. silkinti.
silgişik. çalşıq. talaş. təqəlla. səy. -bu talbış, bu qayğuş. 1. yalbış. tutuş. yanış.
alov. od. -çalbışa düşmüş: odlanmış. 1. dınğ. tınc. (tıxıc) tikə. luqmə. - tıncıvı
gəvə, sonası gəpə: tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış.

çalbışlı

yalbışlı tutuşlu. yanışlı. danışlı. alovlu. odlu. -çalbışlı soluq.

çalbışmaq

çaplaşmaq. yaplaşmaq. yoğmaq. yoğuqmaq. bulaşmaq. bələşmək. sürülümək.
(kəsiflənmək). -əlləri qana yoğuqmuş.

çalbıştamaq

çalbışdamaq. yalbışdamaq. tutuşmaq. yalbırışmaq. yanbırışmaq. yanmaq.

alovlamaq.
çalbıştanmaq

çalbışdanmaq. yalbışdanmaq. tutşunmaq. yanışınmaq. danışınmaq. yanmağa

başlamaq. alovlanmaq.
çalboq

çalboğ. çalbov. quyun. dərnə. girdab. girdbad.

çalbov

çalboğ. quyun. dərnə. girdab. girdbad.

çalçab

dalçağ. dalçap. 1. çox önəmli, gərəkli, əhmiyətli, zəruri olan. -bu bir dalçap soru
değil. 1. nərsənin ən pişmiş, güllü çağı. -gəncliyinin dalçağında şaxda sazağ
çırpdı.

çalçamaq

savçamaq. 1. çavçamaq. çalçığlamaq. saçma sapan qonuşmaq. saçmalamaq.
- bitir çalçavı!. 1. sıvamaq. bulamaq. bələmək. 1. savramaq. savırmaq.

saçırmaq. boşuna xərcləmək. israf, velxəşlik edmək. - paravı yoxuna (boşuna)
savçama.

çalçanaq

-çox hay küylü, çalçanağ, değingən olan: sığqarqaşa. sığarqaşa.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

çalçapıq

çapıqca. öttüc. ötrüc. üttərkən. ütgəri. ütəri. yeyincə. iticə. (ütgətmək. ütətmək).

çalçapmaq

sürmək. sürgütmək. deşib dağıtmaq. qarət edmək.

çalçənə

çənəçi. çərənçi. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü.
qonuşqan. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox
danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).

çalçıqlamaq

çalçığlamaq. savçamaq. çalçamaq. çavçamaq. saçma sapan qonuşmaq.

saçmalamaq. - bitir çalçavı!.
çalı

1. çər çöp. -ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva
sürrəm çalı. (astuva: altuva). 1. saçarqa.
-çalı çırpıdan yasanmış xərmən sürgəsi: sürgü. sürgə.
-quşçalı: quşötü: quş ötüşü, oxuşu.

çalıb

-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.

çalıçırpı

söggə. sökə. sökütüm. salısırpı.

çalıq

çalığ. 1. oturuqsuz. oturumsuz. otruqsuz. otrumsuz. tutuzuqsuz. tutşuqsuz.

tuştuqsuz. dolbatsız. tuğbatsız. təşrifatsız. təntənəsiz. qeyri rəsmi. 1. çəlik.
döğüş börkü. qapsa. qaspa. dolqa. tulqa. boşqa. başqa. 1. çalağur. çalaqor.
silvət. silət (xiyal) kölgə. uyuq. yanğ. yan. salığ. şəbəh. 1. sağız > sayız > sayır
> sayrı. sırkav. kəsəl. xəsdə. sağsız. naxoş. - sağız sapırdısı: kəsəlin sayıqlası. 1.
saluq. saluğ. salığ. tuka. tuta. qalıb. 1. sökəllik. açıllıq. acılğaq. xəsdə. naxoş. 1.

silik. alkolsuz içgi. qafasız. məngəfə.
-açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan: sərgiçi.
-sınıq ox, çalıq yay: xəli' silah olmuş.
-çatma çalıq: sal boylu. sal. salsür. uzun boylu. təfsirlli. təfsilatlı.

çalıqun

çalığun. uçuğ. uçğuq. xanə xərab.

çalılı

-gur, sıxı çalılı, sulaq yer: gürləvi. gürləği. gurlavı. gurlağı.

çalılıq

saçarqana.
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1. çalma. salma. salım. dalma. dalım. çıtım. çıtma. satma. sapma. döğü. örs.
çırpı. çarpı. soxu. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan. 1. səlləm. çəlləm. çəlim. çox
qısa. azacığ. - bir səlləm keçdi, sonra gəldi. - bir səlləmdə bizə düşdü.

çalımaq

səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək. səpmək. çarpmaq. bir əngələ ilişib
bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq, burulmaq, yanğırmaq,
münhərif olmaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.

çalın

1. çalın!. çapın!. yelin!. yeyin!. itin!. itilən!. 1. suval. çiğ. şeh. şəbnəm.

çalınan

-ağızla çalınan ney: sırğın. sızğın.
-nərsə bağlamaq üçün bir yerə çalınan həlqə: salasun.
-sürəndə, sevişdə çalınan incə səsli çalq: sürnə > zırna. (> sorna (fars)}.

-uca, iti, gur çalınan uğultu, səs, fışqa: sığıt. ( < sığırmaq: 1. çığırmaq. 1. fışqalamaq)
siren. ajir.

-uca, iti, gur çalınan uğultu, səs, fışqa: sığıt. ( < sığırmaq: 1. çığırmaq. 1. fışqalamaq)
siren. ajir.

çalınar

-günlər keçər ayrıq çanı çalınar, köşlər köçə qalxınar. (ayrıq: ayrılma. vida). (çanı:
zəngi).

çalınaraq

-çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl.
çalıt. çəlit. sağut.

çalınıb

-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən
yemək: sıxma. göy kükü.

çalınmaq

1. sıyıqlanmaq. soyunmaq. lütlənmək. 1. sıyıqlanmaq. oğurlanmaq. 1. açılmaq.
sapbalmaq. çapbalmaq. salbağmaq. sapalmaq. aralanmaq. 1. tökülmək.
tökünmək. döğülmək. döğünmək. güplənmək. güpünlənmək. qaqınmaq.
qırılmaq. təpinmək. tapdanmaq. 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.
vurulmaq. -qapı çalındı. 1. çalanmaq. çapınmaq. talanmaq. 1. yalınmaq.
arığlamaq.

çalınmış

(qayanğ. cayanğ). çılqın. çırpıq. çırpınmış. vırqın. çalanğ > çərənğ. salanğ.
dəli. başsız. ağılsız.
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(qayanğlıq. cayanğlıq). salanğlıq. çalanğlıq > çərənğlik. çılqınlıq. çırpıqlıq.

çırpınmışlıq. vırqınlıq. dəlilik. başsızlıq. ağılsızlıq.
çalıntı

salıntı. sıyıntı. 1. hərrac. 1. çubuğla satma. muzayidə. 1. bitbazarı. 1.

yağmalıq. qənimət.
çalır

-çalma qapım, çalır qapın.
-çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər
daduda , uşaqlığun versə verib dadını). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə).
-süt çalır, süt calır: əli bal, əli bol, bolaq. kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan
kimsə.

çalış

1. çalşıq. çalışma. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. təklif. üsdəlik. görəv. tutu.
basıv. basıc. basıt. bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş.
təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq. 1. dəcəl. şuluğ. 1. çalaş. təlaş (fars) < dalaş. dalış. təlaş kuşiş (səy təlaş) : < dalış qaçış. çalış qaçış. 1. salış. çapış. çapuş. doğraş.

oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş.
soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa.
qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan.
qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa.
hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. çaba. güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (əlindəkin:
bacardığın)
-çalışma gün adamı olasan, çalış öz adamın olasan, gün dəğişir, öz gəlişir.
-çaban nəsə yazın o, istək nəsə çalış ol. (çaban: qeyrətin. çalışman).
-iş, çalış, diriş, qalxış çağı: təprəşi uğur.
-boş, havayı atış, çalış: sapa. sopa. sava. sova. amaca dəğməyən, isabət edməyən
atış. - sova düşmək: boşa gedma.
-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
(yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən)
-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi
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yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə.
muxalif)
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-çalış yaşa bu yaşamı eninə, uzun gələr yaylnırsan geninə.
-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.

çalışan

çalan. -yazda çalan qışda oynar.
-kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr. -kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər.
(qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).

-yel ilə işləyən, çalışan: yelkən. yelgən. yeləgin. -yeləgin araclar. -yeləginli qayıq.
çalışaraq

-altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq: sezmək.
süzmək. gözdən keçirmək.
-nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib,
qabaqkındanda kötüyə gətirmək: quşa bənzətmək. quşa döndərmək.

çalışıb

-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

-çalışıb işdə pişmək: işdə dişi çıxan.
çalışır

-tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır: tutqu. düşgünlük.
qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. qurumsaqlıq. amatorluq.

çalışqan

sayar. çağar. fə'al.
-tutcu çalışqan. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

çalışqanın

-(çalışqanın yanılması man deyil) . -esgi küyzə, dövük qulpu man deyil.

çalışqanmaq

çalışğanmaq. çalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalaşğanmaq. dalşınmaq.
dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq.
dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq.

təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
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1. çalış. çalşıq. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. təklif. üsdəlik. görəv. tutu.
basıv. basıc. basıt. bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş.
təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq. 1. yüzüş. qılış. yordam. ərdəm. 1. iş. zor. -qanmaq
işi iş istir, qanmamağa navarki.

-çalışma gün adamı olasan, çalış öz adamın olasan, gün dəğişir, öz gəlişir.
-tükətmə, işlətmə, çalışma, saxlama yolu: tutmaq. -işlətdiyin nərsələri yeni tut, arı
tut, sağlam tut. -bu necə araba tutmaqdır. -işivi özənli tut: diqqətli.

çalışmaq

1. törgənmək. törgəşmək. törəkənmək. törəkəşmək. idman, təmrin, məşq,
antirenman edmək. 1. çalqaşmaq. uğraşmaq. qeyrət göstərmək. ciddo cəhd,
səy, himmət edmək. 1. uğraşmaq. dalaşmaq. təlaşlanmaq. 1. törləmək.
əmginmək. çəkminmək. 1. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq.
çapalanmaq. çalaşğanmaq. çalışğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq.
dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq.
çalbınmaq. dalbışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi
cəhd, səy edmək.
-iti çalışmaq: təpinmək. dalaşınmaq. təlaşlanmaq. çabalamaq. qaynanmaq.

-açmağa çalışmaq: tapızmaq.
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa
çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.
-durumu bəlləmək, anlamağa çalışmaq: . yoxlamaq. - nə olub olmadığın yoxlayın.
-arayıb bulmağa çalışmaq:sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı,
sadiq qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün
itirməmək. sinicləşmək.

çalışman

çaban. qeyrətin. -çaban nəsə yazın o, istək nəsə çalış ol.

çalışması

-nərsənin sapıq (anormal) çalışması: tutmaq. -dili tutur.
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-gücüksüz yaşam yox, çalışmadan aşam yox. (gücüksüzün : çətinliksizin. qınıqsızın).
(aşam: müvəffəqiyyət).

çalışmayan

-bir yanı işləməyən, çalışmayan kimsə, nərsə: səkit. (kəsit) > saqat. naqis. şil.
çolağ. kərtü. kərüt.

çalışmayınca

-çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz, yel əsməyincə bürküt (göy bulut) açılmaz:
tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz.

çalıt

{çatıl. çəlit. satıl. salıt. sağut}. 1. sav. kəsər aracların ağzından pürüzlərin,
qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi. 1. çaxmağ daşına
çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi. 1. səkcət. səkib. səkəli.
diksindirici. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic. şeşic. sesici. şaşırtıcı.
çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. şaşıq. şaçıq. əcib. qeyri adi. - burda səkic
nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib. 1. çalğıt. dalğıt. dalıt. açıqlama. şərh. bəyan.

təfsil. 1. çapıt. yelindir. yeyindir. itit. itilət. 1. yellu. tez. -yelli gələn yelli gedir.
-çox tez, çalıt: yeləvimiş. yelə minmiş kimi. yelin. yeyin. (cəld). -yeləvimiş gedib gəldi.

çalıtan

çalıdan. çaltıc. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici. səkincək. səkinəli. səknəli.

səkdirici. səkic. şeşic. sesici. şaşırtıcı. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq.
əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.
çalıtçı

çalıtçı. çalğıtçı. dalğıtçı. dalıtçı. açıqlayan. şərh, bəyan, təfsil edən. müfəssir.

çalıtmaq

çalğıtmaq. dalğıtmaq. dalıtmaq. açıqlamaq. şərh, bəyan, təfsil edmək.

çalqa

sirk.

çalqaçlıq

çalqaşlıq. sakınc. irad. muxalifət. e'tiraz. muarizə.

çalqalanmaq

çalxalanmaq. 1. çalbalanmaq. səkmək. hobbanıb düşmək. 1. dağalanmaq.

dağqalanmaq. dalqalanmaq. səğirmək. səğrimək. bir sürü, kərvanın
çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq. - göz qapağım səğirir. - yel
əsib su örpəyin səğirir.

çalqamaq

1. çalğamaq. qaqalamaq. qaqlamaq. -yayıq qaqalamaq: tuluğ. nehrə döğmək. 1.
çalğamaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. vurulmaq. yencilmək.

zaylanmaq. yarlanmaq. zədələnmək. əzinmək. 1. çalxamaq. qarışdırmaq.
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qarmaq. tədirginlətmək. gərginlətmək. dalqatmaq, dalqalandırmaq. müşəvvəş
edmək . -qamuoyunu (imumi əfgarı) tədirginlətmək, gərginlətmək, müşəvvəş
edmək.
çalqanaqmaq

çalğanaqmaq. çalağlanmaq. toğraqlanmaq. tığraqlanmaq. tirgəklənmək.

dirgəklənmək. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək). -tığraqlanıb səkirtdi, ərin
atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun
atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna
kim batar.

çalqanan

çalxanan. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. sallanan. səkingən.

səkgən. titirən. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən.
saqqal. sələv. sələğ. salağ.

çalqanmaq

çalxanmaq. 1. (sağa sola, alta üsdə) titrənmək. oynanmaq. təprənmək.

silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq. 1.
silkinişmək. ırqanmaq. yırqanmaq. sallanmaq. oynamaq.
çalqar

çalğar. çalar. oğurlar. - acığan çalğar, quduran qalxar.

çalqaş

soxuş. savaş. davaş. döğüş. salış. salqaş.

çalqaşıtmaq

çablağıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb ağdarıtmaq. altaşıtmaq. atlaşıtmaq.
altağıtmaq. atlağutamaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (> təkapu editmək (fars)}.

çalqaşlıq

çalqaçlıq. sakınc. irad. muxalifət. e'tiraz. muarizə.

çalqaşmaq

çalğaşmaq. salışmaq. sağa sola əsişmək, silkəşmək. tovlaşmaq. - qolların
salışa salışa çıxıb geddi. - bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki
gürəşçi tutuşub salışdılar.

çalqaşmaq

çalışmaq. uğraşmaq. qeyrət göstərmək. ciddo cəhd, səy, himmət edmək.

çalqaşur

-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan
qamığ çalğaşur.

çalqeçitli

-qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa, tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl:
qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi. dolab. dolqab.

çalqı

-sürəndə, sevişdə çalınan incə səsli çalq: sürnə > zırna. (> sorna (fars)}.
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1. çılqın. alqın. sapal. düşgün. dəli. - kitab sapalı. 1. çılqın. çaldırılmış. çıldırmış.
düşgün. budala. qabal. qabla. kavla. kaval. dəli. qudurman. quduman. kirik.
girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq.

çalqınlıq

çılqınlıq. alqınlıq. sapallıq. düşügünlük. dəlilik.

çalqınmaq

1. cana tıxnamaq. cana doymaq. könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. siyrilmək.
sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq.
tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq.
doyqunmaq. qoyuqmaq. -o bu işdən artıq tıxmış. 1. çalxınmaq. yalbınmaq.
yelpinmək. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. oynamaq.

çalqısız

saya. sayana. - gəlini sayana köçürdülər. - sayana toya gələn az olur.

çalqit

çalgit. çəlgit. salqan. salkit. səlkit. baş düğün. çadırın tikələrin təpədə yığıb

bağlayan düğün.
çalqıt

çalğıt. çalıt. dalğıt. dalıt. açıqlama. şərh. bəyan. təfsil.

çalqıtçı

çalğıtçı. çalıtçı. dalğıtçı. dalıtçı. açıqlayan. şərh, bəyan, təfsil edən. müfəssir.

çalqıtmaq

çalğıtmaq. çalıtmaq. dalğıtmaq. dalıtmaq. açıqlamaq. şərh, bəyan, təfsil

edmək.
çalqunçu

çalğunçu. salğınçı. oğru.

çalqutmaq

çalğutmaq. utuzmaq < alduzmaq. itirmək.

çalquzunmaq

çalğuzunmaq. dalğuzunmaq. təprəşmək. çoşğanmaq. talbışmaq. movc

vurmaq.
çalla

çəlmə. çalma. səllə. səlmə. sərmə. salma. sarıq (əmmamə). - kəlləsinə səllə
hörmüş.

çallac

-sallac çallac: sallaş çallaş. çırıl çılpağ.

çallaq

-çallaq, şıllaq atmaq: şıltaqlamaq. şıllaqlamaq. şaltaqlamaq. çaltaqlamaq.
saltaqlamaq. daltaqlamaq.

çallamaq

saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq.
arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. arçamaq. arçılamaq.
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təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq.
cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər)
ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

çallanmaq

çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq. yellənmək.

çallaş

-sallaş çallaş: sallac çallac. çırıl çılpağ.

çallı

yelli. çağlı. çağıl. sallı.

çalma

1. çalım. salma. salım. dalma. dalım. çıtım. çıtma. satma. sapma. döğü. örs.
çırpı. çarpı. soxu. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan. 1. çalla. çəlmə. səllə. səlmə.
sərmə. salma. sarıq (əmmamə). - kəlləsinə səllə hörmüş.

-çalma qapım, çalır qapın.
çalmaq

1. oğurlamaq. qapqmaq. ribudən < urbamaq. vurmaq. 1. salmaq. çıpmaq.
çırpmaq. çarpmaq. çapmaq. vurmaq. - ənsəsinə elə saldı ki iki qədd oldu. 1.
salmaq. çıxartmaq. istixrac edmək. - altın salmaq. 1. sıyıqlamaq. soymaq.

lütləmək. açmaq. 1. sıyıqlamaq. oğurlamaq. 1. soxmaq. soxamaq. soxqamaq.
çaxmaq. -iğnə soxdurmaq: iğnə vurdurmaq. 1. soxmaq. soxunmaq. vurmaq.
salmaq. -dəmir soxmaq: dəmir döğmək. -tel soxmaq: toxumaq. -yara soxmaq:
vurmaq. -kəsə soxmaq: doğramaq. 1. taxıtmaq. -atı ilan taxıtdı.
-ıslığ çalmaq: sığırmaq. ısqırmaq. fışqalamaq.
-gürüdəyin, gürdəyin, gurdağın, gurlağın çalmaq: (birini) övmək. öğmək.
-çənə çalmaq: ağzına gələni söyləmək. sansıraşmaq. sanğıraşmaq. çançınaşmaq.

çançanaşmaq. həvərələmək.
-döğül çalmaq: döğələmək. döğdələmək. dövələmək. dövdələmək. carlamaq.
hammıya bildirmək.
-əl ayağ, qol qanat çalmaq: talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. çönüb
çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars)}.
təprəşmək. təkan yemək.

-gizlicə çalmaq, almaq: uğurlamaq. oğurlamaq.
-yan çalmaq: yanğsırmaq. axsamaq.
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-pənir çalmaq: uyutma uyutmaq.
-zəng çalmaq: yanğılamaq. çanğılamaq. çınğlamaq. çınlamaq. -qulağım çınladı:
qulağıma bir səs gəldi.

-yoğurt çalmaq: səssiz səmirsiz, dinmədən dinlənmək.
-qapını çalmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. döğmək.
çalmaqa

-yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə.

çalman

talman. şaman. çaman. qaman. laman. büyücü.

çalov

yalov. boş, susuz ova, çöl. şoran topraq, çoraq.

çaloylanmaq

yalotunmaq. yalotlanmaq. quşoylanmaq. oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez
dəğişdirmək.

çaloylutan

-çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. (çaloyu yalotu. quşoy. çalbacay. səlbə.
oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən).

çaloyu

yalotu. quşoy. çalbacay. səlbə. oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən. -ona
güvənilməz, çaloyun biridir. -çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. -bu səlbəlik
sənin başıvı çalar bir gün.

çalpa

çapal. çapa. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. dazlaq. dazalaq. 1.

saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq. çavlaq.
kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq. qındır.
qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1. bitəksiz.
bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç.
qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz.
çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl.
çalpa

salba. qutsaq. muqəddəs. təbərrük. mütəbərrik.

çalpaq

çalpağ. çılpağ. yalçın. lüt. yala. yələ. sala. sadə.

çalpaya

1. çarpaya. çalbağa. tək kürsü. təkürsü > təkirsi. təkiri. 1. > çarpaya. çarpı qıçlı
otracaq. -üzüm qanasında işlənən uca çalpaya: tapcanğ. tovcan. iki qıçlı nərdüvan.
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üstündə durub işləyəcağ düz yeri olan uca nərdüvan.
-kiçik çalpaya, çarpaya: kürsü. kürsi. qursı.

çalpıq

çarpıq. sapağ. savağ. çapaq. anormal. qeyri təbii.

çalpıqınmaq

çalpığınmaq. dalpığınmaq. dalbığınmaq. dəlirinmək. yelpinmək. yelə, cinə

vurulmaq. çabalanmaq. tullağanmaq. -yelpinmiş uşaq. -yelpinmiş arvad.
çalpıqmaq

dalpıqmaq. dalbıqmaq. yelpirmək. yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola
tullanmaq. dəlirmək. dəli olmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al.

çalpınış

çarpınış. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.
qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. tərs yanıt. sapağ,
sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik.

çalsam

salsam. saçın. saçğın. pərişan. şuridə.

çalsıq

çalsıq. sarsık. salsık. 1. sarsımba. sarsın. silkiniş. silikiş. zəlzələ. təprəm. (lərzə.
lərziş. təkan) 1. oynağ. çağlağ. mütəhərrik. 1. əl ayağı titrəyən kimsə. 1. sarsuq.
salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. (gic. məng) dağınıq. əl ayağın

itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə. 1. dövənmiş. döğənmiş. təhrik olunmuş.
çalsuq

sarsuq. salsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. sarsık. salsık. çalsıq. (gic. məng)

dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə.
çalşıq

1. çalış. çalışma. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. təklif. üsdəlik. görəv. tutu.
basıv. basıc. basıt. bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş.
təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq. 1. salşıq. təpən. gur. odlu. iti. şədid. tutac. tutaş.
qərarlı. əzmli. inad. 1. talvış. talbış. çalbış. çalvış. tıpırış. təpiriş. təpriş. talvasa
{> təlvasə (fars)}. silkinti. silgişik. talaş. təqəlla. səy. -bu talbış, bu qayğuş. 1.
alışıq. eşəyiş. yeriyiş. tutuş. gediş. rəfdar.

çalşınmaq

çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq.
dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq.
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çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa,
hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
çalt

səlt. salt. tamamiylə. tamamən. durşuna. tutşuna. - çalt daşlıq yer. - suya düşüb
səlt su olduğ.

çaltaban

çaldaban. qaltaban. qaldaban. qurumsaq.

çaltaq

1. çaltax. şoltax. saltax. şaltax. boltax. uzun, geniş geyim. 1. şıltaq. şıllaq.
şaltaq. saltaq. daltaq. çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi.

çaltaqlama

-çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi: şıltaq. şıllaq. şaltaq. çaltaq. saltaq. daltaq.

çaltaqlamaq

şıltaqlamaq. şıllaqlamaq. şaltaqlamaq. saltaqlamaq. daltaqlamaq. çallaq, şıllaq
atmaq.

çaltama

çaldama. çapdama. saldama. yarşıtma. yarlıtma. yağıtma. təşviq edmə.

çaltıc

çalıdan. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici.
səkic. şeşic. sesici. şaşırtıcı. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib. qeyri
adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

çaltıq

çaltuq. saltıq. saltuq. salınmış. atılmış. bıraxılmış. ötrülmüş. (tərk edilmiş) .

çaltırılmış

çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. düşgün. budala. qabal. qabla. kavla. kaval.

dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq. dəngəsiz.
qafası qantaq, qançaq.
çaltırmaq

çaldırmaq. saldırmaq. sapdırmaq. çapdırmaq. vurub öldürmək.

çaltırtmaq

çaldırtmaq. satmaq. əldən vermək. itirmək. boşunmaq. - bu boşluğu boşuna
satma. - alan qalanır, satan calanır.
-qara, iftira, töhmət çaldırtmaq: sapqatışdırtmaq.

çaltuq

çaltıq. saltıq. saltuq. salınmış. atılmış. bıraxılmış. ötrülmüş. (tərk edilmiş) .

çalva

çalav. salay. salav. salva. bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı. burada

artığ olan nərsələr yerləşilir. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda) .
çalvır

çalbır. talvır. talbır. iki neçə qanatlı olub fırlanaraq yelldirən arac. pərvanə.

çalvış

çalbış. talvış. talbış. tıpırış. təpiriş. təpriş. talvasa {> təlvasə (fars)}. silkinti.

silgişik. çalşıq. talaş. təqəlla. səy. -bu talbış, bu qayğuş.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

çaman

şaman. qaman. laman. çalman. talman. büyücü.

çan

çan. çanğ. danğ. dan. 1. uçunmuş əsgi yapıdan qalan boş uçuğ dam dirək.

bastani, tarixi xaraba. 1. zanğ. içi boş nərsiyə çırpınanda çıxan səs. 1. naqus. çan kimi guruldur. 1. yonğ. yon. lüt çılpaq. -dan ət: sümüksüz ət. teyxa ət. 1. çınğ.

zınğ. zəng. -qulağın çınğ etdi: zəh çaldı. -qulağımda bir çıbınca zınğıldır. (çıbınca:
sımınca. mığmığa. pəşə). 1. dəğirmana dən tökülən göz. yalağ. çalağ. çanağa

oxşar hər çeşit qab.
-çan. -can. -dan. -lan. -ğan. -gən. -qın. -ban. sonuna artırılan sözə çanağ, qab
anlamın artırır. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.

çan

ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

çanaçaq

çanaçağ. çançağ. ( < çan) yamşaq. yanşaq. yanqır. çanşağ. yançı. çançı.

gəvəzə. çox danışan. -yanqırla düşən, deyingən olur.
çanaq

çanağ. 1. sınağ. sinək. sənək. səhəng. sehin. qab. 1. sınğar. sinək. çalaz.

batığ. lavabo. (dəsşuy. zərfşuy).
-axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ:salavan. salıvan.
çalavan. çalasal > çalasər.
-sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır: -dan. -çan. -can. -lan. -ğan. -gən.
-qın. -ban. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.

çanaqa

-çanağa oxşar hər çeşit qab: yalağ. çalağ. çan. dəğirmana dən tökülən göz.

çanaqı

çanağı. yalağ. govun. kovun. kövün. oysar. 1. çalasər. 1. əl üz yuma üçün

dəlikli daş, kaşı qab. dəsşuyi. 1. qorun. tökülən bulağın sıçramaması üçün
altına qoyulan çuxur, dəlikli daş.
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-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa.

çanaqlar

-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.

çanasışmaq

topraşmaq. (yer) toprasışmaq. tozasımaq. quruluqdan (susuzluqdan) toz
toprağa çönüşmək. -susuzluqdan yer yurdumuz topraşdı.

çanav

yanav. çatlaq. çatdağ. -haçarı duvar yanavında götür.

çancamaq

yencmək. soxmaq. soxamaq. soxqamaq. sökmək. əzmək. döğmək. -duz
soxmaq.

çançaq

çançağ. çanaçağ. ( < çan) yamşaq. yanşaq. yanqır. çanşağ. yançı. çançı.

gəvəzə. çox danışan. -yanqırla düşən, deyingən olur.
çançan

1. çaçarın. qulpçı. qılpçı. qıpçı. taxılan. taxılqan. soxul. fizul. maraqlı. könüllü.
gözləyici. güdükçü. gözəksi. 1. ozan. ağzan. çox danışan kimsə. söz körüyü.
(savt (sovt) (ərəb) : səs).

çançanaşmaq

çançınaşmaq. sansıraşmaq. sanğıraşmaq. (çənə çalmaq) ağzına gələni

söyləmək. həvərələmək.
çançı

yançı. yamşaq. yanşaq. yanqır. çanşağ. çançağ. çanaçağ. ( < çan) gəvəzə. çox

danışan. -yanqırla düşən, deyingən olur.
çançınaşmaq

çançanaşmaq. sansıraşmaq. sanğıraşmaq. (çənə çalmaq) ağzına gələni

söyləmək. həvərələmək.
çanı

1. zəngi. -günlər keçər ayrıq çanı çalınar, köşlər köçə qalxınar. (ayrıq: ayrılma.
vida). 1. zili. imi. işarəti. -təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti: acır. ajir. didik. titik.
tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. çalan. çalanğ. çorqul. alarm. alert. bəllət. öğrət. örgət.
savrat. xəbərdarlıq.
-ağanın malı çıxar, nökərin canı.

çanışmaq

danışmaq. çənişmək. gəpişmək. açğınışmaq.

çanıtış

tanıtış. yanıtış. təşrih. (tovsif) götürüş.
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çanğ. çan. danğ. dan. 1. uçunmuş əsgi yapıdan qalan boş uçuğ dam dirək.

bastani, tarixi xaraba. 1. zanğ. içi boş nərsiyə çırpınanda çıxan səs. 1. naqus. çan kimi guruldur. 1. yonğ. yon. lüt çılpaq. -dan ət: sümüksüz ət. teyxa ət. 1. çınğ.

zınğ. zəng. -qulağın çınğ etdi: zəh çaldı. -qulağımda bir çıbınca zınğıldır. (çıbınca:
sımınca. mığmığa. pəşə).

çanq

çanğ. tanq. tank. kanğ. banğ. vanğ. sarınc. sarğov. sarov. ( < sarmaq) depo.

qozan. qozğan. məxzən. sillul. dusdağ. həpisxana.
-çanğ qatınmaq: sanğ qatınmaq: bərkimək. sərtinmək.

çanqalmaq

çəngəlmək. çəng olmaq. quyrulmaq. qurulmaq. damarların dartılıb,
burulmasından doğan durumda olmaq.

çanqar

{çanğar. bağar. banğar}. tağar.

çanqıl

1. səkəl. səkil. daş parçası, qırıntısı. - səkil döşəmə. - daşların arasın səkillə
doldur. 1. sınğac. ( < sınmaq). kiçik, qırıq daş. kiçik alma çeşiti. 1. sap. çap. 1.

sınğaq. sınaq. (> səngək (fars)}.
çanqılamaq

çanğılamaq. yanğılamaq. çınğlamaq. çınlamaq. zəng çalmaq. -qulağım çınladı:
qulağıma bir səs gəldi.

çanqıllı

-daşlı çanqıllı: salğaq. dağlıq. əngəbəli. yoxuş yenişli.
-işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol: çala. patika. cığır. (#yala: yaldırım.
qaldırım. tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol. ).

çanqırmaq

çanğırmaq. yanğırmaq. yanırmaq. deyinmək. gəvzələmək. -yan yanğıru
danışmaq: ağzına gələni, içində olanı danışmaq.

çanşaq

çanşağ. yamşaq. yanşaq. yanqır. yançı. çançı. çançağ. çanaçağ. ( < çan)

gəvəzə. çox danışan. -yanqırla düşən, deyingən olur.
çanta

sostav. toslav. tutsağ. tutçağ. toxlav. tuğlav. ( < tut. tuğ). dağarcıq. kif. torba.
kisə. məxzən. -söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.
-çiğindən asılan çanta, kif, torba: yanğaq. yenğək. heybə.

çantaq

çantağ. tantağ. santağ. mənəvi ilim, bilim. mənəvi varlıq, maya.
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çandalamaq. çəndələmək. dənələmək. saydalamaq. gilələmək. - üzüm
saxımların saydala.

çantalı

çandalı. şanlı. çanlı. saya. məşhur. mə'ruf.

çap

1. sap. xırım xırda. töküntü. arıtlanan nərsədən arda qalan çər çöp, çıpıq,
qabığ. - qoz sapı. - pambıq sapı. 1. səp. çəp. təp. təpər. tək. yap. yan. sal (sar.
sav) tərəf. cəhət. canib. səmt. -bir təpdən o, bir təpdəndə sən başıma cummusuz. hançı təpə geddi. -iki təpli: iki təpərli. iki səpli. iki çəpli. iki çaplı. iki təkli. yaplı. iki
yanlı. iki sallı (iki sarlı. iki savlı) iki tərəfli. -onun təpinə güdmə. -təpin: təpərin.
səpin. çəpin. çapın. 1. səp. çəp. təp. təpər. təkin. yapın. yanın. salın (sarın. savın)
tərəfin. cəhətin. canibin. səmtin. -dör çəpin açı. -dör çəpin qiblə: hardan istəsən
gedməyə ərkinsən, muxtarsan. 1. səp. çəp. təp. təpər. hərif. tərəfi muqabil. -savaş
təpləri. -söz təpləri. 1. səp. çəp. təp. təpər. qoşuc. rəqib. -oğul osənin qardaşındı,
təpin necə ola bilir. 1. səp. çəp. təp. təpər. çağ. vəxt. -ertə təpdə evdə tapılmaram.
-axşam təpi görüşərik. -ertən tez təp gəlsin alabilirsin.
-çap edmək: salmaq. damqalamaq. zərb edmək. soxmaq. - pul salmaq.

-çap çapa: təp təpə. səp səpə. çəp çəpə. üz üzə.
-rəngi tez uçan çap, oyma parça: sövəbasma. (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli
olmayan nərsə). -sövə yaş: keçəri yaşam.

çapa

1. (çapal. çalpa). daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. dazlaq. dazalaq.
saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq. çavlaq.
kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq. qındır.
qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1. (çapal. çalpa).
daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. dazlaq. dazalaq. bitəksiz. bitgisiz.

quru topraq. 1. (çapal. çalpa). daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl.
dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır.

qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. çoraq.
çovraq. şoraq. 1. (çapal. çalpa). daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl.
dazlaq. dazalaq. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl. 1. saxa. şan.
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suv. su. sav. çav. çağ. cah. tutu. tutuc. bağdal. daraq. ehtişam. vüqar. cəlal.
izzət. şikuh. əzəmət. 1. çıpa. təpir. tabur. təpgir. tapqur. itmə. itiş. sıxışdırma.
atağ. həmlə. 1. sıxqa. > sikkə. sikgə. sindəm. sındam. sımbat. sın. bitim.
əndam. - sikkəsiz: çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı.
sallı. silli . bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ.

-çap çapa: təp təpə. səp səpə. çəp çəpə. üz üzə.
-. qapa çapa: yapa çapa. açıb qapama. açıb bağlama. rətq o fətq.

çapacaq

çapacağ. yarcağ > nacağ. balta. satır. təbər. təpər. (1 < (t <> ç) (çapar <
çapmaq) ( < . 1. təpmək).

çapaq

çapağ. 1. çapqı. saltur. çapqır. dikdator. zorba. müstəbidd. zalim. 1. sapağ.
savağ. yolun, qolun ayrıldığı yer. ayrım. ayırım. dalqıc. 1. sapağ. savağ. bir ana

yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası, nuxdəsi. 1. sapağ. savağ. > səfeh. 1.
sapağ. savağ. avara. 1. sapağ. savağ. bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama

uymayan. 1. sapağ. savağ. çarpıq. çalpıq. anormal. qeyri təbii. 1. sapağ. savağ.
düzən, törənə, yasıya aykırı. 1. sabağ. savağ. dərs. ibrət.
çapaqanlamaq çapağanlamaq. çapalamaq. yağmalamaq. alt üst edmək. sabanlamaq.
sapanlamaq. sabalamaq. sapalamaq. çapağlamaq.
çapaqlamaq

1. çapağlamaq. çapalamaq. sabanlamaq. sapanlamaq. sabalamaq. sapalamaq.
çapağanlamaq. yağmalamaq. alt üst edmək. 1. çapağanlamaq. yağmalamaq.
alt üst edmək. sabanlamaq. sapanlamaq. sabalamaq. sapalamaq.
çapağlamaq. 1. çapağlamaq. sabanlamaq. sapanlamaq. sabalamaq. sapalamaq.
çapağanlamaq. yağmalamaq. alt üst edmək.

çapal

çalpa. çapa. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. dazlaq. dazalaq. 1.

saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq. çavlaq.
kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq. qındır.
qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1. bitəksiz.
bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç.
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qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz.
çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl.
çapalama

-ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama: yalıman. yalmanı.

çapalanmaq

çabalanmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çalışmaq. çalaşğanmaq. çalışğanmaq.

çalşınmaq. çalaşlanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq.
dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. təlaşa, hərəkətə
gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
çapalı

saxalı. sürümlü. siyimli. boybuxunlu. boybuxunu düz olan. görkəmli. qədd
qamətli. -sürümlü olana paltarda yaraşır.

çapalı

sikkəli. sınlı. sallı. silli . bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ.

çapalmaq

sabalmaq. sapalmaq. dövülmək. devilmək. təpəlmək.

çapamaq

çapmaq. sabamaq. sabmaq. 1. dövmək. vurmaq. 1. yünü, nərsəni çırparaq

şişirtmək.
çapan

> saban. daşqa. (saba (rus)

.

-yol yaxcı yeriyib çapan: yorğa yügrə.

çapanın

-belin, çapanın, kotanın ucu: saç. - belin saçı əğilib.

çapar

1. yelkən. (dəvəndə). 1. yügürğan. (piştaz).
-ölüm çapar kölgəlik qoymaz, ayrılıq düşsə kölgəsiz qoymaz.

çaparqanata

-çaparxanada anıq (hazır) dayanan yədək at: ulağ. ( < ulamaq: çatmaq).

çaparlar

-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.

çapasap

sapçap. salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) savsat. sovcat. sovsavat. sürsat.
savış (savaş) döğüş aracı.

çapası

nuxdəsi. -bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası, nuxdəsi: sapağ. savağ.
çapaq.
- çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan: sikkəsiz.

çapasız

saxasız. sürümsüz. siyimsiz. boybuxunsuz. boybuxunu düz olmayan. sallağ
əğinli. görkəmsiz. qədd qamətsiz. -sürümsüz olan paltar əynindən tökülər.

çapaş

çapış. savaş. savış. 1. nərsə savma, sovma. 1. döğüş.
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çapaştırmaq

çapaşdırmaq. sabaşdırmaq. sapaşdırmaq. dövüb əzmək. əzişdirmək.

çapat

çatat. çaşat. çalat. sapat. saxat. sap. dəsdə. bütət. bükət. bülət. (büktə >
müştə) .

çapba

> sapba. sinin (qəbrin) içi. ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur.

çapbal

sapbal. 1. dallı budaqlı. 1. qıllı. saçlı. tüklü.

çapbalmaq

sapbalmaq. 1. dallı budaqlanmaq. 1. qıllanmaq. saçlanmaq. tüklənmək. 1.
salbağmaq. sapalmaq. çalınmaq. açılmaq. aralanmaq.

çapca

sapca. sıpça. qırça. qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun. kalah. - başını
sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.

çapcamaq

çıpdamaq. sapcamaq. sıpcamaq. 1. çox iti davranmaq, qılınmaq, işləmək. 1.

birdənbirə sıçramaq, atılmaq. - yerindən sapcayıb, üzərinə daşlandı: cumdu.
çapcıtmaq

çıpdatmaq. sapcatmaq. sıpcıtmaq. 1. çox iti davrandırmaq, qıldırmaq, işlətmək.
- arabasın sapcatıb getdi. 1. birdənbirə sıçratmaq, atlatmaq. - onun səsi uşağı
yuxudan sapcatdı.

çapçaq

çapçağ. sakınqan. sak. ayğaq. huşyar. aqil. həkim. saxlaşlı. sağlaşlı. yetili.

tapdağlı. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir.
çapı

1. sabu. sapu. ( <> çapmaq. çıpmaq). yün, pambığ dövmə dəğnəyi. 1. sabu.
sapu. ( <> çapmaq. çıpmaq). soba. dəğənək. 1. sabu. sapu. ( <> çapmaq.
çıpmaq). sapı. ölçü qabı, me'yarı. 1. yapamacıq. yapay. yapma. soval. sovalğa.

gəzək. mahana. 1. təqəllübi. qəlb. saxta. cəli. bədəli. 1. yapamacıq. yapay.
yapma. sapay. sapma. taxma. yasma. yasama. süni. təsənnüi. qeyri təbii.

(doğuşdan olmayan) məsnovi. (anormal. sapıq). -çapı dəri. 1. yapamacıq.
yapay. yapma. (doğurdan yapar kimi davranmaq) taxma. göstəriş (va nəmud)

qozca. güzəcə. güzməcə. sandırış. tazahür. dəğiş. təkiş. taarüf. -bu dəğiş
səğiş ortalıqdan çıxmasa, bəlli olmaz hançı sözdü ürəkdən. 1. yapamacıq. yapay.
yapma. məcazi. istiari. metamor. 1. yapamacıq. yapay. yapma. donuğ. adi. 1.
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yapamacıq. yapay. yapma. sıçıq. göt. götvərən (götünvərən). hemoseksüel. 1.
yapamacıq. yapay. yapma. təzvir. müzəvvir.

çapıb

-bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq: səğirmək.
səğrimək. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım
səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.

çapıc

çapınc. çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. quruş. toxanc. toxac. toxaş. toxuş.
toxuc. toxunc. toxnuş. toxnuc. saxtar.

çapıcaq

1. çapıcaq. qırpadaq. tez əldən. tələsiklə. qızdırbasıc. qısdırbasıc. 1. tovlab ( <
tov. tav) tovuq. iticə. səriən. 1. üttər. ütgər. ütlər. üttür. uçqar. uçarsı. uçar kimi.

yeyin. iti. həmən. tələsik. tezcən. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl bura.
- çapıcaq varmaq, gedmək: quş qanatlı ulaşmaq.

çapıq

1. çapığ. sazğan. tazğan. sezğan. sızğan. süzğan. yügrük. ütük. iti. 1. kəsgin.
atıq. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək. 1. dələtim. tələsim. 1. tez bəri. tələsik. qoparıq.
qoparaq. qoğraq. qoğaraq. qıvraq. qızdırbas. qısdırbas. hızlı. səri. əcələ. təcil.
1. açığgöz. uçuş. uçma. oyanıq. zirəng.
-döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı: səbus < çapus.
kəpək ( < çəpək).

çapıqca

çalçapıq. öttüc. ötrüc. üttərkən. ütgəri. ütəri. yeyincə. iticə. (ütgətmək. ütətmək).

çapıl

1. soyuş. soyğuş. qarət. yağma. 1. əcəl. -uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı
əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi
doğruda (haqda) söylənir}. 1. əcəl. -gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya,
güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən
qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq).

çapılamaq

çapqılamaq. yağılamaq. düşmanlıq edmək. savsalamaq. -ər odur yağıyla
yağılaya, yarıyla yarılaya (dosluq edə).

çapılmaq

1. soyuqmaq. soyqunçuluğa ucraşmaq. lütlənmək. 1. soyulmaq. soyğulmaq.
qarətlənmmək. yağmalanmaq.
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1. sovunğ. sovun. sonğ. soyulmuş. 1. soyulu. soyğulu. qarətlənmiş.
yağmalanmış.

çapıltı

-yerə çapıldı: yerə girdi.

çapın

1. yağı. sərkeş. (# tapın: sadiq. bağlı. bəfalı). 1. çapın!. çalın!. yelin!. yeyin!. itin!.
itilən!.

çapınc

çapıc. çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. quruş. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc.
toxunc. toxnuş. toxnuc. saxtar.

çapınlııq

yağılıq. sərkeşlik.

çapınmaq

1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. doğranmaq. dövülmək.
kərçinmək. avranmaq. tikələnmək. 1. çalanmaq. çalınmaq. talanmaq.

çapır

çapur. sapur. sapır. (sap <> qab. qap) sümm. som.
- (saapa (saafa) (sanskirit) sabo (fırans). hafer (ərəb) hoof (ingilis)
-çapır biçik: sapır bıcıq. dəli dolu.

çapış

1. çapaş. savaş. savış. nərsə savma, sovma. 1. çapaş. savaş. savış. döğüş. 1.
çapınc. çapıc. çarpınc. çarpıc. çarpış. quruş. toxanc. toxac. toxaş. toxuş.
toxuc. toxunc. toxnuş. toxnuc. saxtar. 1. çapuş. salış. çalış. doğraş. oğraş.
boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş.
(soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa.
qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan.
qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa.
hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək.

çapışqan

savaşqan. soxuşqaq. davaçıl. keçimsiz.

çapışmaq

1. çarpışmaq. güpüşmək. toxuşmaq. toxnuşmaq. 1. savaşmaq. soxuşmaq.
dava edmək.

çapıt

1. (çap < met> paç) paçavra. əprik. qırcıq. hağız. kavız. kağız. havız. kəkiz.
kəviz. 1. saçıq. silbiç. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə:
siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik.
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qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. qırmanı ver əllərimi quylayım. 1. çalıt. yelindir. yeyindir. itit. itilət.

çapıtan

saltaq. > şıltaq. saldıran. mütəcaviz.

çapızamaq

yapızamaq. çapızatmaq. yapızatmaq. 1. sıxmaq. əzmək. 1. alçatmaq. kiçitmək.

qısrıtmaq. qırsıtmaq. 1. yapığdırmaq. gəvşətmək. boşaltmaq.
çapızanmaq

yapızanmaq. 1. sıxılmaq. əzilmək. 1. alçatılmaq. kiçitilmək. 1. yapığınmaq.

gəvşənmək. boşalmaq.
çapızatmaq

yapızatmaq. yapızamaq. çapızamaq. 1. sıxmaq. əzmək. 1. alçatmaq. kiçitmək.

qısrıtmaq. qırsıtmaq. 1. yapığdırmaq. gəvşətmək. boşaltmaq.
çapqa

sapqa. çıpqa. sıpqa. dağlıq yer. qayalığ, sarp, çarp yerlər.

çapqal

sapqal. 1. suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı. kəsgit. kartək. 1. quruyub

yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli, güdə arac. kəsgit. kartək. 1. təkərli aracları
arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə. gilgir.
çapqalamaq

-nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq: sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək. səvritmək. -bu işləri ilə qalan qulan
sevgimi sıyrıtdı.

çapqı

çapaq. saltur. çapqır. dikdator. zorba. müstəbidd. zalim.

çapqılamaq

çapılamaq. yağılamaq. düşmanlıq edmək. savsalamaq. -ər odur yağıyla yağılaya,
yarıyla yarılaya (dosluq edə).

çapqın

sapqın. 1. çıpqın. sıpqın. dəlisi. bunaq. 1. bilgili. hər nədən sapı, qılpı, tanışlığı

olan. 1. uçqun. sapsaq > sampaq. pozuq. çözük. əyyaş. hərzə. fasiq.
- çox iti, yorqa, çapqın olan: bulutlara səkrəyən.

çapqınıntan

-yol çapqınından, oğurluqdan əsirdən tutulan, ələ keçən dağar yağar. (mal o
mənal): soyqa.

çapqır

saltur. 1. dikdator. zorba. müstəbidd. çapaq. çapqı. zalim. 1. satur. enli iti piçaq

çeşiti.
çapqızmaq

çapmaq. at sürmək. aydamaq.
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saplamaq. sapıtmaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. 1. sancmaq. saşmaq.

taxmaq. çaqmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək. tutdurmaq. yerləşdirmək.
salmaq. 1. yamamaq. qoşub bütünləmək. əksikliyin gidərmək, götürmək,
aparmaq. 1. oxlamaq (ox, yay gərmək, çəkmək) 1. batırmaq. sıxmaq.
çaplaşmaq

yaplaşmaq. çalbışmaq. yoğmaq. yoğuqmaq. bulaşmaq. bələşmək. sürülümək.
(kəsiflənmək). -əlləri qana yoğuqmuş.

çaplı

təpli. təpərli. səpli. çəpli. 1. təkli. yaplı. yanlı. sallı (sarlı. savlı) tərəfli. bir nərsiyə

yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar. yançı. həvadar. həvaxah.
poştiban. hami. -onun təplisi çox. 1. hərifli. tərəfi muqabili olyan. 1. qoşuclu.
rəqibli. 1. yağılı. düşmənli.
çapma

sapma. saçma. gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq,
aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt. bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə
görə oluşan azlıq, çoxluq. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma
görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə
(amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu
evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

çapmaq

1. çapamaq. sabamaq. sabmaq. dövmək. vurmaq. 1. çapamaq. sabamaq.
sabmaq. yünü, nərsəni çırparaq şişirtmək. 1. çıpmaq. çırpmaq. çarpmaq.

salmaq. çalmaq. vurmaq. - ənsəsinə. 1. çapqızmaq. at sürmək. aydamaq. 1.
sapmaq. kəsmək.
-sıx sıx, irbiri üsdə qoymaq, çapmaq: tıxınmaq. tuğunmaq. çıpbanmaq. -çuvalı tıxa
basa tıxınmış.

çapmalama

-ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama: yalıman. yalmanı.

çapmasıntan

-iki nərsənin birbirinə çapmasından oluşan açı: sapma. saçma. > çəpmə.

çapraz

şaşı. çaşı. çeri. alaqaraq. alqaraq. kəsişin.

çapsız

çəpsiz. təpsiz. təpərsiz. səpsiz. 1. təksiz. yapsız. yansız. salsız (sarsız. savsız)
tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa. 1. hərifsiz. tərəfi muqabili olmayan.

1. qoşucsuz. rəqibsiz. 1. yağısız. düşmənsiz.
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çapşağ. təpşəc. təpərgəş. səpşəc. çəpgəc. təkkəc. yapşac. yanqac. salqac
(sarqaş. savqaş) tərəfkeş. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

çapşınmaq

çəpşinmək. təpşinmək. təpəşinmək. səpşinmək. tərəf, üzbə üz olmaq.

çapşıt

çapşıtış. sinsiti. sinsic. sansor. sansur.

çapşıtış

çapşıt. sinsiti. sinsic. sansor. sansur.

çapşıtmaq

1. > yapmaq. yapşıtmaq. yapışdırmaq. -bu ona yap. 1. sinsitmək. sansor,
sansur edmək.

çapt

səbt. salıt.

çaptaj

1. taptaj. təpətəş. taptaş. vurma. döğmə. vuruş. döğüş. 1. çapdal. sapdal.
sapsal. sümbə. burqur. qavqal. qovqal. qoğqal. qoğqala.

çaptama

çapdama. çaldama. saldama. yarşıtma. yarlıtma. yağıtma. təşviq edmə.

çaptamaq

çapdamaq. 1. çapdarmaq. çəptəmək. çəptərmək. təpmək. təpdəmək. təpdərmək.
səptəmək. səptərmək. saldarmaq. yanlamaq. rəf, dəf, bərtərəf edmək. ortadan

qaldırmaq. qırağ edmək. 1. çapdarmaq. çəptəmək. çəptərmək. təpmək.
təpdəmək. təpdərmək. səptəmək. səptərmək. saldarmaq. yanlamaq. tərəf

tutmaq. 1. çapdarmaq. çəptəmək. çəptərmək. təpmək. təpdəmək. təpdərmək.
səptəmək. səptərmək. saldarmaq. yanlamaq. bir tərəflik edmək. nərsəni

çözmək. 1. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək. saldırmaq. basqılamaq.
basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq. zorlamaq. qoturmaq. qotarmaq.
dürtmək. dürtdəmək. təcavüz edmək.
çaptanmaq

çapdanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq.

qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq.
qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq.
tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq.
qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq.
gürəclənmək. qolaclanmaq. zorlanmaq.
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çapdarmaq. çapdamaq. çəptəmək. çəptərmək. təpmək. təpdəmək. təpdərmək.
səptəmək. səptərmək. saldarmaq. yanlamaq. 1. rəf, dəf, bərtərəf edmək.

ortadan qaldırmaq. qırağ edmək. 1. tərəf tutmaq. 1. bir tərəflik edmək. nərsəni
çözmək.
çaptıq

çapdığ. yapdığ. yarqarat. donnama. təchizat. tədarükat. sürsat. ləvazim.

əsasiyə.
çaptıqlamaq

çapdığlamaq. yapdığlamaq. səprəmək. səprətmək. səpmək. sarmaq. təchiz

edmək. sırlamaq. hazırlamaq.
çaptıqlı

çapdığlı. -bir iş, nərsə üçün quşanmış, çapdığlı, təchizatlı yer, iş yeri, quşaq,
şərayit: yöritə. yörtə. məkanbaki. -oxu yöritəsi: oxuma, tədris məkanı. -televizyon
yöritəsi: televizyon məkanı. -iş yöritəsi. -istədiyiniz işə yöritə yaratmışıq.

çaptırmaq

çapdırmaq. sapdırmaq. saldırmaq. çaldırmaq. vurub öldürmək.

çaptırtmaq

çapdırtmaq. sapdırtmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. 1. sancmaq.
saşmaq. taxmaq. çaqmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək. tutdurmaq.

yerləşdirmək. salmaq. 1. yamamaq. qoşub bütünləmək. əksikliyin gidərmək,
götürmək, aparmaq. 1. oxlamaq (ox, yay gərmək, çəkmək) 1. batırmaq.
sıxmaq.
çapul

dalaş. talanğ. dalağ. yağma.

çapur

1. çapır. sapur. sapır. (sap <> qab. qap) sümm. som. 1. satur. enli, güclü, iti,
dayaqlı piçaq çeşiti.
(saapa (saafa) (sanskirit) sabo (fırans). hafer (ərəb) hoof (ingilis).

çapurluq

çapurluğ. sapurluq. çağurluq. çaxurluq. səhərlik. obaşdanlıq.

çapus

> səbus < . kəpək ( < çəpək) 1. xırda. riz. rizə. - kəpək mıncıq. 1. döğülmüş
buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı. 1. qoğaq. başda oluşan
dəri oğuntusu.

çapuş

çapış. salış. çalış. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış.
döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara.
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qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan.
qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

çara

çarar. tutu. tusu. (düşük) dərman. əlac. yarar. şəfa. -tutular tutusu: otlar otu.
dərmanlar dərmanı. -ağılar tutu: dərdlər otu.
-nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol, sala, çara: savacağ.
savac. savağ. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış.

çarar

çara. tutu. tusu. (düşük) dərman. əlac. yarar. şəfa. -tutular tutusu: otlar otu.
dərmanlar dərmanı. -ağılar tutu: dərdlər otu.

çarasız

yoxsul. qaçaqsız. yalqın. bitgin. beçara. sağalmaz. iyginməz.

çaraş

1. çaraşış. yaraş. yarac. yaraşış. barış. barışış. uzlaş. yozuş. düzüş. yarğaş.
saziş. musalihə. (aşti). 1. yaraş. yarac. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. usluq.
(ustalıq) məharət. çiğəlik. çirəlik. girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik.
başarıq. əhliyyət. ürzə. ləyaqət.

çaraşış

çaraş. yaraş. yarac. yaraşış. barış. barışış. uzlaş. yozuş. düzüş. yarğaş. saziş.
musalihə. (aşti).

çaray

saray. daray. - pitiksaray: kitabxana.

çarcaq

çarcağ. yarcağ. odun.

çarçıva

yanğaq. yanaq. şırıq biçimli çevrənən nərsə.

çarə

1. səkiş. təpir. 1. saçınaq > seçənək. altenaniv. 1. yaraq. -baş yaraqın bulmaq:
işinin çıxarın tapmaq.

çarəli

saçınaqlı> seçənəkli. altenanivli. təpirli.

çarəsiz

saçınaqsız > seçənəkeiz. altenanivsiz.

çarəsizliq

çarəsizlik. saçınaqsızlıq > seçənəkeizlik. altenanivsizlik. təpirsizlik.

çarq

çarx. çarxış. çərx. çərxiş. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. döngü. döngüş. arqış.

gəşt. gərdiş. dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri, bölgəni dönüb gəzmək.
çarqana

çarxana. damdama. xişti.
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çarqınmaq

çarxınmaq. tavlanmaq. tovlanmaq. toğlanmaq. yelləmək. yelgətmək.

çarqış

çarxış. çarx. çərx. çərxiş. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. döngü. döngüş. arqış.

gəşt. gərdiş. dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri, bölgəni dönüb gəzmək.
çarp

şarp. şıp deyə. birdənbirə.
-qayalığ, sarp, çarp yerlər: sapqa. çapqa. çıpqa. sıpqa. dağlıq yer.

çarpan

-çevrəyə görə gözə çarpan dək dəğişik, marağlı olan nərsə: sırboyaq. sığboyağ.
sığbodağ. orijinal.
-göz alanına çarpan nərsələr, yerlər: töküz. tökəz.
-gözə çarpan: dalat.

çarpaya

1. çalpaya. çalbağa. tək kürsü. təkürsü > təkirsi. təkiri. 1 < çalpaya. çarpı qıçlı
otracaq.
-kiçik çalpaya, çarpaya: kürsü. kürsi. qursı.

çarpayaya

-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan
dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.

çarpı

çırpı. döğü. örs. soxu. çalma. çalım. salma. salım. dalma. dalım. çıtım. çıtma.

satma. sapma. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan.
-çarpı qıçlı otracaq: çarpaya < çalpaya.

çarpıc

çapınc. çapıc. çapış. çarpınc. çarpış. quruş. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc.
toxunc. toxnuş. toxnuc. saxtar.

çarpıq

1. çalpıq. sapağ. savağ. çapaq. anormal. qeyri təbii. 1. yavuz <> yubaz.
qudurqan. igit. qonur. iti. qoçqar. uçqar. acqurd. laçın. yalçın. cəsur. gözü açıq.
öngörən.

çarpılır

-gözə çarpılır: sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gizli, örtülü olmayan.
bəllənir. ehsas olunur durumda.

çarpılırlıq

-gözə çarpılırlıq: sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. gizli,
örtülü olmamazlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq.

çarpılmaq

-geri çarpılmaq: səkmək.

çarpıltıqınta

-içiboş, yüngül dəmirsi nəsiyə çarpıldığında çıxaran səs: tın. çın.
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səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə.
becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

çarpınc

çapınc. çapıc. çapış. çarpıc. çarpış. quruş. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc.
toxunc. toxnuş. toxnuc. saxtar.

çarpınış

çalpınış. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.
qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. tərs yanıt. sapağ,
sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik.

çarpış

çapınc. çapıc. çapış. çarpınc. çarpıc. quruş. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc.
toxunc. toxnuş. toxnuc. saxtar.

çarpışmaq

çapışmaq. güpüşmək. toxuşmaq. toxnuşmaq.
-iki qoşunun önçü gücləri çarpışmaq: salçılaşmaq.

çarpıtmaq

çarpdırmaq. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. səpdirmək. bir

əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq, sapdırtmaq,
burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm nəyidi məni
yolumdan səkdirdi.

çarpmaq

1. çırpınmaq. soxulmaq. -ürəyi yaman soxur: ürəyi bətər çırpır. -damarı soxur:
çəpsi (nəbzi) atır, vurur. 1. soxmaq. döğmək. vurmaq. -ürək soxuntusu. 1.

səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək. səpmək. çalımaq. bir əngələ ilişib
bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq, burulmaq, yanğırmaq,
münhərif olmaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi. 1. çıpmaq. çırpmaq.
çapmaq. salmaq. çalmaq. vurmaq. - ənsəsinə elə saldı ki iki qədd oldu.
-gözə çarpmaq: sıyıtmaq. sırıtmaq. yamaq olmaq. tutmamazlığı, yaraşmazlığı,
uyqunsuzluğu açıqca görünmək. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində
sarı sırıtır.
- salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal
qurmaq.
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çarpmayan

-gözə gəlmiyən, çarpmayan: silik. cüzi'. önəmsiz.

çarpmaz

-yaşın olsa yaşın çarpmaz. (yaşın: 1. göy daş. 1. ıldırım. ). göy daşın olsa ıldırım
(ışın) çapmaz.

çarptırmaq

çarpdırmaq. çarpıtmaq. səpdirmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək.

səğritmək. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq,
sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm
nəyidi məni yolumdan səkdirdi.

çarşab

sərgi. kilim.
-çırpılan yemiş ağacının altına tutulan çarşab: yelən. yelan.

çartaq

çardaq. yaydam. -yayı yaydağda, yazı yazlaqda.
-böyük çardağ: sayavan. üstü çatılı, qapalı yer. qoruluq. sıyırma. siyirmə. sıyırqı.
sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking.

çartaqı

-asma, möv çardağı: saldal. sərən.

çartanlamaq

qartanlamaq. çərtmək. çertmək. sapınmaq. sapmaq. yoldan çıxmaq, çaşmaq.

çarter

-çarter, şarter uçaq: durmuş. dumruş. tumruş.

çartılmaq

çatılmaq. satılmaq. ayırılmaq. cırılmaq. yırtılmaq. - köynəyim çakı satılmış.

çartlamaq

sartlamaq. sortlamaq. dartlamaq. dərtləmək. dəritləmək. nərsəni böyük kiçiklik,
yaxcı pisliyi ilə ayırmaq, novlara bölmək.

çartlavıq

çırtlavıq. yartlavız. yartlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaplavız. yaplavıq. yaprıq.

əprik. qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
çartlı

sartlı. sortlu. dartlı. dərtli. dəritli.

çartmaq

satmaq. çatmaq. ayırmaq. cırmaq. yırtmaq. (qosəstən (fars)}.

çartov

dartuc. tərsin. mütəzadd.

çasılmaq

saçılmaq. açılmaq. çözülmək. - çətinliklər, düğnüklər saçıldı.

çaşar

-dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur,
bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu
koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).
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çatat. çapat. çalat. sapat. saxat. sap. dəsdə. bütət. bükət. bülət. (büktə >
müştə) .

çaşata

-nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz
çaşata.

çaşı

1. > sesi. bir düzə görə əğri duran. 1. şaşı. çapraz. çeri. alaqaraq. alqaraq.
kəsişin. 1. çaşıt. çağış. şaşıq. xəta.

çaşıb

-sözün çaşıb açıq anlatamamaq: (sözün çaşdırıb, uzaldıb, istədiyini açıq
anlatmamaq, açığ, aydın deməkdən burunmaq) sayılamaq. sayramaq. səğrəmək.
saçılamaq.

çaşırtan

çaşırdan. şaşırdan. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. qaydan. qaytan. qaydıran.

qayırdan. sapan. azdıran. sapdıran. şeytan.
çaşıt

çaşıq. çağış. şaşıq. xəta.

çaşıtmaq

-kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq.
satsıtmaq. bıqdırmaq. azarlayıb azdırmaq.

çaşma

-çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma: təkmə qılınc qılınma. (təkmə:
dəğmə: hər). olmasın iş işləmə. hər oyundan çıxma. sırtınma. üzlənmə.

çaşmaq

1. səkrəmək. yanılmaq. iştibah edmək. 1. sıçramaq. münhərif olmaq.
-yoldan çıxmaq, çaşmaq: qartanlamaq. çartanlamaq. çərtmək. çertmək. sapınmaq.
sapmaq.

çaşmasın

-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun.

çaşmaz

saçmaz. yanılmaz. tükənməz. sağrış. dəvamlı. sarsımaz. paydar. pabərca.

çaşnı

1. yağlıq. süyüc. məzə. 1. yengə. yeyingə. məzə. 1. suçluq. suçuluq. məzəlik.

çaşnıçı

çəşikçi. çəkşiçi. seçici. seçən. dadan. baxavul.

çaşt

{(> çaşt (fars)} < çatşuq. çaştuq saçaltı. tutğuc. tuştuğ. qəhvəaltı. ağızalma.
sübhanə.

çaştuq

çatşuq. (> çaşt (fars)}. saçaltı. tutğuc. tuştuğ. qəhvəaltı. ağızalma. sübhanə.
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1. (çak. çat)( < çaqamaq. çaqtamaq: bölmək. çatqamaq: bölünmək). cırıq. yırıq.
yarıq. -çatyaxa: yarıq yəxə. 1. (çak. çat)( < çaqamaq. çaqtamaq: bölmək. çatqamaq:
bölünmək). cırıq. yırıq. yarıq. -çatyaxa: yarıq yəxə. 1. çatlaq. sınıq. qırıq. 1. sapma.
- keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.
- şişi çat görmək: biri iki görmək.
-saç çat > saçat: saçağ kəsəli. saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli.

çata

-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.

çataq

1. satağ. nərdüban. 1. çatağ. satağ. darağ. birbirinə çatılmış, yapışmış,
bağlanmış nərsələr. 1. çatağ. satağ. yamağ.

çatal

saçur. yazma üçün qələm.
-dəmir çatal, qələm: küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. çözgü.

çatallıq

salaq. qələmrov.

çatamazlıq

bacaramazlıq. -kişini dörd nədən yıxar. -qanamazlıq, qınamazlıq, yenəməzlik,
çatamazlıq. (qanamazlıq: cahillik). (qınamazlıq: cürətsizlik). (yenəməzlik: acizlik. ).

çatan

1. çatran. örtən. qapayan. gizlədən. buran. bürügən. sater. (# satan. açan. ifşa
edən) . 1. çıpqır. çınqır (moğol). qaydan. qaytan. qaydıran. qayırdan. sapan.

azdıran. sapdıran. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.
-qırx el qıran gəlsə, ölümü çatan köçmüş
-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.

çatanmaz

-əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.

çatanmaz

-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə).

çatar

- çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.
-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.

çatasın

-istəklərivə çatasın: yol yarasın. (yarasın: uğur olsun. xeyr olsun). yolun uğurlu, açıq
olsun. başarılar!. müvəffəqiyyətlər!. nailiyyətlər!.
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sataşmaq. qarşılaşmaq. ucraşmaq. raslaşmaq. - tanışına sataşmaq. - istədiyinə
sataşmaq.

çatat

çaşat. çapat. çalat. sapat. saxat. sap. dəsdə. bütət. bükət. bülət. (büktə >
müştə) .

çatçılmaq

sıtılmaq . sitilmək . çıtılmaq. çitilmək. qırçılmaq. kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}.
sökçülmək. didçilmək. - gözü sitiləsi.

çatı

1. səki. sıxı. sədd. bağac. (çatı çatmaq: sədd qurmaq) 1. kürsü. qursu. şasi. 1.
tavan. -çaxma çatı: taxma çatı. qondarma , qoyma çatı, tavan. asma tavan. kazib
səqf. 1. sürgə. bir kərədə daşınan yük. 1. tağuş. tarus. tovaz. tovağ. tapuşun,

damın iç üzü. səqf.
-bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı: burada artığ olan nərsələr yerləşilir. çalva.
çalav. salay. salav. salva. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda)
-çatı ortasında boş qoyulan qat: sərə qət. (sərəqət). sala qat. (salaqat). sərəqət. salaqatda quş yuva qurub.
-çatı ortasında boş qoyulan qat: salaqat (sala qat). sərə qət. - salaqatda quş yuva
qurub.
-çatı qat: salğar. başdam. balaxana.
-çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). atqı. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.

çatıq

çatığ. 1. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. sinğiş. siniş. sınğış.

sınış. istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ
vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq. 1. uçur. ara. tənəffüs.

-oxu atarkən, kirişə, çilliyə dayanan, dibindəki çatığ: sovur. sufar. sovar. sofar.
soxur.
-ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. dəmir siğ. - ağac siğ.
-satığ çatığ edmək: satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. əl ələ
sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.
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çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığlamaq. satığlaşmaq. satığ çatığ edmək. əl ələ

sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.
çatıqlaşmaq

çatığlaşmaq. çatığlamaq. satığlamaq. satığlaşmaq. satığ çatığ edmək. əl ələ

sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.
çatıl

çalıt. çəlit. satıl. salıt. sağut. 1. sav. kəsər aracların ağzından pürüzlərin,

qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi. 1. çaxmağ daşına
çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi.
çatılamaq

tağuşlamaq. taruslamaq. tağuş üzrə işləmək. damın iç üzünü yapmaq, örmək,
boyamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.

çatılı

-üstü çatılı, qapalı yer: sayavan. böyük çardağ. qoruluq. sıyırma. siyirmə. sıyırqı.
sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking.
-böyük, yüksək çatılı ambar: salğar. sarpın. sarpun. hanqar.

çatılmaq

çartılmaq. satılmaq. ayırılmaq. cırılmaq. yırtılmaq. - köynəyim çakı satılmış.

çatılmaz

uğranılmaz. -uğranılmaz arman.
-ölkə nədir. -əl çatılmaz arzuların, gözkəmdəki özləmlərin yatan yeri. (gözgəm: üfüq).

çatılmış

-birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr: satağ. çatağ. darağ.

çatınca

- ata ana körpüdür, sevgi yara çatınca.

çatının

-tağuşun, çatının dış üzü: tapuş. dam.

çatır

çitir. çıtır. sətir. sətr.
- alaçıq, çadır qaravulu: alançıq saxcısı. (saxçı: qorucu). - eşik saxcısı: eşik ağası:
qapıçı. (saxçı: qorucu).
-günlük çadır: saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}. sığqaç. sağac. sıyıc.
çevrələyində açığı olan yekə çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır
qurmaq.
-çevrələyində açığı olan yekə çadır: saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}.
sığqaç. sağac. sıyıc. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır
qurmaq.
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-üz bölümü torla qapalı çadıra: turban. torban. torba biçimində olan baş, əğin örtüyü.
burqa.

çatırı

-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy.
siğ.

çatırın

-çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün: salqan. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit.
baş düğün.

çatırlı

çitirli. çıtırlı. sətirli. sətrli.

çatırtma

sağaltı. sağaltım. otama. otalama. dərmanlama. dərman, əlac edmə. tədavi.

çatış

1. çəliş. yarqış. yarqıc. ixtilaf. dava. dağva. dəva. 1. ulaş. irtəş. yetiş. -düşənlərə
yardıma ulaş.

çatışar

-can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.

çatışmaq

tapışmaq. ulaşmaq.

çatıştırmaq

çatışdırmaq. 1. tapışdırmaq. ulaşdırmaq. 1. tapışdırmaq. çatdırtmaq. yetirtmək.

verditmaq. 1. tapışdırmaq. birləşdirmək. qavuşdurmaq.
çatıt

ulat. irtət. yetir. -bunu ona ulat.

çatıta

-çatıda boyuna atılan dirək: salındırma.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.

çatıtan

-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

çatıtmaq

< çatı. satmaq. dalqıtmaq. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq. reklam, təbliğat
edmək. - satılan nərsə ilə alınan nərsə arasında çox əsgik var.

çatıtmaq

satmaq. qorumayıb ələ vermək. - kişi dosdun satmaz.

çatqa

çatğa. satğa . şəqqə < ikiyə bölünmüş nərsənin bir tikəsi.

çatqal

çatğal. sarqal < darğal. satğal. savqal. darağ. balaxana.

çatqalamaq

çatğalamaq. satğalamaq . > şəqqələmək. ikiyə bölmək.

çatqalanma

satqalanma. qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma. tıxnığma.
sıyğınma. sıyrınma. (> sir olma) dartqalanma. qatqalanma. saturasion. işba'
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olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni görünməzin
edmək) .

çatqaş

çatğaş. çatğaşlama. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. oxaş. oxlaş.

suvalama. sıvalama. həmsəthləmə. miyzanlama.
çatqaşlama

çatğaşlama. çatğaş. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. oxaş. oxlaş.

suvalama. sıvalama. həmsəthləmə. miyzanlama.
çatqıtmaq

çatğıtmaq. çatdırmaq. çatğızmaq. təkdirmək. təkirmək. dəğirmək. dəğgirmək.

gətirmək. gətgirmək. yetirmək. yetgirmək. (təkizmək. təkdizmək. dəğizmək.
dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək. yetizmək. yetgizmək). -bunu ona təkiz.

çatqızmaq

çatğızmaq. çatdırmaq. çatğıtmaq. təkdirmək. təkirmək. dəğirmək. dəğgirmək.

gətirmək. gətgirmək. yetirmək. yetgirmək. (təkizmək. təkdizmək. dəğizmək.
dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək. yetizmək. yetgizmək). -bunu ona təkiz.

çatlaq

çatlağ. 1. yalav. yalağ. (çalağ). cırıq. -qapı yalağından baxma. 1. çatdağ. yanav.

çanav. -haçarı duvar yanavında götür. 1. çat. sınıq. qırıq.
çatlaqın

-duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun tutmağ üçün tıxalan, sürülən sıvıq: tıxaq.
tıvaq. sürünc (> sorənc (fars)}. zamısqa. (za masqa) bətunə.

çatlaqıntan

-idiş çatlağından süzər. (qab sınan yerdən süzər).

çatlaşmaq

saçlaşmaq. sanclaşmaq. raslaşmaq.

çatlıq

1. şadlıq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq.
xoşallıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc.
sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş.
söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik.
sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət.
xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. çadlığ. şadlığ. saçağ. şadağ.
xoşallıq. şənlik. sürən. 1. çatlığ. saya. sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan.
yüngül. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir
baxış. - saya başlı.
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sarı. örtük.
-çatma çalıq: sal boylu. sal. salsür. uzun boylu. təfsirlli. təfsilatlı.

çatmaq

1. çətmək. dəğmək. yetmək. ərişmək. varmaq. -bu ayaqla yarına evə dəiğiriz. ivək evə dəğməz: tələsən yolda qalır. 1. dərmək. dərinmək. dərk edmək.

ulaşmaq. varmaq. 1. tutmaq. -uçaqların heç birin tutammadım. 1. tapmaq. 1.
satmaq. çartmaq. ayırmaq. cırmaq. yırtmaq. (qosəstən (fars)}. 1. satmaq.
yükləmək. bıraxmaq. - öz işivi heç kimə satma.
-çatı çatmaq: sədd qurmaq.

-kökünə, əslinə, zatına çatmaq, qovuşmaq: düzəlmək. tözəlmək.
{(tap < met > pat (sanskirit) topar (ispanya): çatmaq)}.
-usu (ağlı) çatmaq, qəd vermək. dişi ötmək. dişi kəsmək.
çatmamış

-çatmamış çağı açmamış gülü
-ins cin ayağı çatmamış yer: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz.
tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.

çatmasan

-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.

çatmaz

sapır. kötü. olmasın. pozuq. - ondan belə sapır iş görünməmişdi.

çatmaza

- dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir: püf! sassıq əkən: bu nədir.

çatmazlıqı

-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

çatraq

çatrağ. sındağ. neçə yolun qovşağı. meydan. iskuer.

çatran

çatan. örtən. qapayan. gizlədən. buran. bürügən. sater. (# satan. açan. ifşa
edən) .

çatsa

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

çatsın

toxdasın. yetişsin. dolsun. -mənim əlimə bir tümən toxdasın.

çatşuq

çaştuq (> çaşt (fars)}. saçaltı. tutğuc. tuştuğ. qəhvəaltı. ağızalma. sübhanə.

çattaq

çatdağ. çatlaq. -yanav. çanav. -haçarı duvar yanavında götür.
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-bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə) çatdı:sara sara sarıb gəlib sarısına
çıxdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.

çattım

- gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) (sığa: sıya. sıyğa. sağa. səfa).

çattıran

-söz yaladan, çatdıran: yalavac. (peyamrəsan. peyğambər). -yaş küyməz, yalavac
ölməz: yaş yanmaz demə, elçi ölməz demə.

çattırmaq

çatdırmaq. 1. tapşırmaq. devirmək. vermək. bağışlamaq. yükləmək.

barçatmaq. ötürmək. təslim, təhvil edmək. 1. çatğızmaq. çatğıtmaq. təkdirmək.
təkirmək. dəğirmək. dəğgirmək. gətirmək. gətgirmək. yetirmək. yetgirmək.
(təkizmək. təkdizmək. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək. yetizmək.
yetgizmək). -bunu ona təkiz. 1. çağdırmaq. sağdırmaq. savdarmaq. səvdirmək.

sovq edmək. göndərmək. yetirmək. - səni tanrı mənə savratdı.
-söz arası çatdırmaq: sürtmək. söyləmək. -o gün sürtdüyüm söz yadındamı.

çattırtmaq

çatdırtmaq. tapışdırmaq. çatışdırtmaq. yetirtmək. verditmək.

çatu

cadu. 1. yalva. yelvə. tutğu. tutuğ. sehr. -tutğulu su: cadulu, sehirli, şəfalı su. 1. >

şato. (chateau (fırans) < . dam.
-cadu, tilism sözü: sına. vird.

çaturmaq

saturmaq. ardarda düzmək. - mıncığları sapa çaturmaq.

çav

sav. 1. çağ. cah. suv. su. tutu. tutuc. şan. san. çapa. saxa. bağdal. daraq.

ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət. 1. bac. xirac.
çavçamaq

savçamaq. çalçamaq. çalçığlamaq. saçma sapan qonuşmaq. saçmalamaq. bitir çalçavı!.

çavıq

çağıq. savıq. açıq. vazeh.

çavır

çavrı. çağır. çağrı. savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər) 1. səs. ötüş. sıylav. sılav.

də'vət. 1. söz. söy. kəlmə. 1. bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş. qanı.
tanı. 1. danışma. öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. san. şan.
şöhrət. ün. səs səmir. 1. nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi. iblağ. ittila'. 1.
bildiri. tandırı. tanırı. oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq.
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{tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi
(fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.

çavış

çağış. > tabış. tavış. 1. > avaz. 1. ehzar. cəlb. 1. dəvət. 1. kömək istəmə. 1.

səslənmə. 1. tilfun. 1. dua. 1. istək. tələb. istida. yaxış. sorağ. sorat. xahiş. 1.
nida. 1. səs. səda. -qısa çağış: qısa səs. 1. sav. savış. söylənti. sorağ. sorğa.
xəbər. -çağış çıxdı: xəbər gəldi. -çağış yetirmək: xəbər çatdırmaq. 1. gurultu.
fəryad. -çağış uğlatmaq: hay küy salmaq. -bir çağış tıpırtı çıxmadı. 1. savış.
tavış. çağış. çağız. sez. sız. səs. - heç kimdən bir sez çıxmadı.
çavışlamaq

çağışlamaq. > tabışlamaq. tavışlamaq. 1. > avazlamaq. çağırmaq. bağırmaq. 1.

savırlamaq. savıclamaq. xəbər vermək. bəşarət vermək.
çavışlanmaq

> avazlanmaq. tabışlanmaq. tavışlanmaq < çağışlanmaq. çağırışmaq.
bağırışmaq. səs çıxarmaq.

çavışlaşmaq

çağışlaşmaq. > tabışlaşmaq. tavışlaşmaq. 1. > avazlaşmaq. çağırışmaq.

bağırışmaq. 1. savırlaşmaq. savıclaşmaq. soraşlaşmaq. sorağlaşmaq.
sorğalaşmaq. xəbərləşmək.
çavıt

çağıt. savıt. qovt. səs.

çavluq

çağluq. yeğən. enən. inən. doğurca. qolçağ. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl. quzun.

oğul oğlu. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.
çavrı

çavır. çağır. çağrı. savır. savrı. (sorağ. sorğa. xəbər) 1. səs. ötüş. sıylav. sılav.

də'vət. 1. söz. söy. kəlmə. 1. bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş. qanı.
tanı. 1. danışma. öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. san. şan.
şöhrət. ün. səs səmir. 1. nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi. iblağ. ittila'. 1.
bildiri. tandırı. tanırı. oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq.
{tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi
(fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.

çavrıq

çağrıq. savrıq. mənşur. manifest. qeyim (əsasi), açıq bəyaniyyə.

çavşaq

çağsağ. yavşağ. sürşük. gedəsək. gedgedə. dərisik. tədricən. tədrici.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

çavtırma

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

çavdırma. savdırma. 1. bir başdan savma sulama. 1. savaq. yolun, axar suyun

qollara ayrılan yeri.
çavuş

xəbərçi. -çavuş yox, savuş yox. (savuş: xəbər).

çay

üzən. ırmaq.
- qapma, çay pulu: yasaq qazanc. rüşvət
-çay pulu: qaparuz. salıvar. səlivər. rüşvət. yasaq qazanc, yaran, yaranc, yarac. yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.
-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir.
(yuğru: xəmiri)
-çay daşı yosun tutmaz, yalnız qalan evin qurmaz.
-çin çay: acı çay.
- salma çay: şirin çay.
- yala çay: çala çay: dala çay: bayağı, sadə çay.
-suyuğ çay. (suyuğ: rəqiq).
-dal çay: acı çay. (dal: saya. sadə).
-güc coşanda, çay daşanda.
-susuz çay: tinçay.

çayan

quyruqlu. əğərəb. əğrəb.

çayın

-çayın köpürüb, dalqalanıb axması: savruğmaq. - yaz ayları ırmaq çaylar savruğar.
-çayın ən dərin yeri: quvu. quyu.
-bir neçə nərsənin (yolun, çayın) birləşdiyi yer: saçır. sapır.
-söylər aşıq: -od olursan, samanın, gül olursan, tikənin, su olursan, çayın ollam, hər
nə desən oyun ollam.

çaytan

-çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü: süvluğ. sülük. sivlik. su ibiyi.
-çaydan, qorı kimi suyuq qablarının damızma, süzütmə qamışı: düdük. lülüş.

çeçen

sözəvər. sözəbar. sözəbal. sözəmal. aytğan. söz sav, danışıq gücü, bilşi olan.
(suxəndan. suxənvər).

çeçenliq

çeçenlik. sözəvərlik. səzəbarlıq. səzəballıq. səzəmallıq. aytğanlıq. söz sav,

danışıq gücü, bilşi olmaqlıq. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. suxəndanlıq).
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keçəmək. saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. 1. boğazına qaçmaq. 1.

sözü ağzında qalmaq.
çeqnə

-(tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi) . -tıncıvı gəvə, sonası gəpə.

çeqnəmək

- sözün çeğnəmək: sözün bitirməmək.

çeqnəmək

çeğnəmək. sıvatmaq. çırpıp əzmək. tapdatmaq. əzib yerə sərmək.

çeqnəyib

-çeğnəyib əzmək: yencitmək. tıncıtmaq.
-hövülgən, tələsik çeğnəyib udmaq: güvələmək. gəvələmək.
-nərsəni bala bala sürtüb, çeğnəyib, oğub aparan: yeyici. yeğici. yeyəgən.
sayağan. soğayan. sovağan.

çert

çırıt. çırt. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. qıvır zıvır. qıvır savır. qatıq.
qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.

çertmək

çərtmək. qartanlamaq. çartanlamaq. sapınmaq. sapmaq. yoldan çıxmaq,
çaşmaq.

çeşit

1. sov. sav. (> suv (fars)}. ( < savmaq). cür. təhər. qılıq. -nə sov adamdır. -o sov
elə, bu sov elə, ama belə eləmə. -elə keçdi ki, necə, nə sov olduğn bilmədim. 1.

tevür. 1. çəşir. çəkər. çəkir. ( < çəkmək). təhər. təhir. təkir. tür. cür. nov'. - iki
çeşir. - üç çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı çeşirdəndi.

çeşitlənmək

türlənmək. dəğişinmək.

çeşitlərintən

-soyuq yerlərə alışqanlı qartal çeşitlərindən: durumtay.

çeşitli

1. dartlı. dərtli. dəritli. novi. bir çeşitə bağlılıq. 1. təkmə. dəğmə. hər. -dəğmə
qılınc qılındı: hər oyundan çıxdı. -təkmə qılınc qılınma: olmasın iş işləmə. hər
oyundan çıxma. çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. sırtınma. üzlənmə. 1.

qollu. -doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır,
çörəkçini bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın
gözünlə.

çeşitsiz

seçitsiz. saçıtsız. səciyyəsiz. karaktersiz. xuysuz. qılıqsız .

çeşqil

çeşgil. saçqıl > şişgil. canlıda, bitgidə ərkəklik yarağı.
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yolaqlanmaq. bulaqlanmaq. -suluq olsa qara topraq

yolaqlanar.

çeştil

çeştil. seçtil. saçtıl. səciyyəli. karakterli. xuylu. yaradılışlı. qılıqlı.

çevərəq

çevərək. çövərək. çövrək. çevrək. dövərək. dövrək. devərək. devrək. səbət.

çəpət. sərbət. quşaq. şərayit. mühit.
çeviq

çevik. 1. sevik. sivik. sürnək. sünək. sırnığ. əsnək. qıvraq. 1. tetik. didik. gözü

açıq. dəqiq. 1. satanğ. şuluğ. tovuk. enerjik.
çevir

1. devir. dolaşım. dolanım. sürüm. tədavül. sirkülasyon. 1. devir. üz!. acıt. qır.
böl. qopat. kəs. oğ. poz. dəl. aşıt. sındır.
-işin düşsə utanmaza, üzün çevir bas duvara.

çevirən

-gələn nərsənin (güc, ışığ, iliktirisitənin) yönün çevirən arac, nərsə: sovğuc. sovğac.
savğuc. savğac. dönüşdürüc. dönüşdürəc. (dəğşiş, təviz, təbdil, təhvil, , edən.
commute. transmute. transform). -ıldırım savğacları.

çevirib

-şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib çöndərərək
pişirmək: tovuşmaq. tavuşmaq. kabab çəkmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab
edmək.
-qabı çevirib, başına çəkmək, içmək: tikmək. dikmək.

çevirmə

-nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol, sala, çara: savacağ.
savac. savağ. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış.
-su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd, səd, nərsə: savacağ. savac.
savağ. savağbaşı.

çevirmək

1. yandırmaq. qaydırmaq. 1. tivürmek > devirmek. təkürmek. tekrümek. 1.
tutmaq. yönətmək. yönün dəğişdirmək. -çırağı bura tut. 1. devdirmək.
döndürmək. savırmaq. sovırmaq. nərsənin yolun dəğişmək. nərsəni olduğu
yoldan, durumdan caydırmaq. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş atılan oxu
savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək. 1. döndürmək.

sarpıtmaq. nərsənin qırağın qəddəmək. - şalvar qollarının ağzın sarpıtıb girdi
suya. 1. burmaq. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. - bizə sarı
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saran yox artıq.
- sözü çevirmək:danışıq yönün sapdırmaq, dəğişdirmək.
-sırt, dal çevirmək: sırıt atmaq. saymamaq.
-nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək: sarmaq. - ip sarmaq: ip
çevirmək. (# sərmək: sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq. - ip
sərmək: ip açmaq, uzatmaq)
-nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək: sarmaq. sarpmaq. səyirmək.
səğirmək. səkirmək. - suyu bizə sar.
-toza çevirmək: yelləyib tozun almaq. (savırmaq. yelə vermək. yellətmək. uçurmaq.
tozatmaq. - var yoxun savurdu getdi).
- quyruq çevirmək: quyruğu omuzlamaq: quyruğun qısmaq: ürküb qaçmaq,
çəkilmək.
-üz çevirmək:nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək,
xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. kürmək.
kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək.
büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz.
qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}.
- küt çevirmək: hər nəyi qartıb qarışdırmaq. sabalamaq.
-üz çevirmək: sakınmaq. qaçınmaq.
-dal çevirmək: tərsəkmək. xəyanət edmək.

-təri çevirmək: öbür, gizli üzün göstərmək.
çevqəlmək

çevgəlmək. devgəlmək. yüvgəlmək. sarılmaq. hörəlmək. burulmaq.

çevqətmək

çevğətmək. (çərmətmək). yorğatmaq. sarğatmaq. iki nərsəni birbirinə qatıb

hörmək, toxumaq, qarışıtmaq. məxlut edmək. -sarğalı saç: rəhli sapla hörülmüş
saç. -sarğalı at: quyruğu rəhli sapla hörülmüş at.

çevrə

1. salaq. bölüm. 1. saran. mühut. sahə. məkan. - telvizya saranı: telvizya məkanı.
- ədəbiyyat saranı: ədəbiyyat dayirəsi. 1. siçi. sınır. hudud. 1. dəğrə. dəvrə.

(buramın > piramun) kənar. ətraf. -evin təkrəsi.
-göz, pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə: sıyrım. sıyırım.
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sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.

çevrəbəri

-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.

çevrəq

çevrək. çövərək. çövrək. çevərək. dövərək. dövrək. devərək. devrək. səbət.

çəpət. sərbət. quşaq. şərayit. mühit.
-gedib gəlinən, dolaşılan çevrək, məhdudə: yörüngə.

çevrələmək

quşatmaq. belləmək. girdələmək.

çevrələnmiş

-çevrələnmiş, qorunmuş yer: sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq.

çevrələyən

-nərsəni saran, çevrələyən:saratuq.

çevrələyib

-nərsəni çevrələyib durmaq: sarışmaq. (sataşmaq: dönərək nərsiyə dəğib,
toxunmaq, toxunub keçmək) .

çevrələyintə

-çevrələyində açığı olan yekə çadır: saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}.
sığqaç. sağac. sıyıc. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır
qurmaq.

çevrəli

siçili. sınırlı. hududlu.
-çevrəli, saraylı sarılı böyük yer: saray. sarac. qaray.
-nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab: təpsi < səpsi. yəpsi. sini. tabağ.

çevrənə

-kəndivə görə düşün, çevrənə baxıb biçin. (biçin: tədbir qıl. səyasət götür).

çevrənən

-şırıq biçimli çevrənən nərsə: yanğaq. yanaq. çarçıva.

çevrəni

-çevrəni bəkləyən geridə qalar. -irəli!.
-çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək: tibirlənmək. təpirlənmək. girəklinmək.
qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. ucqanmaq. salğınmaq.
kibarlanmaq.

çevrənin

-yalnızlıq çevrənin boşalması yok, başın boşalmasıdı. (için yoxalmasıdır).

çevrəsi

-çevrəsi sarılı yekə yapılara verilən ad: saray.
-çevrəsi, üstü qapalı yer, dam: salma.
-nərsənin çevrəsi: dəğrək. dövrək. -quyu təğrəği: biləzik.
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-nərsənin durma, yaşam, dəvamlanma çevrəsi, şərayiti, imkanatı: durmuş.
dumruş. tumruş. -durmuşmuz çox pisəşmiş. -çevrimdən bəri iş durmuşu heç
dəişmədi.

çevrəsin

-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq: quşgözü.

çevrəsinə

-bir yerin çevrəsinə sınır kimi çəkilən enli taxda: sək. səkə.
-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.
-nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək: sarmaq. - ip sarmaq: ip
çevirmək. (# sərmək: sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq. - ip
sərmək: ip açmaq, uzatmaq) .
-ortası dəlik bir nəyin çevrəsinə sarılan tel, sap: dövələ. dövlə. tövlə.

-nərsə başına, çevrəsinə yığışmaq: üşümək. üşmək. birikmək. toplanmaq. dərilmək.
darılmaq. (# uçmaq: dağılmaq. çalınmaq. saçılmaq).
-öz çevrəsinə yığılmaq: yumurlanmaq. nərsə çevrəsinə yığılmaq.

-nərsə çevrəsinə yığılmaq: yumurlanmaq. öz çevrəsinə yığılmaq.
çevrəsintə

-bir nərsənin çevrəsində olan açığlıq, boşluq: yanğırıq.
-bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq: səğirmək.
səğrimək. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım
səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.

çevrətən

-(çevrədən iyi dəğərlənməmiş iyi işçi). { -əkin əkib adın yazar tikan dağına}.

çevrətən

-çevrədən ayrılmış yer: səbət. çəpət. səhnə.

çevrəvi

-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə.

çevrəyə

-başdan çevrəyə (alna, üzə, yana, dala) çıxan, düşən, sarğan saç: saçağ <>
sağac.
-çevrəyə görə gözə çarpan dək dəğişik, marağlı olan nərsə: sırboyaq. sığboyağ.
sığbodağ. orijinal.
-çevrəyə, duruma görə, nərsənin uyarlamağa yarar arac: tovuc. ( < tovmaq). ana
düğmə. yoluç. fərman. dəstur. (toggle). -bu işin tovucun bul.
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-özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ:sarğuc. >
sərpuş. hər örtük.

çevrilmək

-çönüb çevrilmək: çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən
(fars)}. talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq.
təprəşmək. təkan yemək.

-bir yana, yönə yönəlmək, çevrilmək: üz tutmaq. -gedgedə sağa üz tutdu.
çevriştirilmək

çevrişdirilmək. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. dönüştürülmək.

yorulmaq. koruqsumaq. koraqsumaq. -hər nəyi şuxluğa tökütür. -mənim sözümü,
şuxluğumu, ciddiyə tökülmə.

çeynəmək

- saqqız qılıb çeynəmək: durmadan təkərləmək. ağzından düşürməmək.

çəçəmək

1. çəçrəmək saçramaq. sıçramaq. saçamaq. sıçamaq. (> sərçə. səçə. çıpcığ). 1.
çəçəmək. saçramaq. sıçramaq. saçamaq. sıçamaq. (> sərçə. səçə. çıpcığ).

çəq

çək. 1. sınır. dalas. nərsənin, bir yerin, alanın qırağına çəkilən çək, sınır. 1.
çük. tək. tük. dib. künh. 1. tək. tük. çük. dib. künh. 1. domat. doman.

(dombaldan, qoğzayan arac). kırant. 1. domat. doman. (dombaldan, qoğzayan
arac). qaldırac. qanqıraq. cərsəqil. məncənaq. 1. domat. doman. (dombaldan,
qoğzayan arac). göyə çəkilmiş, dartılmış, uzanmış olan. minarə. (# comat:
quyu).

-nərsənin durduğu, bulunduğu çək ölçü: durub. durb. duruq. durq. ülgü. ölçü.
-qıt qıt (qətrə qətrə), çək çək, damcı damcı dalamaq: süzələnmək. sızalanmaq.
-əl çək görək: yaxşı görək. -yaxşı görək sənki toxsun, nə bilirsin çəkdiyin yoxsun.
-qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.

çəqə

çəkə. 1. çəggə. səkə. təkgə. təkə. 1. nuqdə -sıyaz, siyəz, duyqun, həssas çəkə,
nuqdə: sıvaq. zıvaq. zivək. zibək. 1. çəkgə. düzgək. düzək. düzgah. dəzgah.

dəsgah. dəstqah. dəsdqah. darağ. qoçqal. qoşqal. qoçqa. qoşqa. arsat. artas.
hörçün. sistim. nizam. 1. çəkgin. çəksin. saldağçı. içgin. içsin. çökənsək.
çökəsik. daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı.
qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq.
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qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu. üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
-gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab:
suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.

-nərsəni güclə, çəkə çəkə aparmaq: sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək.
sürtülətmək. sütrülətmək. sürümək. -uşağı heç nəyə sürsərətmə.
-yanın çəkə çəkə, yanqılışca, düşə qalxa yerimək: yan çəkmək. topallamaq.
axsamaq. -nəyindi niyə yan çəkirsin.

-çəkə çəkə: sürüdə sürüdə.
-çəkə qorxu, hədə qorxu, top təşər gəlmək: döğələmək. döğdələmək. dövələmək.
dövdələmək.

çəqəq

çəkək. kəkək. səpgil. sıpqıl. çıpqıl. xal. bənək. (şəbnəm) .

çəqələmək

çəkələmək. 1. çəkləmək. durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq.

öləçləmək. ölçələmək. gəzləmək. əndazə tutmaq. -acgöz, küprük (məğrur) yer
göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz. 1. ləkələmək. səkələmək. saçıramaq.

sıçıramaq.
çəqəmək

çəkəmək. çəkiləmək. çəkmək. salmıqlamaq. ağırlamaq. dartmaq.

çəqən

çəkən. 1. sıyan. mənyetik. 1. çəkici. sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran.

sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). cəzb
edən. cazib.
-su soran, çəkən nərsə: sonğıra. sorğa. sövğirə. somra. > süngər. isfənc.
- dərdi çəkən bilər, dayağı yeyən.
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
-ora bura, hər yana baş çəkən, baş soxan: sürsürük. sürsünük. > sümsük.
ləğzəndə. ləğzan. sülügən. sülük. avara avara dolanan. vırnığan.

-suyu sindirən, soran, çəkən: sünqəc < singəc. singər. (sindirmək: çəkmək). singər bez. -singər kağaz.
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-üz çəkən, qaplayan: üz örtükçü. suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. -duvarınsıvası
tökülüb.

çəqənin

-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).

çəqər

çəkər. çəkir. çəşir. çeşit. ( < çəkmək). təhər. təhir. təkir. tür. cür. nov'. - iki çeşir.
- üç çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı çeşirdəndi.

-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox
zor çəkər anlam verə yaşına.
- əməyi yengə çəkər, daduğu güveyə düşər. (yengə: muşata). (daduğu: ləzzəti).
(güveyə: kürəkənə)
-soylu soyuna, dəli dölünə çəkər. (soyuna: atasına). (dölünə: anasına).

çəqərəq

- güclə, çəkərək yencib çıxarmaq: sıtıb çıxarmaq.
-nərsəni bir yerdən çəkərək çıxartmaq: saçılamaq. - qılıncı saçıladı cumdu. acıdısa atıla (kmsə), batıbdısa saçıla (tikan) .

çəqəş

çəkəş. çəkləş. sıraş. sıralış. səf bəndlik. səf çəkiş. sətir bəndlik.

çəqət

çəkət. kürcə. kürtək. kürdə. kürdü. kürdən. köpdən. qıssa kürk. kot.

çəqəyi

çəkəyi. çənəsi. -çəkəyi (çənəsi) açıq: boşboğaz. ağzı boş. sayrağ. sayrağı. sayruc.
sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə.
çənəsi düşük. söz düşüyü. çox danışan, söyləyən. (vərrac).

çəqi

çəki. 1. nuxdəsi. -birləşim çəki, nuxdəsi: qatım, qovşum, ək yeri. sancaq. tutac.
tutaş. tuşac. sancığ. 1. sağı. sağu. çağu. ölçü. dartı. 1. çəkir. dartı. sal. ağrlıq.

ağram. 1. nuxdəsi. -nərsənin incə, həssas çəki, nuxdəsi: sorğıc. soğıc.
-nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq: qurumsamaq. yerikləmək.
- kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək: quşlamaq. kişləmək. kişələmək.
-nərsənin ən son yeri, çəki: sirgil. sırqıl.
-çəki itirib almaq: atıb artmaq. arıqlayıb kökəlmək. -biri yeyər artar, biri yeməz atar.

-suruğ çəki: dalqalı nəqqaşlıq.
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-çəkib çıxarmaq: ütgətmək. ütətmək.

-çəkib sıxmaq, bərkitmək: dartmaq. -yük dartmaq.
-çəkib çıxarmaq: soğurmaq.
-çəkib çıxart: soğur.
-çəkib süzütmək, uzatmaq, əsnətmək, sündürmək, sürdürmək: sozutmaq.
-nərsəni çəkib yerindən çıxarmaq, qoparmaq: soğurmaq. soğurtmaq. soğuymaq.
sökmək. -diş soğurmaq, sökmək: diş çəkmək.

-nərsənin içini boşaltdırmaq, çəkib çıxardırmaq: soğurtulmaq. soğuydurmaq.
-çəkib çıxartmaq, ayırmaq: sirmək. siyirmək. sırmaq. sıyırmaq. - yaşam dadın
ağzımda sırdı. - nə tez dosdundan sırdın. - onun tutağı, durağı yoxdu, sarılmadan
sırıb gedər.
-şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək. sixləmək.
şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.
-çəkib örtmək: sərmək. - çarşabı paltarlarların üstünə gər.
- çəkib, dartıb bağlamaq: sırıb bağlamaq
-çəkib, uzanıb gedən: sapıl. yol.
-için çəkib ağlamaq: sığıtmaq. sağıtmaq. sağutmaq. hıncqırmaq.

çəqici

çəkici. 1. çəkən. sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sinirən.

sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). cəzb edən. cazib. 1.
sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti
qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı.
sıyışlı. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli.
ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül
məzac. dilsuz. qəmxar .
çəqiq

çəkik. > keşik. çəkit. yasaq. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək. kürnəc.

kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab.
-dışa doğru çəkik, yığıq: tomurtuq. (# somurtuq: içə doğru çıxıq, yığıq. ).

çəqiqlənmək

çəkiklənmək. çəkillənmək. çəkinmək. pərhiz edmək.
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çəqil

çəkil. əkil. sürüş. sikdir.

çəqiləmək

çəkiləmək. çəkəmək. çəkmək. salmıqlamaq. ağırlamaq. dartmaq.

çəqilən

-aralı olan iki tikədə bir birininə keçib gəlmə üçün, aralarındaki yerdən alınan,
çəkilən yol: yolağ.

-nərsənin, bir yerin, alanın qırağına çəkilən çək, sınır: dalas. çək. sınır.
-bir yerin çevrəsinə sınır kimi çəkilən enli taxda: sək. səkə.
-ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd:
sapay. səpəy. savba. savğa.
-nərsiyə çəkilən üz, örtü: sərir. siltə. qılıf. qilaf. (rupuş. rukeş. puşiş)
-qolay alınan, tutunan (qəbul olunan), çəkilən, dartılan, öğrənən, əzbərlənən,
həzm olunan, aşınan: sınğış.
-çəkilən arx: kanal. salma.
-çəkilən nərsənin qabının ağılığı: sar. sarm.
-qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır,
qorxuluq: sakınduruq. saxlac.

çəqilər

-su tökülməz quyuya, çəkilər su quyudan.

çəqili

çəkili. 1. çəkirli. çağlı. çağıl. sallı. dartılı. ağramlı. ağır. 1. salmıqlı. ağramlı.

ağır.
-qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli:
qurumsaq.

çəqilib

-çəkilib yolunaraq bütün çıxarılan dəri: yoluğ. fırığ. fılığ.
-suyu çəkilib yığılıb büzülmək: soğalmaq. - soğalıb solağmaq.
-çəkilib ayrılmaq: sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq. dalqınmaq.

çəqilir

-söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir: (söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt
sulunğa, qazanğ qatınğa) 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə
uyğundur. 1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

çəqillənmək

çəkillənmək. çəkiklənmək. çəkinmək. pərhiz edmək.

çəqilmək

çəkilmək. 1. saplanmaq. - sağa gedirəm, sağa saplanır, sola gedirəm, sola
saplanır. 1. savrılmaq. sovrılmaq. soyulmaq. sıyrılmaq. çıxarılmaq. lütlənmək.
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1. sığınmaq. kəsilmək. - qoyunun sütü sığmış. 1. soğulmaq. sorğılmaq.
dartılmaq. sinğmək (içəri cummaq. azaymaq). - sular soğuldu: toprağa sindi. - mal
davarın sütü soğuldu. - qanı soğulmuş, əti tökülmüş bir gənc. - pəs sənin qeyrətin
hara soğuldu: geddi. 1. axınmaq. savrulmaq. sevrilmək. səvrilmək. (rəvan
olmaq). - tünüz günüz ürək sənə savrulur.
-öz içinə çəkilmək: sindirəmək.
-öz içinə çəkilmək: sindirəmək.
-sapa çəkilmək: saplanmaq.
-birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq: sevişmək. səvişmək. sövüşmək. söyüşmək.
süyüşmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. (soxuşmaq: birbirinə güclə,
basaraq girmək, taxılmaq).
-ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq. (> qorixtən (fars)}. kürükmək. küyrükmək.
geyrikmək. geyikmək.
-öz yerinə çəkilmək: quyruq qısmaq. quyruğun yığmaq. əl ayağın yığışdırmaq.
-ürküb qaçmaq, çəkilmək: quyruq çevirmək. quyruğu omuzlamaq. quyruğun qısmaq.
-suyu çəkilmək: soluşmaq. (# suluşmaq: suya düşmək, gəlmək).
-içə çəkilmək: çəkinmək. utanmaq. usanmaq. qısanmaq. oyalmaq. üşənmək.
üzənmək. (# qusanmaq: dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq).

-yay kimi çəkilmək: yaylanmaq. yaysanmaq. dartılmaq. gərinmək.
çəqilməli

-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq.
ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.

çəqilmiş

-salıq, çəkilmiş qılıc: dal qılıc. (dal: lüt. boş. çıplaq).
-şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib çöndərərək
pişirmək: tovuşmaq. tavuşmaq. kabab çəkmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab
edmək.
-suyu çəkilmiş, solmuş: sarı soruğ. soğar solağ. arığ soluq. lağır züğürt.
-çəkilmiş arx: salma su.
-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.
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çəqilmişsə

-su basırsa qarışqalar balıqlara yem olur, çəkilmişsə qarışqalar balıqları yərmiş.

çəqilti

-süt çəkildi: sağlıq savaldı. sağma, sütlük çağı bitdi.

çəqimə

-sınağa çəkimə: dənək. - iç üz tovda, dənək pulda. (tovda: qızğınlıqda. sınılıqda).

çəqimli

çəkimli. 1. yolcaq. dözümlü. 1. cəzzab. - üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum,
məlih, cəzzab: ısı sıt. sırtı ısıq. sırtası ısıq.

çəqin

çəkin. 1. səkin. həzər ed. 1. ölçüsün. həddin . -çəkin, ölçüsün, həddini
bildirmək: silkib daşlamaq. silkəvətmək. 1. sıxın. sifin. utan. 1. həzər.
-bir nəyin çəkin, sınırın aşmaq: qudurmaq.

çəqinə

- çəkinə çəkinə, çağına yağına baxmadan: sırılı sırısız. sıralı sırasız. sırıqlı sırıqsız.
yerli yersiz.
- çəkinə çəkinə, çağına yağına baxmadan:sıralı sırasız. sırılı sırısız. sırıqlı sırıqsız.
yerli yersiz.

çəqiniq

çəkinik {> çəkidə (fars)}. sıyğırıq. sızırıq. sızğırıq. süzmə. sızma. yaxma. yaxım.

şirə. şəhd. - yaxma bal. - yaxma tiryək: tiryək şirəsi, yanığı.
çəqiniş

çəkiniş. 1. keçiniş. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş,

dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam
keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. sürnüş. yaşantış.
yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş.
özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi. 1. susayış.
suysayış. mətanət. mütəməkkinlik. təməkinlik. 1. yasaq. keşik < çəkik. çəkit.
oruc. qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş.
künəş. künəc. pərhiz. ictinab.
çəqinqən

çəkingən. 1. quluçqa < qoruçqa. üşəngən. sınğın. singin. sısqa. kovlaq. kovlaş.

korlaq. korlaş. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl. 1. silik.
utanqaç.
çəqinmə

çəkinmə. pərhiz.

çəqinmək

çəkinmək. 1. asda asda geriləmək. 1. üşənmək. üşüşmək. təmbəlləşmək. 1.

içə çəkilmək. utanmaq. usanmaq. qısanmaq. oyalmaq. üşənmək. üzənmək. (#
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qusanmaq: dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq). 1. sütrənmək. sürgənmək.

dartınmaq. 1. yan çəkmək. yan gedmək. qırağ durmaq. sakınmaq. pərhiz
edmək. -içgili yığvalardan yan çəkin. 1. tutunmaq. pərhiz, ictinab edmək. yalandan tutun. 1. uyazmaq. usanmaq. utanmaq. utsanmaq. uşazmaq. həya

edmək. 1. yaşınmaq. üzün tutmaq. pərhiz edmək. 1. sapağmaq. sapalmaq.
sapmaq. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. sürmək. sürünmək. sürüb gedmək. 1.
sıxınmaq. sifinmək. sıxcınmaq. sıxışmaq. sifcinmək. sifişmək. utanmaq.
tutqunmaq. durqunmaq. -sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan. 1.
sıymaq. sımaq. qorxmaq. kürənmək. pərhiz edmək. 1. səkinmək. saxlanmaq.
ehtiraz, ehtiyat, həzər edmək. 1. sınğmaq. sinğmək. cəzb olmaq. özünə
dalmaq, girmək. 1. tezinmək. dartınmaq. -bilməm o məndən nədən tezinir. 1.
saxlanmaq. saklanmaq. - məndən nə üçün saxlanırsın. 1. çəkiklənmək.
çəkillənmək. pərhiz edmək. 1. çəkginmək. gizinmək. gizginmək. keşinmək.

keşginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq.
qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq.
kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs.
kis. {1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq.
qurunmaq). 1. səkinmək. sakınmaq. (sanğınmaq. sanığmaq). 1. sakınmaq.

gizlənmək. örtünmək. (# sərinmək: özünü vermək)
-yerdə çəkinmək: sürəlmək. süyrəlmək. südrəlmək (üzbək) sürünmək.
-gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən çəkinmək: sakğınmaq. sayxınmaq.
yayğınmaq.
- sakınmadan: düşünmədən.
- düşünüb çəkinmək: sağınıb səkinmk
- sağınıb səkinmk: düşünüb çəkinmək.
- can sakınmaq: can qorumaq.
- bəğənmədiğin yerdən kimsədən sakın.
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-qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır,
qorxuluq: sakınduruq. saxlac.

çəqinməli

çəkinməli. pərhizçilik. pərhizkarlıq.

çəqinmətən

-düşüncəsin çəkinmədən söyləyən: usmuş. usmanlı.

çəqinməyən

çəkinməyən. qıyan. əsirgəməz. əsirgəməyən. muzayiqə edməyən. -silib atmağa
qıyan.

çəqinsiz

çəkinsiz. sırısız. sırıqsız. sırasız.

çəqintirmək

-qorxudaraq bir işi yapmaqdan çəkindirmək: sindirmək. (sındırmaq) dindirmək.
yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. ürkütmək.

çəqintirtmək

çəkindirtmək. sınğdırmaq. sınğıtmaq. sinğitmək. sinğdirmək. cəzb editmək.

yedirtmək. özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq.
çəqir

çəkir. 1. səğir. səkir. səyir. sənğir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). dağ təpəsi. 1.

təpə. 1. çəkər. çəşir. çeşit. ( < çəkmək). təhər. təhir. təkir. tür. cür. nov'. - iki
çeşir. - üç çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı çeşirdəndi. 1. çəki. dartı. sal.

ağrlıq. ağram.
-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.

çəqirqə

-çəkirgə quşu: sığırcığ.

çəqirlənmək

çəkirlənmək. çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq. dartınmaq. ağırlanmaq.

çəqirli

çəkirli. çəkili. çağlı. çağıl. sallı. dartılı. ağramlı. ağır.

çəqirtəqli

-yemişin çəkirdəkli, yeyilməyən bölümü: kütün.

çəqirtəyə

çəkirdəyə. burcaqa -bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə) çatdı:sara sara
sarıb gəlib sarısına çıxdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib
mətləbə çatdı.

çəqirtəyin

-çəkirdəyin, qabıqlı kəpəkli nərsənin içi, özü: toxu. iç. məğz.

çəqisin

-əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək: salbamaq.
sambamaq. samlamaq. sallamaq.

çəqisiz

çəkisiz. salmıqsız. ağramsız. yüngül.
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çəkiş. 1. sevgi. yenğ. yenğiş. əğilim. sığış. sıyış. meyl. meyil. 1. çəkişmə.

satav. satıv. dartış. dartışma. tutuş. qavqaş. istək. tutsuq. çıxılda. da'va. iddia.
1. uzatma. sürmət. ertələmə. təmdid. 1. təpgi. təpgü. əğim. meyl. -artığ yaşama
təpgim qalmadı. 1. tutuş. dartış. qızma. salmaş. bazxast.

-çəkiş bəkiş: at tut. atış tutuş. çaba yapa. (gir o dar).
-çəkiş bəkişmək: tutqulaşmaq. tutqılaşmaq. dartışmaq.

-çınış sınış {çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}: təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə
gedmə, sorub bilgi əldə edmə). təkiş soraş. təkiş sorğaş. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

çəqişmə

çəkişmə. çəkiş. satav. satıv. dartış. dartışma. tutuş. qavqaş. istək. tutsuq.

çıxılda. da'va. iddia.
çəqişmək

çəkişmək. 1. dəğişmək. təkişmək. ucraşmaq. baş vurmaq. muraciət edmək. işgilizi özünüz açanmadız, ağalığa təkişin. -yasıya təkşli: qanana uyqun. 1.
dəğişmək. təkişmək. pənah aparmaq. -yalnız tanrıya təkiş. -bu qıyından kimə
təkişim. (qıyından: zulumdan. cəfadan). 1. dəğişmək. təkişmək. dadqaha

gedmək. dad xahlıq edmək. 1. salmaşmaq. tutuşmaq. (dərgir olmaq) .
çəqiştirmək

çəkiştirmək. çəkmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). əğlətmək. yenğitmək.

yenitmək. yenisitmək. yensitmək. meyillətmək. -onun nəyidi ki səni belə təpgidir.
-arxadan çəkişdirmək: qaqalamaq. qaqlamaq. qeybət, qiybət edmək.
-sürəkli çəkiştirmək: qaqalamaq. qaqlamaq. sıx sıx, qıs qıs, qıy qıy çəkmək,
dartmaq.

çəqit

çəkit. 1. keşik < çəkik. yasaq. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək.

kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab. 1.
resim. -işte gördük seni dünya, ne gerçeksin nede rüya, bir çəkit çizilmiş suya,
yalan ışıq yalan boya.

çəqitə

1. {çəkidə (fars)} < çəkinik sıyğırıq. sızırıq. sızğırıq. süzmə. sızma. yaxma.
yaxım. şirə. şəhd. - yaxma bal. - yaxma tiryək: tiryək şirəsi, yanığı. 1. çəkidə (fars)
təkidə (fars). ( < tək. təkə yatmaq. 1 < çək. çəkinmiş. 1 < çikidə. çirkit. cirgə) 1.
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çəkidə < çəkiz. cirgə. sağız. {nəğiz (qırqız)}. şirə. nərsənin özüyü, əsli. - sağız
anlam: kök anlam, mə'ni.

çəqitəsi

çəkidəsi < çiğdəsi. cirgəsi. -üzə savlar cirgəsi: keçmiş biliklər çiğdəsi (> çəkidəsi).

çəqitmək

-birbirin yerdə sürümək, çəkitmək: sütrəşmək. sürgəşmək. sürütüşmək.
-seçib çəkitmək, çəkdələmək: saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq.
soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq.
təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq)
yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. çigit, xarman savalamaq.

çəqivi

-çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma: təkmə qılınc qılınma. (təkmə:
dəğmə: hər). olmasın iş işləmə. hər oyundan çıxma. sırtınma. üzlənmə.

çəqiyə

- çəkiyə sal: tərazıya qoy.

çəqiylə

-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə.

çəqiz

çəkiz > çəkidə. cirgə. sağız. {nəğiz (qırqız)}. şirə. nərsənin özüyü, əsli. - sağız
anlam: kök anlam, mə'ni.

çəqqə

1. çəggə. çəkə. səkə. təkgə. təkə. 1. çəkgə. çəkə. düzgək. düzək. düzgah.
dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. darağ. qoçqal. qoşqal. qoçqa. qoşqa.
arsat. artas. hörçün. sistim. nizam. 1. çəkgə. sürgən. nəqqaşi.

çəqqəl

çəkgəl. saqqal. - geçi saqqal: seyrək saqqal. - saqqalında kuf uçmaq, qurmaq:
qadın, ərkəyin gücün ələ alması.

çəqqi

-qalı ortasına salınan çəggi, nəxşə: sığdıq.

çəqqin

çəkgin. çəkə. çəksin. saldağçı. içgin. içsin. çökənsək. çökəsik. daştutmaz.

dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı. qoltuqçu.
qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı.
qoyçu. quyçu. üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
çəqqinmək

çəkginmək. çəkinmək. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. gücənmək.

qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq.
qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək.
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kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .

çəqqül

çəkgül. çalağ. çaqqul. qaqgül. kakil. qırxma. kəsmə. pərçəm. zülf.

çəqləmək

çəkləmək. 1. sayğı. sayma. sınlama. yoxlama. sərmələmə. baxlama. gözləmə.

1. təxminləmək. -əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək:
salbamaq. sambamaq. samlamaq. sallamaq.

çəqləmək

çəkləmək. çəkələmək. durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq.

öləçləmək. ölçələmək. gəzləmək. əndazə tutmaq. -acgöz, küprük (məğrur) yer
göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.

çəqləş

çəkləş. çəkəş. sıraş. sıralış. səf bəndlik. səf çəkiş. sətir bəndlik.

çəqlətmək

çəklətmək. şikaftən (fars) < çaxratmaq. açmaq. yarmaq.

çəqmək

çəkmək. 1. içmək. əmmək. utmaq. sorumaq. sormaq. somurmaq. soğurmaq.

(# sağırmaq). 1. sindirmək. 1. sürgüləmək. sürütləmək. -özüvün gəlməyi bəs
değildir, artığ gecə gözü bu uşağları nəyə sürgülədin. 1. (eşiyə çəkmək) almaq.

dartmaq. datmaq. -bangdan pul dartmaq. -postadan taplığı (əmanəti) dartmaq. 1.
dartmaq. sütrəmək. sütərəmək. sürgəmək. sürgərəmək. 1. çəkiştirmək.
təpgitmək ( < təpmək: itmək). əğlətmək. yenğitmək. yenitmək. yenisitmək.
yensitmək. meyillətmək. -onun nəyidi ki səni belə təpgidir. 1. tutmaq. dartmaq.
büyüləmək. bəğənmək. cəzb edmək. -gözün tutmadı. -tutan bir söz deyilmədi. 1.
tutmaq. asmaq. gərmək. örtmək. -pəncərələrə tutu (pərdə) tutmaq. -əğnivi tut,
hava soyuğdu. -yaprağları çiğ tutmuş. -dəmiri pas ututmuş. 1. daşımaq. dartmaq.

təhəmmül edmək. 1. toxdamaq. dözmək. tutsunmaq. götürmək. dayanmaq.
durmaq. 1. yığmaq. -başın yığ: ovsarın çək. 1. sütrəş. sürtəş. sürtəmə. sürtmə.
sürütmə. 1. (pilov çeşiti) səpbə. 1. seçmək. (# geçmək). 1. sapmaq. 1.
saplamaq. 1. serv edmək. 1. sərmək. cıdamaq. cıdaşıqmaq. səbr edmək.
dözmək. dartmaq. (açılmaq. durmaq). -sərmədən geddi. - o bu sözlərə sərməz. 1.
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sərmək. sərimək. gərmək. əsnətmək. keşətmək. - bu ip sərdikcə sərilir. 1.
çəkiləmək. çəkəmək. salmıqlamaq. ağırlamaq. dartmaq. 1. salmaq. rəsm
edmək. - nəxşə salmaq. 1. savırmaq. sovurmaq. soymaq. soyutmaq. sıyırtmaq.
çıxartmaq. lütləmək. 1. soğurmaq. sıyırmaq. siyirmək. çıxarmaq. 1. sinmək.
sınğımaq. sınımaq. sinğmək. cəzb edmək. özünə, içinə çəkmək.
-at almamış arx çəkmə, bellənməmiş yer əkmə.
-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.

-bir işdən əl çəkmək: yenğ salışmaq. ətək sallamaq. əl qol salışmaq, sallamaq.
-yerdə sürmək, çəkmək: sürümək. sütrəmək. sütərəmək. sürgəmək. sürgərəmək.
-qurə çəkmək: dartmaq. datmaq. püşg atmaq. çöp atmaq. -dartıya qoymaq: quriyə
qoymaq.

-qoşun çəkmək: süləmək. sürləmək. sulamaq. -yağ axdı sürləyu.
-nərsəni bir yana (alta, üsdə, içəri, eşiyə) çəkmək: sürmək. sürgütmək.
-özünə çəkmək: sormaq. soğmaq. əmmək. əmərək içmək. içinə almaq, çəkmək,
sindirmək, sındırmaq.

-diş çəkmək: diş soğurmaq, sökmək. (soğurmaq: soğurtmaq. soğuymaq. sökmək).
-içinə almaq, çəkmək, sindirmək, sındırmaq: sormaq. soğmaq. əmmək. əmərək
içmək. özünə çəkmək.

-uzunluğuna, boyuna çəkmək: sürmək. sürətmək. sürütmək. sürmütmək. uzatmaq.
boysatmaq. pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək.
-dişin çəkmək: dişini soğurmaq.

-yarqıca çəkmək: tutayımaq. məhkəməyə çəkmək.
-geri çəkmək: çıxartmaq. nərsədən dartmaq. -işindən dartılanlar.
-yan çəkmək: 1. yan gedmək. çəkinmək. qırağ durmaq. sakınmaq. pərhiz edmək. içgili yığvalardan yan çəkin. 1. yanın çəkə çəkə, yanqılışca, düşə qalxa yerimək.
topallamaq. axsamaq. -nəyindi niyə yan çəkirsin. 1. qırağın çəkmək. əldən qoymaq.
ötürmək. osturmaq. -onun sözünə yan çəkmək neynəsin. 1. nərsənin dəngəsi
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pozulmaq. -yükü yaxcı bağla, yolda yan çəkməsin.
-burnun çəkmək: suvquruqmaq. süvkürükmək > sümgürükmək.

-qabı çevirib, başına çəkmək, içmək: tikmək. dikmək.
-tutub çəkmək, dartmaq: tutqulamaq. tutqılamaq. -ətəyimi tutquladı.
-kabab çəkmək: tovuşmaq. tavuşmaq. şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq
(fırladaraq), çevirib çöndərərək pişirmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab edmək.
-qoşun, ordu çəkmək: süyüləmək. sürüləmək. suyulamaq.
-qurə çəkmək: tüşələmək > püşələmək. püşg atmaq. soğalamaq.
-marağı, umuru, diqqəti çəkmək: tikmək. dikmək. gözlətmək. gözətmək. gözü tikə
qalmaq, tikib durmaq. -bu qızın nəyi sizi tikir.
-nərsənin qıtlığından, yoxluğundan korluq çəkmək: yanğıylamaq. yanqı, susuz
düşmək.

-qulaq çəkmək: qulaq uzatmaq.
-baş çəkmək: yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək. vaz keçmək. yaytunmaq.
yaytuşmaq. qaytunmaq. qaytuşmaq. danğılmaq. dartunmaq. münsərif olmaq. -gedmək
istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu işdən
yaytun.

-ah, için çəkmək: yaxırmaq. iç keçirmək.
-sıx sıx, qıs qıs, qıy qıy çəkmək, dartmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. sürəkli
çəkiştirmək.

-içinə çəkmək: sinəyə çəkmək. altına qoymaq. yendirmək. yemək. utmaq.
yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. basdırmaq.
geri qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.

-ah çəkmək: iç çəkmək. söfürmək. için dartmaq. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq.
yazığınmaq. qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus
yemək. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ edmək.

-için, ah çəkmək: yoxurmaq. yaxurmaq.
-içinə çəkmək: yenmək. yemək. qatlanmaq. dayanmaq. götürmək. daşımaq.
təhəmmül edmək. tutnulmaq. qəbullanmaq. anlamına gəlmək.
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-sapa çəkmək: saplamaq.
-geri çəkmək, dartmaq: sırıtmaq. - gündən günə sırıtan ölkələr.
-qətləyib yana çəkmək: sıpatlamaq. çıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. sırıtlamaq.
çırmamaq. çırmalamaq. qaldırmaq.
- sımıq çəkmək. {sımıq: simik. ( < sımaq: istəmək. oxşamaq). şəkil. foto. rəsm.
rəsim. surət. nəqş. təsvir. timsal}.
-oqqaçəkmək: oqqadöğmək: ağırlaşmaq. ağır gəlmək. ağır başlı olmaq. (oqqa:
yoqqa: bir kiloluq ağırlıq ölçüsü).
-için çəkmək: sınğılmaq. sınğırmaq. hıncqırmaq.
-özünə, içinə çəkmək: sinmək. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. çəkmək. cəzb edmək.
-acı çəkmək: zırıncamaq. zırıldamaq. sırıncamaq. sığıncamaq. ağlamaq.
-ağlıya ağlıya burnun çəkmək: sıxmırmaq. sımxırmaq.
-əl çəkmək: qol saltamaq, sallamaq. sərf nəzər edmək.
-başa çəkmək: sıyıpqarmaq. sıpqarmaq. çıpqarmaq.
-için çəkmək. sıtqamaq. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq.
tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü) oysalanmaq. qussələnmək. könüklənmək.
mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq.
-nazın çəkmək: sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. söymək. söyümək. sevmək.
sevimək. sevəmək. sığamaq. oxşamaq.
- piçağ çəkmək: piçağ salmaq.
-nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək: içmək. simirmək. soğurmaq: sormaq. somurmaq.
sığırmaq. sınğırmaq. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq.
nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə
sağuran üzündə yığar}

-gözü yol çəkmək: sakırmaq. ılqın yalqına düşmək. sәrab görmək. xəyala qapılmaq,
tutsuğmaq.
-suya çəkmək: sağtılamaq.
-əl çəkmək: saçmaq. atmaq. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq. - gecə keçmiş
yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan.
-somurub, içinə çəkmək: somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. sortdurmaq.
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sotdurmaq.
-acı çəkmək: ağlamaq. zırıncamaq. zırıldamaq. sırıncamaq. sığıncamaq.
-acı çəkmək ölməyin, dadın almaq olmağın.
- əl çəkmək, sallamaq:əl silkəmək. qol silkəmək.
- qılınc çəkmək: qılıc sıyırmaq.
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.

çəqməqlə

-sıxma, tovlama, dartma, çəkməklə atılan ox, güllə: sıxma. çaxma. tirbaran.

çəqməmək

-dibinə soxulub əl çəkməmək: singirləmək. - bir dilənçi singirləmişdi.
-əl çəkməmək: sıvaşmaq. sivişt, sirişt, sıvışt olmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq.
yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur.

çəqməyə

-safatmağa, nərsəni sürütləməyə, çəkməyə, nərsəni nərsənin üzərinə sürməyə,
malalamağa yarar hər çeşit arac: sürgə. sürgü.

çəqməyən

-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu nədir.
-əl çəkməyən: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz.
qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən.
simitən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

çəqməz

-çəkməz qoşunu: savaşa qalxmaz. -şumda kəsən qoşumu, sonda çəkməz qoşunu.
(qoşumu: şərti).

çəqminmək

çəkminmək. törləmək. çalışmaq. əmginmək.

çəqsin

çəksin. çəkə. çəkgin. saldağçı. içgin. içsin. çökənsək. çökəsik. daştutmaz.

dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı. qoltuqçu.
qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı.
qoyçu. quyçu. üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
çəqşiçi

çəkşiçi. çəşikçi. çaşnıçı. seçici. seçən. dadan. baxavul.

çəqşiq

çəkşik. sevik. sevşik. olumlu. simpatik. səmpatik.
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çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlaqıc. seçəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc.

savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc.
(sərələmək (fars)}. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

çəqtələmək

-seçib çəkitmək, çəkdələmək: saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq.
soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq.
təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq)
yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. çigit, xarman savalamaq.

çəqtən

-çəkdən, həddən çıxma: sıçraş. saçraş.

çəqtirib

-nərsəni ucuna çəkdirib qurtarmaq: ucutmaq. sərəncam çəkmək.

çəqtirmək

-yerdə sürümək, çəkdirmək: sürütmək. sütrətmək. sürgətmək.

-nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş su çəkdirtmək, qavamlatmaq,
xaşlatmaq, olqunlatmaq: tərlətmək. (> dəmlətmək). buğlatmaq.
-öz içinə çəkdirmək: sindirətmək.
-nərsəni olduğu yerdən dışar çıxartmaq, çəkdirmək: savurtmaq. - arxa dişlərin
hamısın savurtmuş.

çəqtiyin

-yaxşı görək sənki toxsun, nə bilirsin çəkdiyin yoxsun.

çəqtüq

çəktük. çəktüş. çəktükləyiş. çəktükləmə. təktüş. təktük. təktükləyiş. təktükləmə.

təftiş. costcu. cüstcu.
çəqtüq

çəktük. çəktüş. təktüş. təktük. sınış. sınaş. bazrəslik. müfəttişlik.

çəqtüqçü

çəktükçü. çəktüşçü. təktüşçü. təktükçü. sınıçı. sınaçı. bazrəs. müfəttiş.

çəqtüqləmə

çəktükləmə. çəktükləyiş. çəktüş. çəktük. təktüş. təktük. təktükləyiş. təktükləmə.

təftiş. costcu. cüstcu.
çəqtüqləyiş

çəktükləyiş. çəktükləmə. çəktüş. çəktük. təktüş. təktük. təktükləyiş. təktükləmə.

təftiş. costcu. cüstcu.
çəqtüş

çəktüş. çəktük. çəktükləyiş. çəktükləmə. təktüş. təktük. təktükləyiş. təktükləmə.

təftiş. costcu. cüstcu.
çəqtüş

çəktüş. çəktük. təktüş. təktük. sınış. sınaş. bazrəslik. müfəttişlik.
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çəqtüşçü

çəktüşçü. çəktükçü. təktüşçü. təktükçü. sınıçı. sınaçı. bazrəs. müfəttiş.

çələ

1. çilə. dal. çal. dam. tələ. 1. sələ. səbət. çəpət. incə şüvlərdən, zuğlardan
hörülərək toxunan qab.

çələn

- sələn çələn: səs sov. sorğa sorağ. xəbər ətər.

çələnq

çələng. kakil. cıqqa.

çəli

səli. seli. yük arabası. taksıbar.

çəliq

çəlik. çalıq. döğüş börkü. qapsa. qaspa. dolqa. tulqa. boşqa. başqa.

-ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli,
çəlik arac: dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə.
torpu.
-çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl.
çalıt. çəlit. sağut.
-çaxmağ daşından od almağ üçün çəlik tikəsi: savul.
-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.
- sındı çəlik: neçə tikədən oluşub, tikələri birbiri içinə girib, yaxud üst üsdə qətlənərək
yığılan əsa. (sındı: qətli. neçə qətlənərək yığılan nərsə).
-çəlik kasa: sadaş. sadış. sağca. sadağ. sağdaq. sadaq. sağan. qavsənduq. kofr for.

çəlim

səlləm. çəlləm. çalım. çox qısa. azacığ. - bir səlləm keçdi, sonra gəldi. - bir
səlləmdə bizə düşdü.

çəlimsiz

-quşca canı olmaq: arıq, çəlimsiz olmaq.

çəliş

çatış. yarqış. yarqıc. ixtilaf. dava. dağva. dəva.

çəlişliq

çəlişlik. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.

qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs
yanıt. sapağ, sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik.
öcütlük. öcəşlik. öcüşlük. muxalifət. ziddilik.
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çatıl. çalıt. satıl. salıt. sağut. 1. sav. kəsər aracların ağzından pürüzlərin,

qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi. 1. çaxmağ daşına
çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi.
çəlqit

çəlgit. çalgit. salqan. salkit. səlkit. baş düğün. çadırın tikələrin təpədə yığıb

bağlayan düğün.
çəlləm

səlləm. çəlim. çalım. çox qısa. azacığ. - bir səlləm keçdi, sonra gəldi. - bir
səlləmdə bizə düşdü.

çəlmə

çalla. çalma. səllə. səlmə. sərmə. salma. sarıq (əmmamə). - kəlləsinə səllə
hörmüş.

çəltə

çəldə. çalba. suvluq. suluq. sarma. səldə. səlbə. sarba. əmmamə. dəstar.

çəmbər

-çəmbər biçimdə sarılan nərsə: sarqa. > səllə. sələ.

çəmbər

dönəncə. münhəni.

çəmbərə

tuğ. qurs.

çəmçə

-qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala. {yasamal: yasmal. yasdar.
(yassar): dağ döşü}.

çəmənliq

çəmənlik. tapuğ. tapığ. patuq. gəzinti, at, top yarışı üçün əkilmiş, becərilmiş

yer.
çəmər

> səmər. (> kəmər) malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü. palan. paltan.

çəmətan

çəmədan. saldağ. yəxdən. - geyimlərin saldağa salıb, bağlayıb çıxıb geddi.
(salmaq: içinə qoymaq) .

çəmrəm

-çəmrəm əmrəm: el oba. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa,
çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu)
cağ cuğ}. (səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

çənə

-çənə çalmaq: ağzına gələni söyləmək. sansıraşmaq. sanğıraşmaq.

çənəçi

çalçənə. çərənçi. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü.
qonuşqan. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox
danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
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suvermək. bazarlamaq. qiyməti yendirməyə danışmaq. -alışverişdə suverməyi
sevib bəğənən.

çənəli

- sivik çənəli. - bu uşağ böyüdükdə sivik olacaq. (sivik: çivik. sivri, uzun olan).

çənənin

-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ
bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.

çənəsi

çəkəyi. -çəkəyi (çənəsi) açıq: boşboğaz. ağzı boş. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş.
sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük.
söz düşüyü. çox danışan, söyləyən. (vərrac).
-çənəsi düşük: sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü.
qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox
danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).

çənişmək

danışmaq. çanışmaq. gəpişmək. açğınışmaq.

çənq

-çəng olmaq: çəngəlmək. çanqalmaq. quyrulmaq. qurulmaq. damarların dartılıb,
burulmasından doğan durumda olmaq.

çənqə

çəngə . pəncə.

çənqəl

çəngəl. 1. sınaq. qınaq. qıynaq. - sınağlı çivi: çəngəlli mıx. 1. saldan. qaynaq. iki

nərsəni qovuşduran tikə. 1. qullab. qaymaq. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. 1.
sancağ. - qaşığ sancağ. 1. sancığ.
-qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa, tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl:
qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi. dolab. dolqab.

çənqələmək

çəngələmək. pəncələmək.

çənqəli

-əlin, çəngəli nərsiyə salıb ilişəni yerindən qoparmaq: sıvarmaq. sıyırmaq. ağacın yapraqların, dalların sıyırıb qoydu ora.

çənqəlli

-ucu çəngəlli toxuma şişi, mili: qılıq. qılqıq. tığ. qırıq.

-toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz: tığ. geçi. ilmək. kiltə.
kitlə. çitlə.

çənqəlmək

çəngəlmək. çəng olmaq. çanqalmaq. quyrulmaq. qurulmaq. damarların dartılıb,

burulmasından doğan durumda olmaq.
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çənqəlsiz

çəngəlsiz. qınaqsız. qıynaqsız. sırnax. sıvax. sırvax.

çənqəmək

-burub çəngəmək: qapmaq.

çəntə

çənti. kənti. santi. cızığ. bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar.

çəntələmək

çəndələmək. dənələmək. çandalamaq. saydalamaq. gilələmək. - üzüm
saxımların saydala.

çənti

çəntə. kənti. santi. cızığ. bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar.

çəp

1. qara. (#ağ: rast) 1. savul. sol. (# sağul: sağ) . 1. səp. çap. təp. təpər. tək. yap.
yan. sal (sar. sav) tərəf. cəhət. canib. səmt. -bir təpdən o, bir təpdəndə sən
başıma cummusuz. -hançı təpə geddi. -iki təpli: iki təpərli. iki səpli. iki çəpli. iki
çaplı. iki təkli. yaplı. iki yanlı. iki sallı (iki sarlı. iki savlı) iki tərəfli. -onun təpinə
güdmə. -təpin: təpərin. səpin. çəpin. çapın. 1. səp. çap. təp. təpər. təkin. yapın.
yanın. salın (sarın. savın) tərəfin. cəhətin. canibin. səmtin. -dör çəpin açı. -dör
çəpin qiblə: hardan istəsən gedməyə ərkinsən, muxtarsan. 1. səp. çap. təp. təpər.

hərif. tərəfi muqabil. -savaş təpləri. -söz təpləri. 1. səp. çap. təp. təpər. qoşuc.
rəqib. -oğul osənin qardaşındı, təpin necə ola bilir. 1. səp. çap. təp. təpər. çağ.
vəxt. -ertə təpdə evdə tapılmaram. -axşam təpi görüşərik. -ertən tez təp gəlsin
alabilirsin.

-çəp çəpə: təp təpə. səp səpə. çap çapa. üz üzə.
çəpə

-çəp çəpə: təp təpə. səp səpə. çap çapa. üz üzə.
-bir iş üçün seçilmiş sınağlı çəpə, quruh: tutğaq. tutaq.

çəpəq

çəpək > kəpək > çapus. > səbus < 1. xırda. riz. rizə. - kəpək mıncıq. 1.

döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı. 1. qoğaq. başda
oluşan dəri oğuntusu.
çəpələq

çəpələk. səmələk. avara. səvgət. savğat. səhvət. səpə. çapa. səmə. səvsəx.

savsax. axmaq. gic.
çəpər

donluq.

çəpət

səbət. 1. sələ. çələ. incə şüvlərdən, zuğlardan hörülərək toxunan qab. 1.

hörüklü sini, tabağ. 1. çevrədən ayrılmış yer. səhnə. 1. sərbət. bir konuya bağlı
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alan, meydan. 1. sərbət. dövərək. dövrək. devərək. devrək. çövərək. çövrək.
çevərək. çevrək. quşaq. şərayit. mühit.
çəpqəc

çəpgəc. təpşəc. təpərgəş. səpşəc. çapşağ. təkkəc. yapşac. yanqac. salqac
(sarqaş. savqaş) tərəfkeş. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

çəpli

səpli. təpli. təpərli. çaplı. 1. təkli. yaplı. yanlı. sallı (sarlı. savlı) tərəfli. bir nərsiyə

yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar. yançı. həvadar. həvaxah.
poştiban. hami. -onun təplisi çox. 1. hərifli. tərəfi muqabili olyan. 1. qoşuclu.
rəqibli. 1. yağılı. düşmənli.
çəpmə

< sapma. saçma. iki nərsənin birbirinə çapmasından oluşan açı.

çəpmək

çərpmək. sapmaq. saraşmaq. sarpmaq. sarpışmaq. ayrılmaq. dalqınmaq. yol
dəğişmək. qıvrılmaq. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. - az
getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi.

çəpsiz

çapsız. təpsiz. təpərsiz. səpsiz. 1. təksiz. yapsız. yansız. salsız (sarsız. savsız)
tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa. 1. hərifsiz. tərəfi muqabili olmayan.

1. qoşucsuz. rəqibsiz. 1. yağısız. düşmənsiz.
çəpşinmək

çapşınmaq. təpşinmək. təpəşinmək. səpşinmək. tərəf, üzbə üz olmaq.

çəptəmək

çəptərmək. çapdamaq. çapdarmaq. təpmək. təpdəmək. təpdərmək. səptəmək.
səptərmək. saldarmaq. yanlamaq. 1. rəf, dəf, bərtərəf edmək. ortadan

qaldırmaq. qırağ edmək. 1. tərəf tutmaq. 1. bir tərəflik edmək. nərsəni çözmək.
çəptərmək

çəptəmək. çapdamaq. çapdarmaq. təpmək. təpdəmək. təpdərmək. səptəmək.
səptərmək. saldarmaq. yanlamaq. 1. rəf, dəf, bərtərəf edmək. ortadan

qaldırmaq. qırağ edmək. 1. tərəf tutmaq. 1. bir tərəflik edmək. nərsəni çözmək.
çər

-çər çöp: çalı. -ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva
sürrəm çalı. (astuva: altuva).
-çər çöplük: çər çöp. çır çıplığ. siyir siplik. sır sıplığ. sür süplüğ. töküntü.
-arıtlanan nərsədən arda qalan çər çöp, çıpıq, qabığ: sap. çap. xırım xırda. töküntü.
- qoz sapı. - pambıq sapı.

çərçi

sərgiçi. əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə. əlsatıcı. dəsdfiruş.
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çərçivə

kürsü. qursu. qab. kadr.

çərçivəyə

-qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa, tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl:
qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi. dolab. dolqab.

çərən

sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çırt. çırıt. çert. qıvır zıvır. qıvır savır. qatıq.
qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.

çərənçi

çənəçi. çalçənə. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü.
qonuşqan. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox
danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).

çərənq

çərənğ. çalanğ > . salanğ. (qayanğ. cayanğ) çalınmış. çılqın. çırpıq. çırpınmış.

vırqın. dəli. başsız. ağılsız.
çərənqliq

< çərənğlik. çalanğlıq . salanğlıq. (qayanğlıq. cayanğlıq) çalınmışlıq. çılqınlıq.
çırpıqlıq. çırpınmışlıq. vırqınlıq. dəlilik. başsızlıq. ağılsızlıq.

çəri

-yeni çəri: yengi çəri. (yengil çəri. yeyingil çəri) çirik. yüngül, iti, çalaq çabıq
davranan qoşun türü.

çəriq

çərik. döğüşçü. -çərik tutmaq: döğüşçü yığmaq.

-ərdəm yasın quraşın, çərik qurub gürəşin.
çərq

çərx. 1. çərxiş. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. döngü. döngüş. arqış. gəşt. gərdiş.

dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri, bölgəni dönüb gəzmək. 1. çığrıq. cəhrə. sarqac.
dolab.
çərqə

-çərgə çərgə:gərə gərə. gərgə gərgə. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə.
bizə bizə. sərə sərə. dərə dərə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.

çərqət

-işlənmiş (güllü, bəzəkli, naxışlı) yəmşək, çərqət: uyalı. oyalı.

çərqin

çəngin. gərgin. qarqın. qağır. ağır. (# səngin. dəngin. dərgin. tərgin. yumuşaq.
mö'tədil. musaid. mürəttəb).
-çərxin, təyərin gözləri: yalağ. çalağ. -gözlə əlin yalağa keçməsən.
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çərxin. -işləyən çərxin axmaması üçün, açıq qapının bağlanmaması üçün
soxulan, qoyulan tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -dəğirman çərxinin
dalğıcın bərkit axmasın. -qapını dalğıcla yel çırpmasın.

çərqiş

çərxiş. çərx. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. döngü. döngüş. arqış. gəşt. gərdiş.

dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri, bölgəni dönüb gəzmək.
çərqitmək

çərkitmək. sızıtmaq. cızıtmaq. nəqş eddirmək.

çərqli

çərxli. -qatarda, uçaqda işlənən kimi, dolablı, çərxli, dolanan qulluq, servis
satulu, mizi: dolab.

çərqmək

çərkmək. sızmaq. cızmaq. nəqş edmək.

çərpmək

çəpmək. sapmaq. saraşmaq. sarpmaq. sarpışmaq. ayrılmaq. dalqınmaq. yol
dəğişmək. qıvrılmaq. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. - az
getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi.

çərtən

-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

çərtilir

çərtilir. cayır. qaçır. - ərdəmsizdən qut çərtilir. (qut: şans).

çəşiqçi

çəşikçi. çəkşiçi. çaşnıçı. seçici. seçən. dadan. baxavul.

çəşir

çeşit. çəkər. çəkir. ( < çəkmək). təhər. təhir. təkir. tür. cür. nov'. - iki çeşir. - üç
çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı çeşirdəndi.

çətərə

çitərə. şətərə. sıxgil.
-xırdagözlü şətərə, çətərə: silgil. silgir.

çətin

eşik. buruşuq. -eşik işə tapa bilən çözüşlük. (eşik: buruşuq. çətin). (çözüşlük: həll
yolu)
-çətin gördüm güclü olan dinc ola.
-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.
-çətin soru: çındır. -bir çındırı ya sindir ya sındır ya at. (çındır: 1. diş kəsmə qarın
açmaz tikə. 1. çətin soru)
-çətin bəğənən: seçməci. seşməci.
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-çətin soru, məsələ: sarqac
-bir nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən: yağı. salqaç. salqıç > sərkeş. basağan.
asav. savuz. (# yasav. yasavan)
-sevmək ən dəğərli vergi, ən çətin öğrənməyə, ən ağır olan itirməyə.
-yorucu, güc, sıxıntılı, çətin iş: dolbat. tuğbat.

çətinliq

çətinlik. tıxıl. qarqaşa. ixtilat. -hər öğün gəldin evə bir tıxıl salıb getdin. -toya tıxıl
salınıb, tez dağıldı.

çətinliqlə

-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,
güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).

çətinliqsizin

çətinliksizin. gücüksüzün. qınıqsızın. -gücüksüzün yaşam yox, çalışmadan aşam
yox. (aşam: müvəffəqiyyət).

çətinliyə

-çətinliyə dözmək: salımsımaq. səlinsimək. burdbar olmaq.

çətir

sınlığ. sındığ.

çətivi

-çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma: təkmə qılınc qılınma. (təkmə:
dəğmə: hər). olmasın iş işləmə. hər oyundan çıxma. sırtınma. üzlənmə.

çətmək

çatmaq. dəğmək. yetmək. ərişmək. varmaq. -bu ayaqla yarına evə dəiğiriz. -ivək
evə dəğməz: tələsən yolda qalır.

çi

+çi. +güd. +baz. -qızgüd: qızbaz. - quşgüd: quşçu. quşbaz. - qadıngüd: arvadbaz.

çiçəq

-olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.
-çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə
yaşarsan.
-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək
vurmaz.
-bitginin gec çiçək açması: güzləkləmək.

çiçəqlənmək

çiçəklənmək. 1. başaqlanmaq. barlanmaq. gül salmaq. 1. saçarlanmaq.

açılmaq. gəlişmək. böyümək. başarı qazanmaq.
çiçəqlənməsi

-bitginin gec çiçəklənməsi, quruyub yenidən yəşərməsi: güzlükləmək.
güzləkləmək.
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1. çıx!. dal! ayrıl!. qop!. 1. çıx!. çılxıl. ağ!. ağı!. ağıl. 1. çıx. sox. çox. soxac.
soxalac (soqale (fars)}. məhmiz.

- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.

çiq

çiğ. 1. suval. çalın. şeh. şəbnəm. 1. cirg. sığ. sığız. sıxız. tığ. özsu. qısıq.

usarə. 1. sapam. savam. ayrım. ayırım. kəsəm. çala. fəsl. movsim. mövsim. 1.
sis < siz. sız ( < sızmaq. süzmək). şeh. 1. sıx. sığ. bağ. bağa. fəsl. movsim. hər sıx üç aydan oluşur.

- çiğ yumurta sıyılmaz. (soymaq:sıymaq).
çıqacaq

-batan günün çıxacaq, keçən günün qayıtmaz.

çıqacaqtur

-mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan.

çıqaq

çıxaq. satağ. sıtağ. səkin. süröv. sürüv. süv. eyvan. balkon.

çıqan

-axan, çıxan nərsənin çıxışının ağzı: sürtün. savat.

-yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola salmaq:
uğurlamaq. təşyi edmək.

-işdə dişi çıxan: çalışıb işdə pişmək.
-dolu bir nərsiyə toxunduğunda, çırpılanda çıxan səs: donğ. -dolu qazan
donğuldar, boşun çırpsan danğıldar.
-içi boş nərsiyə çırpınanda çıxan səs: danğ. dan. çanğ. çan. zanğ.
-təbil, küp kimi içi boş nərsədən çırpıldığda çıxan səs: düpür.

-dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə).
-birdən birə ortaya çıxan: sapşınan
-günün sökən, çıxan çağı: sökəh. sökək. sübh. sabah.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs: sıyrığ.
sığrığ.
-ilk çıxan göy gövərənti: saçva. saçav. sağav. sağva.
-yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş: quzudişi.
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-başdan çevrəyə (alna, üzə, yana, dala) çıxan, düşən, sarğan saç: saçağ <> sağac.
-bir yerdən şığıb, iticə axan, saçan, çıxan, düşən nərsə: saçma. axın.
-yol uzunluğuna çıxan: qurumsaq. yola salan.
-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir.
(yuğru: xəmiri)
-bir yerdən axan, süzən, çıxan nərsə: sızat. süzət. - sızat sular küçələri
batalağlamış.

çıqantan

çıxandan. sökəndən. -gün sökəndən sonrakı çağ: quşluq.
-günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü: sabah. sapağ. savağ. ( <
sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) açılan gün. gündüz.

çıqar

çıxar. 1. sığrış. kapasitə. 1. çıxıntı. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa.

qırxım. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq.
qığqım. kəsmənti. xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara.
biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik. 1. yarar. yaraq. dəğər.
ərziş. -yararsız nərsələri nəyə yığnaq edirsin.
-çıxar yol: sova. sava. nəcat yolu.
-az qalıb ömrün sənin, qış çıxar asdar qəmin. (asdar: azalar).
-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.
-ağanın malı çıxar, nökərin canı.
-qazanda olsa, susaqda çıxar. (susaqda: çömçədə. ).

-zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar.
-kötülük çürüyən bir tuxum deyil, əkənin qaşına yəşərib çıxar.
- tüstü çıkar yanandan, iş bəklənər qanandan.
-qonaq gələr eşikden, zumar çıxar deşikdən. (qonaqçıllığa çağrılar söz)
-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar
kölgələr.
-üzülməkdən nə çıxar, nərsə yapsan üzülməyin evin yıxar.

çıqaran

çıxaran. seçici. seçən. tapan. aşgarladan.
-içiboş, yüngül dəmirsi nəsiyə çarpıldığında çıxaran səs: tın. çın.
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-cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.
-dilin çıxarıb sallamaq, oynatmaq: yalsamaq.

çıqarılmaq

-bir nə bir nədən çıxarılmaq, dışarılmaq: sovrulmaq. soğrulmaq. savrulmaq.

çıqarılmaq

çıxarılmaq. savrılmaq. sovrılmaq. soyulmaq. çəkilmək. sıyrılmaq. lütlənmək.

çıqarılmış

-bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq: taxın. taxma. daxma.
qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım
xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

çıqarın

-işinin çıxarın tapmaq: baş yaraqın bulmaq. (yaraq: çarə).

çıqarışmaq

çıxarışmaq. çıxartmaq. (bir nərsədən çıxarıb almaq). soğruşmaq. soğaruşmaq.

saçağışmaq. saçğışmaq. -qoy bu tikanı soğruşum (çıxardım) gəldim. -bu tələ
kələdən (tələdən kələkədən) kim bizi soğruşacaq. -qılıncın saçğuşub yügrədi.

çıqarlı

çıxarlı. sikkəli . -sikkəli toprağ.

çıqarlılar

-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.

çıqarma

-sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma: savsata. səfsətə. çaxnaş.
doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac.

çıqarmaq

çıxarmaq. 1. sökmək. (# soxmaq: girdirmək) . 1. salmaq. - paltarı, ötügün salıb
oturdu. geyim başmağın çıxartdıb əyləşdi. 1. salmaq. tökmək. - su salmaq. tər
salmaq. - pul salmaq. 1. savçamaq. soyunmaq. - başmaqların savçama. 1.

soğurmaq. sıyırmaq. siyirmək. çəkmək.
-(uşağ) diş çıxarmaq: diş yarmaq.

-çəkib çıxarmaq: soğurmaq.
-dadını çıxarmaq: ləzzət almaq. həzz edmək.
-nərsəni çəkib yerindən çıxarmaq, qoparmaq: soğurmaq. soğurtmaq. soğuymaq.
sökmək. -diş soğurmaq, sökmək: diş çəkmək.

-dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq: qusanmaq. (# utanmaq. usanmaq. qısanmaq.
oyalmaq. içə çəkilmək. çəkinmək. üşənmək. üzənmək).

-gizli olan nərsəni bəlləmək, çıxarmaq, tapmaq, almaq: süzmək. süzünmək.
sızmaq. sızınmaq.
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-çəkib çıxarmaq: ütgətmək. ütətmək.
-diş çıxarmaq: dişəmək. dişələmək. dişəvləmək.
-səs çıxarmaq: çağırışmaq. bağırışmaq. tavışlanmaq < çağışlanmaq. tabışlanmaq.
çavışlanmaq. > avazlanmaq.

-dadını çıxarmaq: doya doya yapmaq. yorunmaq. yortunmaq. yoğrunmaq. zevq
almaq. həzz almaq.
- güclə, çəkərək yencib çıxarmaq: sıtıb çıxarmaq.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülüb səs çıxarmaq: . sıyrığmaq. sığrımaq. qaşığı qazanın dibinə sürtmə, sığrır canım çimçəşir.
-yaddan çıxarmaq:salıtmaq. savqıtmaq. savqırmaq. ayırmaq. boşamaq. açmaq.
çözmək. təcrid edmək. təfkik edmək. unutmaq. münfəsil edmək
- sıtıb çıxarmaq: güclə, çəkərək yencib çıxarmaq.
- sınğısın çıxarmaq: öcün almaq
- uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.
-inləyib, sızlağ səs çıxarmaq: siniləmək.
-hər nəyini satıb bitirmək, təsfiyə edmək, əldən çıxarmaq: satsavmaq. satsapmaq.
-kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq.
satsıtmaq. bıqdırmaq. azarlayıb azdırmaq.

çıqarram

-yetim dəğər bilirsə, sudan kərə çıxarram. (dəğər: qədir) .

çıqart

-çəkib çıxart: soğur.

-yerindən çıxart, qaz: sökür. sök. soğur.
çıqartıqları

-cocuqları sevinrək çıxardıqları səs: güğül güğül.

çıqartılan

-geyimi, başmağı çıxardılan yer: soyunuq. soynuq. camedarxanə. camexanə.

çıqartırmaq

-nərsənin içini boşaltdırmaq, çəkib çıxardırmaq: soğurtulmaq. soğuydurmaq.

çıqartıtmaq

-qurd, it kimi səs çıxartıtmaq: ulat. -uşağı vurub ulatdı.

çıqartma

-əslin nəslin, rasıtın düztün, əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama: təkiş soraş. təkiş
sorğaş. təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış sınış
{çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}. təfəhhüs cüstcu.
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çıxartmaq. 1. yenirmək. yenğirmək. doğmaq. doğurmaq. düşürmək. 1. geri

çəkmək. nərsədən dartmaq. -işindən dartılanlar. 1. çıxarışmaq. (bir nərsədən
çıxarıb almaq). soğruşmaq. soğaruşmaq. saçağışmaq. saçğışmaq. -qoy bu tikanı
soğruşum (çıxardım) gəldim. -bu tələ kələdən (tələdən kələkədən) kim bizi
soğruşacaq. -qılıncın saçğuşub yügrədi. 1. sürmək. sürgütmək. gətirmək. -yarsı
ət sürmüş: artığ ət gətirmiş. 1. salmaq. çalmaq. istixrac edmək. - altın salmaq. 1.

savırmaq. sovurmaq. soymaq. soyutmaq. çəkmək. sıyırtmaq. lütləmək.
-nərsəni bir yerdən çəkərək çıxartmaq: saçılamaq. - qılıncı saçıladı cumdu. acıdısa atıla (kmsə), batıbdısa saçıla (tikan)
-sıxıb suyun, cirgəsin, şirəsin çıxartmaq: sağılamaq. - üzüm sağılamaq.
-işdən çıxartmaq, salmaq:səkitmək. salıtmaq. atlatmaq. fələc edmək.
-nərsəni olduğu yerdən dışar çıxartmaq, çəkdirmək: savurtmaq. - arxa dişlərin
hamısın savurtmuş.
-çəkib çıxartmaq, ayırmaq: sirmək. siyirmək. sırmaq. sıyırmaq. - yaşam dadın
ağzımda sırdı. - nə tez dosdundan sırdın. - onun tutağı, durağı yoxdu, sarılmadan
sırıb gedər.
-boşa, heçə çıxartmaq: silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. - bütün
əməyim silindi.
-aşındırıb aradan çıxartmaq:sindirmək.
-işdən almaq, çıxartmaq:silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək.
-qabığın almaq, çıxartmaq: saplamaq. savlamaq. sovlamaq. soymaq.
-incə ün, səs çıxartmaq: sığırmaq. sıyğırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. (sutlamaq. səfir
çəkmək) .

-dışarı çıxartmaq: dışıtmaq. dışatmaq. daşıtmaq. biruz vermək. -onunda buxcasın
dışıtdı.

-səsin çıxartmaq: səslətmək. səsləndirmək. ünrətmək. ündətmək. banğratmaq.
banlatmaq. carlatmaq. -ər arvadın içlik işin ünrətmə.

-dərini fırığ çıxartmaq: yalağaşdamaq. soymaq.
-üzə çıxartmaq: üzütmək. -onun için üzüt.
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-nərsənin özətin (xülasəsin) çıxartmaq: dartıb soğurmaq. sıxıb suyun (özün,
cirgəsin, usarəsin) çıxartmaq.

-anlam çıxartmaq: doğralıq edmək > (doğralıq). doğurmaq. doğratmaq. yarqıtmaq.
yarqılamaq. yasğutmaq. davərlik edmək. qəzavət edmək. fətva vermək. hökm, qərar
çıxarmaq. təsmim tutmaq.

-için çıxartmaq: təkinə yetmək: (təkin. : dibinə).
-bir nəyi bir nədən çıxartmaq, dışartmaq: sovurmaq. soğurmaq. savurmaq.
-nərsəni bir yerdən çıxartmaq, boşaltmaq: sürdürtmək. -için sürdürtmək: için,
bağırsağın boşaltmaq, təxliyə etdirtmək.

-yerindən çıxartmaq, qazmaq: soğurmaq. sökürmək. sökmək. -yel ağacı kökündən
soğurdu. -tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq: yerindən yox edmək, iz bıraxmamaq.

-təp təkini (dib tikini) çıxartma: dibləşdirmək.
-özündən qoşmaq, çıxartmaq: yozanlamaq. ozanlamaq. köksüz, dayaqsız
danışmaq.

çıqartmaqta

-ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. kağlac.

çıqasıya

çıxasıya. çıxmış olaraq.

çıqat

çıxat. çıxda. yaxıt. (# sığıt) çaxıt. çaxt. saxt. sırt ( < yırt. qırt). nərsənin dış üzü.

nəma. numa. duruğ. durğ. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı
pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu.

çıqca

çıxca. qolca. doğca. dalca. nəticə. birinin uşağının uşağından olan uşaq.

birinin nəvəsinin uşağı.
çiqəliq

çiğəlik. çirəlik. yaraş. yarac. çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. usluq. (ustalıq)

məharət. girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət. ürzə.
ləyaqət.
çiqər

-çiğər kəsəllərindən: salğımqara.

çıqıb

-çıxıb, süzüb sel kimi axmaq: savruğmaq. - göz yaşı savruğdi. - ürək yanar, yaşı
gözdən savruğar.
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-çıxıb, süzüb sel kimi axmaq: savruğmaq. - göz yaşı savruğdi. - ürək yanar, yaşı
gözdən savruğar.

çıqıq

-iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim:soka. soxa. soba.
-içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa: somut (# tomut: dışa
doğru çəkik, yığıq, düğün)
-içə doğru çıxıq, yığıq: somurtuq. (# tomurtuq: dışa doğru çəkik, yığıq).

çıqıllamaq

çıxıllamaq. çıxıldamaq. satmaq. təzahür, təsənnü', vanəmud edmək.

çıqılmaq

-içdəki, içindəki üzə çıxılmaq, sızılmaq: üzümək. -küp kimi (içindəki) üzüdü.

çıqılta

çıxılda. 1. satav. satıv. dartış. dartışma. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək.

tutsuq. da'va. iddia. 1. sav. iddia.
çıqıltaçı

çıxıldaçı. savçı. savlayan. iddiaçı.

çıqıltaq

çıxıldağ. sərgi. təzahür.

çıqıltalıq

çıxıldalıq. savlıq. iddia namə.

çıqıltamaq

çıxıldamaq. çıxıllamaq. satmaq. təzahür, təsənnü', vanəmud edmək.

çıqıltanmaq

çıxıldanmaq. savlanmaq. savlamaq. savalanmaq. iddia edmək.

çıqımlı

çıxımlı. sırçıxım. sıxçıxım. gedərli. 1. xərcli. 1. məsrəfli.

çiqin

çigin. 1. tıxım. bükün. mane. -tıxım tıxıma: (bükov bükova, bağar bağara) : düşdük:
çoxlu manelərə ucraşdıq. 1. yelkə. yeltə. yalqa. yalta. şana. (> şanə (fars)}. tük.

küt. kətf.
-çiğinbə çiğin. tuşba tuş. yelkəmə yelkə. yeltəmə yeltə. yalqama yalqa. yaltama yalta.
-tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları yelkəmə
yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

çiqinbə

-çiğinbə çiğin. tuşba tuş. yelkəmə yelkə. yeltəmə yeltə. yalqama yalqa. yaltama yalta.
-tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları yelkəmə
yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

çiqinləmək

çiğinləmək. yelkələmək. yeltələmək. yalqalamaq. yaltalamaq. 1. çiğninə almaq.

1. dayaqlamaq. dəstəkləmək.
çiqinlərə

-gövdənin qarından yuxarı çiğinlərə dək olan bölümü: yelkən.
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çiqinli

çiğinli. yelkəli. yeltəli. yalqalı. yaltalı. kürəkli. göğüşlü. şanalı.

çiqinliq

çiğinlik. yelxayı. yelalma. bürün. üslük. şinel.

çiqinsimək

çiğinsimək. siğinsimək. sirinsimək. sırınsımaq. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək
olmayan) artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək. üzə salıb

dayanmaq. sırtılmaq.
çiqintaş

çiğindaş. yelkəş. yeltəş. yalqaş. yaltaş. (əş <> daş). boydaş. bir boyda olanlar.

həmqədd.
çiqintən

çiğindən. omuzdan. -gənəlliklə çiğindən , at eşşəyin üstündən aşırılan iki taylı
tobra: yanğaq. yenğək. çuxal. çuval.

-çiğindən asılan çanta, kif, torba: yanğaq. yenğək. heybə.
çiqintən

-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq) .

çıqıntı

1. cığıntı. tıxıntı. yığıntı. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı. 1.
çıxıntı. çıxar. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. qırıs. qırıntı.

qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti.
xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt.
kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.
çıqıntılar

-yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə
uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq.
sürətgir.

çıqıntısı

- bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay, çıxıntısı çoral (çoral: güc). (saysov:
göründüyü kimi olmayan).

çıqır

- çığır bağır salmaq: səğrəkləmək.
- çığır salıb ağlamaq: hay küylə ağlamaq.
-(işi çağında, əti yağında gör). { -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar
barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə) (dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır}.
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1. çığırmaq. sığırmaq. sıyğırmaq. ısğırmaq. incə ün, səs çıxartmaq. (sutlamaq.
səfir çəkmək) . 1. çığırmaq. yanğırmaq. yanırmaq. anqırmaq.

-atılıb düşüb çığırmaq: sücüb bağırmaq.
-mal satarkən malın öğüb, alıcılar çığırmaq: satılamaq. bəğnitmək.

çıqırmasın

-keşgə qadın çığırmasın, erkək əli çırpmasın.

çıqış

çıxış. doğuş. zihur. tilu.

-tapış çıxış: sud o ziyan.
-yunağın (hamamın) çıxış dəhlizi: soyunağ. soğunağ. savunağ. sovunağ.
-çıxış, qurtuluş yolu: ışıqlıq. (nəcat. fəcr) sabah. sapağ. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq)
yarın. ( < yarınmaq: açılmaq)
-eniş çıxış: sallantı.
-birdən birə ortaya çıxış: sapşınış.
-birdən birə ortaya çıxmaq: sapşınmaq. sapşınışmaq.

çıqışının

-axan, çıxan nərsənin çıxışının ağzı: sürtün. savat.

çıqışmaq

- yerli yersiz gələnə çıxışmaq: güpürdəyib durmaq.

çıqışta

- girişdə sandırış olsa, çıxışda qandırış olmaz. (sandırış: hesab kitab). (qandırış:
qan tökmə) .

çiqit

- sovuğ çiğid: çürük dənə. (sovuğ: soğuq. çürük. pozuq. yeyik. yenik) .

çiqitə

çikidə. çirkit. cirgə.

çiqlə

çiğlə. 1. çillə. kür. qor. bir nərsə üçün qoyulan, bəllətilən sürə, dövrə. 1.

sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. gücrəti. gücrütü. gücrüngü.
götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
çiqləşmək

-artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək: siğinsimək. sirinsimək.
sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək olmayan) üzə salıb dayanmaq.
sırtılmaq.

çıqma

- sındıdan çıxma: yeni biçilmiş. acar. yeni. taza.

-hər oyundan çıxma: təkmə qılınc qılınma. (təkmə: dəğmə: hər). olmasın iş işləmə.
çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. sırtınma. üzlənmə.
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çıxmaq. 1. tüpülmək. tapılmaq. açılmaq. gizli yaşıq olan nərsə üzə çıxmaq,

blirmək. -ot tüpüldü. -tapılmadan heç deyə bilməm. 1. ((#batmaq: sığınmaq. günəş sığmış). 1. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq.

savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq.
bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq.
qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. təkləmək.
təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) . 1. (bir nərsədən
nərsə) çıxmaq. salmaq. - bu il ağaclar gül salmadılar: çiçəklənmək. başaqlanmaq.
barlanmaq. 1. sapmaq.
- sağatlı çıxmaq: satlı çıxmaq: həqli olmaq. (sağat: sat. tanığ. tanğı. həqq. həq).
-canı çıxmaq:quyruğu titrmək: ölmək. gəbərmək.
-qoşunun salçı (önçü) gücləri yoxlayışa çıxmaq: salçılaşmaq.
- sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq. (sələnğ: sərənğ. sərənğ. sərinğ. sərin.
saltay. bol. açıq. geniş. yazın. fərax).
-səs çıxmaq: salıq, xəbər düşmək. bilgi ulaşmaq.
- sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq.
-yoldan çıxmaq, çaşmaq: qartanlamaq. çartanlamaq. çərtmək. çertmək. sapınmaq.
sapmaq.
-aradan çıxmaq: sıpışqulu ermək.

- sözü gedirkən birindən taba çıxmaq, difa' edmək. uyğu (iygi) savınmaq. zikri xeyr
edmək. (iygi: eyği. uyğu)
-sonuna çıxmaq: silkmək. silkəmək. silkətmək. tökətmək. bitirtmək. üzmək.
-aradan çıxmaq: sapışqılı vermək.
-aşındığdan sapı çıxmaq: sapınmaq. nərsənin aşınaraq sapa dönməsi.
-birdən birə ortaya çıxmaq: sapşınmaq. sapşınışmaq.
-gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq: sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sıvığmaq. sırışmaq.
sürüşmək.
-sürüşüb çıxmaq: sırpanmaq.

-dışarı çıxmaq: dışınmaq. dışanmaq. daşınmaq. biruz edmək. -çox keçməz sizində
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buxcaz dışınar.

-üzə çıxmaq: üzlənmək. açılmaq. ağarmaq.
-qız uşağının məmələri çıxmaq: yelin salmaq.
-bir yana çıxmaq: sonuclanmaq. səmərlənmək.
-toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.
-olan nərsənin üstünə, önünə qoymaq, minmək, çıxmaq, keçmək: üstələmək.
artığlamaq. (fayiq. təsəllüt. qələbə).

-üzü böğrü çıxmaq: başı dik çıxmaq. üz döndərmək.
-yol çıxmaq: səfər, musafirət qabağa çıxmaq, üz vermək.
-dibinə çıxmaq: tübrətmək. dibrətmək. -qış keçmədən zumarı tübrətdik: zumarımızın
dibinə çıxdıq.

-gizli yaşıq olan nərsə üzə çıxmaq, blirmək: tüpülmək. tapılmaq. açılmaq. çıxmaq. ot tüpüldü. -tapılmadan heç deyə bilməm.

-yel çıxmaq: əsirmək. tüpürmək. töpürmək. yelləmək. kürkəmək. küləkmək. -tüpi
tüpmək: tüpən, tufan qopmaq. -tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü,
göyə savırdı.

-başına çıxmaq: yelkəsinə minib almaq. çiğnində oturmaq. birini üstələyib əlaltılamaq.
-yavaşca axıb aradan çıxmaq: sıvışmaq. sıyrılmaq. qaçışmaq.

çıqmaqilə

-alçaq kötü dağ başına çıxmaqilə ucalmaz.

çıqmalamaq

çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq.
sırmalamaq. siymələmək. sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək. yuxarı

qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

çıqmamaq

çıxmamaq. seçilməmək. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. ələnmək.

atılmaq. atqınmaq. rədd, mərdud olmaq. geri bıraxılmaq. eleminə edmək. bütün tələbələri töküldü.

çıqmasına

- bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq: quş uçurmamaq. quş yuxusu: yüngül yuxu.
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çıxmadı. yarımadı. doğmadı. ışımadı. -bizim ulduz yarımadı

çıqmaz

çıxmaz. sarqac. bonbəst.

Tebriz-Bey Hadi

-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun
-ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz. (əsik: əsrük. kefli)
-dan atmadan saçğanmaz. (saçğanmaz: ışğınmaz. ışınmaz. gün çıxmaz).
-səs olmasa, yanığ çıxmaz. (yanğu: yanğı. yanığ. əksi səda).

-uçmuş tından (kəsilmiş nəfəsdən) səs çıxmaz. (uçmaq: sönmək).
çiqmələmək

çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq. sıyırmaq. sıymalamaq.
sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək. sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək.

yuxarı qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

çıqmırıtq

çığmırıtq. sımırtığ. çımırtıq. (çığmırtıq < çığ. çiğ) burşuq. qarışıq. pırtlaşıq. - bu
sımırtığ işdən qurtul.

çıqmış

-adı pozuğa çıxmış: töküz. tökəz. pis adlı.
-ağacların artığ, yeni çıxmış sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı: sırat. sırıt.
-çıxmış olaraq: çıxasıya.

çiqnin

-çiğnin büzmək, gizmək, əğmək (> kəz edmək (fars)}: yelkəsin qısmaq.

çiqninə

-çiğninə, üstnə, öhdəsinə atmaq, yükləmək: yelkəsinə atmaq.

-çiğninə almaq: yelkələmək. yeltələmək. yalqalamaq. yaltalamaq. çiğinləmək.
çiqnintə

-çiğnində oturmaq: yelkəsinə minib almaq. başına çıxmaq. birini üstələyib
əlaltılamaq.

çiqrəmək

çiğrəmək. sıkılmaq < sık. (s <> ç - k <> ğ) sıkramaq. bərkimək. döyülüb

bərkimək.
çiqrənmək

çiğrənmək. yiğrənmək. iğrənmək. irgənmək. dirgənmək. disginmək. ürpənmək. qorxub tükləri yiğrəndi.
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çığrıq. çərx. cəhrə. sarqac. dolab.
-nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi: savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ.
sorğa. xəbər). iblağ. ittila'.

çıqta

çıxda. çıxat. yaxıt. (# sığıt) çaxıt. çaxt. saxt. sırt ( < yırt. qırt). nərsənin dış üzü.

nəma. numa. duruğ. durğ. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı
pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu.

çiqtəsi

çiğdəsi > çəkidəsi. cirgəsi. -üzə savlar cirgəsi: keçmiş biliklər çiğdəsi (> çəkidəsi).

çıqtı

-sara sara sarıb gəlib sarısına çıxdı: bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə)
çatdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.

çıqtıqı

-çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək: tibirlənmək. təpirlənmək. girəklinmək.
qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. ucqanmaq. salğınmaq.
kibarlanmaq.
-çıxdığı yer: soxur. hər nəyin qaynağı, kökü.

çıqtıqın

çıxdığın. -çıxdığın dağın təpəsin qara, aldığın kişinin ağzını qara. (qara: yoxla).
(aldığın kişinin: evlənmədə erkək, dişi). (ağzın: sözün).

çıqtın

-dağa çıxdın ayağın yoxla, elə çıxdın dilin saxla. (elə: camaat içinə).

çıqtısa

-söz çıxdısa ağızdan, geri girməz bayırdan.

çıl

1. çil. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çınğ. çinğ. {tınğ. dınğ. başına artırıldığı sözə
teyxalıq, doluluq anlamı artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. - çünğ dolu göl:
tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi: çox bilgili adam. 1. çır.
sır. sıl. cızğı. xətt.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop
doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.

çil

1. səpgil. səpgə. - səpgəli üz. 1. çıl. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çınğ. çinğ. {tınğ.
dınğ. başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır. - sun sulağ: sim
sulağ: cim cilağ. - çünğ dolu göl: tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin
dolu kişi: çox bilgili adam.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop
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doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.
-çil çil: çor çor. kor kor. sildirən. seyrək. sil sil. silikləri, pozuntuları olan. - tuxum
pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.

çilə

1. çilək. dərd . -bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq,
qoşalıqda birligində yaşırıq. 1. silə. az. - bir silə çörək yedim, ürəyimin başına düşdü.
- silə qalmış: az qalmış. - silə silə: burun buruna. üz üzə. 1. sarqac. kələf. 1. çitə.

sıxıc. qısıc. dərd. qəm. 1. sıxıc. qısıc. sıxınca. qısınca> şikəncə. sıxanac. 1.
çitə. sıxıc. qısıc. dərd. qəm. 1. sıxıc. qısıc. sıxınca. qısınca> şikəncə. sıxanac.
sıxılcım. çılığım. qısanac. sincir. əziyyət. əzab. -sıxılcım çəkdirmək. 1. çələ.
dal. çal. dam. tələ.
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.

-kit çilə: dəd kədər. -paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (ulalır:
böyüyür. yekəlir). (sürcə: büdrürər). (çağa: bala).

-çilə paylaşdıqca azalar, yatır tükətdikcə. (yatır: yədək. daldıq. ekonomi. pəsəndaz).
çiləq

çilək. çilə. dərd . -bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq,
qoşalıqda birligində yaşırıq.

çilələmək

çiləmək. çisələmək. çisgələmək. saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis).
saçalamaq.

çiləmək

çilələmək. çisələmək. çisgələmək. saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis).
saçalamaq.

çiləniş

iləniş. şikayətlənmə.

çilənmək

1. ilənmək. şikayətlənmək. 1. sərilmək. sərpilmək. saçılmaq.

çilətmək

dilətmək. istətmək. sinəvitmək. sinvitmək. qurdutmaq. qurqadatmaq.
quratmaq. qoğzatmaq. körsələmək. körükləmək. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d).

çiləv

giley. giləv. dilənc. diləv. şikayət.

çiləvçi

giləvçi. gileyçi. dilənçi. diləvçi. şikayətçi. şaki.
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çiləvliq

çiləvlik. giləvlik. gileylik. diləvic. diləngic. şikayətnamə.

çiləyiş

iləniş. şikayət. şikayətnamə.

çılıqım

çılığım. sıxıc. qısıc. sıxınca. qısınca> şikəncə. sıxanac. sıxılcım. qısanac. çilə.
sincir. əziyyət. əzab. -sıxılcım çəkdirmək.

çilqara

salqara. kora fəhim. ussuz. sağınsız. sanağsız. düşüncəsiz.

çilqəşmək

çilkəşmək. salışmaq. titrəşmək. təprəşmək. - əl salışmaq: 1. əl eləmək. 1. əl
atmaq. barmaq eləmək.

çılqıl

çılxıl. çıx!. ağ!. ağı!. ağıl.

çılqın

1. (qayanğ. cayanğ) çalınmış. çırpıq. çırpınmış. vırqın. çalanğ > çərənğ.
salanğ. dəli. başsız. ağılsız. 1. çalqın. alqın. sapal. düşgün. dəli. - kitab sapalı.
1. sincoy. cincoy. cinli. dəlir. 1. çalqın. çaldırılmış. çıldırmış. düşgün. budala.
qabal. qabla. kavla. kaval. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq.
alqın. qopuq. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq.

çılqınca

-çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə:
sökür. söküt. sivrilmiş. utanmaz. həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə.

çılqınlıq

1. (qayanğlıq. cayanğlıq). salanğlıq. çalanğlıq > çərənğlik. çalınmışlıq. çırpıqlıq.
çırpınmışlıq. vırqınlıq. dəlilik. başsızlıq. ağılsızlıq. 1. çalqınlıq. alqınlıq. sapallıq.
düşügünlük. dəlilik.

çillə

çiğlə. kür. qor. bir nərsə üçün qoyulan, bəllətilən sürə, dövrə.
- sap çillə: çillənin ortası. (sap: lap) .

çillənin

- çillənin ortası: sap çillə. (sap: lap) .

çilli

səpili. səpgilli.

çilliyə

-oxu atarkən, kirişə, çilliyə dayanan, dibindəki çatığ: sovur. sufar. sovar. sofar.
soxur.

çılpaq

1. çıplaq. yalabıq. çalabıq. yarlındaq. lüt. 1. çılpağ. çalpağ. yalçın. lüt. yala.
yələ. sala. sadə.
-lüt çılpaq: danğ. dan. çanğ. çan. yonğ. yon. -dan ət: sümüksüz ət. teyxa ət. 1. çınğ.
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zınğ. zəng. -qulağın çınğ etdi: zəh çaldı. -qulağımda bir çıbınca zınğıldır. (çıbınca:
sımınca. mığmığa. pəşə).
-çırıl çılpağ: sallac çallac. sallaş çallaş.

çıltırası

-çıldırası sevənləriz, dəli qibi atanlar.
-çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə:
sökür. söküt. sivrilmiş. utanmaz. həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə.

çıltırmış

çıldırmış. çaldırılmış. çılqın. çalqın. düşgün. budala. qabal. qabla. kavla. kaval.

dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq. dəngəsiz.
qafası qantaq, qançaq.
çımaylaşmaq

çırmaşmaq. çımırışmaq. sıtğaşmaq. sıyğaşmaq. sıyraşmaq. sıyvanışmaq. hamı bilək topuq sıtğaşdı: hammı qıçın qolun çırmaladı.

çimçavat

sırğov. iğrəngən. - sırğov yaşamaq çox güc.

çımırışmaq

çırmaşmaq. çımaylaşmaq. sıtğaşmaq. sıyğaşmaq. sıyraşmaq. sıyvanışmaq. hamı bilək topuq sıtğaşdı: hammı qıçın qolun çırmaladı.

çımırtıq

sımırtığ. çığmırıtq (çığmırtıq < çığ. çiğ) burşuq. qarışıq. pırtlaşıq. - bu sımırtığ
işdən qurtul.

çimmək

suda yunmaq. suda cunmaq.

çimri

saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. xəsis. - sıxqatın malın özgələr yeyər.
-yumurtanın sarısın bu gün yeyir, ağın yarın. (çimri).

çımrıq

sırmıq. çırmıq. sınır. kiriş. kas teli.

çimriliq

- çimrilik edmək:sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. basqılamaq. əzmək. bunaltmaq.
üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək)
darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. büzmək.

çimtiqləmək

çimdikləmək. savardamaq.

çimtirmək

çimdirmək. yundurmaq. cundurmaq. cumdurmaq.

çin

1. çınğ. çinğ. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil. {tınğ. dınğ. başına artırıldığı sözə
teyxalıq, doluluq anlamı artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. - çünğ dolu göl:
tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi: çox bilgili adam. 1. sin.
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teyxa. bir nərsə artırıb qarşmadan. - çin çay: acı çay.
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.
-çin səfeh: diri salsıq. sırtsərsik. salsıq. samsıq. sərsik. səfeh. axmaq.
-çin sıtqılıy, çıtqılıy: sındıq. sinsir. sinbat. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola
verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı
(xungərm) ilisin. insinik. inənc. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst.
içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
-çox çin çüllü: sıraçın. sıxaçın. (sıxıq açıq) sırburma. sığburma. çox əzik büzük. çox
əğri büğrü.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop
doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.
- çin dolu kişi: çox bilgili adam. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl.
çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.
- çin çini: çinğ çini: dop doğrusu. lap həqiqəti.
-sın, çin könül: sağ könül. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi qəlbli.

çın

tın. içiboş, yüngül dəmirsi nəsiyə çarpıldığında çıxaran səs.

çincələmə

incələmə. sürcə. sorca. soruş. sorcuş. sorcamışi. soracmışi. arcamışi.
aracmışi. arama. araştırı. axtarma. arqış. təhqiq edmə.

çincələmək

incələmək. sürcəmək. sorcamaq. soraclamaq. soracalamaq. soruclamaq.

arcalamaq. arşatlamaq. araşdırmaq. axdarmaq. təhqiq edmək.
çincələyən

incələyən. sürcə. sorcaçı. sorşucu. sorcuçu. sorcaçı. soracçı. arca. aracıçı.
arayan. araştıran. axdaran. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq. muhəqqiq.

çincəyiş

incəyiş. sorc. sürc. sorc. soraca. soruc. sürc. arcayış. arşatış. axdarış. təhqiq.

çinə

1. çiniğ. sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. siniz. sınız. dux. büküm.
tüvarış. xulq. xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. datu. datı.
darıt. dartı. fitrət. sirişt. 1. çiniğ. doğac. salıq. vergi. fitrət. sirişt.

çinəli

-yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu: söğüt. söyüt. söyümlü. sevimli.

çini

- çinğ çini: çin çini: dop doğrusu. lap həqiqəti.
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çiniğ. 1. çinə. sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. siniz. sınız. dux.

büküm. tüvarış. xulq. xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter.
datu. datı. darıt. dartı. fitrət. sirişt. 1. çinə. doğac. salıq. vergi. fitrət. sirişt.
çınış

-çınış sınış {çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}: təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə
gedmə, sorub bilgi əldə edmə). təkiş soraş. təkiş sorğaş. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

çınq

çınğ. 1. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil. {tınğ. dınğ. başına artırıldığı sözə

teyxalıq, doluluq anlamı artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. - çünğ dolu göl:
tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi: çox bilgili adam. 1.
sınc. sinc. zınqırv. qaval kimi nərsələrə taxılan həlqə.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop
doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.

çinq

çinğ. 1. sinğ. {dinğ. tinğ. 1. dik. dikə. düz. 1. rast. qaim. - dinğ dur: düz qal. 1.
doğru. həqiqət. - dinğçi. tinğçi. çinğçi. sinğçi. siniçi. həqiqətcu}. 1. çınğ. çin. sınğ.
sın. sinğ. sin. çıl. çil. {tınğ. dınğ. başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı

artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. - çünğ dolu göl: tambalab (ləm bə ləb) dolu
olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi: çox bilgili adam.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop
doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.
- çinğ çini: çin çini: dop doğrusu. lap həqiqəti.

çınqartıb

həqiqətin açıb. -çınış sınış {çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}: təkişdiriş
sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə). təkiş soraş. təkiş sorğaş. əslin
nəslin, rasıtın düztün, əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

çinqçi

çinğçi. dinğçi. tinğçi. sinğçi. siniçi. həqiqətcu.

çınqı

çınğı. sınğı. öc. kin. - sınğısın çıxarmaq: öcün almaq.

çınqır

(moğol) çıpqır. çatan. qaydan. qaytan. qaydıran. qayırdan. sapan. azdıran.

sapdıran. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.
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çınğlamaq. çınlamaq. yanğılamaq. çanğılamaq. zəng çalmaq. -qulağım çınladı:
qulağıma bir səs gəldi.

çınlama

tınlama. səkməcingilti. (səs) yansı. yankı. yanılma. yayılma. yansıma (təpgi.
reaksiyon) eko. tənin. rezonans.

çınlamaq

1. çınğlamaq. yanğılamaq. çanğılamaq. zəng çalmaq. -qulağım çınladı:
qulağıma bir səs gəldi. 1. yanğulamaq. səs verəsirmək. -qulağım yanğuladı:
qulağıma bir səs gələsi oldu.

çınlıq

sıyılıq. sıylığ. sıyınlıq. şənlik. söyünlük. sevinlik. şadlığ. tərəbnaki.

çintən

-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir.

(yuğru: xəmiri).
çıntır

çındır. 1. diş kəsmə qarın açmaz tikə. 1. çətin soru . -bir çındırı ya sindir ya sındır
ya at. 1. sınğır. damar. əsəb.

-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan
gəlir. (yuğru: xəmiri) (yuğru: xəmiri) .

çıntırışmaq

çındırışmaq. tərsinmək. sırtınmaq. dayanıqlı olub bərkinmək.

çıntırqayış

çındırqayış. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq.

sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax.
qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan
kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. sürtük. qoycan. quycan. tərs.
qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş.
inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

çıp

-bu sözlər ''çıp çıp, civ civ, cük cük'' səsindəndə alına bilir > (sərçə. səçə. çıpcığ).

çıpa

1. > sıpa. ( < çapcıq). çıpcıq > cocuq. yavrı. uşaq. 1. sıpa. çuxur. xəndəq. 1.
sibə. qıpa. (toprağdan, nərsədən qurulmuş) səngər. 1. çapa. təpir. tabur. təpgir.

tapqur. itmə. itiş. sıxışdırma. atağ. həmlə.
çıpaq

1. çıpağ. sıpağ. sırağ. çırağ. 1. sıvaq. suvaq. suçlama. ittiham. töhmət.

çıpal

çıpıl. sıpal. 1. rüsva. 1. mundar.
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çırpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. çalaşğanmaq.
çalışğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq.
dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq.
təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.

çıpallamaq

çıpıllamaq. sıpallamaq. 1. rüsva, abırsız edmək. 1. mundarlamaq.

çıpatlamaq

sıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. sırıtlamaq. çırmamaq. çırmalamaq. qətləyib

yana çəkmək. qaldırmaq.
çıpba

çırpba. sallama.

çıpbanmaq

tıxınmaq. tuğunmaq. sıx sıx, irbiri üsdə qoymaq, çapmaq. -çuvalı tıxa basa
tıxınmış.

çıpcıq

çıpcığ. 1. > cocuq. ( < çapcıq). sıpa < çıpa. yavrı. uşaq. 1. sərçə. səçə. səğirçə.

(> səriçə (fars)}. durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca. quş türü. 1. ( <
saçramaq. sıçramaq. saçamaq. sıçamaq. çəçəmək. çəçrəmək). 1 < ''çıp çıp, civ
civ, cük cük'' səsindəndə alına bilir.

çıpçınmaq

sıpçınmaq. çabalamaq. - çıpçınıb əlimdən çıxdı.

çıpı

sıxı. tənbih. cəza.

çıpıq

yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. qələmə.
-arıtlanan nərsədən arda qalan çər çöp, çıpıq, qabığ: sap. çap. xırım xırda. töküntü.
- qoz sapı. - pambıq sapı.
-çöp, çıpıq, zibil qabı: silbiç. silbiş. silbinc. silvinc. > siviş. (sil: zibil)
-quru sür, çöp, çıpıq, dal, səğə: qurudal. qurdal.

çıpıl

çıpal. sıpal. 1. rüsva. 1. mundar.

çıpıllamaq

çıpallamaq. sıpallamaq. 1. rüsva, abırsız edmək. 1. mundarlamaq.

çıpır

sipər. savır. (1 < çırpmaq. 1 < savmaq). 1. nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb

yaralanmasını önləyən tikə, bəd. 1. önlük.
- sipər almaq: qalxanlanmaq. gizlənmək.
- kəndinə qalxan edmək. sipər edmək.

çıpışqa

sıpışqa. çaxmaq. kibrit. birbirinə çırparaq, vuraraq çaxır, qor törədən nərsə.
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1. dən. nuxdə. noktə. 1. salmaşıq. əngəl. bəla. afət. təhlükə. qarmaşıq.
-çıpıt yoğuş: söğüş oğuş. lə'nət rəhmət.
-çıpıt gəzməz: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. ins cin ayağı çatmamış yer.
tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.

çıpıtlıq

yamanlıq. mənfurluq.

çıpıtsınmaq

yamanzınmaq. yamansınmaq. hər nəyi kötü, pis görmək, saymaq. heç nəyi
onaymamaq.

çıpqa

1. sıpqa. sapqa. çapqa. dağlıq yer. qayalığ, sarp, çarp yerlər. 1. dal. qələmə.
sıvğın. sırğın. sıvqa < sürgə. 1. sapqa. nacağ. dəhrə.

çıpqalamaq

-nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq: sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək. səvritmək. -bu işləri ilə qalan qulan
sevgimi sıyrıtdı.

çıpqarlamaq

çıpqarmaq. sıvqarmaq. sıvqarlamaq. siyirmək. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq.

sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu sıvqarıb
geddi.

çıpqarmaq

1. çıpqarlamaq. sıvqarmaq. sıvqarlamaq. siyirmək. sırqıtmaq. sıyrıtmaq.
sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu
sıvqarıb geddi. 1. sıvqarmaq. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq.

tükətmək. (tökətmək). süzmək. - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy suyu
sıvqarsın. 1. sıyıpqarmaq. sıpqarmaq. başa çəkmək.

çıpqı

sıxqa. > sikkə. sikgə. yörük, yürkə, yürək, (yerik. rayic) pul. məskuk. -sikgə
sıxmaq, çırpmaq.

çıpqıl

səpgil. sıpqıl. xal. bənək. kəkək. çəkək (şəbnəm) .

çıpqın

1. sıpqın. sapqın. çapqın. dəlisi. bunaq. 1. > sıpqın. nərsə çırpmağ üçün
çubuğ, ayqıt.

çıpqınlamaq

sapqınlamaq. sıpqınlamaq. sıpqıtmaq. çıpqtmaq. oğurlamaq.
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çınqır (moğol) çatan. qaydan. qaytan. qaydıran. qayırdan. sapan. azdıran.
sapdıran. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.

çıpqırmaq

sıpqırmaq. bir işi bir kərədə, yerli dibli eləmək.

çıpqıtmaq

sapqınlamaq. sıpqınlamaq. sıpqıtmaq. çıpqınlamaq. oğurlamaq.

çıplaq

1. çılpaq. yalabıq. çalabıq. lüt. 1. dal. lüt. boş. -dal qabağ: sarığsız qabağ, kədu. dal qoç: buynuzsuz qoyun. -dal bacaq: tumançaq. -dal söz: iti söz. -dal ot: gülsüz ot.
-dal qılıc: salıq, çəkilmiş qılıc. -dal üzük: qaşsız üzük. 1. çırılçıplaq. sıyam. lüt.
-çırıl çıplaq olmaq: yalağaşdanmaq. çalağaşdanmaq. soyunmaq.

çıplamaq

sibləmək. sinləmək. kibləmək. oxlamaq. önəmsəmək. aldırmaq. dikləmək.

dəğər vermək.
çıplıq

-çır çıplığ: çər çöplük. çər çöp. siyir siplik. sır sıplığ. sür süplüğ. töküntü.

çıpmaq

1. sapmaq. 1. çırpmaq. çarpmaq. çapmaq. salmaq. çalmaq. vurmaq. - ənsəsinə
elə saldı ki iki qədd oldu. 1. salmaq. çırpmaq. 1. çırpmaq. silkəmək. silkmək. (1.
salqamaq. çalqamaq. 1 < səkləmək) . 1. soxmaq. vurmaq.

çıpralıq

yaraş. yarac. dirəlik. gurbalıq. karayi.

çıpta

çıpda. sıpda. incə. işgə. nazik. - çıpda boylu.

çıptamaq

çıpdamaq. çapcamaq. sapcamaq. sıpcamaq. 1. çox iti davranmaq, qılınmaq,

işləmək. 1. birdənbirə sıçramaq, atılmaq. - yerindən sapcayıb, üzərinə daşlandı:
cumdu.

çıptatmaq

çıpdatmaq. çapcıtmaq. sapcatmaq. sıpcıtmaq. 1. çox iti davrandırmaq,

qıldırmaq, işlətmək. - arabasın sapcatıb getdi. 1. birdənbirə sıçratmaq, atlatmaq.
- onun səsi uşağı yuxudan sapcatdı.

çır

çıl. sır. sıl. cızğı. xətt.
-çır çıplığ: çər çöplük. çər çöp. siyir siplik. sır sıplığ. sür süplüğ. töküntü.

çıra

- çıra çıra. sıza sıza. süzə süzə. qorxa qorxa.

çirain

-çirkin kotan, qanmaz kişi olmasa, çirkin yaşam bulunmaz.

çiraq

çirağ. 1. şayırd. tutğut. tusğut. əcir. muzdur. kilfət. pul qarşını işləyən işçi.

cariyə. 1. yamıc. yanıc. şayırd.
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çıraq

çırağ. sırağ. sıpağ. çıpağ.

çıraqa

-çırağa yır süz. (yır: yağ).

çıraqının

-yağ çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm: yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən.
yelçən). -lampanın yelkəni olmasa yanmaz.

çiraqqaz

saldal.

çıraqlar

-arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar,
ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.

çıray

sıray. siriy. sirəy. siliy. siləy. açıq. aşgar. anlaşıqlı. dürt. sərih. (qabili dənk,

fəhm). - siliy gəp: açıq söz.
- soğuq çıray: soğuq sıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi
olmayan.

çirəq

çirək. sırışı. siriş. çiriş. kiriş. sırac. siriş. ( < sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək.
kirişləmək) kitiş. ( < kitmək) (sirişm (fars)}. sürüş. neçə nərsəni birbirinə qatma,

tikmə üçün yılım, çəsb.
çirəliq

çirəlik. çiğəlik. yaraş. yarac. çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. usluq. (ustalıq)

məharət. girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət. ürzə.
ləyaqət.
çırıc

qırıc. yırıc. didəc. sırıc. vəhşi.

çiriq

çirik. yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri. yeyingil çəri) yüngül, iti, çalaq çabıq

davranan qoşun türü.
çırıl

-çırıl çılpağ: sallac çallac. sallaş çallaş.
-çırıl çıplaq olmaq: yalağaşdanmaq. çalağaşdanmaq. soyunmaq.

-kol kosdan, çırıl çırpıdan qurulan ocağ: yalanğu. -bu ki yalanğudu, bunda nə pişir.
çırılçıplaq

çıplaq. sıyam. lüt.

çiriş

sırışı. siriş. kiriş. sırac. çirək. siriş. ( < sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək.
kirişləmək) kitiş. ( < kitmək) (sirişm (fars)}. sürüş. neçə nərsəni birbirinə qatma,

tikmə üçün yılım, çəsb.
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çırt. çert. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. qıvır zıvır. qıvır savır. qatıq.
qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.

çirq

çirk. irin. sarus. sasuq. (sarı su). - yarası sasuqladı.

çırqa

sırqa. sırqavul. (sıvortqa) arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən

aslağ, yerə tikilən çırağlar, ışıqlar. çiraği rahnəmayi.
çirqin

çirkin. 1. sökür. söküt. iğrənc. kərih. mənfur. 1. sökür. söküt. itici. sevimsiz. 1.

üz düşgünü. (gözəl) üzə həsrət.
-biçimsizcə, çirkin görünəcək dək şişmanlamaq: saltaxlamaq. şaltaxlamaq.

çirqit

çirkit. çikidə. cirgə.

çirqli

çirkli. kirli. irkli. saçmağlı. - saçmağlı paltarı dəğişmək.
-bulaşığ, çirkli olub, sürtülüb arıtlanmalı olan nərsə: sürgülük.

çırmalamaq

1. çırmamaq. sıpatlamaq. çıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. sırıtlamaq. qətləyib
yana çəkmək. qaldırmaq. 1. çiğmələmək. çıymalamaq. çığmalamaq. sıyırmaq.
sıymalamaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək. sirmələmək. siğmələmək.
siğgələmək. yuxarı qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin
sıtğayıb suya basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

çırmamaq

çırmalamaq. sıpatlamaq. çıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. sırıtlamaq. qətləyib
yana çəkmək. qaldırmaq.

çırmanmış

sıtğar. sıyrılmış. - qol qıçın sıtğar tutub keçəni suda ayaqladılar.

çırmaşmaq

çımaylaşmaq. çımırışmaq. sıtğaşmaq. sıyğaşmaq. sıyraşmaq. sıyvanışmaq. hamı bilək topuq sıtğaşdı: hammı qıçın qolun çırmaladı.

çırmıq

sırmıq. çımrıq. sınır. kiriş. kas teli.

çırnaşıq

1. qıynaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq.
sürbet. sırbit. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə
girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
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qarşındakın caydırır. 1. sırnaşıq. sürnaşıq. qıynaşıq. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq.

sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax.
qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə.
qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs.
qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş.
inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

çırpalanmaq

çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. çalaşğanmaq. çalışğanmaq.
çalşınmaq. çalaşlanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq.
dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. təlaşa, hərəkətə
gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.

çırpan

-durmadan atan, çırpan: sapıtqan. saplağan. vurağan. atağan. salağan.
-gözə çırpan: yalabıq. çalabıq.
-sağa sola dalağan (daldıran) çırpan külək, yel, tufan: dalğaq.

-günün, yanan nərsənin çırpan ışığı: şovq. çovq. çoğ. saçı.
çırparaq

-birbirinə çırparaq, vuraraq çaxır, qor törədən nərsə: sıpışqa. çıpışqa. çaxmaq.
kibrit.
-yünü, nərsəni çırparaq şişirtmək: sabamaq. sabmaq. çapmaq. çapamaq.

çırpba

çıpba. sallama.

çırpı

1. çarpı. döğü. örs. soxu. çalma. çalım. salma. salım. dalma. dalım. çıtım.
çıtma. satma. sapma. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan. 1. törpə. törpü. körpə.
kiçik uşaq. canlı nələrin kiçiyi, olqunlaşmamışları, yetməmişləri. 1. vurqu. sox.
salıt. zərbə. -ağır vurqu, çırpı, sox, salıt, zərbə: dağan.
-ağır çırpı, zərbə: təpir. tabur. təpgir. tapqur.

çırpıq

(qayanğ. cayanğ) çalınmış. çılqın. çırpınmış. vırqın. çalanğ > çərənğ. salanğ.
dəli. başsız. ağılsız.

çırpıqlıq

(qayanğlıq. cayanğlıq). salanğlıq. çalanğlıq > çərənğlik. çalınmışlıq. çılqınlıq.

çırpınmışlıq. vırqınlıq. dəlilik. başsızlıq. ağılsızlıq.
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-çırpılan yemiş ağacının altına tutulan çarşab: yelən. yelan.
-dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq: saman suvağ.

çırpılanta

-dolu bir nərsiyə toxunduğunda, çırpılanda çıxan səs: donğ. -dolu qazan
donğuldar, boşun çırpsan danğıldar.

çırpılası

lə’nətə gələsi. -çırpılası fələk.

çırpıltıqta

-təbil, küp kimi içi boş nərsədən çırpıldığda çıxan səs: düpür.

çırpınanta

-içi boş nərsiyə çırpınanda çıxan səs: danğ. dan. çanğ. çan. zanğ.

çırpınar

talvırar. -bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar.

çırpınıb

-çırpınıb uçuşur: uçub möjlənir: talvışır. -quşlar qamuğ talvışır: bayraq qamuğ
talvışır.

çırpınmaq

1. çarpmaq. soxulmaq. -ürəyi yaman soxur: ürəyi bətər çırpır. -damarı soxur: çəpsi
(nəbzi) atır, vurur. 1. döğünmək. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq.

coşmaq. cuşa gəlmək. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq duymaq. ürəyim dalpındı: ürəyim dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü.

çırpınmış

(qayanğ. cayanğ) çalınmış. çılqın. çırpıq. vırqın. çalanğ > çərənğ. salanğ. dəli.
başsız. ağılsız.

çırpınmışlıq

(qayanğlıq. cayanğlıq). salanğlıq. çalanğlıq > çərənğlik. çalınmışlıq. çılqınlıq.

çırpıqlıq. vırqınlıq. dəlilik. başsızlıq. ağılsızlıq.
çırpıp

-üstündə paltar çırpıp yumağ daşı: sapanğ. ( < sapmaq: çıpmaq).
-çırpıp əzmək: sıvatmaq. tapdatmaq. çeğnəmək. əzib yerə sərmək.

çırpışıb

-nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb yaralanmasını önləyən tikə, bəd: sipər. çıpır.
savır. (1 < çırpmaq. 1 < savmaq).

çırpışmaq

sancılmaq. vurulmaq.
-döğüşüb çırpışmaq: təpişmək.

çırpıtan

-çalı çırpıdan yasanmış xərmən sürgəsi: sürgü. sürgə.

-kol kosdan, çırıl çırpıdan qurulan ocağ: yalanğu. -bu ki yalanğudu, bunda nə pişir.
çırpıtma

-nərsəni nərsiyə çırpıtma: sırıtma. səritmə. döşətmə.
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-üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə çırpma, yapma döşəkcəsi: səpic. (1 <
sərmək. sərpmək) çörək döşəkcəsi.

çırpmaq

1. çıpmaq. silkəmək. silkmək. (1. salqamaq. çalqamaq. 1 < səkləmək) . 1.
çıpmaq. çarpmaq. çapmaq. salmaq. çalmaq. vurmaq. - ənsəsinə 1. salmaq.
çıpmaq. 1. salmaq. döğmək. - ürəyin salmasın: çırpmasın. 1. salmaq. vurmaq. yumruq salmaq. - qılıc salmaq. 1. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək.

səkirmək. sırıtmaq. yapışdırmaq. döğmək. - dəğərli bir dəğənək sardım biləsinə.
-nərsə çırpmağ üçün çubuğ, ayqıt:sıpqın < çıpqın.
-nərsəni nərsiyə çırpmaq, vurmaq: sırımaq. sərimək. döşəmək. - şallağa sırıdı.
-atıb çırpmaq, vurmaq: güpülətmək. güpütmək. güplətmək. güpsəmək. güpsətmək. uzaqlardan kimin birisi bir daş güpülətdi oda gəlib itə toxundu.
-nərsə ilə çırpmaq, döğmək, vurmaq: təpinmək. -əli ilə tutub, başı ilə təpindi:
kəllələdi.

-təpəsindən vurmaq, çırpmaq, kəsmək: təpəsləmək. tapaslamaq.
-dalbadal, üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək: qaqalamaq. qaqlamaq. tikicilərin. dərzilərin barmaq ucları, qaqlamaqdan. dəlik deşik olmuş.

çırpmasın

-keşgə qadın çığırmasın, erkək əli çırpmasın.

çırpmata

-maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada işlənən dəğənək: soğat. soxat.
sovat. soyat. əl ağacı.

çırpsan

-dolu qazan donğuldar, boşun çırpsan danğıldar. (donğ: dolu bir nərsiyə
toxunduğunda, çırpılanda çıxan səs).

çırpsınmaq

soxsunmaq. soxulmağı, soxmağı iş edinmək. -otid kəsəlli kimsə bir işi tutub
soxsunar.

çırt

çırıt. çert. qatıq. qatqayır. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. qıvır zıvır.
qıvır savır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.

çirtiq

çirtik. çırtıq. xirtik. xırtıq. qırtıq. kiçik yeyə. xırda qoğara. (yiyə. yiğə. yeyə.
yeğə).
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çirtik. xirtik. xırtıq. qırtıq. kiçik yeyə. xırda qoğara. (yiyə. yiğə. yeyə. yeğə).
-sınığ çırtıq: sınığ sunuğ. sınığ pərtik. sınığ bərtik. - sınığ çırtıq idişlər . : qablar.

çırtqı

(sırtqı). 1. görüntü. pədidə. 1. nərsənin eşik bölümüdə işlənən nərsə. - sırtqı
darı: gövdənin eşik bölümünə özəl dava.

çırtlavıq

çartlavıq. yartlavız. yartlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaplavız. yaplavıq. yaprıq.

əprik. qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
çis

sis. pis. tüstə. tütsə. tüstü. (düd < tutmaq). tüssü. duman. tuman. -başı tüstəli:
başı dumanlı. -qoyu tüstü qalxdı: qəliz tüssü.
- çis çis: sis sis. saç saç. səp səp. sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saçın saçın. çisin
çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə.
- ertingin (səhər çağı) çis çis yağış yağırdı.

çisələmək

çiləmək. çilələmək. çisgələmək. saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis).
saçalamaq.

çisi

sisi. səpi. sərpi. səp. saçı.
- səp səp: sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis: saçın saçın. çisin
çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. - ertingin (səhər çağı) çis çis yağış
yağırdı.

çisin

- çisin çisin. sisin sisin. saçın saçın. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. səp səp. sərp
sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis.

çisinti

sisinti. səpildaş. səpilləş. saçıldaş. saçılğaş. sərpinti. səpinti. -səpin səpin:
sərpin sərpin.

çısqa

sısqa. tısqa. pısqa. çusqa. çuşqa. püsgə. 1. cürcə. cücə. cürə. 1. əlsiz ayaqsız.

çisqələmək

çisgələmək. çiləmək. çilələmək. çisələmək. saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis).

saçalamaq.
çiş

(uşaq dilində) sızı. sıtı. işmə. - sızın varmı: çişin varmı. - sızı sıçı (poxu südüyü, pox
püsyü) qarışmış birbirinə.

çıtaqu

çıtağu. tatuvaj.
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saltav. salçav. toxçal. qapçal. 1. qatar biçimində, toplum durumda birbirinə

bağlanmış, bir yerə yığılmış nərsələr. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam. 1.
kompozisyon. 1. sırvıc. uğdə. təəssüb. 1. koleksiyon. 1. toplanmış ea'nə, ianə.
1. qarmaşıq. hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi. kompilikə. kompileks. biləşik.
muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ,
süperyorluğ duyqusu. 1. bılok. sitə. -salçav sayı: kompileks sana.
- kompilekslik: salçavlıq. güclük. soxsuluğ. müşgülat.

çitə

tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq)
sıxul. 1. tapsı. təpsi. uyum. taxım. sürü. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət
qutusu). set. 1. birlik. tim. yekən > yekan. döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər

topu.
çitəq

çitək. yetək. vəkil.

çitələmək

kitələmək. sırıtmaq. sırımaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq. aralıqsız, incə

tikişlə tikmək. kökləmək.
çitəliq

çitəlik. yetəlik. vəkalət.

çitəmək

1. (neçə tikəni birbirinə) kitəkləmək. bağlamaq. yamıb yasqamaq. saplamaq.
sapaqlamaq. 1. kitdəmək. sırıtmaq. sıxıtmaq. tikmək. tikəmək. bəddəmək.

çitərə

çətərə. şətərə. sıxgil.

çitərmək

çitirmək. ssincələmək. sincəmək. sinsəmək. sincimək. sinciləmək. sıncalamaq.
sıncamaq. sıncılamaq. sıncılamaq. incimək. sinicimək. sınıcımaq. dəqiq
olmaq. təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.

çitil

şitil. 1. qırıq. 1. çulq buruq. kilkə. pırtlaş. 1. hər nəyin qutarmağına, sonuna

yaxın bölümü. önson. ətək (# sonöt: sonötə: nərsənin qutarmasından son sürə) .
çıtılmaq

çitilmək. sıtılmaq . sitilmək . çatçılmaq. qırçılmaq. kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}.

sökçülmək. didçilmək. - gözü sitiləsi.
çitilmək

çıtılmaq. sıtılmaq . sitilmək . çatçılmaq. qırçılmaq. kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}.

sökçülmək. didçilmək. - gözü sitiləsi.
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çıtma. çalma. çalım. salma. salım. dalma. dalım. satma. sapma. döğü. örs.
çırpı. çarpı. soxu. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan.

çitincimək

kirincimək. kitincimək. kilincimək. korlanmaq. qıvıcqaşmaq. oğursuzmaq.
yoğursuzmaq.

çitintən

- əğindən çiğindən, ətəkdən asılıb sallanan qırmalar: sarvan.

çıtır

1. sıtır. sarıt. sərit. sətr. sətir. xətt. - araba çıtırları. - çıtırlı kağaz. 1. çitir. çatır.
sətir. sətr.

çitir

çıtır. çatır. sətir. sətr.

çitirli

çıtırlı. çatırlı. sətirli. sətrli.

çıtırlı

çitirli. çatırlı. sətirli. sətrli.

çitirmək

çitərmək. ssincələmək. sincəmək. sinsəmək. sincimək. sinciləmək.
sıncalamaq. sıncamaq. sıncılamaq. sıncılamaq. incimək. sinicimək. sınıcımaq.
dəqiq olmaq. təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.

çıtqılıy

-çin sıtqılıy, çıtqılıy: sındıq. sinsir. sinbat. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola
verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı
(xungərm) ilisin. insinik. inənc. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst.
içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

çitlə

kiltə. kitlə. geçi. ilmək. tığ. toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş,
biz.

çitləliq

çitləlik. kitləlik. kütləlik. cütləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq. kütləvi.

kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.
çitləşiq

çitləşik. kitləşik. kütləşik. cütləşik. yığışıq. küməşik. komaşıq. topluşuq.

çitliq

çitlik. kitlik. düğünlük.

çıtma

çıtım. çalma. çalım. salma. salım. dalma. dalım. satma. sapma. döğü. örs.
çırpı. çarpı. soxu. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan.

çıtmaq

1. bölmək. ayırmaq (#tikmək: (tıkmaq) yapışdırmaq. yığmaq. ). 1. çitmək. sıtmaq .
sitmək . didmək. qırmaq. kəsmək. sökmək. yencmək. 1. çitmək. sıtmaq . sitmək .
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itmək. itələmək.
- sıtıb çıxarmaq: güclə, çəkərək yencib çıxarmaq.

çitmək

çıtmaq. sıtmaq . sitmək . 1. didmək. qırmaq. kəsmək. sökmək. yencmək. 1.

itmək. itələmək.
- sıtıb çıxarmaq: güclə, çəkərək yencib çıxarmaq.

çitsiz

kitsiz. kədərsiz. qussəsiz. -yaşamın çitsiz, cətinsiz olsun (cətinsiz: problemsiz).

çivəliq

çivəlik. ivərik. yivərik. yivəlik. somun. uçquruq. burqulu çivilərin (piçlərin) bir

başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə. möhrə.
çivi

- sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur: söğüt suya, qazıq qata.
-kiçik çivi: sancıq. ayaqqabı civisi.
- söğüt ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər: söğüt suya, qazıq
qata.
-qazma uclu yoğun çivi: qazıq
-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy.
siğ.
-çivi, mıx kimi qazıqvarı. (varı. oxşarı. kimi. biçəmi. tərzdə.

çiviburun

süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun. sivsiburun. uzun burun.

burunu uzun.
çiviq

çivik. sivik. sivri, uzun olan.
- sivik çənəli. (- bu uşağ böyüdükdə sivik olacaq.

çivilərin

-burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun.
ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.

çivritmək

sivirtmək. siyirtmək. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək.
səvritmək. sovutmaq. soğutmaq. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək,

yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı.
çiyin

siyn. siyin. boy. əndam.

çıymalamaq

çiğmələmək. çırmalamaq. çığmalamaq. sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq.
sırmalamaq. siymələmək. sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək. yuxarı
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qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

çizilmiş

-işte gördük seni dünya, ne gerçeksin nede rüya, bir çəkit çizilmiş suya, yalan ışıq
yalan boya. (çəkit: resim).

çoban

sürçi. sürçü.

çobanı

-qoy (qoyun) sürcüsü, çobanı: qoyunçu. (un: çoxluğu göstərən ək).
-sığır, mal çobanı: sığırtmac. koboy.

çobanın

- almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar. (almaz: almas).
(sanlanıbən: güman edilərək).

çobanta

-olsa könül çobanda, təkə belə sütlənir.
-olsa könül çobanda, erkək belə doğurur! .

çobantaqarcıqı çobandağarcığı. quşəkməyi.
çocuqlarız

-çocuqlarız önündə əşinlə nə duruş nə vuruş. (əşinlə: yasdaşınla. yatdaşınla).
(duruş: muqabilə ed. təqabül ed. savın savış. mudafiə həmlə ed. mahakimə).

çoq

1. çox. yumğı. tumğı. ağır. yığıq. giran. -yumğı dənğ: yekə, ağır nəsə. -kişi yumğı
gələr: çoxlu kişi gələr. 1. çox. yüküş. yüküc. okuc. öküc. ağır. 1. çoğ. çuğ. cük.

dimdik. 1. çoğ. çovq. şovq. saçı. günün, yanan nərsənin çırpan ışığı. 1. çoğ.
çuğ. cük. dimdik. 1. çoğ. çuğa. ulqa. ülgə. uluğ. ulu. böyük. -elin ülgəsi. 1. çox.

utağan. ulağan. (ölçü) böyük. yekə. -o sürədən, utağan sürə sürdü. (çoxlu. çox
uzun). -utağan ötgən çağdan: çox çox qabağlardan. 1. çox. tan. tanğ. -dirik əsən
bolsa, tan oluş görər. (duran başa iş gələr). 1. çox. köp. - köp bilən ged, öz başnla
yürə. (yürə: davran. rəfdar ed)1. sox. çıx. soxac. soxalac (soqale (fars)}. məhmiz.

1. çox. sap. - sap güclü: çox güclü, quvvətli. - sap sökəl: çox xəsdə. 1. çox. dal. tala.
dala. cüda (özbək). -dal gözəl. -dala sayır: çox kəsil. -dala ağır. 1. çox. tutcu. artıq.
-tutcu qızdıran uşaq. -tutcu qaqıdan kişi: çox hirslənən adam. 1. çox. təlim. telim. təlim gəzək: kərələrcə. dəfələrcə. 1. çox. təlim. talım. yekə. -talımlı söz qanılmaz,
talımlı daş yığılmaz (götürülməz). 1. çox. öküş. -uyur barıb öküş ivdim: dalıcan
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getdim, çox tələsdim. -çox çox: ən çox. sürəkəy. sürəgəy. sürül. sül. bollu. -bir sürül
qonağ. -bir sül qoduğ əlində qalmışıq.

-çox bətər, iti, tünd, şədid: utruq. -utruğ yığsan davarı, yükün ağır yıxarı: malın çox
çoğluğunu düşünsən, ağır yük kimidir ki bir gün yıxar. -utruğ yaman: çox pis.

-çox bilən yalnız qalar.
-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.
-sevgilərin varlığının yükü yox, yoxluğunun yükü çox.
-çox bilən yalnız qalar.
-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.
-çox, aşırı sivri, iti: sivsi. sipsi. səvsi. səpsi. sipsivri. sipsivir.

çoqa

çoğa. 1. tıqnaz. tıkaz. tınaz. tıyaz. yığın. kültə. xərmən. kürmən. kümür. 1.

yapızdı. qapızdı. topar. topaq. kümür. kümül. yığın. kültə. qalaq. koma koma
yığılmış. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı
yapmışdılar.

-çoğa çoğa. yığın yığın. kültə kültə. qalaq qalaq. koma koma. kümür kümür. kümül
kümül. topa topa. topar topar. topaz topaz. topaq topaq. yapız yapız. qapız qapız.

çoqalmaq

çoxalmaq. 1. üstəlmək. artınmaq. bollaşmaq. (firavanlaşmaq). 1. törürüb

artmaq. örürüb artmaq. böyüyüb artmaq.
çoqaltma

-nərsənin axın (cərəyan) gücün azaldıb çoxaltma düğməsi: süzək. sızağ. xod. radyonun süzəyin al. -lampay, ocağa süzək ver.

-etibarın çoxaltmaq: güvəncin toxlatmaq. mötəbərlətmək. (toxlatmaq: doyurmaq).
-asma (möv) kimi bitgilərin qolların kökdən qırmadan toprağa yatırıb çoxaltma:
yatıma.

çoqaltmaq

çoxaltmaq. yoğratmaq. yüklətmək. (# yoxratmaq: məhv edmək). -biri mal davarın
yoğratır, həmdə biri var yoxunu yoxratır.

-kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq, qatmaq: soxmaq. suxmaq. (#
sökmək: kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq).
-kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq: soxmaq. qatmaq.
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çoğan. ( < çoğ, çox xan). 1. toran. (tufan. sel. fırtına). 1. yaman. (müzirr. bəd). yaman yağan (şeytan). 1. yunğaq. yuğac. yuğan. yumada işlənən öznə. (sabın.
fab).
-çoğan, toy yığvasın dolandıran: sırbaş. sırıbaş. sırabaş. toyxan. toyxanı. tamata.
tamada.

çoqanotu

çoğanotu. savınçiçəyi. savınotu.

çoqar

çoğar. 1. çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük: dimdik). -kişi bilənin oxar, toyuq
görənin çoğar. {çoğar: çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük: dimdik)}.

çoqaz

çox az. salpal. səlpəl. bir az. endək. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı) çox
yedim, axşam səlpəldə yeyəmmədim.

çoqlu

çoxlu. təlim. telim. -təlim gəzək: kərələrcə. dəfələrcə.

çoqluq

çoxluq. dolluk. döllük. -əlizə qoluza bolluq, malqaraza dolluk. (alqış. dua).

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən. (töz: düz. öz.
təməl).
-çoxluq ağzı bir olsa, tək ağızlı duyulmaz.
-yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır: sır.
sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən
yalan.
-bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq:
gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq,
təfavüt. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma
görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə
(amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu
evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

çoqluqu

-çoxluğu göstərən ək: un. -atun: yılxı. at sürüsü. -atunçu: yılxıçı. -qoyun: qoy
(qoyun) sürüsü. -qoyunçu: qoy (qoyun) sürcüsü, çobanı.

çoqluqun

-sayılı nərsənin çoxluğun göstərir: sumka. sumba. tumqa. tumaq ( < tum. yum). -bir
sumba: bir aləm. -bu arabaya bir tumqa para vermiş.
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-nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək: sıypalamaq.
sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq.

çoqmaqtan

- nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq:siyrə yapmaq. sirə
yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan). bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin
görməyinə sürəli gedmək.

çoqsa

çoxsa. təlim. -xanımbəyin torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (torğu:
toruğ: ipək. incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça). (böyükxanımın ipəyi
çoxdursada, ölçmədən biçməz).

çoqta

-çoxda düzlük yaramaz, yetər əğriliyin az olsun.

çoqtan

-çoxdan çox ölər, azdan az.

çoqtur

-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
(yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən).

çoqu

-ağız çoxu aşa qolay, əlin çoxu işə.

-uzun közgü əl küyməz, varın çoxu, baş bıqmaz. (közgü: maşa). (baş bıqmaz: baş
ağrıtmaz).
-sözün çoxu yalansız, pulun çoxu talansız (olmaz).

çoqun

çoğun. 1. çovun. sırğan. sıyırğan. tufan. 1. fələk. -yaman çoğun bilənlərə qada
çorun dağ verər, biləməzlərə əldən gələn yağ verər. (çoğun: fələk). (çorun: zulum.
korluq) . 1. çağun. təb < tov. qorut. qızıq. qızıtma. qızdırma. ısıtma. issitmə.

töğüş. tövüş. (töğüşnə) həyəcan. hərarət.
-dönər çoğun: fırlanar fələk. devir çönər . -nə işlər var gəlməzki başa, dönər çoğun
yoxsulda paşa.
- bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.

çoqunlu

çoğunlu. çağunlu. tovlu. qortul. qızıtay. qızıtma. qızdırmalı. töğüşlü. tövüşlü.

(töğüşnəli). həyəcanlı. hərarətli.
çoqunluq

- salt çoxunluq: yüzdə əllidən çox olan sayı.

çoqunun

çoğunun. fələyin . -eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun.
(tuşsun: tutsun). (qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin).
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çoqur

çoğur. soğur. 1. kar. 1. kor.

çoqurluq

çoğurluq. soğurluq. 1. karlıq. 1. korluq.

çoquyla

-(çoxuyla danış, öz bilənin ed) . -köp bilən get, özbaşınla yür. (yür: qıl). (köp : çox).

çolaq

çolağ. 1. səkit. (kəsit) > saqat. naqis. şil. kərtü. kərüt. bir yanı işləməyən,

çalışmayan kimsə, nərsə. 1. küs. çüt. qıt. götürüm. saqat. çotur. çalaq.
nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik, naqis olmalıq.
çoluq

-çoluğ cocuğ: törüm. torun. tosun. külfət.

çomaq

1. qırlağanmaq. qırlanmaq. tutucunmaq. sırıcanmaq. sırcanmaq. tutğanmaq.
tuşğanmaq. tuğsanmaq. mütəəssib olmaq. təəssüb göstərmək. 1. tomaq.
(yomaq. yumaq. komaq) başı yuvarlaq döğüş aracı. tübür. topur.

çomaqıvı

-kötülərdən yaxcılığı umarsan, toxmaq başda çomağıvı yığarsan.

çonq

- çonğ söz: əsil söz.

çor

-çor çor: kor kor. çil çil. sildirən. seyrək. sil sil. silikləri, pozuntuları olan. - tuxum
pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.
- sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. (sapa:
sayladan. təmizləyən).
- çor eşitmək: söz eşitmək: paylanmaq. danlanmaq.
-çox gözləyən kor olar, susuz yerlər çor olar.
-olqunlaşmamışdan çor vurmuş ürün, hasıl: yaxu. yanıq. -yaxu buğda. -yaxu
pambığ. -sütdən yaxu: sütdən yaxu yanığ: gəriyincə süt əmməmiş cocuğ.

-verimsiz, çoraq, çor şor topraq: daz topraq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan.
qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan.

-göyərmiş əkində yanığ, çor, boş qalmış yer: yaxaluc. yahaluc.
çoraq

1. çorazıq. şoraq. şorazıq. təpiz. dartuq. didir. 1. çovraq. şoraq. verimsiz.
körüz. koruz. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal.
çalpa) dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç.
qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit.
-verimsiz, çoraq, çor şor topraq: daz topraq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan.
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qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. 1. qıt. yanğır. yanğur. suğur. soğur {suquy.

suğuy: suquraq. sudan quru. (kor. kar)}.
-şoran topraq, çoraq: yalov. çalov. boş, susuz ova, çöl.
çoraqlıq

çorazlıq. şoraqlıq. şorazlıq. təpizlik.

çoral

güc. - bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay, çıxıntısı çoral (saysov: göründüyü
kimi olmayan).

çoran

koran. korba. çorba. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx.
korbaxt. korbəx. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz.
bədbəx.

çorazıq

çoraq. şoraq. şorazıq. təpiz. dartuq. didir.

çorazlıq

çoraqlıq. şoraqlıq. şorazlıq. təpizlik.

çorba

korba. koran. çoran. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx.
korbaxt. korbəx. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz.
bədbəx.

çorqul

çalan. çalanğ. didik. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. acır. ajir. alarm. alert.
bəllət. öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti.

çorlamaq

xorlamaq. korlamaq. qaqalamaq. qaqlamaq. bir kimsəni, nərsəni xor görmək.
alçatmaq. pisləmək. danlamaq. qınamaq. gülgüləmək. dürtgüləmək.
dürtgütmək.

çorman

korman. 1. düşük. pozuq. kəmik. 1. yolsuz. əxlasız. pozuq.

-pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq.
soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq.

çormaşıq

-sarmaşıq çormaşıq.

çorsaq

çorsağ. sarsağ. sarsığ. sasığ. çürük. qoxumuş. (fəna) .

çorun

zulum. korluq. -yaman çoğun bilənlərə qada çorun dağ verər, biləməzlərə əldən
gələn yağ verər. (çoğun: fələk). (çorun: zulum. korluq).
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çoşğanmaq. təprəşmək. dalğuzunmaq. çalğuzunmaq. talbışmaq. movc

vurmaq.
çotur

çolaq. çalaq. küs. çüt. qıt. götürüm. saqat. nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz,
kəsik, naqis olmalıq.

çov

şayiə.

çoval

soval. tobal. aylıq.

çovq

çoğ. şovq. saçı. günün, yanan nərsənin çırpan ışığı.

çovqa

-yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş: vurağan. urağan. dalqum.

çovlamaq

şayiə çıxartmaq.

çovraq

çoraq. şoraq. verimsiz. körüz. koruz. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl >
keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan.
qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit.

çovun

çoğun. sırğan. sıyırğan. tufan.

çöb

-otaçılıqda boğazı yoxlamaq üçün dili aşağı basan kiçik çöb: dilbasan.
boğazbasan.

çöqbə

çökbə. 1. küsbə. 1. küspə. köspə. gövdən. gövdün. kövdən. kövdün. yağı,

suyu, özü alınıb, artığı qalmış nərsə. 1. küspə. köspə. çöktüş. uçğuq. çalağın.
batqın.
çöqəl

çökəl. düşgün. kəsil. sayrı. məriz.

çöqələq

çökələk. çökgək. sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti. sıxıntı. risub.

çöqəlmə

çökəlmə. 1. dibə oturma. tortulaşma. təhnişini. risub edmə. 1. tortulaşma. dibə

oturma. təhnişini. risub edmə.
çöqəlmək

çökəlmək. çöməlmək. sinmək. büzülmək.

çöqəlti

çökəlti. yatlın. sıxıntı. risub. poza.

çöqən

çökən. güdük. kütük. küçük. çükük. it balası.

çöqənsəq

çökənsək. çökəsik. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. daştutmaz.

dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı. qoltuqçu.
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qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı.

qoyçu. quyçu. üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
çöqəsiq

çökəsik. çökənsək. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. daştutmaz.

dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı. qoltuqçu.
qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı.
qoyçu. quyçu. üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
çöqət

çökət. sorğat. soğat. soxat. qoçan. qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası

(sobası: uzun sovu) otrağ.
çöqqəq

çökgək. çökələk. sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti. sıxıntı. risub.

çöqqü

çökgü. küsgü. kösgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. 1. çözgü. dəmir çatal,

qələm. 1. qəmə. kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən
dəmir tikə. 1. közgü. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun
dəğənək. 1. kağlac. ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar
arac.
çöqqüc

çökgüc. küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. köşgüc. 1. çözgü. dəmir çatal,

qələm. 1. qəmə. kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən
dəmir tikə. 1. közgü. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun
dəğənək. 1. kağlac. ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar
arac.
çöqqün

çökgün. çöşgün. küsgün. 1. yerindən, ornundan, gücündən olmuş, yıxılmış. gənclik küsgünü. 1. küsmüş. gücənmiş. qırqın. darqın. üzü asıq.

çöqqütmək

çökgütmək. küsümək. kösgümək. küsgütmək. kösgütmək. köşgütmək. ağır

nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq.
çöqmək

çökmək. 1. sallanmaq. aşağı düşmək, enmək, əğilmək. yatmaq. 1. sınğmaq.

batmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq. gömülmək. basınmaq. oturmaq
(təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək.
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çökmüş. uçmuş. sönmüş. qurumuş. bitmiş. tökünmüş. tükünmüş. tükənmiş.

ötünmüş. mədum. xərab.
çöqtün

çöktün. düşgün. düşün. məfluc.

çöqtüş

çöktüş. küspə. köspə. çökbə. uçğuq. çalağın. batqın.

çöqüq

çökük. uçuq. məxrubə. xəraba. sönük. quruq. bitik. tökük. tükük (ötük. tükənmiş)

mədum.
-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.
-yıxmalıq çökük yapı: yatır. -bu təprəmdən son evlərin çox yatırlıq oldu.
çöqülüş

çökülüş. çövülüş. sökülüş. yıxılış. pozuluş.

çöqünmək

çökünmək. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq.

qafasına girmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq.
eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.
çöqünmək

çökünmək. tapınmaq. boyunsınmaq. yensinmək. yükünmək. dizinmək. təzimə

qalxmaq.
çöqür

çökür!. uçur!. xərabla!. sönüdür. qurut. bitir. töküt. tüküt (ötüt. tükəndir) mədum

ed.
-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər.

çöqürünmək

çökürünmək. keçirinmək. yazınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək.

döğünmək. -duyquları kağaza tökündü.
çöqütmək

çökütmək. sınğıtmaq. basıtmaq. boğutmaq. qərq edmək. dərinliyinə aparmaq.

çöl

1. səyrə. bayır. açıqlıq. səhra. 1. yaz. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}. bozqır.
ova. dalaz. (qumluq) bayır. qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı) yaba.
səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən. kovşan).
- sıyın çöl. (sıyın: sıyıq. düz. cansız. sadə).
-düz ova, çöl: səhra. (> sərdəşt (fars)}. sardaş. sərdəş.

-boş, susuz ova, çöl: yalov. çalov. şoran topraq, çoraq.
-çöl yerköküsü: davarkökü.
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çöllüqlə

-alver ilə çöllüklə, dos kimliyin sınarlar.

çölmək

-yekə küp, çölmək: gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba.

çölotu

yazotu.

çöltə

çöldə. çölün. bayır. bayırda . -qutluq, içində yatır, çölün arama. (qutluq: xoşluq.
xoşbəxlik).
-çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq: salyanmaq. bayralmaq.
sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək.
-evdə, çöldə geyilən gənəbol geyim: yeldirmə.

çölün

çölün. çöldə. bayır. bayırda . -qutluq, içində yatır, çölün arama. (qutluq: xoşluq.
xoşbəxlik).

çömçətə

çömçədə. susaqda. -qazanda olsa, susaqda çıxar. ).

çöməlmək

çökəlmək. sinmək. büzülmək.

çömləq

-çömlək çeşiti: küvbə. kövbə.

çönbüşmək

cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars)}. çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq.
talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq.
təprəşmək. təkan yemək.

çönəlqə

çönəlgə. 1. könəlgə. kök. kökənik. köklək. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.

daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə.
təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat.
dönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1.
könəlgə. dönəlgə. yetəverin. yetişin. tutaverin. yaraş. qol. qolaq. qoltuq.
yardım. imdad. mədəd.
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fırlanar. -dönər çoğun: fırlanar fələk. devir çönər . -nə işlər var gəlməzki başa,
dönər çoğun yoxsulda paşa.
-dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən
görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).

-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə.
(duyquların uyqulanar, gerçəkləşər).
çönəsimək

-dadı çönəsimək, qaçısımaq: savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.
savığınsımaq. savnısınmaq. geçginsimək. ötümsümək.

çönəz

könəz. güvəz. gövəz. gürəz. görəz. böyüklənmə. ulanma. bəğəniş. bəğənic.

çönəzliq

çönəzlik. könəzlik. donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. qonazlıq. qontaylıq. keçilik.

qısıqlıq. qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik.
təsrilik. inadçılıq.
çönqə

-tanğ atıb tanğa düşüb, dur ged işə, çöngə gəl. (tanğ: danğ. yanğ. dan. gün). gün
çıxıb, günəş (səhər) yayılıb, oturma çıx ged işə, axşam çağı dön.

çönmək

-dadı çönmək: dadıqmaq. tərsinmək. -dadlıya sirkə, duz vursan dadı tərsinər.

çönmətən

- bəxdin, şansın çönmədən: qutun əldən uçmadan. qutquşluğun uçmadan.

çönmüş

-çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə: savın. savıq. savuq. savğın.
savnığ. bayat. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq.

çönt

çönd. dönd. güclü, dəlisinə əğilim, tutqu, könd. yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras.

meyl. -yaxtırısı nəyədir. -top, yazı, sənət yaxtırısı.
çöntərərəq

-şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib çöndərərək
pişirmək: tovuşmaq. tavuşmaq. kabab çəkmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab
edmək.

çöntərmək

çöndərmək. döndərmək. qaldırmaq. oynatmaq. fırlatma. təprətmək. hərəkət

vermək.
çöntü

çöndü. köndü. töküntü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım.

qığqım. aşqal. daşqal. dışqal. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc.
qazranc. qazrac. qazraş. zibil.
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-çönüb coşmaq: çönüb çevrilmək. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən
(fars)}. talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq.
təprəşmək. təkan yemək.

çönüşmək

-quruluqdan (susuzluqdan) toz toprağa çönüşmək: topraşmaq. (yer) toprasışmaq.
çanasışmaq. tozasımaq. -susuzluqdan yer yurdumuz topraşdı.

çöp

tökü. (duğu) tilif. torta.
-çöp atmaq: püşg atmaq. dartmaq. datmaq. qurə çəkmək. -dartıya qoymaq: quriyə
qoymaq.
-çər çöp: çalı. -ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva
sürrəm çalı. (astuva: altuva).
-soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə. (təpilirsə saman gözǝ, od vurma
samanlığa). (bitinə qızan, donun yaxmaz).
-çöp uzatmaq: gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq.
qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək. qılp
taxmaq. qıpçıtmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə qarışmaq, girmək. girintilik, girnillik,
girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.
- çər çöp: çır çıplığ. çər çöplük. siyir siplik. sır sıplığ. sür süplüğ. töküntü.
-arıtlanan nərsədən arda qalan çər çöp, çıpıq, qabığ: sap. çap. xırım xırda. töküntü.
- qoz sapı. - pambıq sapı.
-çöp, çıpıq, zibil qabı: silbiç. silbiş. silbinc. silvinc. > siviş. (sil: zibil)
-quru sür, çöp, çıpıq, dal, səğə: qurudal. qurdal.

çöplüq

-çər çöplük: çır çıplığ. çər çöp. siyir siplik. sır sıplığ. sür süplüğ. töküntü.

çöplüqə

-soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə. (təpilirsə saman gözǝ, od vurma
samanlığa). (bitinə qızan, donun yaxmaz).

çöprüq

çöprük. tüprük. süprük. alçaq. rəzil. pəst.

çöptən

-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

çöpü

-diş çöpü: diş xilalı. qurudal. qurdal. kürdan.
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töküntü. köndü. çöndü. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım.
aşqal. daşqal. dışqal. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc.
qazrac. qazraş. zibil.

çörçüt

çürçüt. kürküt. körküt. tiftih. (darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar. toxuma

araclarından tökülən qırıntılar.
çörəq

çörək. toxuc. nan.
-çörək döşəkcəsi: səpic. (1 < sərmək. sərpmək) üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə
çırpma, yapma döşəkcəsi.
-isdirsən bal çörək, al əlinə bel kürək.
-sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma:
sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.
-təndirə çörək yoğurun (xəmirin) uzatıb sərmə aracı: kürək. küyrək. gürək.
- quru çörək. (quru: sadə)
-çörək pişirirkən gələn kimsəyə verilən isti çörək: saçısıcağı.

-suya doğranmış çörək: suyup. tiltə. tirtə.
-döşək, kürək biçimli olan çörək yapma aracı: yapacağ.
-yuxa çörək: yayma. lavaş.
-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir :
tezdən). (quşluq: irlə günorta arası).

-birlikdə çörək yemə: yemdaş. kasadaş. kasaş. həmkasa.
-çörək yoğuru yayma taxdası: yasac. yasğac. (yayvan, yassı ağac).
-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).

-içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu: yeməyin sorularaq içilən suyu. şorba.
sorba. ( < sormaq).

-sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə çörək doğranan suyuq bölümü:
şorba < sorba. sorab. suyuq yemək.
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-qat qat, lay lay olan çörək: yarma yoğa.
-üzərinə pənir kimi nərsə yaxılmış tikə, çörək parçası: yaxma. yaxmac. yaxmaş.
yaxmanc. -qatığ yaxması. -bal yaxması. -kərə yaxması.

çörəqçi

-çörəkçi kürəsi kürəyi: daltıq.

-çörəkçi kürəyi: yarsın.
çörəqçini

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).

çörəqi

-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir.

(yuğru: xəmiri) (yuğru: xəmiri).
çörəqlə

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə.
(qollu: çeşitli).

çörəqləb

çörəkləb. çörkələb. -nərsəni çörəkləb, girdə, düğələk burmaq, bükmək: tomurmaq.

çörəqsiz

çörəksiz. yeyimsiz.

çörəyə

-yediyi çörəyə, kişiligə dəğər vermək: duzlaşmaq. -atla itlə doslaşan, kişilərlə
duzlaşar.

çörəyi

-kişi işdə çörəyi içdə olmalı. (içdə: evdə).

-çörəyi saç üsdə yerbəyer edmək üçün axlov çeşiti: yerköç.
-yetməz çörəyi, acı qoxar ürəyi. (yetməz: namərd).
-qanmaza ver çörəyi, başında yığ kürəyi.

çörəyin

-it hürər çörəyin kəsər.
-lavaş çörəyin təndirdə yapmaqda işlənən təpəcək, döşək: təpdə. dəfdə. > rəfdə (
< təpmək).

çörqələb

çörkələb. çörəkləb. -nərsəni çörəkləb, girdə, düğələk burmaq, bükmək: tomurmaq.

çörün

sağıc. nəticə. -törün çörün cürün: salıc, sağıc, çötüc. nəvə nəticə nəbirə.

çöşqən

çöşgən. küskən. kütgən. köskən. üstünə oturulan kütük.

çöşqü

çöşgü. köşgü. quşevi.
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çöşgün. çökgün. küsgün. 1. yerindən, ornundan, gücündən olmuş, yıxılmış. gənclik küsgünü. 1. küsmüş. gücənmiş. qırqın. darqın. üzü asıq.

çötüc

cürün. nəbirə. -salıc, sağıc, çötüc: törün çörün cürün. nəvə nəticə nəbirə.

çötüq

çötük. kütük. tutanaq. bəlgə. vəsiqə. sicil.

çötüqlüq

çökütlük. kütüklük. kötüklük. fişənglik. fişəhlik.

çövərəq

çövərək. çövrək. çevərək. çevrək. dövərək. dövrək. devərək. devrək. səbət.

çəpət. sərbət. quşaq. şərayit. mühit.
çövrəq

çövrək. çövərək. çevərək. çevrək. dövərək. dövrək. devərək. devrək. səbət.

çəpət. sərbət. quşaq. şərayit. mühit.
çövülüş

çökülüş. sökülüş. yıxılış. pozuluş.

çözələmək

-incələyib çözələmək, gözələmək: sınğılamaq. sınqalamaq. sınalamaq. sınıtmaq.
sınlamaq. sınamaq. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla.

çözəlti

salqı. sərt, tün araq, çaxır, içgi.

çözənməz

-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını
yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

çözənsirəmək

saçınsıramaq. bir tutudan, tutqudan, bənddən çözülmək, açılmaq istəmək.

çözqü

çözgü. küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. dəmir çatal,

qələm.
çözmək

1. (asılı, dartılı, yün kimi kilkə nərsəni) sıpmaq. boşaltmaq. hallaclamaq. yazmaq.
1. çözümək. saçmaq. saçımaq. səçmək. səçimək. açmaq. açımaq. qutarmaq. onun əlayağından ipi səç. 1. saçmaq. açmaq. 1. salıtmaq. savqıtmaq.

savqırmaq. ayırmaq. boşamaq. açmaq. təcrid edmək. təfkik edmək. yaddan
çıxarmaq. unutmaq. münfəsil edmək . 1. sağmaq. açmaq. boşaltmaq. {(#
sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq). - sap saran: sap dolayan. - sap sağan: sap açan.
- o qərqərəni sağıb bu birinə sar. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim:
yoğunan kim, soyunan kim. - ey sardığın sağan dünya. - sən sardığın sar, o
sağdığın sağacağ. - biri yükün sarır, biri yükün sağır: sarığın, ipin açır}.
-bağlı nərsəni çözmək, açmaq: sağmaq.
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çözməz

açmaz. -söz, yol açar, iş açmaz.

çözüq

çözük. 1. saçıq. səçik. açıq. qutuq. yuçut. sərbəst. azad. bağsız olan hərnə. 1.

sapsaq > sampaq. pozuq. əyyaş. hərzə. fasiq. çapqın. sapqın. uçqun.
çözülə

- yoxdu işgil danışıqla çözülə olmuyasi.

çözülmək

1. saçılmaq. çasılmaq. açılmaq. - çətinliklər, düğnüklər saçıldı. 1. saçılmaq.
səçilmək. açılmaq. 1. saçılmaq. səçilmək. açılmaq. qutulmaq. yuçunmaq.
yuçğınmaq. sərbəsinmək. sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından ipi səç. 1.
yorulmaq. həll olmaq. açılmaq. təcziyə olmaq. təşrih olunmaq.
-bir tutudan, tutqudan, bənddən çözülmək, açılmaq istəmək: saçınsıramaq.
çözənsirəmək.

çözülməmiş

-göz yumduğun açmaz gözü. (saymazdığın soru çözülməmiş).

çözüm

sürüm. səntez.
-bir çözüm önündə aciz, qabiliyyətsiz, gücsüz olan: sakın. səkin.
-bir çözüm önündə acizlik: sakınc. gücsüzlük. yetisizlik. sığımsızlıq. sığasızlıq.
qabiliyyətsizlik.

çözümək

çözmək. saçmaq. saçımaq. səçmək. səçimək. açmaq. açımaq. qutarmaq. onun əlayağından ipi səç.

çözünmək

çözgünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. kürmək. kürümək. kürünmək.

büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək (1 < qıs. kis. 1 < qız. köz.
qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək.

çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək.
yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq.
qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb
qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq.
üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1. gərəkli gəlişməyi
göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək. çəkinmək. (#
qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .

çözüşlüq

çözüşlük. həll yolu. -eşik işə tapa bilən çözüşlük. (eşik: buruşuq. çətin).
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çözüt

atur. ötür. gözdən sal.

çözzəq

çözzək. köşşək. kütün. köçəl. qıca. götür. qarqıdalı kötüyü.

çubuq

çubuğ. sop. sovub. soğub. soba. kötək. batın. batım. güvənlik güclərinin

işlətdiyi dəğənək.
- incə çubuğ, mil, milə: tingə. təngə. singə. qınqa.
-lobyə səğəsi kimi çox üzük, incə, düz səğə, çubuğ: sırçığ.
-sancılanan yılığın (heyvanın) qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ:
sancı çubuğu. sancı kötəyi. sancı kötüyü.
-uzun, incə, əsnək çubuğ: sırıb. sırıq.
- çubuğ başı, hoqqası: soxu baş.
- ucu iti çubuğ: ox. oxlav. axlov. ərkəklik yaraqı. sik. (1 < saçmaq. 1. soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək)
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab: səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə
-nərsə çırpmağ üçün çubuğ, ayqıt:sıpqın < çıpqın.
-dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin sağlayan çubuğ:
dəğirman çübəyi. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,
ox, mil).

-nərsənin bir bölümün ayrıca, özəl göstərmədə işlənin çubuğ kimi nərsə: sür.
sürcə. sürcək. sürəcək.

-iki nərsəni birbirinə kiplətmək üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə: dalquc.
darquc. dilgic. qəmə.

çubuqla

-çubuğla satma: salıntı. çalıntı. sıyıntı. muzayidə .

çubuqlamaq

çubuğlamaq. 1. sırımaq. sırıblamaq. sırıqlamaq. sobalamaq. 1. soplamaq.

sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək. batınlamaq. batımlamaq.
batumlamaq. dəğnəkləmək.
çubuqların

-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.
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-nərdüvanın əninə düzülmüş çubuqlarının hər biri: basamaq. tərcə. dəric. dərim.
darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

çubuqlartan

-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab: səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə.

çubuqlaşmaq

çubuğlaşmaq. soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq.

kötəkləşmək. batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.
çubuqoq

-fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ, ox, mil: sübək. süvək. çübək. dəğirman çübəyi: dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin
sağlayan çubuğ. ( -dəğirman tüvəyi, dibəyi: dəğirmanın üst daşının yarı ortasına
taxılın, bu daşın dönməsin sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.

çubuqtan

-çubuqdan toxunmuş yekə səbət, sələ: küvə. küfə.

çubuqu

-nərsənin ən köklü, əsasi qurumu, çubuğu, qurbağı, iskileti. gəmik toxu. kök
quruluş.

-orkesr başçısının: sür. bəqet.
-sancı çubuğu: sancı kötəyi: sancı kötüyü: 1. sancılanan heyvanın qarnına
iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ. 1. zəncəfil.
-sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac)
çubuğu: sancı oxu.
-əl dəğənəyi, çubuğu: salça.
-toxuma dəzgahında parçanın sarılan çubuğu: sarman (> sərmən).

çuq

1. çuğ. çoğ. cük. dimdik. 1. cük. çoğ. çuğ. dimdik. 1. çuğ. çoğ. cük. dimdik.

çuqa

çuğa. çoğ. ulqa. ülgə. uluğ. ulu. böyük. -elin ülgəsi.

çuqal

çuxal. çuval. yanğaq. yenğək. gənəlliklə çiğindən (omuzdan), at eşşəyin

üstündən aşırılan iki taylı tobra.
çuqatur

-nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ
çuxadur donumuz.
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çuğlar. çoğar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük: dimdik). -kişi bilənin oxar, toyuq görənin
çoğar. {çoğar: çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük: dimdik)}.

çuqulçuluq

çuğulçuluq. şeytançılıq. şeytanlıq. casutluq. dönüklük. sırtınçılıq. sırtınlıq.

sıtançılıq. sıtanlıq. xəyanət. (şeytənət) .
çuqullamaq

çuğullamaq. sırtınlamaq. sıtanlamaq. şeytanlamaq. casutlamaq. dönüçütmək.

xəyanət edmək.
çuqullamaq

çuğullamaq. yanğataq. (şikayətlənmək).

çuqulluq

çuğulluq. yanğaq. səayət. -yanğaq olsa söz çıxar.

çuqumaq

cüggəmək. dimdikləmək. dənləmək. soxmaq. soxamaq. soxqamaq. -quş dən
soxdu.

çuqun

-nərsə pişirmək, qızartma üçün dayaz paxır, çuğun qab: yağlava. tavlağa. yağluca.
tava.

çuqur

çuxur. 1. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. quynıq.

quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1.
havza. sınğar. sinək. bataqlıq. 1. sıpa. çıpa. xəndəq. 1. soxur. (gözünün ağı
qarası sökülüb yeri çuxur qalmış olan) kor. 1. yenil. enil. batıq. (#yelin: şişik).
-ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur: sapba < çapba. sinin (qəbrin) içi.
-çuxur, oyumlu qab: singir. sınğır. sinğıc.
-incə işgə çuxur, iv, yolağ: . sınğırığ. - yağış dağları sınğırığlara bəzədi.
-yağış suyu yığışan çuxur: güv. -fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək
yerinə suv tökülür güv quyuya.

-dizin ardında olan çuxur: bükə. dizin dalı.
-toyuğun yumurtladığı yerdə olan çuxur, cola: yalağ. çalağ.
-tökülən bulağın sıçramaması üçün altına qoyulan çuxur, dəlikli daş: yalağ.
çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. qorun.

çuqurlara

-ovruqlara, ovurlara, çuxurlara quynıqlara, toplanan qar: . güvtük. gürdüc. güvtüklər daha əriməmiş.

çuqurlaşmaq

çuxurlaşmaq. sınğmaq.
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çuquru

-pislik çuxuru: sini. kasa. lavabo. bataq. çalasər.

çuquru

-yelkəmin çuxuru görsün: boynumun dalın görməyəlim: heç çağ olmasın.

çuqurun

-duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun tutmağ üçün tıxalan, sürülən sıvıq: tıxaq.
tıvaq. sürünc (> sorənc (fars)}. zamısqa. (za masqa) bətunə.

çul

1. daşaq. palan. 1. güvtün. palan. yəhər. səmər. köpən. qapan.

çula

-adamı pula, eşşəyi çula satma.

çulaq

çulağ. toxu. arğa. hörü. nəsc. baft.

çulq

-çulq buruq: şitil. çitil. kilkə. pırtlaş.

çulqa

1. çuxa. çoxa. kürtük. kürlük. kütcə. kərtik. qısa üslük. yelək. xırqa. xirqə. 1.
rəxt < arxal. arxalıq.

çulqac

çulğac. toxmac. arğac. hörgüc. hörüc. toxuc. toxuma kərxanası. nəssaclıq.

çulqamaq

yamutmaq. qamutmaq. qaputmaq. yaputmaq. qapsamaq. bürümək. -sağınc
məni yamutdu

çulqayan

-topuğdan yuxarını çulqayan ayağsız geyim: topuğluq. qıç dolağı. patava.

çulla

-adam pulla, eşşək çulla tanınmaz.

çulluq

-tatına qulluq, belinə çulluq. (yada qulluq edən, eşəkə dönər).

çuluq

çuluğ. şuluğ. dışdıqsız. dincsiz.

çusqa

sısqa. çısqa. tısqa. pısqa. çuşqa. püsgə. 1. cürcə. cücə. cürə. 1. əlsiz ayaqsız.

çuval

çuxal. yanğaq. yenğək. gənəlliklə çiğindən (omuzdan), at eşşəyin üstündən

aşırılan iki taylı tobra.
çuvaltız

çuvaldız. 1. soxsu. sosı. sosu. qıyıq. 1. təməngə. təmən iğnə. 1. sıyıq. qıyıq.

uzun, yoğun iğnə.
çübəq

çübək. sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ, ox, mil. dəğirman çübəyi: dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin
sağlayan çubuğ. ( -dəğirman tüvəyi, dibəyi: dəğirmanın üst daşının yarı ortasına
taxılın, bu daşın dönməsin sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.
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-dəğirman çübəyi: dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin
sağlayan çubuğ. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ, ox,
mil).

çüq

cük. 1. çoğ. çuğ. dimdik. 1. çək. tək. tük. dib. künh. 1. tük. çək. tək. dib. künh.

çüqüq

çükük. küçük. güdük. kütük. çökən. it balası.

çüllü

-çox çin çüllü: sıraçın. sıxaçın. (sıxıq açıq) sırburma. sığburma. çox əzik büzük. çox
əğri büğrü.

çün

-atsa birin sənin çün, atar səni obri çün. (çün: üçün).

çünq

- çünğ dolu göl: tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. {tınğ. dınğ. (çınğ.
çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı
artırır}.

çüntüq

çüntük. cib.

çüntüyənə

cibinə. - götürüb çüntüyənə saldı: cibinə qoydu. (salmaq: içinə qoymaq) .

çüntüyüvə

cibivə. - biriynən qonuşanda əllərivi çüntüyüvə salma: cibivə qoyma. (salmaq: içinə
qoymaq) .

çürçüt

çörçüt. kürküt. körküt. tiftih. (darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar. toxuma

araclarından tökülən qırıntılar.
çürqəvəz

çürgəvəz. gürgəvəz. gəmsiz. qabırsız. abırsız. rüsvay. - el içində gürgəvəz
qaldıq.

çürqüş

çürgüş. çürümə. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

çürüq

çürük. 1. yenik. güvə, qurdquş yeniyi. 1. sıyıq. içi boş. - sıyıq qoz.

kava. boş. -qafası kava, ağızdan hava.
sarsağ. sarsığ. sasığ. çorsağ. qoxumuş. (fəna)
savarıq. pozuq. içi boş. kof. - savaıq yemiş. - savaıq ağac.
savın. savıq. savuq. qoxumuş. küflü. sasıq. sasımış. pozuq.
soğuq. sovuğ. pozuq. yeyik. yenik. - sovuğ çiğid: çürük dənə.
- çürük ağac özündən, çürük kişi sözündən (bəlqürür).

çürüqü

-əğri çürükü olmayıb bütün, teyxa olan kimsə, nərsə: sağ akçə.
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çürümə

çürgüş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

çürümək

-yer yer çürümək: yenimsəmək. -dərinin aşısı ayz olu yenimsəyib. -qumaşa güvə
düşüb yenimsəyib.

çürümsümək

savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. ötümsümək. ötrümsümək.
qoxusımaq. küfsümək. sasısımaq. sasıqsımaq. pozığsımaq.

çürümüş

-qayğı kədərdən kitirdən arığıb çürümüş: sortun.

çürür

-nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ
çuxadur donumuz.

çürüsün

-yaşı yas günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. (yas: at. sər). (qurqanı: qurunu).

çürüt

- çürüt çürüt: kürüt kürüt: yazıq yazıq. - hammı keçdi karvanına işinə, kürüt kürüt
baxa qaldıq dünyanın kişinə.

çürütər

-ölüm gəlsə yox edər, ayrılıqlar çürüdər.

çürüyən

-kötülük çürüyən bir tuxum deyil, əkənin qaşına yəşərib çıxar.

çüt

1. çütül. kütül. küt. küsül. küs. hər nəyin kiçik tikəsi, parçası, bölümü. - bir kütül
çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri. 1. çütül. kütül. küt. küsül. küs. kiçik kağaz. kağaz

tikəsi. - oy kütülü: səs vermədə işlənən kağaz tikəsi. 1. çütül. kütül. küt. küsül.
küs. andağıq. sudarıq ( < tutarıq) oylaq, not, yaddaş kağazı. fiş. - cibində küsül
əlindən təprəşmək olmur. 1. küs. qıt. götürüm. saqat. çotur. çolaq. çalaq.

nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik, naqis olmalıq. 1. küt. küs. qıt. sivri,
kəsgin, uzun, iti, biz olmayan.
-çüt kütük: kök kütük. tük kök. soy kök. him tim. dibtibir. dibtübür. dibdəmir. təkdəmir.
təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).

çütcə

kütcə. küscə. qıtca. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. güdəcə. qısaca. qıssaca.

çütəc

kütəc. küsəc. qıtac. 1. güdə. (> kutah (fars)}. qısa. qıssa. 1. kütcə. küscə. çütcə.
qıtca. güdəcə. qısaca. qıssaca.

çütül

çütül. çüt. kütül. küt. küsül. küs. 1. hər nəyin kiçik tikəsi, parçası, bölümü. - bir
kütül çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri. 1. kiçik kağaz. kağaz tikəsi. - oy kütülü: səs
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vermədə işlənən kağaz tikəsi. 1. andağıq. sudarıq ( < tutarıq) oylaq, not, yaddaş

kağazı. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.
eçirmək

-ələ keçirmək: tutmaq. yaxlamaq.

eqirme

-yün eğirme aleti: teşri. həllac.

eqitim

eğitim. əkitim. əkiti. əkəti. öğrətim. yönərgə. yarqarat. {tədarükat. direktiv.
(instruction. ordre. directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}.

eqitimsiz

eğitimsiz. sitil. şitil. ( < sütül). sütal. yoğursuz. mədəniyyətsiz. tərbiyəsiz.

təməddünsüz.
eqiz

-olum ağ boya, ölüm qarası, bir evrəndir ekiz arası.

eqni

eğni. yeğni. yeyni. eyni. yeni. eni. yüngül. engillik. xəfif.

eqniliq

eğnilik. yeğnilik. yenilik. enilik. yeynilik. eynilik. yüngüllük. engillik. engişlik.

xəfiflik.
eqtim

eğtim. ərtim. yetişdiri. yetişdirmə. yetişmə. yetiş. baydalış. tərbiyət.

el

1. boy. obağ. aymaq. oymaq. qovm. tibir. tübür. tübər ( < top) təbar. (tribe
(ingilis) tayfa. qəbilə. əşirə. 1. toy. cəm.

-el yanından (tərəfindən) eldən yığılan yardım, yarmağ: toyana. toyan. (toy: el.
cəm).

-el ara tezgi düşdü. (tezgi: tizgi: ( < tez. tiz) qoğala qaşdı. vəlvələ).
-el içrə düşsə tazıt, bəlinməz birbirindən varlı nə yazıq. (tazıt: ürküş. vəhşət).
-el oba: çəmrəm əmrəm. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa,
çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu)
cağ cuğ}. (səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

-el toxaları. (tuqa. toxa: ərginib, yaşlanan).
-bəylik nədir bilməyən, xorlanmadıq el qalmaz.
-el qəbilə: il o təbar. soy toy.
-yan el: yad el.
-yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi quran iki ənli sümük). (yolqanmaq:
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solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək. güclənmək) hər nəyin gücü
belində, kürəyindədir.
-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən
kişisən.
- dilin dolan başına, el qadasın al vədəsində!
-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz)
-iç geçirsə, güc gedər, dil ölürsə , el ölər.
-kim vermiş yetimə malın, el yığıla alanmaz.
-qırx ağızlıq el pozar, ara sözü ev pozar.
-qırx el qıran gəlsə, ölümü çatan köçmüş
-söz var el içində, söz var ev içində.
-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən,
dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
-el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan: saylağ. saylanğ. səyləğ.
səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə.
salyanğa).
-hər elin vardı başı, bizdədə el daşdı başı.
-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.
-el başçı: yolata. rəhbər. -eli düzən, eli pozan el başçı.
- saçalı el: çox qollu, tayfalı millət. (saça: qol. budaq. şö'bə. inşiab. firqə).
-ükəl yatsa el yatar, kahıl yatsa qal yatar. (ükəl: uka. dahi. zəki. ağil). (kahıl: gic.
səfeh)
-el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman.
səpmən.
-el içində seçgin, güclü, bilgin kişi: saltan. başdağ. padşah. sultan.

elcar

iməcilikdə iştirak edən (ortaqlaşan) kişilərin topu, tamı.

elçi

1. yalavac. -yaş küyməz, yalavac ölməz demə. (yaş yanmaz demə, elçi ölməz demə).

1. yoruğçu. 1. savçı.
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elçilik. 1. səycilik. sıycılıq. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək.
sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1. salçılıq. savçılıq. tutsuluq. tuşçuluq.

(xastqari) . 1. yumuş. ( < yummaq: bağlamaq). risalət.
elçisi

-barış elçisi: sovqa. sovğa. müjdəçi. -elara sovğalar salıb gəzişdirdilər.

elə

1. fəqət. -elə sən gəl. 1. camaat içinə. -dağa çıxdın ayağın yoxla, elə çıxdın dilin
saxla.
-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.
-arpa kükəsi, təndir aşı, dad ələ düşməz, dosdosdu sikər yad ələ düşməz. (dad:
daad. ey dad).
-ələ keçirmək: tutmaq. yaxlamaq.
-ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama: yalıman. yalmanı.
-ələ düşmək: tutsıqmaq. tutulmaq. əsir olmaq. qapalmaq.
-ələ vermək: satmaq. - kişi evin gizin (sırın) dışarı satmaz.
-qorumayıb ələ vermək: satmaq. çatıtmaq. - kişi dosdun satmaz.
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq
təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan)
-əl ələ sürtmək: satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığ çatığ
edmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.
- ələ salmaq: ələ gətirmək.
- ələ sərimək: dolandırmaq. alaylatmaq. alaya qoymaq. baş başa qoymaq. (sarımaq:
sərimək. salmaq. salıtmaq. salımaq).
-ələ salmaq: salamaq. alaylamaq.
-ələ salmaq: quyruğuna tənikə bağlamaq. alaylamaq.
-birini etgisi altına, ələ almaq: saqqalında kuf uçmaq.
- qadın, ərkəyin gücün ələ alması: saqqalında kuf uçmaq, qurmaq.
-oğul var eli öğünər, oğul var elə öğünər.
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-elə belə: alavat. nə pis nə yaxcı. tən yarı. {tən: ( < dənğ) düz}. -tən yarısı: tam, düz
yarısı.
-evlərdə ələ gələn nərsənin atılan yeri: sürgün. sandıxana. sıydal. sıydım. (əmbari).
-ələ gələni yığıb evi artığ sürgünə dönüb.
-yol çapqınından, oğurluqdan əsirdən tutulan, ələ keçən dağar yağar(mal o
mənal): soyqa.

eləbelə

yalanğı. yalandan. azca. -kərdiyə yalanğı su vermiş, yalnız toprağın üzü islanmış.

eləmək

edəmək. - əl edəmək, eləmək: qol saltamaq, sallamaq.
-başdan eləmək, atmaq: savanlamaq. savlamaq. savsaqlamaq. savqarlanmaq.
-bir işi bir kərədə, yerli dibli eləmək: sıpqırmaq. çıpqırmaq.

eləmək

-yer açmaq: yer açmaq.

eli

-eli düzən, eli pozan el başçı. (el başçı: yolata. rəhbər).
-oğul var eli öğünər, oğul var elə öğünər.

elin

-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-hər elin vardı başı, bizdədə el daşdı başı.
-öz elin, öz dilin (-sayrac olsan öz bağında sayra sən). (sayrac: sayırğac. bülbül) .
-torba ağzı yığılmış, elin ağzı yığılmaz.

elinlə

-elinlə ol, eldən olma.

elintə

-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın.

elivə

-qayğılı qal elivə , sayqılı ol dilivə .

elqə

-elgə (milli) dəğərlərə qulluqçu: elgişin.

elqələştirmək

elgələşdirmək. ilgələşdirmək. milliləşdirmək. xalqlaşdırmaq.

elqələştirmək

elgələşdirmək. ilgələşdirmək. milliləşdirmək. xalqlaşdırmaq.

elqişin

elgişin. elgə (milli) dəğərlərə qulluqçu.
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-dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır. övür. sevir)
-ellərin tini dilində yatır, ellər ölür dilləri qalır. (tini: ruhu) .
-ellər soyuzu. (soyuz: toyuz. birlik. birsaplıq. ittihad. ittifaq).

elliyə

-türklükdən başqa bir elliyə aylanmaq (dönüşmək): yadlaşmaq. tatığmaq.
tatığlaşmaq. yabanımaq. -dilin itirmiş türkə tatıqmış. tatıq, manqut deyilər.

elsayın

el kimi. (sayın: kimi) .

elsevər

sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti
qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici.
duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli.
simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz.
qəmxar .

elsöy

əzöy. umsu. umus. umca. odca. suley. sövey. sevimli. oğşala. ovşala. duzlu.
qırışmal. naz. şirin. -umsu cocuq özün istədər.

eltə

-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz).

eltən

-el yanından (tərəfindən) eldən yığılan yardım, yarmağ: toyana. toyan. (toy: el.
cəm).

-içini cibini yaşurğan (sözlərini yaşurğan), eldən qalar yadurğan (qərib).
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-elinlə ol, eldən olma.

en

ən. düşüm. ərz. (# duşum: durum. nərsənin boyu. boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü. ).

enbaşatan

enbaşadan. enğbaşadan. yalıbaşdan. alnbaşdan. yalıdan. alnıdan. başdan.

yenidən. dalbaşdan. təzəşdən. -almışdında, yalbaşdan niyə aldın.
enciq

encik. yencik. ensik. yencik. yensik. solamıq. yoxsul. kasıb. fəqir. -yensiklərə
yar olan, düşüklərə qol tutan.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

enciqmək

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

encikmək. ensikmək. yencikmək. yensikmək. yoxsullaşmaq. kasıblaşmaq.

fəqirləşmək.
enən

inən. yeğən. doğurca. qolçağ. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl. quzun. oğul oğlu.

çavluq. çağluq. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.
-iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə: sağanaq.
sağnaq.

enəntən

-enəndən 'hoş' minəndən 'hin' eşitdim.

enər

-tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər qocğalıq. (tavra: tovra. iti. yeğin.
yeyin).

eni

yeni. yeğni. eğni. yeyni. eyni. yüngül. engillik. xəfif.
- yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı:yol sızrıldı.

eniq

enik. inik. sinsi. 1. içdən, altdan işləyən. 1. pisik. qoşluq. qoşğur. ruhi. 1.

ruhani. ispiritüel. espiritüel. 1. gizli. saxlı. - burda sinsi heçnə yoxdur.
enil

yenil. çuxur. batıq. (#yelin: şişik).

eniliq

enilik. yenilik. yeğnilik. eğnilik. yeynilik. eynilik. yüngüllük. engillik. engişlik.

xəfiflik.
enilmək

düşrünmək. düşlənmək.

enimli

-enimli, əğimli, meyilli olmaq: sinmək.

enimsəmək

yenimsəmək. axsamaq.

enin

-ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.

eninə

-eninə sərik, gen olan: sərbər. ənli. enli. - sərbər gəzləmə: enli parça.
-çalış yaşa bu yaşamı eninə, uzun gələr yaylnırsan geninə.
-yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə
uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq.
sürətgir.

eninmək

sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına
girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq.
azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.
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sallaq. üz aşağı. - arabanı sallağa salmaq.
-eniş çıxış: sallantı.
-uluş eniş: fəraz nəşib.

enqbaşatan

enğbaşadan. enbaşadan. yalıbaşdan. alnbaşdan. yalıdan. alnıdan. başdan.

yenidən. dalbaşdan. təzəşdən. -almışdında, yalbaşdan niyə aldın.
enqəbəli

-engəbəli yeri, toprağı, dərə təpəli yeri sürüb safatma aracı: sürgü. sürgə.

-işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol: çala. patika. cığır. (#yala: yaldırım.
qaldırım. tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol. ).

enqəymək

engəymək. yengəymək. savılmaq. batmaq. yoxumaq. sönğmək. - keçdi günü,
savıldı günü.

enqi

engi. yengi. həddəqəl. -gəlmiyəcəyidin, yengi diyeydində.

enqilləmək

engilləmək. yüngülləmək. ucuzlamaq. alçatmaq. yalçatmaq. pəst, xar, təhqir

edmək.
enqilliq

engillik. 1. yüngül. yeni. eni. yeğni. eğni. yeyni. eyni. xəfif. 1. yüngüllük.

engişlik. yenilik. enilik. yeğnilik. eğnilik. yeynilik. eynilik. xəfiflik.
enqin

engin. salqın. geniş. enli. açıq. - salqın yer: genişlik. açıq yer. yasdanaq.
düzəngah.

enqinlərin

-enginlərin dərinligin sevənlər, dənizlərin dalqınlığın öyərlər. (engin: uqyanus).

enqişliq

engişlik. yüngüllük. engillik. yenilik. enilik. yeğnilik. eğnilik. yeynilik. eynilik.

xəfiflik.
enqitəmək

enğidəmək. əğilib gizlənmək. tinğdəmək. sinğdəmək. kəminmək. kəmin

tutmaq.
enqizə

engizə. əngizə. (fars) < yanğız. yenğiş.

enqizsiz

engizsiz. başsız. bir təmələ dayanmıyan. dibsiz. içsiz. köksüzlük. soysuzluq.

təməlsiz. törəsiz. yalan. əsilsiz. yöndəmsiz.
enli

ənli. 1. yatız. pəhn. əriz. -yatız qur: ənli kəmər. 1. yatıq. yasıq. 1. sərbər. eninə

sərik, gen olan. - sərbər gəzləmə: enli parça. 1. salqın. geniş. engin. açıq. -
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salqın yer: genişlik. açıq yer. yasdanaq. düzəngah.
-yatıq, enli dağ: yasul dağ. (yasul: yasıl. saf. hamar. pəx).
- enli parça: sərbər gəzləmə. (sərbər: eninə sərik, gen olan. ənli. enli)
-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən
enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.
-bir yerin çevrəsinə sınır kimi çəkilən enli taxda: sək. səkə.
-enli iti piçaq çeşiti: saltur. çapqır. satur.
-enli, güclü, iti, dayaqlı piçaq çeşiti: satur. çapur.
-təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə: sapqal.
çapqal. gilgir
-yekə, enli yapraq: saya. - bu asmanın sayaların qır balacaları cücərsin.
-saxsı, enli ağızlı qab: sağan. saxan. sağana. sehin. süt sağmağa, qurud əzəməyə
yarar qab. tağar. mətirət.
-az geniş, enli: salcan.

enmə

-qayaraq enmə: qayma. sürülüş.

enmək

inmək. yenmək. 1. sınmaq. azalmaq. düşmək. 1. süzünmək. düşmək. -eybələ
qaçaqaçdan sonra bu duruma süzündük. 1. əğilmək. yönəlmək.
-ağır ağır enmek, girmek, etgiləmək, tə'sir edmək, içine işləyib girmək: sınğmaq.
-aşağı düşmək, enmək, əğilmək: sallanmaq. yatmaq. çökmək.
-yuxardan aşağı yağmaq, enmək: sağalmaq. sağılmaq.

ensəsintən

-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.

ensiq

ensik. encik. yencik. yensik. solamıq. yoxsul. kasıb. fəqir. -yensiklərə yar olan,
düşüklərə qol tutan.

ensiqmək

ensikmək. encikmək. yencikmək. yensikmək. yoxsullaşmaq. kasıblaşmaq.

fəqirləşmək.
entəq

endək. endik. salpal. səlpəl. çox az. bir az. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı)
çox yedim, axşam səlpəldə yeyəmmədim.
-lap endək:lap az, çox az. silik. bir cıbbış. - silik qalmışdıki düşsün.
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endər. endik. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm.

aralıqlı. arada bir. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq.
çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq.
kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx.
sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

entiq

endik (> əndək (fars)}. 1. dərikcə. dəriksə. dəğikcə. dəğiksə. (dəğik, dəğmiş
kimi). azxa. azacıq. -onun mənə dəriksə olsa yardımı keçmədi. 1. endək. salpal.

səlpəl. çox az. bir az. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı) çox yedim, axşam
səlpəldə yeyəmmədim. 1. endər. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan.

sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. az tapılan, bulunan, görünən. nadir.
azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir
halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan:
bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).
- endik duyulan, hiss olunan: hiss olunur olunmaz.

entiriq

endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. diriklik. dirəklik. dirsəlik.

dirənic. duranıq. duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. təkyə.
təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
entirilmətən

-alçaq görməz ucalmaz, endirilmədən ər olmaz, duzlu sudan buz olmaz.

entirit

endirit. endirik. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. diriklik. dirəklik. dirsəlik.

dirənic. duranıq. duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. təkyə.
təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
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çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
entirmək

endirmək. sallamaq. düşürmək. düşlətmək.

entirmiş

-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.
(alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş).

erən

ərgən. erğin. yerqın. yerğan. ərrik. gərrik. gərğik. erik. açıq, gənəbol yer. (fəlat)
(pəhn. qustərdə).

eriq

-erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan,
yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq,
oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.

erqəq

-erkək üçün mutlu seviş birinci, qadın üçün mutlu seviş sonuncu
-keşgə qadın çığırmasın, erkək əli çırpmasın

-(ey başı yerində olan, işə erkən başla). -sağat baş, ertən bas. (sağat:sağlam.
sağan. sağlıqlı).
-erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan,
yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq,
oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.
-çox erkən: sabah korunda. çağan koru. alatoranda.
-olsa könül çobanda, erkək belə doğurur! .

-erkək süpürgə: qaravul süpürgə: uzun saplı süpürgə. küçə avlu, bağ süpürgəsi. xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə.

erqən

-erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel: sürtük. soğut.

ermək

- sıpışqulu ermək: aradan çıxmaq.

ermənilər

haylar. -bildiyin verməz, aldığın danar, haylar haylar, ermənidir bunlar.
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ermənitir

-bildiyin verməz, aldığın danar, haylar haylar, ermənidir bunlar. (haylar: ermənilər).

ertə

axşam (ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel. nəsim. dan. -dan əsməyə
başladı.
-erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan,
yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq,
oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.

ertəqi

ertəki. macəra. nəğil. - sal ertəki: uzun macəra, nəğil. (sal:uzun).
- sal ertəki: uzun macəra, nəğil. - sal oyun: uzun oyun. - sal yol.

ertələmə

uzatma. sürmət. çəkiş. təmdid.

ertən

-sağat baş, ertən bas. (sağat:sağlam. sağan. sağlıqlı). (ey başı yerində olan, işə
erkən başla).

erti

- erti yox geci yox: tezi yox geci yox.

ertiniq

ertinik. ardanıq. taptığ. taprıq. əprik. yaprıq. astın. yastın. bayat. qalavın. antik.

ətiq. əntiq. qədim.
ertinqin

səhər çağı. - ertingin çis çis yağış yağırdı.

ertinlə

-dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac
qılma!).

ertinlə

sabahla -tün ertinlə yarınar. (tün: gecə). (yarınar: ışıqlar). (gecə sabahla ışıqlar).

ertir

ertir. tezdən. -ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız.
(quşluq: irlə günorta arası).

esqi

-esgi küyzə, dövük qulpu man deyil. (çalışqanın yanılması man deyil)
-eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun. (tuşsun: tutsun).
(qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin).
-köhnə paxda bez olmaz, eski düşman dosd olmaz. (paxda: pamıq. pambıq).

esturə

{(əsturə (fars)} < üztürə < üztük. yalğu. ülgüc.

eşaç

işaç. (eşəç. uşqan ( < eşqan) sürgüc. direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac).

eşəç

(eşaç. işaç) uşqan ( < eşqan) sürgüc. direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac.
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eşələdiyivi. düşündüyüvü -sən eşələdiyivi mən eşmişəm. sən gedirkən mən
gəlirdim.

eşəv

əşəv. xanəvadə. ailə. durmuş. dumruş. tumruş. -durmuş pozar: xanəvadə ailə
dağıdan. -durmuş qurmaq: durmuşa çıxmaq: evlənmək.

eşəvlənmək

işvələnmək. süzləmək. süzütmək. süzmək. süzümək. süz vermək. süzə

vermək. nazlanmaq.
eşəyiş

çalşıq. alışıq. yeriyiş. tutuş. gediş. rəfdar.

eşiq

eşik. 1. buruşuq. çətin . -eşik işə tapa bilən çözüşlük. (eşik: buruşuq. çətin).
(çözüşlük: həll yolu). 1. bəzək. qirim. - eşik altda gizlənmişlər. - tiyatr eşikləri. 1.

dışar. yaz. evdən, bağlı yerdən dışarı yer. (birun. xaric).
-nərsənin eşik bölümüdə işlənən nərsə: sırtqı. (çırtqı). - sırtqı darı: gövdənin eşik
bölümünə özəl dava.

eşiqliq

-dişi eşiklik olan: dişlan.

eşiqten

-qonaq gələr eşikden, zumar çıxar deşikdən. (qonaqçıllığa çağrılar söz) .

eşiqtə

-çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq: salyanmaq. bayralmaq.
sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək.

eşilib

-suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). güdük.

eşilmiş

tavran. tovran. tovlu. tavlı. -tovran ip. -tovran quşaq.
-burulub, eşilmiş nərsə: tavqu. talqu. tavlı. tovqan. (> tabidə).

eşit

-bir iyidən min eşit, min kötüdən birin yox.

eşitən

-eşidən qulaq başın dardan qurtarmış. (eşitdiyin doğruca açıqlamış, qavramış kişi,
başın dara verməz).
-söyləyən dəlisə, eşidən başlı gərək. (başlı: uslu. ağıllı).

eşitilmətiq

-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.

eşitilmətiq

-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.

eşitmək

- çor eşitmək: söz eşitmək: paylanmaq. danlanmaq.
- söz eşitmək: çor eşitmək: paylanmaq. danlanmaq.
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-eşitsənsə ölmüşəm, qımıldama yerindən, susub düşünsən bir az , yazılmışı
yayarsan, yazılmazı yazarsan.

eşittim

-enəndən 'hoş' minəndən 'hin' eşitdim.

eşiyə

-eşiyə çəkmək, almaq: çəkmək. dartmaq. datmaq. -bangdan pul dartmaq. -postadan
taplığı (əmanəti) dartmaq.
-özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə almamazlıq: savallıq. sovallıq.
ayıqlıq. ayiqlik.

eşq

aşq. 1. tutqu. güdü. atığ. atış. coşu. şovq. 1. uşuq. uçuq. -uçsa uçuq od
yanmaz, yaşsa (yaşalsa. ıslansa) odun, od qalmaz. (uçmaq: sönmək). 1. vurqu.

sevgi. -yurd vurqusu: vətən eşqi. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. 1. sevgi. sevda. arzu. istək.
1. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc. - sevişsiz üz sevilməz. - baxmaz ellər
sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq, sallaq üzlü), qazan duzluq (həlimlik), eldə
dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa. 1. sevik. sevi. 1. səriş. sürüş. kef.

mutluluq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik.
yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş.
sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ.
səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət.
neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz.
fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sevüm. sevim. sövüm. soyğa. söygə. sevgə. səvgə.
məhəbbət. mehr. 1. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik. söygü. sevgi.
sevüm. sevim. sövüm. söyəm. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət.
-eşq edmək: yalğançımaq. sevişmək. cütləşmək.
-eşq olsa quranmaz yuva qorxu.
-sevgilə eşq yaşamdır, ilki sonu aranmaz, aransada bulunmaz.

eşqan

> uşqan. {eşəç. (eşaç. işaç) sürgüc. direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac}.

eşqbazlıq

eşqbazlığ. söyşüklük. süyşüklük. sevşiklik. aşığlıq. aşiklik.

eşqinə

toxay. uğruna. xətrinə. -sənin toxay: sənin xətrinə. sənin uğruna. sənin eşqivə.
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eşqivə

-sənin toxay: sənin xətrinə. sənin uğruna. sənin eşqivə.

eşqli

sevincli. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü.

eşmə

sarma. siqar.

eşmək

1. tovlamaq. tavlamaq. təvirmək. əğirmək. (rəştən). 1. tovlamaq. qurşatmaq.
qızışdırmaq.

eşmişəm

düşünmüşəm. -sən eşələdiyivi mən eşmişəm. (eşələdiyivi: düşündüyüvü). sən
gedirkən mən gəlirdim .

eşşəq

-adam pulla, eşşək çulla tanınmaz.
-eşşək ayar başım olsa , dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər). (yekə arzular
üçün, uzun yaşam istəyən) .

eşşəyi

-adamı pula, eşşəyi çula satma.

-təyirman eşşəyi kimi ya sürülür, ya minilir, ya yüklənir. (deyim).
-eşşəyi durdurma istəkdə deyilən söz: tüş tüş. tuş tuş. hoş hoş.
eşşəyin

-gənəlliklə çiğindən (omuzdan), at eşşəyin üstündən aşırılan iki taylı tobra:
yanğaq. yenğək. çuxal. çuval.

etəqsiz

-sorağsız edəksiz: sorarağsız. ararağsız. araşdırağsız.

etəmək

edəmək. eləmək. - əl edəmək, eləmək: qol saltamaq, sallamaq.

etəməmək

edəməmək. edləməmək. edinəməmək. yolamamaq. yonamamaq. onamamaq.

olamamaq. olanmamaq. yollanamamaq. düzənilməmək. qoyunulmamaq.
yapamamaq. -kitabsız olamam.
etəmən

edəmən. dişli dırnağlı. başarcanlı. pişmiş. mahir.

etərə

edərə. dəğərə. -altun düşər palçuğa, palçuğ minər edərə.

etəri

-edəri qalmaz: dəğərdən düşər.

etərmiş

-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı).

etəsən

-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.

etici

edici. itici .
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ediqul. edqul. idqul. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı.

yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı.
sərpili. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı.
iltifatlı.
etinəməmək

edinəməmək. edəməmək. edləməmək. yolamamaq. yonamamaq. onamamaq.

olamamaq. olanmamaq. yollanamamaq. düzənilməmək. qoyunulmamaq.
yapamamaq. -kitabsız olamam.
etinmək

edinmək. 1. soğmaq. soğumaq. sağumaq. düzəltmək. əldə edmək. 1.

tutunmaq. qəbul edmək. -qonşu uşağın oğulluğa tutundu.
-soxulmağı, soxmağı iş edinmək: soxsunmaq. çırpsınmaq. -otid kəsəlli kimsə bir işi
tutub soxsunar.

etinsəmək

-bilgi əldə edinsəmək: sorbalamaq. sorcalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorcunmaq.
sorçunmaq. sorçunlanmaq. soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq.

etisən

-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən).

etiş

ediş. fe'l. - ırıqsız ediş: məchul fe'l.

etişə

-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən
enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.

etitməz

-toxluq nə deditməz, para nə editməz, aclıq nə yeditməz.

etqən

edgən. - ötəritgən: ötərkən: keçərkən. - yeyəitgən: yeyərkən. - gedəitgən: gedərkən.
- qılayidgən: qılarikən. - döğüb qılaitgən gördüm: döğüb qılarikən gördüm. - onu evə
gedəyitgən gördüm: onu evə gedər gördüm. - danışaitgəndə: danışanda. keçəitgən: keçməkdə olan.

etqi

etgi. yarar. yaraq. təsir. (karaməd).

etqiləmək

etgiləmək. tutmaq. toxunmaq. -bu yemək ürəyimi tutmadı. -soyuğ odu tutmaz, od
soyuğu tutar. od yeli tutmaz, yel otu tuar. -bu qarqış bir gün onu tutar.
-ağır ağır enmek, girmek, etgiləmək, tə'sir edmək, içine işləyib girmək: sınğmaq.
-pis etgiləmək : . küymək. qorlamaq. toxunmaq. yandırmaq. - bu söğüşlər onu küydü.
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-tez etgilənən: hər nəyi özünə alan. alınqan. soruq. soruğ. işgif. içgiv. təsirpəzir.
nifuzpəzir. -soruğ uşaq, kimsə.

etqilənliq

-nərsədən etgilənlik, alqanıllıq: siysəklik. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik.
qabili tə'sir pəzirlik.

etqilənmək

etgilənmək. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. hiss edmək. müəssir olmaq.

qaplanmaq.
etqilənməyən

-nərsədən etgilənməyən, alqanmayan: sezisiz. sezgisiz. sızısız. sızqısız. sıpqısız.
ehsassız. sağınmaz. sanağmaz. düşünməz. vakoniş göstərməyən.

etqiləri

-kişilərin (adamların) nə yalanları bitər, nə etgiləri itər.

etqili

etgili. savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı. gözü açıq.

oxuğan. savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı.
etqiliyərəq

-birinin oyun, düşüncəsin etgiliyərək aldatmaq, başına şirə yaxmaq:
usmaqlamaq.

etqin

etgin. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. salbatlı. müəssir. tə'sirli.

etqinliq

etginlik. salmığ. saltığ. salbat. müəssirlik. tə'sirlilik.

etqisi

-birini etgisi altına, ələ almaq: saqqalında kuf uçmaq.

etqisiq

-etgisiğ, əsəri az olan: silik. yüngül. xəfif.

etqisiz

etgisiz. suyuğ. boş. təsirsiz. -suyuğ dava: etgisiz dava. -suyuğ söz: bəğənilməz
söz.

etqul

edqul. ediqul. idqul. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı.

yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı.
sərpili. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı.
iltifatlı.
etləməmək

edləməmək. edəməmək. edinəməmək. yolamamaq. yonamamaq. onamamaq.

olamamaq. olanmamaq. yollanamamaq. düzənilməmək. qoyunulmamaq.
yapamamaq. -kitabsız olamam.
etmiş

-bilməyən bilənə gedmiş, biləsi gəlməz tutduğun edmiş.

etti

- gözün kor etdi: gözün sökətmək. gözün tökdü.
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ettiq

-bir gün gəldik, bir gün getdik, bilib bilməz nələr etdik.

ettiqlərinə

-kişilərin ilk dediklərinə yox, son etdiklərinə bax. (kişilərin: adamların).

ettirib

-aytıb etdirib bolmasa, vurub etdirib bolmaz. (aytıb: deyib).

ev

1. dam. 1. yenğ. ninğ. nin. yuva. duraq.
-ev önündəki səggi: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (>
sundurma. sündürmə).

-qıssa saplı, ev süpürgə: xatın süpürgə.
-dörd ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev: dördül. dördəl. dörgül. dörgil. dörgəl.
-üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev: üçəl. üçül. üçgül. üçgil. üçgəl.
-alaçığ kimi açığlıqda, başqa evlərə yapışıq olmayan ev: yantay. (yanlıq: yanda
olan).

-ev yiyəsi tutanmasa oğrunu , kəndi özün qınarmış.
-yala ev: sadə, sıradan bir ev. məmuli, sadə ev.
-ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. (yengə: bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan,
oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım).

-yıxılmayar ev olmaz, başıqanlıda baş olmaz.
-söz var el içində, söz var ev içində.
-qırx ağızlıq el pozar, ara sözü ev pozar.
-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev
- yud alına, ev salına, çox keçər(salmaq:bina edmək)
- gürdək ev. (gurdak: gürdək: hər nəyin irisi, yekəsi).
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək.
bıraxmaq).
-ev, yapılar önündəki üsdü qapalı girişlik: sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. sayanlıq.
daşlıq. dışlıq. səhn.

evə

-evə alınıb bəslənən uşağ: sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. bəsləmə qız, oğlan.
-evə uğrayın. (uğramaq: gedmək. yönəlmək).
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-ivək evə dəğməz: tələsən yolda qalır. dəğmək. çətmək. çatmaq. yetmək. ərişmək.
varmaq. -bu ayaqla yarına evə dəiğiriz.

-evə oxşarı: evvarı. (varı: sayağı. oxşarı. bənzəri. kimi).
-bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım:
yengə.
-ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz.
-yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası, yengə var qada salası.

evi

- quşevi: köşgü. çöşgü.
- quşevi: quşluq.
-yemək evi: yeməklik. yeməkxana. aşxana.

evin

-çay daşı yosun tutmaz, yalnız qalan evin qurmaz.
-üzülməkdən nə çıxar, nərsə yapsan üzülməyin evin yıxar.
-evin girişi: quruluq. koridor. rahro. dəhliz. dalan.
-evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat: kürsü. kürsi. qursı. altı boş səggi.
-evin böyük oğlunun xanımı: yengə. yanqa.

evlerte

-eski evlerde yıkanılan yer: sulat. suluh.

-evlərdə ələ gələn nərsənin atılan yeri: sürgün. sandıxana. sıydal. sıydım. (əmbari).
-ələ gələni yığıb evi artığ sürgünə dönüb.

evləq

evlək. salma. kərdi.

evlənib

-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

evlənmə

-evlənmə yolu ilə doğmalı: soğun. sığın. (soxun) sınar. sınğar. sinsar. sınsar. qohum.
əqrəba. səbəbi qohum. nisbət. -bir törəli sinsarımda yoxdu.

evlənmək

1. tutmaq. almaq. -sevdiyin tapmayınca tutmayacam. 1. toyqanmaq. toy qılmaq.

evlənməmiş

1. sallağ. subay. mücərrəd. - sallağ gəzmək. 1. saltay. salbay. subay. saltan.
mücərrəd.

evlənməmiş

-evlənməmiş, subay qız: yengə. yencə qız. yengə qız. yencağız. yencə qız. duşizə.
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-alaçığ kimi açığlıqda, başqa evlərə yapışıq olmayan ev: yantay. (yanlıq: yanda
olan).

evlərtə

-evlərdə ısınma üçün qurulan üstü örtülü ocağ: küysü. ( < küy: qor. od). kürsü.

evli

-onur evli: onar evli. örtün evli. dəğrən evli. onurlu. onarlı. taplı. tapanaqlı.
tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli.
dəğrənli. örtünük. örtünlü. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.

evliq

evlik. damlıq. qulluqçu. qırnaq. arançı. yarançı. yançı. yarçı. nökər.

evrə

mərhələ. -uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta, dura dura uzanıb
gedən: səğrik. səğrək. səğrə. səyrə.

evrən

-evrən verər yamanların tovunu, alçaq, tutar yaxşıların toyunu.
-haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə
- ey sardığın sağan evrən (dünya). (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq:
1. dolamaq. 1. doldurmaq).
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.
-dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən
görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).
-evrən verir yamanların tovunu, yaxşı olsan evrən salar toruna.

-acısın doğar süycüsün boğar bu evrən. (süycü: dadlı).
evrəni

mərhələsi. -neçə evrənli (mərhələ) nərsənin hər bir evrəni: yatqan. -bu yatqanı
aşsaq, gələn yatqan qolay olur.

evrənləri

mərhələləri. -nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri,
mərhələləri: durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü,
öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış.
yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük.
yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

evrənli

mərhələ. -neçə evrənli (mərhələ) nərsənin hər bir evrəni: yatqan. -bu yatqanı
aşsaq, gələn yatqan qolay olur.

evrəntir

-olum ağ boya, ölüm qarası, bir evrəndir ekiz arası.
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-bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım:
yengə. -ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. -yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası,
yengə var qada salası.
-evdə, yapılarda artığ nərsələrin qoyulan yeri, damı: sındırı. sındırma. sindiri.
sindirmə.

-evdə, çöldə geyilən gənəbol geyim: yeldirmə.
-evdə qoyulan pisgillik: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). tüpək. cöpək. aşqal, zibil qabı.
-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.
evtən

-evdən, bağlı yerdən dışarı yer: yaz. dışar. eşik. (birun. xaric).

evvarı

(varı: sayağı. oxşarı. bənzəri. kimi). 1. evə oxşarı. 1. ocağlıq. xanəvadəgi.

evyola

evə tərəf.

ey

- ey sardığın sağan evrən (dünya). (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq:
1. dolamaq. 1. doldurmaq).

-(ey başı yerində olan, işə erkən başla). -sağat baş, ertən bas. (sağat:sağlam.
sağan. sağlıqlı).

eyb

əğib. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. nəng.

azərm. ar.
eyən

-yekəboy deyən: yekəxana davranan. danqayğan. danqay. danqaz. danqazlanan.

eyi

sağa. yaxcı. mansız. ayıbsız.
-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl) .
-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.

eyicə

iyicə. yağlıca. dadlıca. gözəl, yaxcı av, tikə, luqmə. -yağlıca dulluca: çox iyi,

gözəl, yeməli, dadlı.
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eyqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq.
yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili.
qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

eyiləri

-kötü işlər yamanları yamanladar, eyiləri yaralar.

eyini

-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən:
dönük verərək. dövr vuraraq) .

eyqalalar

{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}. sağ olsunlar. səlamət olsunlar. xoş qalsınlar.

xoşbax olsunlar.
eyqalın

ey(eyi. iyi. yaxcı+ qalın). sağolun. səlamət olun. xoş qalın. xoşbax olun.

eyqalsın

{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalsın)}. eyqala. sağolsun. səlamət olsun. xoş qalsın. xoşbax
olsun.

eyqalsın

eyqalsın {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalsın)}. eyqala. sağolsun. səlamət olsun.
-xoş qalsın. eyqalsın {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalsın)}.

eyqi

eyği. uyğu. -uyğu (iygi) savınmaq: iygüləmək. eygiləmək. zikri xeyr edmək. sözü
gedirkən birindən taba çıxmaq, difa' edmək.

eyqiçi

eygiçi. iyiləşdirici. sağda . sağdac. yarqıc. şəfalı. tədavi edici.

eyqiləmək

eygiləmək. iygüləmək. uyğu (iygi) savınmaq. zikri xeyr edmək. sözü gedirkən

birindən taba çıxmaq, difa' edmək. (iygi: eyği. uyğu) .
eyqu

eyku. yaxcı. -yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül qaramaz.
(qaramaz: baxmaz).
-eyku danış, eyku yapın, eyku san.

-amac arac qarışmaz, eyku kötü yarışmaz. (eyku: yaxcı).
eyqul

eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı.

yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı.
sərpili. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı.
iltifatlı.
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-eykülük yap eykülük yap eykülük , at geri qalsın uzaq tam yadquluq. (yadquluq:
düşmanlıq. biqanəlik).

eyləməyə

-yoxdu gücün eyləməyə yaxcılıq, olsun gücün kötülüyə yox demək!.

eylər

-dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq).

eyliq

-aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub. (gülüv: gülmək).
(yığlav: ağlamaq) .

eyni

yeğni. eğni. yeyni. yeni. eni. yüngül. engillik. xəfif.

eyniliq

eynilik. yeynilik. yenilik. enilik. yeğnilik. eğnilik. yüngüllük. engillik. engişlik.

xəfiflik.
eysiz

-eyuk eysiz: uyuş uysuz. yaxcı pis. -təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz)
qatışmaz. (təzək qızışıb qarı əridər, yaxcı pis qarışmaz).

eyuq

-eyuk eysiz: uyuş uysuz. yaxcı pis. -təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz)
qatışmaz. (təzək qızışıb qarı əridər, yaxcı pis qarışmaz).

eyülüqlər

eyülüklər. yaxcılıqlar.

eyvan

satağ. sıtağ. səkin. çıxaq. süröv. sürüv. süv. balkon.
-eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq: saçtağ. satağ. nərdə.
barmaqlıq. mə'cər. mərcər.

əbanın

-kotun, paltovun, əbanın iki tayından hər biri: sıyıq. sızıq.

əbəsi

- söz əbəsi: söz qurdu: söz usdası: söz maması: hər nəyə yaxışıqlı söz söyləyən.

əfənti

əfəndi. sayım. sayıt. qayıt. ağa. bəy. 1. soylu kişi. 1. sanlağ. saylağ. sayın.

sanlı. əriş. ərin. möhtərəm. hörmətli.
əfəntiyə

-əzançı, əfəndiyə qazançı. (müəzzin imama ortaq).

əfsortə

{(əfsordə (fars) < met } savul. savıq. savrığ. soluğ. savulcuğ. solcuğ. savılqın.
soluğqın. savğın. sölpük.

əfsortən

{əfsordən (fars)} < yapsırmaq. yıpsırmaq. sıxılmaq. darıxmaq. - evdə qalmaqdan
sıxıldıq.

əq

1. ək. -ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir: quc. qoc. qoş. 1. ək!. saç!. yay!. tök!.

savır!. səp!. qaç!. aç!. at!. 1. ək. əklənti. taxı. taxanaq. qatqı. ulama. yama.
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(zam) əlavə. ilhaq.
-çoxluğu göstərən ək: un. -atun: yılxı. at sürüsü. -atunçu: yılxıçı. -qoyun: qoy
(qoyun) sürüsü. -qoyunçu: qoy (qoyun) sürcüsü, çobanı.
- cürgüş: türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. - çürgüş: çürümə. - kürgüş: şürgüş. dalqat.
dalqaş. şuriş. - dürgüş: muqavimət. - dürgüş: bəstəbədlik. -törgüş: tovlid. - hürgüş:
hürmə. - kürgüş: qudurma. - gürgüş: gürlənmə. - mürgüş: mürgüləmə. - burquş:
burğan. tufan. - qurquş: tovtiə. - vurquş: vurma.
-qatım, qovşum, ək yeri: birləşim çəki, nuxdəsi. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. sancığ.

əqə

əğə. ərə. dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. ağac,

dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik
arac. torpu.
əqəmək

əkəmək. əkmək. tikişmək. tikşmək. əkişmək. bastırmaq (tuxum quylamaq). -əkin
(darığ. darı) tikişmək: əkmək.

əqən

-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən).
-sayqı əkən, sayqı dəyər, tikan əkən, tikan dəyər.
-bir nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən: yağı. salqaç. salqıç > sərkeş. basağan.
asav. savuz. (# yasav. yasavan) .

əqəni

-unutmasan keçəni, biçənməsən əkəni.

əqənin

-kötülük çürüyən bir tuxum deyil, əkənin qaşına yəşərib çıxar.

əqəntə

- (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış) (səpəndə
dartış, biçində yartış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış).

əqər

əgər. qali. -qali (əgər) mənə uyur deyirsən, demə: qali (əgər) mənə uyur deyirsən,
demə: əgər məndən ötür deyirsən, demə.

-yaşam yasası dələr (əğər) keçər .
əqərliq

əkərlik. yəhərlik. yəhərduruq. yəhərin oturduğu ağac otraq.

əqət

əkət. əkit. qoşqun. kusqun. boyuğ. səp. sapsat. vəsayil.
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əkəti. əkitim. əkiti. eğitim. öğrətim. yönərgə. yarqarat. {tədarükat. direktiv.
(instruction. ordre. directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}.

əqi

-bənzətmə, oxşatma əki: siman. simən. sıman. səmən. - kişisimən: kişisi. insansıl.

əqib

əğib. eyb. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq.

nəng. azərm. ar.
-yel əkib dəğmə tüpən, dad bu gün keçdi dünən.
-əkin əkib adın yazar tikan dağına. (çevrədən iyi dəğərlənməmiş iyi işçi).

-əğib, kifir söz: suyuğ gəp. (suyuğ: pis. pozuq. iğrən).
əqil

əkil. çəkil. sürüş. sikdir.
- kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək: quşlamaq. kişləmək. kişələmək.

əqiləcəq

-toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi:gürə, gura, güclü olmaq.
gürələnmək. guralanmaq.

əqilən

əkilən. əkin. əklən. diklən. dik(üzbək) dikin. toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan. dur.

durğan. dayan. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged).
-əğilən bükülən: yılsıq. ılsıq. yılısıq. ılısıq. əsnək. əslək. elastik.
-sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd: silən. selən.
büküt.

əqilər

-dolu başaq əğilər, başaq boşsa dik durar.

əqilətmək

əkilətmək. əknitmək. əkləndirmək. toxdatmaq. dikilətmək. diklətmək. dikitmək.

durdurmaq. aramlatmaq.
əqilib

-əğilib gizlənmək: enğidəmək. tinğdəmək. sinğdəmək. kəminmək. kəmin tutmaq.
-əğilib gizlənmək: sinmək. - onu görən kimi tülkü kimi sindi.
-qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət:
sar. sər. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir.

əqilim

əğilim. 1. sevgi. çəkiş. yenğ. yenğiş. sığış. sıyış. meyl. meyil. 1. sevik. sevi.

atığ. atış. coşu. şovq. yaxım. çaxım.
-güclü, dəlisinə əğilim, tutqu, könd: çönd. dönd. yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras. meyl. yaxtırısı nəyədir. -top, yazı, sənət yaxtırısı.
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-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.

əqilmə

əkilmə. süzülmə. -əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə
süzülmə.

əqilmək

əğilmək. 1. salğınmaq. axınmaq. yağınmaq. 1. yönəlmək. enmək. yenmək.
-dibinə əkilmək: birin izləmək. sapılmaq. arxaşmaq. arğaşmaq. ardaşmaq. dalıcan,
arxasıca düşmək. - mən hara getdim oda mənə sapıldı.
-bir qolay əğilmək, meyillənmək: . səğirmək. səğrimək. - dəğirmanın su oluğynun
əğriliyinə 'səğirmə' deyilir.
-aşağı əğilmək: salınqırmaq. salğınmaq. sallanmaq. - yemli ağac, salınğar: aşağ
əğilər.
-aşağı düşmək, enmək, əğilmək: sallanmaq. yatmaq. çökmək.

əqilməmiş

-şuxumlayıb əkilməmiş braxılan topraq:ködü. güdü. (ayiş).

əqilməyən

-sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac: salv. salva. səlvi > sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi.

əqilməz

-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.

əqilmiş

-gəzinti, at, top yarışı üçün əkilmiş, becərilmiş yer: tapuğ. tapığ. patuq. çəmənlik.

əqiltiqtən

-tuxum əkildikdən son birinci suvarış: səpsuvar.

əqim

əğim. 1. sülük. sürlük. meyl. -iti sülük. 1. təpgi. təpgü. çəkiş. meyl. -artığ yaşama
təpgim qalmadı. 1. meyil. -əğim, meyil göstərmə: seçənək. sevim. seçmə tanğı,
həqqi. opsiyon. tərcih. bəğəniş.
-nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq: qurumsamaq. yerikləmək.

əqimli

əğimli. eyimli. meyilli. tərcih edir . -başlı kişi öğrənməyə əğimli, başqaları
öğrətməyə eyimli. (başlı: ağıllı).
-enimli, əğimli olmaq: sinmək.
-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip,
dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan ( < sarmaq)
-qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli:
qurumsaq.
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əkin. 1. əklən. əkilən. diklən. dik(üzbək) dikin. toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan.

dur. durğan. dayan. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged). 1. dirrik.
dirlik. taxıl. 1. biçənək. -yaypan biçənək (əkin) biçilməz. (yaypan: yatmış. başın
yerə qoymuş). 1. tarım. 1. səpbə.

-əkin biçmə: daşat. ürün, tarım qaldırma, toplama. biçim. qırama. qıranda. yardış.
yarpış.

-xərmən yerində əkin samanı toplama üçün böyük taxda: sürgü taxdası.
-əkin əkib adın yazar tikan dağına. (çevrədən iyi dəğərlənməmiş iyi işçi).
-torba biçimində olan baş, əğin örtüyü: turban. torban. burqa. üz bölümü torla
qapalı çadıra.
- əkin çağı, vaxtı: soxa sürü. (soxa: saban. qarasaban. xış).
-gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab:
suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.
-əğin baş: sırt.

əqinçi

əkinçi. 1. tarğan (moğ). taran. dikgən > dehqan. kəndli. 1. tarığçı.

-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən).

əqinçiliq

əkinçilik. sürək. sürüm. (kişavərzi) əkinçiliklə bağlı nərsələr.

-əkinçilik toxay kitab: əkinçiliyə görə kitab.
əqinçiliqlə

əkinçiliklə. kişavərzi. -əkinçiliklə bağlı nərsələr: sürək. sürüm. əkinçilik.

əqinçiliyə

-əkinçiliyə görə kitab: əkinçilik toxay kitab.

əqinli

-sallağ əğinli: sürümsüz. siyimsiz. boybuxunsuz. boybuxunu düz olmayan. çapasız.
saxasız. görkəmsiz. qədd qamətsiz. -sürümsüz olan paltar əynindən tökülər.

əqinliq

əkinlik. tarığlıq. kiştzar. məzrəə.

əqinmək

əkinmək. sərpinmək. saçınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. tuxum tökünmək.
-nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək,
meyillənmək, təmayül göstərmək: sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq.
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səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq.
sartınmaq. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

əqinməz

əğinməz. savsıramaz. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz.
(yuşaqlığa: yumşaqlığa).

əqintə

əkində. səpində. sabanda. şuxumda. -əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş
olmaz. (sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma).
(örtgün: ütgün. ortğun. biçin).

-əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz. (əkində: səpində. sabanda. şuxumda)
(sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma). (örtgün:
ütgün. ortğun. biçin).

-göyərmiş əkində yanığ, çor, boş qalmış yer: yaxaluc. yahaluc.
əqintən

- əğindən çiğindən, ətəkdən asılıb sallanan qırmalar: sarvan.

əqir

-ölməm deyən çox, sonu bir gün yox, biri əkir güllənir, bir yaxır küllənir.

əqirən

-gözdən, özəndən cayıran, əğirən: suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. qamıvçı.
(qapıvçı) duvağçı. (mastmalçı).
-sən yazdığıvı yaz, əğirən bükür. (sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan
toxuyubda, bükərdə).

əqirmək

əğirmək. təvirmək. tovlamaq. tavlamaq. eşmək. (rəştən).
-bir qolay əğirmək, daralmaq: səğirmək. səğrimək. - otağ qapılarının arxa yanında
daralan bölümünə 'səğirmə' deyilir.

əqirsə

-əkirsə bitər, suvarsa ösər. (ösər: gəlişər).

əqirsin

-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.
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əkişmək. 1. əkmək. əkəmək. tikişmək. tikşmək. bastırmaq (tuxum quylamaq). əkin (darığ. darı) tikişmək: əkmək. 1. sapılmaq. yapışmaq. irəşmək. - nə mənə
sapılmısan, çıx ged.

əqit

əkit. 1. əğit. oyan. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. uyarı.

oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən
hissə almaq. 1. əkət. qoşqun. kusqun. boyuğ. səp. sapsat. vəsayil. 1. əğit. öğüt.

öğrəncə. uyan. uyanık. oyanı. oyanık. uyarı. oyarı. ibrət. qavranca. yavanca.
dərs. 1. öğrət. -qadını başdan, çağanı yaşdan. (yaşdan: uşaqkən). (çağa: bala).
əqiti

əkiti. əkitim. əkəti. eğitim. öğrətim. yönərgə. yarqarat. {tədarükat. direktiv.
(instruction. ordre. directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}.

əqitim

əkitim. əkiti. əkəti. eğitim. öğrətim. yönərgə. yarqarat. {tədarükat. direktiv.
(instruction. ordre. directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}.

əqitli

əkitli. dənik. dənəkli. sınavlı. burqulu. təcrübəli.

əqittinmiş

əkittinmiş. sınalğan. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda.

sınanmış. sınnanmış. təcrübə, azimayiş olunmuş.
əqləmək

əkləmək. 1. sapmaq. saplamaq. - bunuda ona sap. 1. saplamaq. tikmək.

təpcəmək.
əqləməqlə

-nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzanmaq: ucanmaq. ucunmaq. uclanmaq.
-nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzatmaq: ucatmaq. ucutmaq. uclatmaq. qıssalmış ətəyi ucat.

əqlən

əklən. əkin. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan.

dur. durğan. dayan. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged).
əqləncə

əğləncə. 1. sərtə. sərdə. sərət. şölən. böyük qonağlıq. 1. sığalıq. sığlıq. sıyalıq.

sıylıq.
-əğləncə düşgünlüyü: sapallıq.
-əğləncə düşgünü: sapal.
-mod, əğləncə, uçarlığ düşgünlüyü: sıyğaclıq. səfahət.
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əğləncəsi. əğləyi. sevinci . - ürək süsü, könül bəzəyi, ürək dişliyi (dincliyi) könül
əğləyi .

əqlənən

-el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan: saylağ. saylanğ. səyləğ.
səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə.
salyanğa).

əqləniş

-həvəs, əğləniş, kef əhli: sövüz. savır. sovır. sapır.

əqlənmək

əğlənmək. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq.

xoşallanmaq. şadlalanmaq. keflənmək. ləzzətlənmək.
əqlənti

əklənti. ək. taxı. taxanaq. qatqı. ulama. yama. (zam) əlavə. ilhaq.

əqləntirici

əğləndirici. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq.

xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici.
əqləntirmək

əğləndirmək. yorutmaq. yortutmaq. yoğrutmaq. dad, zevq, həzz vermək.

əqləntirmək

əkləndirmək. əknitmək. əkilətmək. toxdatmaq. dikilətmək. diklətmək. dikitmək.

durdurmaq. aramlatmaq.
əqlətmək

1. əğlətmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). çəkiştirmək. çəkmək. yenğitmək.
yenitmək. yenisitmək. yensitmək. meyillətmək. -onun nəyidi ki səni belə təpgidir.
1. əklətmək. yədəklətmək. qoşartmaq. yamıtmaq. yanıtmaq. saplatmaq.
həmrah edmək. 1. əğlətmək. əğritmək. saxlatmaq. durdurmaq. mə'təl edmək. bu qız iki il məni saxlatdı, sonunda başqasına geddi. - qonaqları iki saat qapıda
saxlatdı.

əqləyi

əğləyi. əğləncəsi. sevinci . - ürək süsü, könül bəzəyi, ürək dişliyi (dincliyi) könül
əğləyi .

əqlinmək

əğlinmək. yanınmaq. yanğınmaq. yamınmaq (qaşqar). yanlanmaq. yönğəlmək.

meyillənmək. -könlüm ona əmitir. -pozuqlara yanğıtma, kötülüyə artıtma. -bu cızıq
sola yanıtmış: əğilmiş.

əqmə

-at almamış arx çəkmə, bellənməmiş yer əkmə.

əqmək

əkmək. 1. əkəmək. tikişmək. tikşmək. əkişmək. bastırmaq (tuxum quylamaq). əkin (darığ. darı) tikişmək: əkmək. 1. dərmək. dərimək. səpmək. saçmaq. -
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pozuqluq tuxumun dərdi geddi. -bu qara duyquları dərən nədir. -gül, darı dərmək. dərilməmiş biçilməz. -bu il kərdiyə nə dərdiz. -tarığ dərimək: əkin əkmək. 1. salmaq.

tikmək. dikmək. 1. tarğamaq. -könlüdə sevgi dənindən tarilə. (tarğala. əkgilən).
-birbirinə baş əğmək: tapışmaq. birbirinin sözünə baxmaq.
-çiğnin büzmək, gizmək, əğmək (> kəz edmək (fars)}: yelkəsin qısmaq.
- tuxum əkmək: tuxum salmaq.
-ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə
(ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
- boyun əğmək: boyun sınmaq. tabe olmaq.
- sonuna soğan əkmək: bitirmək. yox edmək. - birinə, nərsiyə soğan doğramaq:
birnə toxunmaq. bir dadlıya acı qatmaq. - baş soğan: dib soğan.
-sıxıb əğmək: sıxamaq. sıxatmaq.
-kümük, yuvarlaq, qabarıq əkmək: somun.

əqməyi

- quşəkməyi:çobandağarcığı.
-quşəkməyi: üç qanatlı yoncagillərdən, yeməyi yapılan bir göy.

əqnin

-əğnin ayağdan belə dək geyilən örtük: tuman.

əqnintə

- bu geyim əğnində salınğın qalır: əğnindən tökülür. (salqın: salınğın. aslağ. düşük).

əqnintən

-əğnindən tökülür: salınğın qalır: tökülək qalır. - bu geyim əğnində salınğın qalır:
(salqın: salınğın. aslağ. düşük).

əqnitmək

əknitmək. əkləndirmək. əkilətmək. toxdatmaq. dikilətmək. diklətmək. dikitmək.

durdurmaq. aramlatmaq.
əqri

əğri. 1. yavuzdan. yağu . -könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd

olamazyavuzdan. (yavuzdan: əğri. yağu) . 1. qışıq. qıyşıq. qayşıq. -ağzı qışıq
bolsada, bəyin oğlu gəpləsin.

-əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.
-əğri sallaq: tısmalağ. -tısmalağ durma, düz dur.
-əğri əğri gedmək: yan yan gedmək.
-çox əğri büğrü: sıraçın. sıxaçın. (sıxıq açıq) sırburma. sığburma. çox əzik büzük. çox
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çin çüllü.
-əğri büğrü: sınayan. bükülü. bükütlü. yaxışımsız.
- yanlış sorqu düz yolları qapıyar, əğri yollar hamarlayıb yapıyar.
-bir düzə görə əğri duran: sesi < çaşı.
-bir yanı əğri nərsə: sesi
-əğri çürükü olmayıb bütün, teyxa olan kimsə, nərsə: sağ akçə.
-düz əğri: sağta satğa. doğru büğrü.
-böyük, ənli, ucu əğri piçağ: sallama. saldırma. saltur. satur. saluc. çaçur. salma.
-əyri üyrü olan: sappa. sapba. - sapba yollar.
-içə doğru bükük, əğri: sınğıl. - sınğıl sınğıl yerimək: belin büküb yerimək.

əqriq

-qabırqaların altına düzülən əğrik atmalar, ağaclar: sallama. dallama. (qabırqa:
dama sərilən saxsı tikələri). - bu evin çatısın örtməyə yüzdən çox sallama gərəkdir. damın sallamasının biri qırılıb.

əqriliyə

-qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq:qurumsaq.

əqriliyin

-çoxda düzlük yaramaz, yetər əğriliyin az olsun.

əqrilmək

əğrilmək. səğrilmək. sərğilmək. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq.

sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək.
yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm
ona savuldu.

əqrim

-gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək: səğirmək. səğrimək.

əqrisi

oğrusu. əğrisi. -atsan imgəyə dəğər oxun doğrusu, bir barığa yetməz yükün
oğrusu. (imgəyə: nişana). (barığa: mənzilə).

əqrisin

-əslin nəslin, rasıtın düztün, əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama: təkiş soraş. təkiş
sorğaş. təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış sınış
{çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}. təfəhhüs cüstcu.

əqritmək

əğritmək. əğlətmək. saxlatmaq. durdurmaq. mə'təl edmək. - bu qız iki il məni
saxlatdı, sonunda başqasına geddi. - qonaqları iki saat qapıda saxlatdı.

əqsən

-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.
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əksik. yarım. naqis.
-əksik nərsəni tamamlamaq üçün vurulan tikə: sap.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən. (töz: düz. öz.
təməl).

əqsiqliyin

-əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq: saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq.
çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. yamamaq. qoşub bütünləmək.

əqsiqsiz

əksiksiz. 1. sillik . silgik. silli. silik. bikəm o kast. 1. tam. tutal. total. küllən.

kompilet. -tutal qaranlıq: qapqaranlıq. zilqaranlıq.
-bir əl əksiksiz: salbas. kəsirsiz. tamam. bütün. kamil. naqis olmayan.

əqsinə

əksinə. kəstinə. təpzinə. tərsinə. kivzinə. qarşına. ziddinə. -indi daha təpzinə
davranma çağı yetdi ya.

əqşi

əkşi. didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. büzücü. sıxıcı. şiddətli.

şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran.
əqşitmək

-üzün əkşitmək, turşatmaq: üz asmaq. üz itmək. sırsıtmaq. sorsutmaq. küsgün
durmaq.

əqtə

əxdə. nəsli kəsik, qırıq. tutuq. əbtər.

əqti

əkdi. sığıntı. sığtı. sığıt. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. istənməmiş.

sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. asalaq.
əqtirtmək

-boyun əğdirtmək: tapıtmaq. tapındırtmaq. tapınıtmaq. müqəyyəd, tabe edmək. sözə
baxdırtmaq.

əqtiş

əktiş. sınış. sınavış. dəniş. təcrübi.

əqtiyin

-əkdiyin biçilir yarın, kəsdiyin olacaq payın.

əl

dönəm. bir nəsənin bütünü, tamı, seti. -bir dönəm paltar. -bir dönəm boşqaq: bir
əl, dəs, set boşqaq. -iki dönəm yemək: iki əl, pors yemək.

-əl atında olma: yarar. yaraq. dəst rəsdə olma.
-əl ayağ, qol qanat çalmaq: talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. çönüb
çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars)}.
təprəşmək. təkan yemək.
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-əl verişli: yarar. yaraq. -indiyə yarar nəyiz var.
-əl sürcü. (sürcü: sürücü. səkə. xəta).

-başqa, özgə əl: yanəl. yad əl.
-əl qol salışmaq, sallamaq: yenğ salışmaq. ətək sallamaq. 1. bir işdən əl çəkmək.
1. birbirinə işarə edmək.

-arac işlər, əl öyünər, qılıc işlər ər öyünər.
-ölkə nədir. -əl çatılmaz arzuların, gözkəmdəki özləmlərin yatan yeri. (gözgəm: üfüq).

-bir işdən əl çəkmək: yenğ salışmaq. ətək sallamaq. əl qol salışmaq, sallamaq.
-əl qoymaq: tutmaq. musdirə edmək.
-uzun közgü əl küyməz, varın çoxu, baş bıqmaz. (közgü: maşa). (baş bıqmaz: baş
ağrıtmaz).

-əl uzanar, ağız yeyər göz utanar.
-əl üz yuma üçün dəlikli daş, kaşı qab: dəsşuyi. yalağ. çanağı. govun. kovun. kövün.
oysar.

-əl yazıma: əl uzatma, qarışma, iqdam edmə.
-əl uzatma, qarışma, iqdam edmə: əl yazıma.
-əl çək görək: yaxşı görək. -yaxşı görək sənki toxsun, nə bilirsin çəkdiyin yoxsun.
-əl sürmək: siləmək. sələmək. sayamaq. sığamaq.
-alan əl asğın, verөn əl üstün. (asğın: tabe. alçaq)
-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.
-dibinə soxulub əl çəkməmək: singirləmək. - bir dilənçi singirləmişdi.
-dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə: sofi < sovu.
-əl çəkməmək: sıvaşmaq. sivişt, sirişt, sıvışt olmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq.
yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur.
-əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq: sıypalamaq. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.
-gizlin, altdan, əl altı işləyən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. saman altdan su
yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
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qaçın. - sosurun dili qarnında.
-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq)
-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.
-əl ağacı: soğat. soxat. sovat. soyat. maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada
işlənən dəğənək.
- əl edəmək, eləmək: qol saltamaq, sallamaq.
- əlsilkəmək: qol silkəmək: əl çəkmək, sallamaq.
-əl çəkmək: qol saltamaq, sallamaq. sərf nəzər edmək.
-hər nəyin ən incə, əl tutan yeri: sapaldağ. boyun. - yazığın sapaldağına birdənə
endirdi.
- tapanmadı əl : bacaranmadı . -unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı
yad olanları qoymadı yoza. (tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif
edə). (kişi dünyasında qutsal qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).
-yoxsullardan əl tutan quruluş: səpilik.
- dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir: püf! sassıq əkən: bu nədir

-əl ələ sürtmək: satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığ çatığ
edmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.

- əl sallamaq: əl salmaq: əl eləmək.
- əl salmaq: qol salmaq: əl uzatmaq. (salmaq: uzatmaq)
-əl atmaq: salmaq. başvurmak. dəğinmək. - güc salmaq: zorlamaq.
-uzaqdan əl eləmək: salmaq. yeləmək. silkəmək. təprətmək. bulğatmaq. burğatmaq.
işarə edmək. - əl salmaq: əl sallamaq: əl eləmək.
- əl qoymaq: qol salmaq.
-göz, əl qoymaq: salmaq.
- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.
-əl ayağın itirmiş: sarsık. salsık. çalsıq. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ.
çalasunğ. (gic. məng) dağınıq. pərişan. aşüfdə. sərasimə.
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-əl ayağı titrəyən kimsə: sarsık. salsık. çalsıq.
-əl çəkmək: saçmaq. atmaq. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq. - gecə keçmiş
yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan.
-əl ayağın yığışdırmaq: quyruğun yığmaq. quyruq qısmaq. öz yerinə çəkilmək.
-əl dəğənəyi, çubuğu: salça.
-əl, cib siləci (dəsmalı): silcə. siləc.
-əl itişmək, ataşmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq.
sataşmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq.
-əl qoymaq: sallamaq. salğamaq. göz tikmək. - niyə buna sallamısan.
-bir əl əksiksiz: salbas. kəsirsiz. tamam. bütün. kamil. naqis olmayan.
-əl çəkməyən: əl üzməyən. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax.
qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə.
qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
-ikinci əl: silik. nimdaş. köhnə.

əlac

tutu. tusu. (düşük) dərman. çara. çarar. yarar. şəfa. -tutular tutusu: otlar otu.
dərmanlar dərmanı. -ağılar tutu: dərdlər otu.

-dərman, əlac edmə: sağaltı. sağaltım. otama. otalama. dərmanlama. çatırtma.
tədavi.
əlacı

-ayrılıq ondan acı, olmaz ölüm əlacı.

əlacın

-axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu).

əlaclamaq

(düşüləmək) dərmanlamaq. tutulamaq. tusulamaq.

əlaçıq

1. səpəli. ötünclü. ötüşlü. bağışlı. savğatlı. sovğatlı. səxavətli. səxi. 1. verik.
berik. cəvanmərd.

əlaltı

-əlaltı görülən: əlbəhəlim. tavlıq. tovlıq. -bu tovlıq bir işdir.

əlaltılamaq

-birini üstələyib əlaltılamaq: yelkəsinə minib almaq. çiğnində oturmaq. başına
çıxmaq.
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-əlayağa dolaşan: sarsataş. salsataş. sırsataş. sırnaşıq. başbəlası. - buda bizə
sarsataş oldu.

əlbəhəlim

əlaltı görülən. tavlıq. tovlıq. -bu tovlıq bir işdir.

əlbəhəlim

sapağ sapağ. savağ savağ. tərtələsik.

əlbəyaqa

-əlbəyaxa olmaq: saldaşmaq. satlaşmaq. birbirinə düşüşmək.
-nərsə ilə əlbəyaxa olmaq: ütrüşmək. tutruşmaq. didrişmək. itrişmək. dalaşmaq.
salşınmaq. muqavimət göstərmək. (mubarizə edmək). -yel ağacla ütrüşür: ağacı
burub çalqaşır. -çətinliklə ütrüşmək. -yaşamaq ütrüşənə yaraşır. -güclük var
ütrüşülür, güclükdə var ötrüşülür. -ütrüşənlə ötrüşmək qolay değil. -ata bala
ütrüşdü.

əlbəyəqə

-. əlbəyəxə olmaq: əlbəyaxa olmaq: boğuşmaq.

əlbir

yardağ. ortaq. şərik. həmdəst.

əlbirliq

əlbirlik. -ortaqlıq, şəriklik, əlbirlik, həmdəslik edmək: yardağmaq.

əlcəq

əlcək. didik. titik. tetik. daltıq.

əlçatmaz

-tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer: quşuçmaz.
quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.

əlçə

yenəlçə nobar əlçə. (savat: süfdə. savda. ( < savmaq). yenibar. yen. nobar. təbərzə.
tez yetişən bar. ).

əlçəqin

əlçəkin. əlhəzər.

ələq

ələk. sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). oğuq, oğulmuş, döğülmüş

nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən toxunub, qasnağa çəkilmiş
ayqıt.
-incə göz ələk: sil.
-iri dəlikli ələk: quşgözü.

ələqləmək

ələkləmək. silgirləmək. silivləmək. qəlbirləmək.

ələnmək

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. atılmaq. atqınmaq. rədd, mərdud
olmaq. çıxmamaq. seçilməmək. geri bıraxılmaq. eleminə edmək. -bütün
tələbələri töküldü.
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kirayiyə. -tutuya, ələntiyə, kirayiyə, icariyə, götrüyə, topuna, kontırata vermək: kəsiyə,
kəsəbiçə vermək. -tükanı illik min tümənə (min tümən üzərindən) kəsiyə verdim.

ələr

-qonaq gələr eşikden, zumar çıxar deşikdən. (qonaqçıllığa çağrılar söz)
-yaşam yasası ələr keçər.

ələyi

-böyük toprağ ələyi: silgin. şingir. ( < silkəmək) gəm. kəm.

ələyib

-ələyib ələyib, sonunda kəpəyin una qatmaq. (gördüyü işi poxlamaq). (işsiz qalıb
töküb yığmaq).

əli

-əli bal, əli bol, bolaq: kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə. süt çalır,
süt calır.

-əli kasa, teli süpürgə: qolu kasov, saçı süpov: qaraqaravaş.
-soxa əli > soxal. soxadal. soxqol ( < soxa qolu) nərsəni soxada, həvəhdə döğmək
üçün döğəc, qol, dəsdə.

-əli üzük: üzükəl. məhrum. məyus. ümüdsüz.
-baxdı açıq, əli işli, ağzı dişli. (alqış sözü).
-əli boş: suğur. soğur. su qoğur. su qoğuran. yoxsul.
- əli çox işə yaxşı, dişi çox yemə yaxşı.
-keşgə qadın çığırmasın, erkək əli çırpmasın
- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.
-sol əli ilə işləməyə alışqan: savlağ. solağ. solağay.
-adı uluğ, səprəsi quruq. (səprəsi quruq: süfrəsi qıs, dar). (adı hündür, əli qıs).
(səprə:səpər. saçağ. süfrə).

əliaçıq

səçir. saçır. səxi.

əlimtən

-əlimdən sürməldi: əlimdən süzüldi, züvdü. (süzülmək: sürməlmək).

əlin

- əlin sındırmaq: əlin kəsmək.
-alan əlin uzunluğu yetimdə
-yad varında gözün var, ürək qısıq, gözün qapıq, əlin dar. (əli dar: qıtmır)
-əlin, çəngəli nərsiyə salıb ilişəni yerindən qoparmaq: sıvarmaq. sıyırmaq. ağacın yapraqların, dalların sıyırıb qoydu ora.
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- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.
-ağız çoxu aşa qolay, əlin çoxu işə.
-bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var.

əlinə

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

-əlinə vermək: təpcirəmək. tapşıramaq. tapşırmaq. yapşırtmaq. -işi bilginlərə tapşıra.
-isdirsən bal çörək, al əlinə bel kürək.

əlintə

-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-əlində yüyən, kəndivə güvən. (yüyən: cilov. noxda)
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.
-əlində olanı itirmək: sircimək. sırsınmaq. sürsətinmək. müflis olmaq.
- almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar. (almaz: almas).
(sanlanıbən: güman edilərək)
-unutmaki unutmağın əlində, unutulmağın yazında. (yazında: baş yazında)
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

əlintəqin

-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.
(alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş).
-əlindəkin saymıyan, göydəkini alanmaz.
-güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (çaba: çalış)
(əlindəkin: bacardığın) .
-yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma. (uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq.
itirmək).

əlintən

-öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu. (uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq.
itirmək).
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-bir yəşil yapraq olur derviş əlindən sovqat.
-axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu).
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.
-əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol). bacardığın tanırsan,
seçdiyivə güvən qıl.

əlintəti

-unutma!. başlanqıc əlindədi, qurtarış uğrunda. (uğrunda: baxtında. bəxtində).

əlışıqı

əlışığı. çirağquvvə.

əlivi

-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.

əliylə

-öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu. (uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq.
itirmək).

əlizə

-əlizə bolluq, könlüzə xoşluq. (alqış).
-əlizə qoluza bolluq, malqaraza dolluk (döllük. çoxluq). (alqış. dua).

əllə

-əllə incələmək: yoxlamaq. saylamaq. kovlamaq. kovalamaq. - heç bir nəyin
yoxlamadan alıb getdi.
-əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək: salbamaq.
sambamaq. samlamaq. sallamaq.
-əllə, nərsə ilə itələyib yığmaq: küpürmək. süpürmək. kürərmək.

əlləmək

qurcalamaq. -az söyləyib çox dinlə, az əlləyib çox işlə.

əllər

-qırıq ümidlər, üzük əllər.

əlləri

-əlləri ört basırmaq: sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. kəmçiliklərin sıypalağa vurunmaq.

əllərtə

-gözü əllərdə qalan, könül toxluğu görməz.

əlləyib

-az söyləyib çox dinlə, az əlləyib çox işlə. (əlləmək: qurcalamaq).

əlli

-ağır əlli: əli ağır. yağır. yatır. (ağır) bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə
gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır olan. -nə yağır adamsın, nədən borcuvu
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üzmürsün.
-bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.

əlliq

əllik. qolluq. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qırım. qurutma. hovlu. biçətə.

peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik.
silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver
əllərimi quylayım.

əllitən

- yüzdə əllidən çox olan sayı: salt çoxunluq.

əlliyə

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

əlsatıcı

sərgiçi. çərçi. əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə. dəsdfiruş.

əlsiz

-əlsiz ayaqsız:sısqa. çısqa. tısqa. pısqa. çusqa. çuşqa. püsgə.

əlsuyu

suyuş. suyuc. dəsdəmaz. abdəst. vizu.

əltə

-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
-tutsa işin, qızıl olar əldə qum, batsa işin, qızıl əldə olar qum
-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.
-əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə: sərgiçi. çərçi. əlsatıcı. dəsdfiruş.
-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.
-əldə edmək: soğmaq. soğumaq. sağumaq. düzəltmək. edinmək.
-quşu əldə: açılı, fürsətli olan.
-borclu borclunun malın satıp parasın əldə edmək: satdırmaq. - borcumu
ödəyəmmədim, evimi sattırdı.
-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.
-bilgi əldə edinsəmək: sorbalamaq. sorcalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorcunmaq.
sorçunmaq. sorçunlanmaq. soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq.
-əldə ediş: alış. -. yalvara yalvara alış, əldə edi: soruvalış.
-yalvara yalvara almaq, əldə edmək: soruvalmaq.
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-əldə bulundurmaq: tutmaq.
-əldə edmək: tutmaq. qazanmaq. -yügürüşdə ikinci yeri tutdu.

əltəqilər

-əldəkilər sayılmır, göydəkilər alınmır. (sayılmır: dəğərlənmir).

əltəqinin

-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.

əltəqirmanı

əldəğirmanı. yarmac. dartac. kiçik dəğirman.

əltən

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən
kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan)
-əldən gəlirsə yeğ iş, yubatmadan yeriyiş. (yeriyiş: əməl ediş)
-əldən vermək: satmaq. çaldırtmaq. itirmək. boşunmaq. - bu boşluğu boşuna satma. alan qalanır, satan calanır.
-hər nəyini satıb bitirmək, təsfiyə edmək, əldən çıxarmaq: satsavmaq. satsapmaq.
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-yaman çoğun bilənlərə qada çorun dağ verər, biləməzlərə əldən gələn yağ verər.
(çoğun: fələk). (çorun: zulum. korluq)
-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq)
- qutun əldən uçmadan: qutquşluğun uçmadan: bəxdin, şansın çönmədən.
-əldən qoymaq: saçmaq. atmaq. əl çəkmək. tərk edmək. bıraxmaq. - gecə keçmiş
yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan.
-əldən salmaq: sökmək. açmaq. - bu iş onu sökdü.
-əldən ötürmək: osdurmaq. uçğunmaq. əldən vermək, bıraxmaq. itirmək. -uçğunub
hələ üstünədə gülümsür.
-əldən gedmək: uçmaq. qurtarmaq. məhv olmaq. -yalançı bir uyuq (kölgə), seviş adlı,
yuxu dadlı uçurdu yaşın.
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-əldən vermək, bıraxmaq: uçğunmaq. itirmək. -öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən
uçğundu. -yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma.
-uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl
(əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.
-tez əldən: tələsiklə. qızdırbasıc. qısdırbasıc. çapıcaq. qırpadaq.
-əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə. (süzülmə:
əkilmə).
-əldən qoymaq: ötürmək. yan çəkmək. qırağın çəkmək. osturmaq. -onun sözünə yan
çəkmək neynəsin.
-əldən qoy: atur. ötür.

əltəyqən

- quş əldəykən: açı, fürsət varkən.

əlüzüş

(savış. sonəriş. soğarış. əlvida').

əlverişli

salağlı. yararlı. yaraşlı. faydalı. -sağılmağa yararlı, əlverişli, salağlı, yararlı,
yaraşlı, faydalı: sağıl.
-hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu:
sındı. körük.
-süt sağmağa, qaynatmağa əlverişli qab: sağıc.
-əlverişli ortam, qısnaq, qasnaq, quşağ, şərayit: tav.

-yaşama dərin, əlverişli görgüsü olmayan: sürsüz. duyusuz.
-yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə.
-su içməyə, keçməyə, yuğunmağa əlverişli yer: suvat. suvla. suval.
əm

yam. yorum. yaxım. yaxın. mərhəm.

əmanlıq

-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları:
əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc.
sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

əmcəq

əmcək. əmcik. sorğıc. soğıc. süsüc. çüşək.

əmci

əmici. somuran. sömürən. sağan.

əmciq

əmcik. əmcək. sorğıc. soğıc. süsüc. çüşək.

əməqintən

əməyindən. zəhmətindən. - onun əməyindən (zəhmətindən) dinildik.
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əməqləmək

əməkləmək. iməkləmək. sürünmək.

əməqli

əməkli. silik. baznişəstə.

əməqsiz

əməksiz. acısız. zəhmətsiz . - acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz. (süycü: dadlı).
(üfüsüz: püfüsüz: kələksiz). (büycü: büyücü: cadıçı).

əməqtaşı

-bir işdə yan yoldaşı, əməkdaşı: yanşağ. -zırnaçı yanşağı (dəm tutanı, züytutanı)
züyçü olur.

əməqtaşlıq

əməkdaşlıq. 1. yartış. iməcilik. barış. -səpəndə dartış, biçində yartış. (əkəndə
gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış). 1. yelkəşlik.

yeltəşlik. yalqaşlıq. yaltaşlıq. (əş <> daş).
-əməkdaşlıq, həmkarlıq edmək: yarınmaq.
əmərək

-əmərək içmək: əmmək. sormaq. soğmaq. özünə çəkmək. içinə almaq, çəkmək,
sindirmək, sındırmaq.

əməyi

- əməyi yengə çəkər, daduğu güveyə düşər. (yengə: muşata). (daduğu: ləzzəti).
(güveyə: kürəkənə) .

əməyintən

əməyindən. zəhmətindən. - onun əməyindən (zəhmətindən) dinildik.

əmic

kisəçi. sortuğ. rüşvətxor. rüşvətçi.

əmici

əmci. somuran. sömürən. sağan.

əmilən

-sorulan, əmilən nərsə, kimsə:somurqa. sömürgə.

əmilmək

soralmaq. somrulmaq. (içəri sürülmək) sorumaq. (opulmaq. hopulmaq).

əmiş

əmiz. yanta. sapaş. sapış. dad. -acı yatanlı: acı dadlı.

əmişmək

əmşəmək. əmizmək. əmzəmək. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq.
sapışınmaq. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq.

əmitmə

qısdırma. qıstırı. sortutma. rüşvət. rüşvət vermə.

əmitmək

otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək. sıylamaq. sığlamaq. saylamaq.
yalatmaq. yalamatmaq. sortutmaq. rüşvət, para vermək, düşmək.

əmiz

əmiş. yanta. sapaş. sapış. dad. -acı yatanlı: acı dadlı.
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əmzəmək. əmişmək. əmşəmək. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq.
sapışınmaq. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq.

əmqəqsizin

-əmgəksizin durqu yox, munda tamu. (qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya
cəhənnəmdi).

əmqinmək

əmginmək. törləmək. çalışmaq. çəkminmək.

əmmək

1. əmərək içmək. sormaq. soğmaq. özünə çəkmək. içinə almaq, çəkmək,
sindirmək, sındırmaq. 1. çəkmək. içmək. utmaq. sorumaq. sormaq. somurmaq.
soğurmaq. (# sağırmaq). 1. sormaq. somurmaq. (içəri sürmək) sorumaq.
sorğamaq. (opmaq. hopmaq). 1. sortuğmaq. 1. sövmürmək. somurmaq.
sormaq.

əmnamanlıq

yatlın. əmniyyət. asayiş. aramiş.

əmnəmanlıq

yatlın. əmniyyət. asayiş. aramiş.

əmrə

vurqun. aşıq. alqın.

əmrəm

-üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur
qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu) cağ cuğ}. (səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

əmşəmək

əmişmək. əmizmək. əmzəmək. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq.
sapışınmaq. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq.

əmtirmək

əmdirmək. (içəri sürmək) soratmaq. somurtmaq. sorutmaq. (opdurmaq.
hopdurmaq). -gücün, biliyin soramaq.

əmzəmək

əmizmək. əmişmək. əmşəmək. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq.
sapışınmaq. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq.

əmziqli

-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng:
sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.

əmziyi

-çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü: süvluğ. sülük. sivlik. su ibiyi.

ən

en. düşüm. ərz. (# duşum: durum. nərsənin boyu. boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü. ).

-ən çox: çox çox. sürəkəy. sürəgəy. sürül. sül. bollu. -bir sürül qonağ. -bir sül qoduğ
əlində qalmışıq.
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-(cocuq dilində). -ən edmək: pisləmək. sıçmaq. sışmaq. qaqalamaq. qaqlamaq.
-(aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq: sıxqa. >
sikkə. sikgə. səqqə. - səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş.

ənban

doluğ. tuluq. -ağı tuluğu: zəhrimar.

əncir

-yenincir: yenəncir. nobar əncir. (savat: süfdə. savda. ( < savmaq). yenibar. yen.
nobar. təbərzə. tez yetişən bar. ).

ənə

ana. nənə. ona. onğa. uma.

ənin

-yaşam boydan qısadır, uzun gələr ənin tutsan geninə.

əninə

yatay. (# dikəy: dikinə). ). -dikəy işqaf. -asqılıq (paltar asma yeri, işqafı) dikəy
olmalıdır. -pitiklər üçün yatay işqaf əlverişlidir.

-nərdüvanın əninə düzülmüş çubuqlarının hər biri: basamaq. tərcə. dəric. dərim.
darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

-çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). atqı. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.
- əninə uzanan nərsə: səkə. sək. sərə. sər. sır.

ənqə

ənkə. yekə.

ənqəbəli

əngəbəli. salğaq. dağlıq. yoxuş yenişli. daşlı çanqıllı.

ənqəl

əngəl. 1. ayrıq. -pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq,
yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ. 1. sarmaşıq.

asalaq. -sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə,
qurutmuşdur min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl) 1. sınaq. sədd.

maniə'. (# sırnağ: sıvağ: sırvağ) 1. sakınca. sakıntı. mane'. 1. salmaşıq. çıpıt.
bəla. afət. təhlükə. qarmaşıq. 1. sarqıt. 1. tıxıntı. cığıntı. yığıntı. qısır. arakəs.
arakes. arakis. taxul. qıncı. 1. dalva. avara. asalaq. 1. təpgi. təpgü. 1. taxul.
mane.
-əngəl olmaq: təpgitmək ( < təpmək: itmək).
-sınırda qoyulan iz, əngəl, nərsə: sınar. sınırlıq.
-qan sorucu əngəl: sağırtqa. kənə. qansoran.
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-bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq,
sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək: səktirmək. səğdirmək. səğirtmək.
səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm
nəyidi məni yolumdan səkdirdi.
-ir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq,
burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq: səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.
səpmək. çarpmaq. çalımaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.

ənqəlləmək

-atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına vurulan dəmir: savlıq. sovluğ.
suvluğ. gəmlik. dəhənə.

ənqəllər

əngəllər. qarşıdar. mane’ olar. -bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min
kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan).

ənqəlsiz

əngəlsiz. sırnax. sıvax. sırvax. səddsiz. maniə'siz.

ənqizə

əngizə. 1. engizə (fars) < yanğız. yenğiş. 1 < yenğizik. yenğiş. yenğiz. güdü.

dürtü. nədən. yarar. səbəb. motiv. ğərəz. izin. mühərrik. bais.
ənqizə

əngizə. anğaş. anğazaq. usuş. -bir usuş bulsam gedərəm. -usuşun itirmiş. usuşun (usuvun) dəğiş: fikrivi dəğiş.

ənli

enli. 1. yatıq. yasıq. 1. yatıq. yasıq. (pəhn) yatağan: uc yanı ənli qəmə. 1. yatız.

pəhn. əriz. -yatız qur: ənli kəmər. 1. sərbər. eninə sərik, gen olan. - sərbər
gəzləmə: enli parça.

-yassı, ənli, pəx təmrən, başlıq (ox): yasıc.
-quruyub yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli, güdə arac: kartək. kəsgit. sapqal.
çapqal.
-uzun, ənli, qalın olan nərsə: sığırdil.
-böyük, ənli, ucu əğri piçağ: sallama. saldırma. saltur. satur. saluc. çaçur. salma.
-kürəyi quran iki ənli sümük: yarın. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). -yarın
yolqansa, el yolqanır: (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək.
güclənmək) hər nəyin gücü belində, kürəyindədir.

ənliq

ənlik. sırnax. sıvax. sırvax. qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət
toprağısı) özlü toz, pudr. (> sırxab (fars) surxab (fars)}.
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ənsə

yensə. quysar. qoysar. peysər.

əntəq

{(əndək (fars)} < . endik dərikcə. dəriksə. dəğikcə. dəğiksə. (dəğik, dəğmiş kimi).
azxa. azacıq. -onun mənə dəriksə olsa yardımı keçmədi.

əpriq

əprik. 1. taptığ. taprıq. yaprıq. astın. yastın. bayat. ardanıq. ertinik. qalavın.

antik. ətiq. əntiq. qədim. 1. yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq.
qırtlavıq. yaplavız. yaplavıq. yaprıq. qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
-incə, əprik, yumşaq parça: yələk. diba.
-əprik yasıq, tozlu yayıq. {köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman çıxar}.
(yasıq: yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. ox qabı. oxluq. tirlik.
tirdan).

əprişmək

yiprüşmək. yuprüşmək. xərab olmaq.

ər

-alçaq görməz ucalmaz, endirilmədən ər olmaz, duzlu sudan buz olmaz.
-dağ görkü daş, ər görkü baş. (görkü: gözəlligi)
-üz görkü göz, ər görkü söz. (görkü: gözəlligi)
-it ölsə yiyəsi gömər, ər ölsə qarısı.
-qucaq açar ər yerdən , görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-yapınc atda ər yatar. (geyimlə kişi ölçülməz). (yapınc: örtük)
- sarqan ər arvad. (sarqan: cana yaxın. cana yatan. tutşın. tutşun. tutsun. tuştun.
tuşsun).
- sök ər: sökə yalnız. sökə yal: arxasız, dossuz kişi. (sök: sökük. yoxsul. kasıb.
yalnağ. fəqir).
-ərkəkçi qadın, dişiçi ər: qoşsaq. qoşsar. oğruc. oğruş. oxçu. şəhvətran.
-ərin axdaranda var ər axdaranda.
-söz var əş içində, söz var ər içində. (əş: ərarvad)
-yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər. (gögər: gövərər. cücərər)
- sox ər. (sox: soxu. süyük. susuq. süsük. acgöz). (# tox: göztox).
-ər odur yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya. (yağılaya: düşmənlik edə). (yarılaya:
dosluq edə).
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-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).

-arac işlər, əl öyünər, qılıc işlər ər öyünər.
-yanğu yoxsa səs batsın, qeyrət yoxsa ər batsın. (yanğu: yanğı. yanığ. əksi səda).
-gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.
-ər arvad uzaqlığı: əşlər yırışı. (yırış: ayrılıq. aralıq. firağ. firğət. fürğət. cüdalıq).
-ər arvad: yemdaş.
-yetimli ər: yetbatur. tapdağlı. müdəbbir. sahibi tədbir. tədbirli.
ərarvat

ərarvad. əş. -söz var əş içində, söz var ər içində.

ərcə

dərcə. ərdə. darıc. tarıc. tarım. tərcə. dəric. dərim. 1. barmaq biçimində, ardı

sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların, tellərin, millərin hər biri.
1. nərdə. barmaqlıq. qorxuluq. barmaqlığın hər bir barmağı, qolu. 1. səki. səkə.
bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan. 1. nərdüvanın əninə
düzülmüş çubuqlarının hər biri. basamaq. 1. fərz. varsı. varası. sanı. zənn.
ərcinmək

ərçinmək. ərşinmək. yapcıqmaq. yapcıraqmaq. yapğınmaq. yumuşanmaq.

gəvşənmək.
ərciş

1. ərtiş. ərşit. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə.
əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə.
ulucama. ululama. ululayış. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa.
söyğə. ehtiram. ezaz. təziz. 1. ərtiş. ərşit. yasınma. yaslanma. yaslama.
sayqama. böyükləmə. ululama. ağırlama. tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram.
giramidaşt. 1. ərtiş. ərşit. sıylav. sılav. e'zaz. ehtiram. iclal.

ərcitmək

ərçitmək. ərşitmək. 1. sulandırmaq. xamsıtmaq. yumuşatmaq. 1. süytütmaq.

sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq. 1.
sindirmək. yumuşatmaq. könlün almaq.
ərçinmək

ərcinmək. ərşinmək. yapcıqmaq. yapcıraqmaq. yapğınmaq. yumuşanmaq.

gəvşənmək.
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ərcitmək. ərşitmək. 1. sulandırmaq. xamsıtmaq. yumuşatmaq. 1. süytütmaq.

sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq. 1.
sindirmək. yumuşatmaq. könlün almaq.
ərə

əğə. dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. ağac,

dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik
arac. torpu.
-ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular.
ərəq

ərək. sürək. güdər. (> qodar (fars)}. umac. amac. qayğı. qayğu. qayuq. hədəf. güdərsız suya basma.

ərəqçin

suluq.

ərəmiq

ərəmik. irəmik. soğa . sovğa. yetənək. qabiliyyət. sığım. sığa. vergi. (don) .

ərən

1. ramiz < ərmiz. ərmiş. arif. 1. yaraq. daraq. saraq. qaraq. baraq. bağaq.
gitərə. girtərə. girdərə. qırtnağ. qıtnağ. ustuvanə. mərdanə. -yoğur açma barağı.
-əkin sarağı. -bası sarağı.

-ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.

ərənlər

-ərənlər dəğrəşi. (dəğrəş: dərnək. birikiş. toplanış).

ərər

-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.

əri

-rus əri: sarğuc. sarı quş.
-köyə gedmə kim, köy əri kor edər. (köyə: bala yer). (kor : qanmaz)
-əri ölmüş qadın: qutuz < qutsuz. dul.
-sözünün əri: sağdıyan. tuturuqlu. tutruqlu. sözün, qovlun tutan. güvənilir.

ərib

-ərib ərməz: ərib armaz: ərinib, təmbəlləşib yorulmaz. -azıqlı kişi ərib ərməz. (yeməyi
olan arınıb yorulmaz).

əriç

1. əris. ərik. ərim. ərip. silik. sulu. sıvık. ağkönül. nazik. yalxı. yalxoy. lətif.
kibar. mehriban. məhəbbətli. nərm. mulayim. 1. ərik. ərim. ərip. əris. səpik.
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səvik. yüngül. yumuşaq. xəfif. sıyap. mulayim. - səpik müzük. (# çapıq: iti. gur.
oynaq). 1. əris. ərik. ərim. ərip. silik. sıyap. mulayim. 1. ərik. ərim. ərip. əris.

soruq. soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim.
əriçləmək

ərikləmək. ərişləmək. ərisləmək. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq.
sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. məhəbət,
mehribanlığ, mulayimət edmək.

əriq

ərik. 1. ərim. ərip. əriç. əris. səpik. səvik. yüngül. yumuşaq. xəfif. sıyap.

mulayim. - səpik müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. ərim. ərip. əriç. əris. silik.
sulu. sıvık. ağkönül. nazik. yalxı. yalxoy. lətif. kibar. mehriban. məhəbbətli.
nərm. mulayim. 1. sıyap. mulayim. 1. təmbəl. -ərik yuxudan qalxınca, irik yürbay:
təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar. kəsələ dərman tapıldı, armana (təmbələ)
yox. (irik: xəsdə). {yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək.
ayağa durmaq}. 1. ərrik. gərrik. gərğik. yerqın. yerğan. ərgən. erğin. erən. açıq,

gənəbol yer. (fəlat) (pəhn. qustərdə). 1. ərim. ərip. əriç. əris. soruq. soruğ.
soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim.
-sarı ərik: sarığ aluq. zərd alu. 1. sarsarı.

-savat ərik. -yenərik. (savat: süfdə. savda. ( < savmaq). yenibar. yen. nobar. təbərzə.
tez yetişən bar. ). -bu il sənin əlinlə tut savatdım, nobarladım. -yenəlçə. -yenincir:
yenəncir.

-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).

əriqləmək

ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq.

sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq.
məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək.
ərim

ərik. 1. ərip. əriç. əris. silik. sıyap. mulayim. 1. ərip. əriç. əris. silik. sulu. sıvık.

ağkönül. nazik. yalxı. yalxoy. lətif. kibar. mehriban. məhəbbətli. nərm. mulayim.
1. ərip. əriç. əris. səpik. səvik. yüngül. yumuşaq. xəfif. sıyap. mulayim. - səpik
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müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. ərik. ərip. əriç. əris. soruq. soruğ. soğulan.

sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim.
ərimcəmək

səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq.
saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq.
aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.

ərimcəşmək

səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək.
sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək.
saramlaşmaq. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq.
kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

ərimək

1. sağalmaq. sağılmaq. üzülmək. arığlamaq. 1. sızqırmaq. sırqırmaq. 1.
sızmaq. sızımaq (süzmək. süzümək). - qar sızsa, yağ sızar: qar ərisə, bolluq
gələr. 1. süzmək. sızmaq. gündən günə arığlamaq.

ərimsiz

aramsız. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz.
saxsaysız. saxsaymaz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz.
dincməz. dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. sakin olmayan. dayimi. aşılı.
(peyvəstə).

ərin

1. əriş. sanlağ. saylağ. sayın. sanlı. sayım. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi.
möhtərəm. hörmətli. 1. əriş. yasız. sayqıdəğər. seçgin. kökcək. köksək.
köksük. qopar. qopat. qubat. möhtərəm.
- dağın başı dumansız, ərin başı gümansız. (gümansız: xiyalsız). (dağlar başı
dumansız, ərlər başı gümansız).
-ərin axdaranda var ər axdaranda.

-tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim
yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı.
ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq.
tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək
(göstərmək)}.
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-dağlar başı dumansız, ərin başı gumansız (olmaz). (gumansız: gümansız:
xəyalsız).

ərinib

- ərinib, təmbəlləşib yorulmaz:ərib armaz. ərib ərməz. -azıqlı kişi ərib ərməz.
(yeməyi olan arınıb yorulmaz).

əriniş

aramiş. tutuz. tutzuğ. tutsuğ. tutuş. duruşluq. durğunluq. sakinlik. yasayış.
asudəlik. əmniyyət. -bu çox uzun tutsuğ sürənməz.

ərinliq

ərinlik. səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq.

səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük.
şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

ərinmək

ərginmək. 1. sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.

yumşanmaq. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. yoğalmaq. yoxalmaq.
ölmək. tükənmək. bitmək. savılmaq. nabud, məhv, nist olmaq. 1. yasdanmaq.
təmbələşmək.
ərinmiş

1. ərginmiş. yoxut. yoxalmış. savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) (nabud, məhv, nist
olmuş) 1. savrıq. savır. məhv, nabud olmuş. payımal olmuş. bitmiş. qurtulmuş.

tamam olmuş.
ərip

ərik. 1. ərim. əriç. əris. silik. sıyap. mulayim. 1. ərim. əriç. əris. silik. sulu. sıvık.

ağkönül. nazik. yalxı. yalxoy. lətif. kibar. mehriban. məhəbbətli. nərm. mulayim.
1. ərim. əriç. əris. səpik. səvik. yüngül. yumuşaq. xəfif. sıyap. mulayim. - səpik
müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. ərim. əriç. əris. soruq. soruğ. soğulan. sövlən.

sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim.
ərir

-ərir ərməz: dəğər dəğməz. yetər yetməz.

əris

ərik. 1. əriç. ərim. ərip. silik. sıyap. mulayim. 1. əriç. ərim. ərip. silik. sulu. sıvık.

ağkönül. nazik. yalxı. yalxoy. lətif. kibar. mehriban. məhəbbətli. nərm. mulayim.
1. ərim. ərip. əriç. səpik. səvik. yüngül. yumuşaq. xəfif. sıyap. mulayim. - səpik
müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli.

sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər.
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yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək.
sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq.
həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar . 1. ərim. ərip. əriç. soruq.
soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim.
ərisləmək

ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq.
sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. məhəbət,
mehribanlığ, mulayimət edmək.

əriş

1. atçılıq. həllac. -sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan
əriş (atçılıq, həllac) çubuğu: sancı oxu. 1. ərin. sanlağ. saylağ. sayın. sanlı.

sayım. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi. möhtərəm. hörmətli. 1. ərniş. sırqaş.
sürgüş. sürüş. istikak. 1. sel. sill. 1. ərniş. sürt. aşıt. yalıt. yalış. sağış. sayış.
istikak. 1. ərin. yasız. sayqıdəğər. seçgin. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. möhtərəm. 1. rəgə. rişdə. yalav. yalağ. (çalağ). -onun yalağın
tapsan sözə baxar.

-dözün birlə əriş, örtün birlə duruşma. (dözün: səbur. həlim. burdbar. xoşxu). (örtün:
hirsli. odlu. qəzəbli). (duruşma: üz bə üz olma).

ərişitmək

yalağıtmaq. şırıqlatmaq. şiyarlatmaq.

ərişləmək

ərikləmək. əriçləmək. ərisləmək. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq.
sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. məhəbət,
mehribanlığ, mulayimət edmək.

ərişlərinin

-qalı ərişlərinin, rəflərin hər biri: təptik. təp.

ərişmək

yetmək. varmaq. dəğmək. çətmək. çatmaq. -bu ayaqla yarına evə dəiğiriz. -ivək
evə dəğməz: tələsən yolda qalır.

əritən

-əriyən yox əridən ol.

əritilmiş

-əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə: tort. dürd.
durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə).

əritiş

ərgiş. silgit. həzf. məhv.
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> irdələmək. 1. əritmək. seçitmək. açıtmaq. təcziyə, təhlil edmək. 1. əritmək.
təktükləmək. təktikləmək. təktihləmək. təhlil, bərrəsi edmək.

əritmək

1. ərgitmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. pozmaq.
qazmaq. qazımaq. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. əritləmək >
irdələmək. seçitmək. açıtmaq. təcziyə, təhlil edmək. 1. səritmək. sərgitmək. 1.
sızqırtmaq. sırqıtmaq. 1. əritləmək > irdələmək. təktükləmək. təktikləmək.
təktihləmək. təhlil, bərrəsi edmək. 1. süzütmək. sızıtmaq. -buz sızıtmaq.

əriyən

-əriyən yox əridən ol.

əriyib

- əriyib gedmək: sızğırmaq.

əriz

-əriz ödənir: dəğər verilir.

ərizən

dəğən.

ərizi

-ərizi ödənir: dəğəri verilir.

-ərizi nə: dəğəri nə.
ərizin

dəğirin.

ərizirsə

dəğirsə.

ərizitmək

dəğgəritmək. dəğərləndirmək.

ərizlənmək

dəğərlənmək.

ərizli

-ərizli işlər: dəğirli işlər.

ərizməz

ərziməz. dəğməz.

ərq

- ərk edmək: sərəfraz edmk. - ərk edib gəlmişsiz.
-ərk qalası, düşümana qadası.

ərqəq

- qızmış ərkək qısraqdan qaçarmı ?: kösnük qısraqdan qaçarmı?.
-ərkək keçi: təkə. - təkə saqqal: keçi saqqal.

ərqəqçi

-ərkəkçi qadın, dişiçi ər: qoşsaq. qoşsar. oğruc. oğruş. oxçu. şəhvətran.

ərqəqliq

-ərkəklik yaraqı: sik. (1 < saçmaq. 1 < sökmək) ucu iti çubuğ. ox. oxlav. axlov.
-ərkəklik yaraqı: quş.
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-canlıda, bitgidə ərkəklik yarağı: saçqıl > şişgil. çeşgil.
-ərkəklik yarağı: (sallaq, asılı olmaqdan bu adı almış) salıntı (atıntı).

ərqələmə

ərkələmə. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. sevmə. əzizləmə. ucaltma.

yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama.
ululayış. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit.
ehtiram. ezaz. təziz.
ərqələmək

ərkələmək. yalğamaq. alğamaq. sevmək. əzizləmək.

-çox ərkələmək, sevmək, əzizləmək: yalağaylamaq. yalcağaylamaq. alağaylamaq.
alcağaylamaq.

ərqən

ərgən. erğin. erən. yerqın. yerğan. ərrik. gərrik. gərğik. erik. açıq, gənəbol yer.

(fəlat) (pəhn. qustərdə).
-ərkən yaşında qazanılmış ün: boyunu aşan ünlü.
ərqənliq

ərgənlik. yeniyetməlik.

ərqəyin

- qadın, ərkəyin gücün ələ alması: saqqalında kuf uçmaq, qurmaq.

ərqiq

ərgik. təxt. taxt. sərir < səkir. kürsü.

ərqin

erğin. 1. ərgən. erən. yerqın. yerğan. ərrik. gərrik. gərğik. erik. açıq, gənəbol

yer. (fəlat) (pəhn. qustərdə). 1. sinci. sincir. sinsar. salman. salaman. sırvaş.
sırvat. ciddi. 1. sağday. sayaq. sıyaq. salman. salaman. sırvaş. sırvat. ciddi . 1.
dolmuş.
ərqına

ərsayın. cəvanmərdanə. (-sayın. -yana. -qına. -vəranə).

ərqinib

-hər nəyin ərginib, yaşlananı: tuqa. toxa. -toxa iyid. -toxa at. -el toxaları.

ərqiniq

ərginik. ərginmə. ərginiş. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım.

yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma.
yalvarış. yalvarıq. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
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əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
ərqiniş

ərginiş. ərginmə. ərginik. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım.

yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma.
yalvarış. yalvarıq. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
ərqinləşmək

ərginləşmək. sincirmək. sincirəmək. sinsaramaq. salmanmaq. salmanaşmaq.

sırvallaşmaq. sırvalaşmaq. ciddiləşmək.
ərqinliq

ərkinlik. özgürlük. azadlıq. sabah. sapağ. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq) yarın. ( <
yarınmaq: açılmaq) .

ərqinmə

ərginmə. ərginiş. ərginik. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım.

yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma.
yalvarış. yalvarıq. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
ərqinmək

ərginmək. ərinmək. 1. sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək.

sinşinmək. yumşanmaq. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. yoğalmaq.
yoxalmaq. ölmək. tükənmək. bitmək. savılmaq. nabud, məhv, nist olmaq.
ərqinmiş

ərginmiş. ərinmiş. yoxut. yoxalmış. savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) (nabud,
məhv, nist olmuş) .

ərqirmək

ərğirmək. arığlamaq. sınığmaq. arığmaq. lağırmaq. (arığ > lağır > lağər (fars)} .

ərqiş

ərgiş. əritiş. silgit. həzf. məhv.
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ərgitmək. əritmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. pozmaq.

qazmaq. qazımaq. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək.
ərqiz

-ərkiz var: ixtiyarız var. ixtiyar sahibisiz.

ərqliq

-kölə olduğun qanamayan, ərklik nədir qanmaz.

ərqöqül

ərköğül. yasamal. yasmal. yasdar. (yassar). -yasar uşaq ya yesir çıxar, ya deşir:
ya ələyağsız, yada quldur olur.

ərqünə

ərkünə. təmbələ.

ərmək

dəğmək. yetmək. -dəğər dəğməz: yetər yetməz. ərir ərməz.
-sona ərmək: ucqurlamaq. ucurlamaq. bitirmək. nəhayətə yetmək.

ərməqan

ərməğan. 1. ərməgin. sevirğal. söyürğal. söyüş. sövüş. sovuş. sağuş. savuş.

seviş. 1. savış. sovğat. 1. verəsi. saç. saçı. bağış. bəxşiş. soyurqal. sevirqal.
qoyul. sür. ehsan. tiyül. 1. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. hidyə. 1. sıy. 1. sıylıq.
sürğat. yağlıq. yağırlıq (rəhmət)
-sovğat, ərməğan edmək: duzqurmaq. duzurmaq.
-tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) : sınğıt. sınğut. sığnıt.

ərməqin

ərməgin. ərməğan. sevirğal. söyürğal. söyüş. sövüş. sovuş. sağuş. savuş.

seviş.
ərməz

dəğməz. dəğərsiz. qırtıpıl. ərzişsiz. bibəha.
-ərir ərməz: dəğər dəğməz. yetər yetməz.
-ərib ərməz: ərib armaz: ərinib, təmbəlləşib yorulmaz. -azıqlı kişi ərib ərməz. (yeməyi
olan arınıb yorulmaz).

ərmiş

ərmiz. > ramiz. ərən. arif.

ərmiz

ərmiş > ramiz. ərən. arif.

ərnilmək

tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək. girəklinmək.
qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. kişilənmək. ucqanmaq. salğınmaq.
kibarlanmaq.

ərniş

əriş. 1. sırqaş. sürgüş. sürüş. istikak. 1. sürt. aşıt. yalıt. yalış. sağış. sayış.

istikak.
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ərrik. gərrik. gərğik. erik. yerqın. yerğan. ərgən. erğin. erən. açıq, gənəbol yer.

(fəlat) (pəhn. qustərdə).
ərsayın

ər kimi. (sayın: kimi) .

ərsayın

ərqına. cəvanmərdanə. (-sayın. -yana. -qına. -vəranə).

ərsin

yüküc. söküc. şişi.

ərsinləmək

uşuqmaq. oysunğmaq. oysunmaq. arzınlamaq. arzulamaq. öznəmək.
könülləmək. könlünə, meylinə düşmək. nərsə üçün darıxmaq. həvəslənmək. ölkəyə qayıtmağı uşuqdum.

ərsoq

ərsok. yanlı. yanığ. qanlı. düşgün. vurqun. yenğli. yenli. yenisli. yensili. arzulu.

(həsrətli) məftun. -yaşamında nəyin yanlısısan. -oğlan qıza, qız oğlana yanlı.
ərşəc

ərşic. sapağçı. sapığçı. atıçı. atçı. atan. hallac. həllac.

ərşətmək

ərşitmək. sapağmaq. sapığlamaq. atdırmaq. həllaclıq edmək. hallaclamaq.

ərşic

ərşəc. sapağçı. sapığçı. atıçı. atçı. atan. hallac. həllac.

ərşinmək

ərcinmək. ərçinmək. yapcıqmaq. yapcıraqmaq. yapğınmaq. yumuşanmaq.

gəvşənmək.
ərşit

1. ərciş. ərtiş. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə.
əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə.
ulucama. ululama. ululayış. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa.
söyğə. ehtiram. ezaz. təziz. 1. ərciş. ərtiş. yasınma. yaslanma. yaslama.
sayqama. böyükləmə. ululama. ağırlama. tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram.
giramidaşt. 1. ərciş. ərtiş. sıylav. sılav. e'zaz. ehtiram. iclal.

ərşitmək

1. ərcitmək. ərçitmək. sulandırmaq. xamsıtmaq. yumuşatmaq. 1. ərcitmək.
ərçitmək. süytütmaq. sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq.
düşürtmək. yumuşatmaq. 1. ərşətmək. sapağmaq. sapığlamaq. atdırmaq.
həllaclıq edmək. hallaclamaq. 1. ərcitmək. ərçitmək. sindirmək. yumuşatmaq.
könlün almaq.
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ərdə. dərcə. ərcə. darıc. tarıc. tarım. tərcə. dəric. dərim. 1. barmaq biçimində,

ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların, tellərin, millərin hər
biri. 1. nərdə. barmaqlıq. qorxuluq. barmaqlığın hər bir barmağı, qolu. 1. səki.
səkə. bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan. 1. nərdüvanın əninə
düzülmüş çubuqlarının hər biri. basamaq. 1. fərz. varsı. varası. sanı. zənn.
-atda güclə yeriş, ərdə başla iş(sayılır, hesaba gəlir).
-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.

ərtəl

ərdəl. ardalan. {ardaclı. ardal. tutuclu. 1. əzmli. iradəli. 1. sübatlı. mudavimətli.
tədavümlü. istiqamətli. qərarlı. 1. ciddi. mətin. səlabətli. 1. püştkarlı. poştkarlı. 1 inadlı.
israrlı}.

ərtəm

ərdəm. yüzüş. qılış. çalışma. yordam.

-ərdəm yasın quraşın, çərik qurub gürəşin.
- ərdəm bilən öğlənin: sənətiz ilən öğünün.

ərtəmli

ərdəmli. tovar. yöndəmli.

ərtəmsiztən

- ərdəmsizdən qut çərtilir. (qut: şans). (çərtilir: cayır. qaçır).

ərtim

eğtim. yetişdiri. yetişdirmə. yetişmə. yetiş. baydalış. tərbiyət.

ərtimi

-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.

ərtiş

1. ərciş. ərşit. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə.
əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə.
ulucama. ululama. ululayış. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa.
söyğə. ehtiram. ezaz. təziz. 1. ərciş. ərşit. yasınma. yaslanma. yaslama.
sayqama. böyükləmə. ululama. ağırlama. tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram.
giramidaşt. 1. ərciş. ərşit. sıylav. sılav. e'zaz. ehtiram. iclal.

ərzə

arzu. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. yenğ. yen. yenis. yensi. rica.

diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav.
soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza.
ərzən

quşdarısı.
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ərziqər

ərzikər. dəğərlənər.

ərziməyti

ərziməydi. dəğməz.

ərziməz

ərizməz. dəğməz.

ərziş

yarar. yaraq. dəğər. çıxar. -yararsız nərsələri nəyə yığnaq edirsin.

ərzişli

salmıqlı. salmığlı. saltığlı. salbatlı. dəğərli.

ərzişliliq

ərzişlilik. salmığ. saltığ. salbat. dəğərlilik.

ərzişsiz

1. dəğməz. ərməz. dəğərsiz. qırtıpıl. bibəha. 1. yavlaq. bahasız. dəğərsiz.

əsə

-əsə əsə, yalpalanıb yeriyən, duran: səlpik. salpığ.

əsəli

-bel soğuqluğu kəsəli: sərpi.

əsən

-(ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel: nəsim. dan. -dan əsməyə başladı.

-danirt (danertə) əsən yel: soyağ. sovağ. sabah yeli. səba yeli.
-dənizdən əsən yel, külək: sovus.
-erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel: sürtük. soğut.
-dirik əsən bolsa, tan oluş görər. (duran başa iş gələr). (tan: tanğ. çox).
-əsən sərin: sərin sağın. sər sağ: sağ dinc. sağ diş. tutuğ duruq. sakin sağın. sağ
səlamət.
-iti əsən tez ötər, iti yanan tez sönər.
-qatı əsən, tez yatar, asda gələn, zor batar
-dan çağı quzeydən yavaş yavaş əsən külək: kürdək.
-gecə əsən yellərdən biri: kürək. kürük.
-erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan,
yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq,
oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.
-yumşaq, sərin əsən yel: sağac. sarac. (səhər yeli)
-quzey doğudan əsən yel: qurumyeli.
-başı titrəyən, əsən: salbaş.
-sağ əsən: sağaman. sağasan. sağurun. sağ. sağlı. sağ salamat. sağ sağan. sağ
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çağan. sağ sağat (sağlam) .
-yel әsən yanın göstərən: yelqoğan.

əsənləş

səlamlaş. salamlaş. yaxşılaş.

əsənləşmək

səlamlaşmaq. salamlaşmaq. yaxşılaşmaq.

əsənliq

əsənlik. sağ. sağlıq. səlamətlik.
-sağ əsənlik: sağamanlıq. sağasanlıq. sağurunluq. sağlıq. sağlıqlıq. sağ salamatlıq.

əsəri

-etgisiğ, əsəri az olan: silik. yüngül. xəfif.

əsəv

əsvə. tələb.

əsib

-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək.
yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq).

əsiq

əsik. 1. əsrük. kefli . - ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz. 1. silik.

yumşaq başlı. uysal. alçaqkönül. sıypa. sıypac. firutən. mütəvaze'. (sıypalığ:
sıypaçlığ: firutənlik).
-bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff,
rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə: yaxarma. yaxarış.
yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham.

əsiqli

əsikli. əsrikli. qıyımsız. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı.

yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul.
qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.
əsilətmək

əslətmək. satılamaq. uçlutmaq. çox tə'rifləmək.

əsili

sarqınlı. yelli. - sarqınlı gün.

əsilmək

-soluğu, nəfəsi kəsilmək: soluğlamaq. ölüşgəmək.

əsim

1. ( < əsmək) (nəsim (fars) 1. nəsim. yumuşaq yel, əsinti. səp. səpik. səba yeli.
şumal yeli. 1. nəsim. yelpələk. yelsələk. yelçələk. yeləc. yumuşaq yel. -yelçələk
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bölgə.

-(ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel: nəsim. dan. -dan əsməyə başladı.
əsinmək

sapırılmaq. savırılmaq. sovurulmaq. yellənmək. yelcənmək.

əsinti

-erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel: sürtük. soğut.
-yumuşaq yel, əsinti: əsim. səp. səpik. nəsim. səba yeli. şumal yeli.

əsir

tutqun. -tutqun alıb qul satan: əsir edib qul kimi satan.
-əsir olmaq: tutsuqmaq. tutsıqmaq. ələ düşmək. tutulmaq. qapalmaq. -o dünyanın
tutsuğu.
-əsir edər: bulnar. -bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (xumar gözlər əsir
edər məni). (solas: ( < solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur)
-əsir edmək: bulnamaq.

əsiri

qulu. -baş gözü gördügün qulu, iç gözü duydügün qulu.
-əsiri, dusdağı bıraqmaq: bulunğ yolmaq. bulunğ yolunmaq.

-yataq düşgünü, əsiri: yatalaq. yatağan. əlil.
əsirivi

-əsirivi qul kimi satma, düşmənin oyaxdı, dur yatma: tutqun aldın, qul satma,
yağun oyaq, sən yatma.

əsirqəlmək

əsirgəlmək. əsirgənmək. asırqanmaq. yasırqanmaq. acırqanmaq. saxlanmaq.

əsirqəmək

əsirgəmək. 1. saxılqamaq (saxlamaq). saxıylamaq. qorumaq. qayırmaq.

muhafizə eləmək. 1. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. saxlamaq.
əsirqəməyən

əsirgəməyən. əsirgəməz. qıyan. çəkinməyən. muzayiqə edməyən. -silib atmağa
qıyan.

əsirqəməz

əsirgəməz. əsirgəməyən. qıyan. çəkinməyən. muzayiqə edməyən. -silib atmağa
qıyan.

əsirqənmək

əsirgənmək. əsirgəlmək. asırqanmaq. yasırqanmaq. acırqanmaq. saxlanmaq.

əsirliqinə

əsirliginə. tutaqlığına. acizliginə. -çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın
tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun versə verib dadını).
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1. yel çıxmaq. tüpürmək. töpürmək. yelləmək. kürkəmək. küləkmək. -tüpi
tüpmək: tüpən, tufan qopmaq. -tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü,
göyə savırdı. 1. əsrəmək. əsrikmək. yelmırmaq. telmırmaq. (> təlov xordən).

əsirtən

əsirdən. əsridən. əsğirdən. səğirdən. süzgüdürən. süzdürtücü. süzdürütcü.

kefləndirən. xumarladan.
-yol çapqınından, oğurluqdan əsirdən tutulan, ələ keçən dağar yağar. (mal o
mənal): soyqa.

əsiş

titrəş.
-çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə:
sökür. söküt. sivrilmiş. utanmaz. həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə.

əsişmək

-sağa sola əsişmək, silkəşmək: salışmaq. çalğaşmaq. tovlaşmaq. - qolların salışa
salışa çıxıb geddi. - bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki gürəşçi
tutuşub salışdılar.

əsiyə

-qaçan yapraq ağacdan, yel əsiyə oyunçaq.
-nərsəni bir yana (alta, üsdə, içəri, eşiyə) çəkmək: sürmək. sürgütmək.

əsqər

əsgər. sov. so. suv. su. (su çoxluq, bolluq simgəsidir). -bəy sov qurdu, bükdü:
əsgərin topladı. -suv axdı: 1. su töküldü. 1. qoşun ılqadı, töküldü.

əsqərmək

əsgərmək. əsgərtmək. yeləmək. yeləmgətmək. saymayıb başına bıraxmaq. uşağı yelib əsgərib qoysan nəyə varar.

əsqərtmək

əsgərtmək. əsgərmək. yeləmək. yeləmgətmək. saymayıb başına bıraxmaq. uşağı yelib əsgərib qoysan nəyə varar.

əsqi

əsgi. 1. savın. savıq. savuq. bayat. ötmüş, ötə çağdan, qalmış. ötüş. qədim. 1.

küvül. küfül. əsgimiş, yırtıq geyim. 1. sapur. sapır. köhnə. mündəris. 1. sovum.
savım.
-əsgi püsgü: yoluğ ölük. kövən kövəz.
-əsgi tutuc: əhdi ətiqə.
-eski evlerde yıkanılan yer: sulat. suluh.
əsqimiş

-əsgimiş, yırtıq geyim: küvül. küfül. əsgi.
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əsgimsimək. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. qədimliyə,

əntiqəliyə üz tutuşmaq.
əsqirmək

əsğirmək. səğirmək. səğrimək. bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq. içqi başa çıxıb səğirir.

əsqirtən

əsğirdən. əsirdən. əsridən. səğirdən. süzgüdürən. süzdürtücü. süzdürütcü.

kefləndirən. xumarladan.
əsqisi

-hər nəyin əsgisi, köhnəsi: sava.

əsqitən

-əsgidən qalmış saray, qala: tapğac. bastani bina.

əsqitməqlə

-artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman vermək: sürüş siyiş. sürüş
siliş. alayiş palayiş.

əsqiyin

-artıq əsgiyin qoyurtmaq: təkitmək. dəngitmək. pirayiş edmək. ğərəs edmək.

-nərsənin artığ əsgiyin gidərib yola, düzənə qoymaq: yonamaq. onamaq. yolamaq.
olamaq. olatmaq. imkan yaratmaq.

əsləq

əslək. əsnək. yılsıq. ılsıq. yılısıq. ılısıq. əğilən bükülən. elastik.

əslətmək

əsilətmək. satılamaq. uçlutmaq. çox tə'rifləmək.

əslinə

-kökünə, əslinə, zatına çatmaq, qovuşmaq: düzəlmək. tözəlmək.

əsmək

1. sərkəmək. 1. sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. üşümək. titrəmək. (qorxmaq).
1. salmaq. - yel iticə salır. 1. sarqınmaq. 1. yelmək. yeləmək. -ağır yel yelədi.
-iti, sərt əsmək: süpürmək. -süpürən yel.

əsməqli

əsməkli. sarqın. yelintili hava. öçək. ötək.
-ayaz, sərin, əsməkli, yelintili olan yer, hava: sarqan. sarqın.

əsməyincə

-çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz, yel əsməyincə bürküt (göy bulut) açılmaz:
tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz.

əsnəq

əsnək. 1. yumşaq. -dayanıqlı, əsnək: qatlı, yumşaq. 1. əslək. yılsıq. ılsıq. yılısıq.

ılısıq. əğilən bükülən. elastik. 1. sürnək. sünək. sırnığ. uzanan. (şirəli). -özlü
buğdanın yoğuru sünək olur. 1. sürnək. sünək. sırnığ. yayıs. fənərli. fənərliyi

olan. -bur sünək dirək gərəkir. 1. sürnək. sünək. sırnığ. sıyaz. siyəz. həssas. 1.
sürnək. sünək. sırnığ. mütəhərrik. cünban. 1. sürnək. sünək. sırnığ. sevik. sivik.
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çevik. qıvraq. 1. sürnək. sünək. sırnığ. uymlu. mulayim. 1. sarsaq. salsaq.
titrek. sallanan. lərzan.
-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.
-uzun, incə, əsnək çubuğ: sırıb. sırıq.
-sıvışqan, yapışqan, əsnək öznə, maddə: yağız. sarğız. sağız. sağaz.
-davamlı durumlu, sərt yumşaq, əsnək ağac çeşiti: kürt. (yay, çubuq düzəlinir).

əsnətmək

1. sərmək. sərimək. gərmək. çəkmək. keşətmək. - bu ip sərdikcə sərilir. 1.
sürdürmək. sürdütmək. uzatmaq.
-çəkib süzütmək, uzatmaq, əsnətmək, sündürmək, sürdürmək: sozutmaq.

əsnişmək

sevişmək. səvişmək. sövüşmək. söyüşmək. süyüşmək. sevişmək. birbirin
sevmək, istəmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə
güclə, basaraq girmək, taxılmaq).

əsrələmək

yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək. dalvalamaq. dalaylamaq.
salğıramaq. saltıramaq. səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana salınıb
sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük
sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

əsrəmək

əsirmək. əsrikmək. yelmırmaq. telmırmaq. (> təlov xordən).

əsrənti

sağlantı. saxlantı. qoyma. oğulluq. qızlıq. özgəsi uşağın götürüb saxlamaq,
becərmək.

əsrəti

-əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

əsri

< yarsı. yolsu. yolsı. yol yol olan. pələngi. alayola. xət xət.

əsriq

əsrik. 1. əsrgək. kefli. sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq.
salğanmaq). 1. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. kefli. neşəli. sərxoş.
- əsrik, kefilyə tay davranan: dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. sərsəm <
sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm.
sərəsərpə. avara.
-aşırı əsrik, kefli: köskötük. küskütük.
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-əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

-bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff,
rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə: yaxarma. yaxarış.
yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham.

əsriqli

əsrikli. əsikli. qıyımsız. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı.

yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul.
qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.
əsriqmək

əsrikmək. əsrəmək. əsirmək. yelmırmaq. telmırmaq. (> təlov xordən).

əsrilmək

(sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). sərgək. 1. sərgərdan. avara. 1.
sağa sola sallanan. 1. əsrgək. əsrik. kefli.

əsrimək

sərtimək. neşələnmək.
-bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq: . səğirmək. səğrimək. əsğirmək. - içqi
başa çıxıb səğirir.

əsriş

-çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə:
sökür. söküt. sivrilmiş. utanmaz. həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə.

əsritən

əsridən. əsirdən. əsğirdən. səğirdən. süzgüdürən. süzdürtücü. süzdürütcü.

kefləndirən. xumarladan.
əsrqəq

əsrgək. əsrik. kefli. sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq.
salğanmaq).

əsrüq

əsrük. əsik. kefli . - ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz.
-içib sızmış, əsrük kimsə: küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. köskütük.
köskötük. zırkefli. dadlanmış.
-əsrük sırgəklədi: əsrik əsrədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

əstəq

əstək. uçuq. beybazarsız. güvənilməz. söyəksiz. sürsat. bağdalsız. bağdasız.

etibarsız.
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əstirmək

əsdirmək. yelləmək. yelgətmək.

əstirməyə

-bir bayrağı əsdirməyə güc gərək.

əsvə

əsəv. tələb.

əş

1. dəh. bərabər. musavi. -dəh yerimiz var. -dəh çıxdılar. 1. əşit. dərək. uyuq. uy.
bərabər. yarşıq. yarşaq. 1. uy. sevgili. 1. əş. ərarvad . -söz var əş içində, söz var
ər içində.
-əş dediyin dərdə sevincə ortaq, yaman günündə yartaq.

əşəv

eşəv. xanəvadə. ailə. durmuş. dumruş. tumruş. -durmuş pozar: xanəvadə ailə
dağıdan. -durmuş qurmaq: durmuşa çıxmaq: evlənmək.

əşinə

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

əşinlə

əşinlə. yasdaşınla. yatdaşınla. -çocuqlarız önündə əşinlə nə duruş nə vuruş. ((duruş:
muqabilə ed. təqabül ed. savın savış. mudafiə həmlə ed. mahakimə).

əşit

1. dəng. uyuq. bədəl. 1. əş. dərək. uyuq. uy. bərabər. yarşıq. yarşaq.
-əşit dəğər: musavi səhm.

əşivi

-əşivi başdan, çağavı yaşdan (əkit. öğrət). (yaşdan: uşaqkən). (çağa: bala).

əşlər

-əşlər yırışı: ər arvad uzaqlığı. (yırış: ayrılıq. aralıq. firağ. firğət. fürğət. cüdalıq).

əşsi

cinsi. - aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq.
qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq.
qızaqulsamaq. yancasınmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq.
şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
-irinləyib, irini süzən əşsi, yanaçı (cinsi. muqaribəti) kəsəl: süzək. süzənək {(>
suzak (fars)}. ( < süzmək).

əştəq

əşdək. dəng. maadil. muadil.

ət

- ət rəngi: sırğım al boya: {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş,
tikinmiş, işlənmiş) nərsə}.
-üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).
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-ət toprağı: sırnax. sıvax. sırvax. özlü, yapışqan, yağlı topraq.
-qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət toprağısı) özlü toz, pudr: sırnax.
sıvax. sırvax. (> sırxab (fars) surxab (fars)}. ənlik.
-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq.
ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.
- ət palçığı: sağız topraq. (sağız: sağızan. axız. axızan. şirə kimi yapışqan, suvaşıb
asılan hər nə).
-ət taxdası: kütə. kitə. külə. kündə.
-saçda (tavada) tov verilmiş, öldürülmüş ət, soğan, nərsə: saçaltı.
-dəmlənmiş, həlim, açıla pişmiş ət: sökələmə. sökləmə. söğləmə. söküş. saçlama.
xaşlama. xaş. yəxni.
-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).

-ət palçıq: tatıq. (dartıq) titik. tıtıq. bərk palçıq. -gözəlik (küzəlik) tıtıq. -ağır titik
biçilməz, sümük olsa kəsilməz.

-ət, ürək içalatla doldurulmuş bağırsaq: kalbas, sosis çeşiti. soxdu.
-güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum.
soxma. qoğurma.

-qış üçün qavrılmış, duzlanıb qurutulmuş (kəsilib savılmış, hazırlanmış) ət: sovum.
savım.

-ət toxşurmaq: əti şişə taxmaq. (toxcamaq: ötgürmək. birib birinə taxmaq).
-ət dırnaqdan üzülmür, dırnaq ətdən üzülür. (üzürmək: üzləmək. təmiyizləmək.
nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq).

-sümükdən ayrılmış ət: usuq. qara ət.
-yırsız ət. (yırsız: yağsız).
-qara ət: sümükdən ayrılmış ət. usuq.
ətacı

1. səkit. səkti. zəhlətökən. 1. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. saldırat. acğıl.
bədxasiyyət. - bu səltədən kimdi ki çəkinməsin. 1. sökür. söküt. zəhləgedməli. 1.
sorbet. üzü soruq. qaşqabaqlı. 1. usuz. (ısız). -usuz olub hər gələnlə atışma. -
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usuzdan su gözləmə. 1. utanmaz.

-soraq edək: soraraq. araraq. arıyaraq. araşdıraraq.
ətəq

ətək. 1. quyruq. 1. salma. 1. saluğ. təbən (> damən (fars) . 1. çitil. sitil. hər

nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü. önson. (# sonöt: sonötə: nərsənin
qutarmasından son sürə) . 1. sapığ. astığ. çapığ. ən aşağda, altda olan. damənə.
(# satığ. üstük. ən öndə, yuxarda olan) . 1. tək. təh. alt. yengər. yengir. -corabımın
yengiri cırıq.
-uzun, sallaq ətək: salça. şəltə. yalbıc. yalbiçək.
-dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə: sofi < sovu.

-ətək sallamaq: yenğ salışmaq. əl qol salışmaq, sallamaq. 1. bir işdən əl çəkmək.
1. birbirinə işarə edmək.

ətəqtən

- əğindən çiğindən, ətəkdən asılıb sallanan qırmalar: sarvan.

ətər

yetər. yetiş. ( < yetişmək). xəbər. əxbar. -yetərin yoxdu danışma. -xəbər ətərsiz
ora.
- xəbər ətər: sələn çələn. səs sov. sorğa sorağ.

ətəyi

-güzlük yörəngəli (abıhavalı) dağ ətəyi: quzey yamac.
-yəhərin ətəyi: təpəngi. təpənək.

ətəyinə

- başın ətəyinə salmaq: bağış, ötüş istəmək.
-nərsənin yanlarına, ətəyinə artırılmış, sallanılan şırıq, nərsə: yanlığ. (yanlığıq:
yanlığ olan). -yanlığıq don, geyim, tuman gündəmdədi).

ətəyintə

-kot, palto, don ətəyində yapılan cırıq: yalav. yalağ. (çalağ). -iki yalağlı palto.

əti

-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.
-əti yağdan, sümükdən siyirmək: savtamaq. sovtamaq.
-əti sümükdən ayırmaq: usmaq.

-işi çağında, əti yağında gör. { -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar
barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə) (dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır}.

-şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib çöndərərək
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pişirmək: tovuşmaq. tavuşmaq. kabab çəkmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab
edmək.

-gözəl, əti dadlı olmayan: usuz. (ısız). duzssuz. -ona yanaşma, usuzun biridir.
ətinə

-ətinə dolqun: səmiz. şişman. tox. kök.
-ətinə dolqunluq: səmizlik. toxluq. köklük. şişmanlıq.

ətir

1. yıpar. 1. ötür. yipar. güldamı. güldamlası.
-ətir dağarcığı: yipar. {ənbər (ərəb)} {odor < ətir. ötür}.

ətlənmək

toxunmaq. şişinmək.

ətləs

-ətləs boyalı, külsi at: yağız at. (yağız: al qara. alaboz. ətləsi boya. külsi boya).

ətləsi

-ətləsi boya: külsi boya. yağız. al qara. alaboz. -yağız yer: yer kürəsi. -yağız at: ətləs
boyalı, külsi at.

ətli

-ətli canlı, boylu boslu olan: salvadur. sarvatur. sarbatur.
-göyüt boyalı, dadlı ətli yeyilən quş: tovalaq. toğdaq. gövdək.

-tüzlu dadlı, ətli atlı, sivri zirək bir xanım. (deyim).
ətrəq

ətrək. yolcaq. yolacaq. yumşaq. üzü yola. həlim.

ətsiz

-yağsız, ətsiz: sincoy. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcav. sıcoy. sıco. - sıncav ət.

əttən

-ət dırnaqdan üzülmür, dırnaq ətdən üzülür. (üzürmək: üzləmək. təmiyizləmək.
nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq).

əyimli

əğimli. meyilli. tərcih edir . -başlı kişi öğrənməyə əğimli, başqaları öğrətməyə
eyimli. (başlı: ağıllı).

əyri

-əyri üyrü olan: sappa. sapba. - sapba yollar.

əz

qır. üstələ. -yarağı qır, üstələ, əz: yayın al, gücün ça.
-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman
görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

əzbər

özgər. özbər. sına. tutun. - adın dilimdə sına elədim. - dillər sınası.

əzbəri

-dil özgəri, özbəri, əzbəri: söyləm. dil tutunu.

əzbərləmək

1. yavanlamaq. qavranlamaq. öğrənmək. oylamaq. oyqalamaq. 1. yendirmək.
yemək. utmaq. yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq. inanmaq. bəlli edməmək.
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basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə çəkmək. altına qoymaq. geri qoymaq.
dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək. 1. sinmək.
sınğımaq. sınımaq. sinğmək.
əzbərlənən

-qolay alınan, tutunan (qəbul olunan), çəkilən, dartılan, öğrənən, əzbərlənən,
həzm olunan, aşınan: sınğış.

əzələr

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

əzəməyə

-süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab: sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli
ağızlı qab. tağar. mətirət.

əzərəq

-qol qanadın sındırıb qırıb, əzərək, zəcr verərək öldürmək:sıncıratmaq.

əzib

-əzib yerə sərmək: sıvatmaq. çırpıp əzmək. tapdatmaq. çeğnəmək.
-üzmək: talamarlamaq.

əziq

əzik. sıxıq. oğuq. öğük. qırıq. balcıq. parcıq.
-çox əzik büzük: sıraçın. sıxaçın. (sıxıq açıq) sırburma. sığburma. çox çin çüllü. çox
əğri büğrü.

əzilə

-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı.

əzilib

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).
-hər yanı ağrımaq, əzilib tökülmək: soxa salınan yalı olmaq. (soxa: soxqu. soxu.
soxa. dibək. həvəng).

-əzilib ötgürlüyü, itiliyi qayıtmaq, gedmək: kallaşmaq. kəsməz olmaq. dağılmaq.
dağalmaq. döğülmək.
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1. üzəlmək. incimək. -ağrı çəkən üzələr. -dirik çoxuş uysa üzəlir. 1. yapızanmaq.
çapızanmaq. sıxılmaq.
-bərk nərsiyə dəğərək əzilmək, göyərmək: süttülmək. sürtülmək. -düşüb qolü
süttüb.

-nərsənin ağırlığından, uzunluğundan əzilmək, yorulmaq, cana gəlmək,
öləsinmək: üzülmək. -üzülməsin ilqarın: sınmasın əhdin. -iğil (sökəl) üzülür: xəsdə
çox acır.

əzilməqtən

-çox pişməkdən, əzilməkdən tıncıqmış nərsə: salaq. həlim.

əzilməmiş

-un umacında, əzilməmiş un, nişasta toparları: gürküt. kütgür.

əzinmək

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. vurulmaq. yencilmək. zaylanmaq.
yarlanmaq. çalğamaq. zədələnmək.

əziştirmək

əzişdirmək. dövüb əzmək. sabaşdırmaq. sapaşdırmaq. çapaşdırmaq.

əziz

1. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən.
sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü. sevər. söygülü. məhbub. həbib. 1. sevgili.
sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş.
söygü. söyüt. 1. sıyıl. sıylı. sıyca. sıycığ. sevil. söyülü. dürdənə. məhbubə.
mə'şuqə. canan. 1. yasız. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan.
qılnıq. incə. qımşıt. qılı. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı.
qiymətli.
-çox sevimli, əziz olan: siləmə. - iki birbirinə siləmə qoğuşdular.

əzizləmə

yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. ucaltma. yücəltmə.
sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.
-pişikin əizləmə sözlərindən: arslancıgım! qaplacigim!.

əzizləmək

1. söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq. sevişləmək.
ağırlamaq. 1. yalğamaq. alğamaq. ərkələmək. sevmək.
sıylamaq. girami, ərcmənd, e'zaz edmək.
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-çox ərkələmək, sevmək, əzizləmək: yalağaylamaq. yalcağaylamaq. alağaylamaq.
alcağaylamaq.

əzizləşmək

yasızlaşmaq. dəğərlənmək. dəğişlənmək. qiymətlənmək.

əzizləştirilmək yasızlaştırılmaq.
əzizlətmək

sıyıtmaq. sevdirmək. istətmək.

əzizliq

əzizlik . sıylıq.

əzqi

əzgi. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. oxuma. türkü (xalq mahnısı) yır. nəğmə.

əzqiçi

əzgiçi. şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. ötücü. ötəçi.

oxucu. mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni.
əzqiniq

əzginik. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək.

oxraq. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.
əzmə

yağma. yeralma əzməsi. pürə.

əzmək

1. (güclüyü çoxaltmaq) basmaq. sıxmaq. soxmaq. suxmaq. -onu dərslərində,
işlərində çox soxma. 1. dalma dalıtmaq. darma dalıtmaq. darma dağınlatmaq.

dalma dalın (darma dağın) edmək. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. dağa dəğsə, dalğatır (dağı vursa, dağ dalğan). 1. soxmaq. soxamaq. soxqamaq.

sökmək. yencmək. çancamaq. döğmək. -duz soxmaq. 1. tıncıtlamaq.
tıcıtlamaq. (> mıcıtlamaq). -üzümü tıncıt küpə doldur, iyrmisin gözlə sirkə, qırxını
gözlə çaxır oldur. -barmağ əti çəkiş altda qalıb tıncıdı. 1. sıxmaq. yapızatmaq.

yapızamaq. çapızatmaq. çapızamaq. 1. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək.
çimrilik edmək. basqılamaq. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq.
pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək.
gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. büzmək.
-bir bütünü tikələrə ayırmaq, əzmək: dalğatmaq. dallatmaq. dal dal edmək.
-çeğnəyib əzmək: yencitmək. tıncıtmaq.
-tapdalayıb əzmək: tıncıqlamaq. -biraz anralıq (oyanlıq) dur, yemişləri tıncıqlama.
-çırpıp əzmək: sıvatmaq. tapdatmaq. çeğnəmək. əzib yerə sərmək.
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-dövüb əzmək. əzişdirmək. sabaşdırmaq. sapaşdırmaq. çapaşdırmaq.
-qurut əzmək: savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək.

əzməsi

-yeralma əzməsi: yağma. əzmə. pürə.

əzöy

elsöy. umsu. umus. umca. odca. suley. sövey. sevimli. oğşala. ovşala. duzlu.
qırışmal. naz. şirin. -umsu cocuq özün istədər.

fal

-fal fal, qaş qaş ayrılmaq: qaşlanmaq. sürgənmək.

fars

1. tat soxuq. saxaq (divan). - bu soxaq nə deyir. 1. pars. dilənçi.

farsatan

fasatan. ziddi fars. (atan: zidd).

farslara

-türklər farslara, kürtlərə tat adı vermişlər: tat ( < yad). (islavlar almanları nemes,
ərəblər. farsları əcəm: naşı, hindlilər yadları mıleça, yunanlılar, latinlər yatları barbar
adlamışlar.

fas

fars. tat soxuq. saxaq (divan). - bu soxaq nə deyir.

fasatan

farsatan. ziddi fars. (atan: zidd).

faşlamaq

savlamaq. açıqlamaq. xəşləmək. (# saxlamaq: gizləmək. örtələmək) .

fənərli

sürnək. sünək. sırnığ. əsnək. yayıs. fənərliyi olan. -bur sünək dirək gərəkir.

fənn

-törətim (tovlid) sağlama, düzətmə, yasatma, fənn işləri: sağın. bu işləri uyutma
(uytama), başarı, icra yolları.

fər

dal. -dal sözlərə girişməyin.

fılıq

fılığ. fırığ. yoluğ. çəkilib yolunaraq bütün çıxarılan dəri.

fincan

-qulplı, dəmir fincan: quruşqa. kovuşqa.

fınqırmaq

1. suvquruqmaq. süvkürükmək > sümgürükmək. 1. sürmükmək > sümrükmək.
sümsürkmək. burnun almaq.

fıntıq

fındıq. yeğnik. yeğik. səvik. savıq. sovıq. qozuq. qısqoz. koket. xəfif məşrəb.

-yemişi fındıq boyda olan otası (dərmanlıq) bitgi adı: topalaq.
fıntıqlıq

fındıqlıq. yeğniklik. yeğiklik. səviklik. savıqlıq. sovıqlıq. qozuqluq. koketlik. xəfif

məşrəblik.
firavanlaşmaq bollaşmaq. üstəlmək. çoxalmaq. artınmaq.
fırfıra

gircənə. (girdənə). yel ilə fırlanan dönən çarx, nərsə, oynatmalı.
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fırığ. fılığ. yoluğ. çəkilib yolunaraq bütün çıxarılan dəri.

-dərini fırığ çıxartmaq: yalağaşdamaq. soymaq.
fırıltaq

fırıldaq. fırıldaqçı. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı.

kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı.
qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.
fırıltaqçı

fırıldaqçı. fırıldaq. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı.

kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı.
qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.
fırqac

sarqac. tuğqac. topara. qərqərə. mağara. bobin. məkik.

fırlamaq

dörgünmək. dörgənmək. döğürgənmək. dövr, döğr vurmaq. dolanmaq. təvaf
edmək.

fırlanan

-fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ, ox, mil: sübək. süvək. çübək. dəğirman çübəyi: dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin
sağlayan çubuğ. ( -dəğirman tüvəyi, dibəyi: dəğirmanın üst daşının yarı ortasına
taxılın, bu daşın dönməsin sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.

fırlanar

çönər. -dönər çoğun: fırlanar fələk. devir çönər . -nə işlər var gəlməzki başa, dönər
çoğun yoxsulda paşa.
-dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən
görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).

fırlanır

-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya. (güv:
yağış suyu yığışan çuxur) .

fırlanmaq

-uçur kimi cummaq, fırlanmaq: saldırmaq.

fırlataraq

fırladaraq. tovlayaraq. -şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq),
çevirib çöndərərək pişirmək: tovuşmaq. tavuşmaq. kabab çəkmək. kavablamaq.
kabablamaq. kabab edmək.

-iki neçə qanatlı olub fırlanaraq yelldirən arac: talvır. talbır. çalvır. çalbır. pərvanə.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

fırlatıb

-nərsəni uçurur kimi uzağa fırlatıb atmaq: saldırmaq.

fırlatma

döndərmək. qaldırmaq. oynatmaq. çöndərmək. təprətmək. hərəkət vermək.

fırlatmaq

tovlamaq. (devrətmək. dövrətmək).
-nərsəni bir yönə doğrultmaq, fırlatmaq, atmaq, qoymaq:salmaq. - suya daş
salmaq. - işə salmaq. yada salmaq.
-tutub fırlatmaq: kürələmək. kötələmək. kütələmək. kündələmək. kürdələmək.
yuvalamaq. yuvalatmaq.

fırtıq

fırtığ. 1. suvquruq. süvkürük > sümgürük. sümük. burun suyu. burundan

axıntısı. muxat. 1. sürük (r <> m) > sümük (türkiyə). 1. sarı su. sümük. zükam.
nəzlə.
fırtıqın

-fırtığın, muxatın, burun suyun, axıntısın silmək: suvquruqmaq. süvkürükmək >
sümgürükmək.

fırtına

toran. çoğan. tufan. sel.
-yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş: vurağan. urağan. dalqum.
- sayılı fırtına: sayılı qaramat: adlım, məşhur qıyıq, bəla. (sayılı: yayılı: bir topluğda
adı yayılmış, saysanlı olan).

fisqə

fisgə < püsgə. su götürüş. su qabarcığı. su köpürcüyü.

fişar

dürtü. basqı. basar. girtuk. qısqı. qısqın. qısqıntı. tıxınc. basınc.

fişəhliq

fişəhlik. fişənglik. kütüklük. kötüklük. çökütlük.

fişənqliq

fişənglik. fişəhlik. kütüklük. kötüklük. çökütlük.

fışqa

1. (ağızla çalınan). sivsi (> sipsi). siv. 1. sığılıq. ısqırıq. ıslığ.

fışqalamaq

sığırmaq. ısqırmaq. ıslığ çalmaq.

fışqıraqlı

-fışqıraqlı səs: sığırtıq.

fışqışmaq

sığrışmaq. ısğırışmaq. ısğılışmaq. ıslığışmaq.

fitanı

-ağac qələməsi, fidanı: salma. salmıq. tikmə. tikmik.

haça

çaxa. dal. budaq. budal. qol. (rəstə. riştə. bəxş. şəqqə) {tak. aftakking (alman)}.
-aça (haça) qunça: törə. tumurcuk. tomurcuk.
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-haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə
-gizli simgə, siqnal, sinyal, imək, işarə, haçar: sinqıl. sınqıl. rəmz.
-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.

haçatan

-rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı:sallama sapan.

hal

hol. sal. salon. salğon. böyük qanalqa.

halqa

dalbat.

hallac

həllac. sapağçı. sapığçı. atıçı. atçı. atan. ərşic. ərşəc.

hallaclamaq

1. (asılı, dartılı, yün kimi kilkə nərsəni) sıpmaq. çözmək. boşaltmaq. yazmaq. 1.
həllaclıq edmək. sapağmaq. sapığlamaq. atdırmaq. ərşitmək. ərşətmək.
-həllaclıq edmək: sapağmaq. sapığlamaq. atdırmaq. ərşitmək. ərşətmək.

halt

qalt. (ist!. istop!) əkin. əklən. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. toxda. toxdan.
tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. saxdal. (# yür: sür. ged).

hamar

1. sillik . silgik. silli. silik. saf. yapır. yapın. yasır. müsəttəh. 1. sayıl. sıyıl.
saylam. sıylım. yapır. yapın. yasır. yayvan. 1. yalay. yalat. yapır. yapın. yasır.
təxt. təx. pəx. 1. yapır. yapın. yasır. düz yer. sələsov. sərəsov. sırnax. sıvax.
sırvax. sıvanağ. - bir sırvax yer tap oturalım. 1. yamar. yamşaq, düz, sas yer,
nərsənin üzü. 1. yapır. yapın. yasır. sürgək. sürgəl. saytal. sıytal. siytəl. saya.
say. sap. saf. düz. 1. yasul. yasıl. saf. pəx. -yasul dağ: yatıq, enli dağ. 1. yolcaq.
-sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer: silət.

-nərsəni tapdayaraq safaltmaq üçün altına qoyulan düz, hamar təxdə: tapğa.
dəfgə.

hamarıtmaq

tuşlatmaq. tuçlatmaq. düzlətmək.

hamarla

hamarlat. yapırt!. yaprat!. düzəlt. safalt. -təpirit yapırt yeri, yeri yoxla, geyin yeri.

hamarlamaq

1. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq.
sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək.
düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. savramaq.
(səvrəmək) savlamaq. saplamaq. saflamaq. sapatmaq. safatmaq. - bu oyun yeri
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savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla. 1. sürgələmək. sürgəkləmək.

saflamaq. safatmaq. ayalamaq. ayalatmaq. yapırlamaq. yasırlamaq.
hamarlanmış

-tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol: yala. yaldırım.

qaldırım. (# çala: işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. cığır).
hamarlaşmaq

silikləşmək. siləkləşmək. yapırlaşmaq. yasırlaşmaq. saflaşmaq. safaşmaq.

hamarlat

hamarla. yapırt!. yaprat!. düzəlt. safalt. -təpirit yapırt yeri, yeri yoxla, geyin yeri.

hamarlatan

hamarladan. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac.
sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. 1. yapırladan. siliğləyən. siləvçi. silici. safladan.
safadan.
hamarlatmaq

1. yağurtmaq. yoğunlatmaq. yumarlatmaq. (# oğurtmaq: doğurtmaq:
xırdatmaq). 1. yapırlatmaq. silikləşdirmək. siləkləşdirmək. saflatmaq. safatmaq.

hamarlayıb

- yanlış sorqu düz yolları qapıyar, əğri yollar hamarlayıb yapıyar.

hamısı

tükəl. hamısı. -yılxı tükəl qoputdu: atlar hamısı coşub sıçraşdı.

hamısın

tutşun. tutuşun. dutuşun. dutşun. -tutşun yeyənməzsən. 1. küllən. kollən. dutşun, onun məndən xoşu gəlməz.

hammı

1. salasal. salsal. tamam. bütün. - salasal el ora toplanmışdı. - birin bıraxmadan,
kitanların salsalın yığıb götürdülər. 1. yaş yaşlı. hər kəs.
-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından,
boş sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

hammımızı

qamığ. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa
kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı
(şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq.
tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək
(göstərmək)}.

hammısı

1. soxa. vur tut. - soxa yalnız: yapa yalnız. - soxa bir uşağım var. - soxa bircə
çörəyim qalıb. 1. kürəni. kürəmi. bütünü. ocağlama. topdan. tümü. tamamı. -
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onlar ocağlama belədirlər. - dünya işləri ocağlama quruluşdan tərsdir. - ocaxlama
alışveriş: ümdə ticarət. - tarlanın ortası ocağlama daşlıqdır, kotan batmır. 1. salası. salası gəlib çıxdılar. 1. sapın. sayın. hər. tamam. həpsi. - il sapın: hər il. - kəsin
sapın: hər kəs. hammı. - kişi sapın: hər kişi. tamam kişilər. - ay sapın: hər ay. 1.

tutuc. -qar buz tutuş ərşidi, dağlar suyu axışdı,.
hammısın

tutşun. tutuşun. dutuşun. dutşun. -tutşun yeyənməzsən. 1. küllən. kollən. dutşun, onun məndən xoşu gəlməz.

-hammısın almaq, dərmək: süpürmək.
hammıya

-hammıya bildirmək: döğələmək. döğdələmək. dövələmək. dövdələmək. döğül
çalmaq. carlamaq.

hanqar

sarpın. sarpun. salğar. böyük, yüksək çatılı ambar.

hanqı

-hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. qarmaşıq.
kompilikə. kompileks. biləşik. muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük
salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu.

hantallaşmaq

qantallaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. təmbəlləşmək. kövgürləşmək.
kovlaşmaq. uyuşmaq. kövgürənmək. kovlanmaq. gəvşənmək. sustalmaq.

hara

-dilək hara yuvaq ora. (yuvaq: mənzil).

harasıta

-heyvan qılavası üzündədir işində, kişi qılavası harasıda, bəlirməz. (qılava: kələk).

harataysa

haradaysa. nərədəysə. çox ehtimalla.

harayına

-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.

harta

-harda aş, orda baş.

-hər harda: hər çağda. tutcu. -o hammıyla, tutcu qatılar. (tutcu: tutuc. tutğuc.
həmməşə. barqın. barqan).

hasıllılıq

salmığ. saltığ. salbat. yüklülük. barlılıq.

hava

şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. melodi.
-yelintili hava: sarqın. əsməkli. öçək. ötək.
-yumşaq sərin, səngin, dəngin hava: sayrın. (mö'tədil)
-abi hava: abu hava: sölənğ. sulanğ.
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-ayaz, sərin, əsməkli, yelintili olan yer, hava: sarqan. sarqın.
- sırt hava. (sırt:sərt. sıt. sət. tərs. pis). - sırt kişi. - sıt oldu hava çıxma dışarı.
-dışarı verilən hava, nəfəs, dəm: salış (# soluş). (soluş: soluğ < soruq. içəri alınan
hava, nəfəs, dəm).
-içəri alınan hava, nəfəs, dəm: soluğ < soruq. soluş. soluş. (# salış: dışarı verilən
hava, nəfəs, dəm)
-qafası kava, ağızdan hava. (kava: boş. çürük)
-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça:
güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
-təkiz hava. (təkiz: gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. açıq aşqar olan).

-dumduru, çox açıq göy, hava: sütülman.
-hava dəğişinilmək: yellənmək.
-isti hava: yağlı. -bu çağlı gündə paltov nəyə geymisin).
-yağışlı hava: yağır. yağın. -dörd gün durmadan yağın keçdi. -yağınlıq olsa bolluq
olur. -bu ili bildirdən yağınlı keçdi.

-sisli, qapalı hava: susanağ. sisənək.
havalısı

-toy, yığva, qanaqlığ dəlisi, havalısı: toysuq.

havanı

-içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş: sərpə. (> sorfə (fars)}. asqıraq.
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan
dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.

havası

-oyun (rəqs) havası: sallama.

havasın

-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.

havata

havada. sallağ. - olum sallağ, durum sallağ, boğum (ölüm) sallağ.
-havada olan nərsəni göstərmək: salğaş.

havayi

qoşdurum. quru. boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. - quru söz:
boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə).
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sürqay. savay. sovay. boşay. birdən. sorağsız. soratsız. açasız. açatsız.
icazəsiz. özbaşına.
-havayı danışmaq: yağırdı lağırdı (y <> l). ləb ləb.
-boş, havayı atış, çalış: sapa. sopa. sava. sova. amaca dəğməyən, isabət edməyən
atış. - sova düşmək: boşa gedma.
-savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək: qurut əzmək.

havayla

-havayla qalxan uca uclara, düşəndə düşər dərin quyuya. (uclara: zirvələrə).

havın

-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.

havlamaq

avlamaq. tavlamaq. yağlamaq. şişirtmək.

havuz

hovuz. hovz. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. gölbə.

havza

çuxur. sınğar. sinək. bataqlıq.

hay

-çox hay küylü, çalçanağ, değingən olan: sığqarqaşa. sığarqaşa
-hay küysüz: sillik . silgik. silli. silik. sayaq. dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni
sillik . keçdi. - tək dur. (diklik (üzbək): < dinclik. dişlik).
-hay küy:tinğ cinğ. qovğa.
- hay küylə ağlamaq: çığır salıb ağlamaq.
-hay küy, hay bıdırıq salmaq: küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək. - öz evində
küğrüşən, uyuz (quduz) qalır: kəndi yurdunda çığır bağır salan, özünə qudurar (na
şükürlük edər) .
-hay küy: ür küy. səs küy. ur qoğ. vur qoğ. (bang o həyahu) cağ cuğ. həyahu. soran.
sürən sormışi. sürmışi. ğəriv. qiyamət. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı
qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar: səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə,
el oba yığışar.

hayhuy

sürən. qovqa. həyahu. həngamə.
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yaxınmaq. acınmaq. yazığınmaq. qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir olmaq.
təəssüf edmək. əfsus yemək. söfürmək. ah çəkmək. iç çəkmək. için dartmaq.
həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ.

hayın

-yetimin nə hayın gör, nə vayın.

hayqırıb

-qızqınlıqla, öfgəylə hayqırıb bağırmaq: kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək.
gürgəmək. küprəmək. köprəmək.

hayqırtmaq

-qızdırıb, öfgədib hayqırtmaq, bağırtmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək.

hayqüylü

hayküylü. həyahuylu. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. səsli.

sürsar.
haylamaq

1. küyləmək. kühləmək. hoylamaq. huylamaq. 1. huylamaq. hoylamaq.
küvləmək. qağlamaq. qağırmaq. bağırmaq. nə'rə çəkmək.

haylar

ermənilər. -bildiyin verməz, aldığın danar, haylar haylar, ermənidir bunlar.

haylaz

qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara.
kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.

hayvalar

-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.

hazır

yazır. yasır. sazır. sırıq.

hazırlamaq

sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq. yazımaq. yazılamaq. yazırmaq. yazırlamaq.
yasımaq. yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq. düzəltmək. sırlamaq. (süzəltmək).

heç

-almayınca heç bir nəyi içivə, heç bir yara iç üzündə iz qoymaz.

-heç çağ olmasın: yelkəmin çuxuru görsün. boynumun dalın görməyəlim.
-heçbir yalan doğrucana doğrulmaz, yalan doğar quyruqlanar qırılmaz.
(doğrulmaz: tovcih olmaz)
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol
sən üçün.
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-ötün ötür heç baxmayır geriyə. (ötün: zaman).
-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin)
- heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq:salındığı yerdə otlamaq.

heçbir

-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz, gizli
dərdə didəm dərman tapılmaz.

heççaqun

heççağun. heçin. sən sən ol. sən olsan (> sən öləsən) kəsinliklə. dibindən. heç

bir çağın.
heçə

sava. boşa. hədərə. saça. - tam qazancım sava geddi. - suyu sava vermə.
-boşa, heçə çıxartmaq: silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. - bütün
əməyim silindi.
-yelə, heçə vermək: yelpələmək. yelsələmək. yelçələmək.

heçin

heççağun. sən sən ol. sən olsan (> sən öləsən) kəsinliklə. dibindən. heç bir
çağın.
- sən öl. sən öləsən. kəsinliklə. əslən. heç vax.

herə

-dam qırağlarında düzülən herə, hörə: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( <
sıyırmaq: ayırmaq).

hey

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

heybə

yanğaq. yenğək. çiğindən asılan çanta, kif, torba.

heyifsinmək

yoxsunmaq. üzsünmək. üzülmək. yazqınmaq. mütəəssir, mütəəssif olmaq. heç nəyə yoxsunma. -yoxsunluqdan yoxsunan.

heyqəl

-təksiz heykəl. (təksiz: altlığı, təkinə qoyulmuş, yapışdırılmış tikəsi olmayan. dayağsız.
payasız. götsüz).

heyqəlli

heykəlli. 1. tanqavay. tənəvər. gövdəli. durğun. kündəli. 1. daşlı. qaballı.

qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu
buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
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qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı. oldaşlı.
boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu.
vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac. 1. salmıqlı. salmığlı. saltığlı.
salbatlı. boylu. boyqalı.
heyqəlliliq

heykəllilik. salmığ. saltığ. salbat. boyluluq. boyqallıq.

heyvan

-heyvan qılavası üzündədir işində, kişi qılavası harasıda, bəlirməz. (qılava: kələk).

heyvanların

-heyvanların bud, sağır, bel bölümü: uça. uca. -uca yağsız olur.

həqqindən

tanğından. -tanğından, həqqindən çox payüstü. artığına.

hələ

-hələ doğmamış inək: dügə.
-hələ onu tanımamısız: sabınına kir yumamısınız.

həlim

1. küvlə. kövəl. suda xaşlanmış, açılmış nərsə. 1. salaq. çox pişməkdən,
əzilməkdən tıncıqmış nərsə. 1. salma. dişlik. lahana.
-dəmlənmiş, həlim, açıla pişmiş ət: sökələmə. sökləmə. söğləmə. söküş. saçlama.
xaşlama. xaş. yəxni.
-həlim salmaq: sınmaq. sınımaq. xaşlanmaq.
- uysal, baş aşağı, həlim göstərişli: quzu kimi. quzu quzu.

həlqə

1. quşat. quşatı. girdəl. mahasirə. 1. tomur. girdə biçimli olan. -bir tomur sosis.
-nərsə bağlamaq üçün bir yerə çalınan həlqə: salasun.
-saplığı yerində bərkitmək üçün üzərindən keçrilən dəmir həlqə: salğunc.
-qaval kimi nərsələrə taxılan həlqə:sınc. sinc. çınğ. zınqırv.

-girdə, həlqə biçimli bağlanan bağ: tuğ. qur. qurşaq. quşaq.
-tomur tomur, həlqə həlqə, girdə girdə kəsmək, edmək: tomurlamq.
-toqqa, girə, həlqə taxmaq: toqurlamaq. toqqamaq. toqqalamaq. ( < toxumaq).
həlqələq

həlqələk. müdəvvər. -nərsəni çörəkləb (çörkələb), girdə, düğələk, həlqələk
(müdəvvər) kəsmək. -sosis, xiyar tomurlamaq. ağac tomurlamaq.

həlqərəcə

salacıq.

həlqəyə

-həlqəyə salmaq: sınclamaq. sincləmək. qurşamaq. dövrələmək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

həllac

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

1. əriş. atçılıq. -sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş
(atçılıq, həllac) çubuğu: sancı oxu. 1. hallac. sapağçı. sapığçı. atıçı. atçı. atan.

ərşic. ərşəc.
həllac

teşri. yün eğirme aleti.

həllaclıq

həllaclıq edmək. hallaclamaq. sapağmaq. sapığlamaq. atdırmaq. ərşitmək.
ərşətmək.

həmən

1. durna. -bu salığı duyan kimi, durna yola düşdü. 1. düz. tez. ir. indi. qonda.
dərhal. fovrən. fil hal. -düz ged evə. 1. üttər. ütgər. ütlər. üttür. uçqar. uçarsı.
uçar kimi. çapıcaq. yeyin. iti. tələsik. tezcən. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl bura.

həmqasa

həmkasa. kasadaş. yemdaş. yemdaş. kasadaş. kasaş. birlikdə çörək yemə.

həmməşə

həmmişə. 1. tutşun. tutuşun. dutuşun. dutşun. duruşun. durşun. -duruşun
gəlged varıdı. durşu. durşut. tutaşı. tuşatı. 1. tutcu. tutuc. tutğuc. barqın. barqan.

-tutcu verən, yağan. -tutcu verir bir gün alır. -tutcu qızqın. -sənin qardaşındaki, yetər
yetməzlə tutcu duruşur, dirişir. -tutcu çalışqan. -o hammıyla, tutcu (: hər harda,
çağda) qatılar. -tutcu birgə qalın. -onun evi tutcu dərilidi (dərlidi) : münəzzəmdi. dərnək tutcu həfdə qurulur. -pis kişi, dəğmə yerdən tutcu sürülür (qoğulur). -bir yerdə
kiriş tutmur, tutcu ordan bura, burdan ora köçür. -burda hava açılmaz, tutcu
bürkütdür. -tutcu qaşqabaqlı. -yaşam duvarından tutcu bir daş düşür. -yeyər doymaz,
tutcu ac. -tutcu yuxulu. -sizin kölgəz tutcu olsun. -ərən oğlu doğub bəngi qalmadı,
doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). 1. durmadan. sürəkli. sürgəli. duraqlı.

durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı. durqun. sürgün. dayimən. aralıqsız. tutaşı.
tutşuna. tutaşına. -duraqlı işində işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. sıytal. tez tez. ir ir.
sağır durna. dəvamlı.
-həmməşə bahar: göyçağay. göycəğay. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin
itirmədən qalan, duran. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
-həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran: həmməşə bahar.
göyçağay. göycəğay. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
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həmməşəlik. 1. durağ. duraqlı. dəvamlı. -qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ
olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü). 1. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı.

durqun. sürgün. tutşun. əbədi. cavidan. dayimi. -durqun yaşam.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin
gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.

həmmişə

həmməşə. 1. tutşun. tutuşun. dutuşun. dutşun. duruşun. durşun. -duruşun
gəlged varıdı. 1. tutcu. tutuc. tutğuc. barqın. barqan. -tutcu verən, yağan. -tutcu
verir bir gün alır. -tutcu qızqın. -sənin qardaşındaki, yetər yetməzlə tutcu duruşur,
dirişir. -tutcu çalışqan. -o hammıyla, tutcu (: hər harda, çağda) qatılar. -tutcu birgə
qalın. -onun evi tutcu dərilidi (dərlidi) : münəzzəmdi. -dərnək tutcu həfdə qurulur. -pis
kişi, dəğmə yerdən tutcu sürülür (qoğulur). -bir yerdə kiriş tutmur, tutcu ordan bura,
burdan ora köçür. -burda hava açılmaz, tutcu bürkütdür. -tutcu qaşqabaqlı. -yaşam
duvarından tutcu bir daş düşür. -yeyər doymaz, tutcu ac. -tutcu yuxulu. -sizin kölgəz
tutcu olsun. -ərən oğlu doğub bəngi qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi).

1. sıytal. tez tez. ir ir. sağır durna. dəvamlı.
həmşə

bax > həmməşə. həmmişə. durşu. durşut. tutaşı. tuşatı.

həmyerli

yerdə. yerli. həmşəhrli.

hən hən

gəl gəl. -könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox). (könül: istək
(həvəs). (ürək: ağıl). (könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini,
ləngi tapar ləngini).

hənqamə

həngamə. sürən. qovqa. hayhuy. həyahu.

hənlə

-könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini, ləngi tapar ləngini.
{(könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox)}. (könül: istək (həvəs). (ürək:
ağıl).

həpsi

1. sapın. sayın. hər. tamam. hammısı. - il sapın: hər il. - kəsin sapın: hər kəs.
hammı. - kişi sapın: hər kişi. tamam kişilər. - ay sapın: hər ay. 1. tamamı. barlığı

bütünü. tümü.
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1. sapın. sayın. tamam. həpsi. hammısı. - il sapın: hər il. - kəsin sapın: hər kəs.
hammı. - kişi sapın: hər kişi. tamam kişilər. - ay sapın: hər ay. 1. sayın. - yer sayın:
hər yer. - metirsayın : hər metirdə. - atdımsayın. atdım başı. - yol sayın - yatan sayın
bir dənə bu davadan atın: hər vax yatanda. - neçə sayın : neçə dəfə. - bu sayın : bu
dəfə. - on sayın demədimmi. 1. təkmə. dəğmə. çeşitli. -dəğmə qılınc qılındı: hər
oyundan çıxdı. -təkmə qılınc qılınma: olmasın iş işləmə. hər oyundan çıxma. çətivi,
çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. sırtınma. üzlənmə.
-hər nəyin uzun, incə olanı: tingə. təngə. singə. qınqa.
-hər yuxunun bir sonu , min ağrının bir donu.

-hər bir od ötünlə sönür, hər bir yara ötünlə yarur. (yarur: sağalır). (ötünlə:
zamanla).

hərbiri

hərkəs. sayı. sayu.

hərqəs

hərkəs. 1. dəğmə. -dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: hər yetən kişi öz
(içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz). 1.

hərbiri. sayı. sayu.
hərraclamaq

satılamaq.

hərtən

hərdən. çağaşırı. gahdan.

həşərilənmək

şıllaqlamaq. şıltaqlanmaq. saçıvmaq. savıcmaq.

həşti

həşdi. yart. küçə qapısı önündə qoyulan daldalıq, açıqlıq.

hətə

hədə. yanığ. qorxu. təhdid. qəzəb. qəhr. -gör kim yanığlayır. -yanığ vermək: hədə
qorxu gəlmək. -yanığına düşmək: qəzəbinə düşmək.

-hədə qorxu: yanığ qınığ yandı qındı. təhdid irab.
-çəkə qorxu, hədə qorxu, top təşər gəlmək: döğələmək. döğdələmək. dövələmək.
dövdələmək.

hətələmək

hədələmək. yanğırmaq. yanırmaq. kütələmək. ürkələmək. qorxutmaq.

hətərə

-çox şişirib, hədərə vədərə söyləmək:satılamaq. qozalamaq. (gəzaf. bihudə) .
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həvəng. 1. soxu soxqu. 1. soxa. soxu. soxqu. dibək.

güdül. dibək. dibəh. dibcək.
- həvəh dəsdə: həvəng dəsdə. soxan soxa. qol dibək. dibək dəsdə.

həvəhtə

-nərsəni soxada, həvəhdə döğmək üçün döğəc, qol, dəsdə: soxqol ( < soxa qolu)
soxal ( < soxa əli) soxadal.

həvənq

həvəng. 1. soxu. soxqu. döğü > dibək. 1. həvəh. soxa. soxu. soxqu. dibək. 1.

həvəh. güdül. dibək. dibəh. dibcək.
həvərə

kəvərə. gəvərə. avara. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvzək. kəvzən.
gəvir. kəvir. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq.
qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. qısıl. kovlaş.
oğursaq. oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş.
götüqızıl. uysan. oyasa. oysal.

həvərələmək

sansıraşmaq. sanğıraşmaq. çançınaşmaq. çançanaşmaq. (çənə çalmaq)
ağzına gələni söyləmək.

həyahu

< hayhuy. sürən. qovqa. həngamə.

həyahuylu

hayküylü. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. səsli. sürsar.

hicum

1. saldırqanlıq. təpiş. qotay. qotaş. təcavüz. 1. sökür. söküt. saldıran.
saldırqan. yürüş. sürən. təpiş. salış. yürüş. həmlə.

hıçqırıq

sıncqıravıq. sıncıravığ. sıncırağ. sincirək. hıncqırıq. qışqırıq. - sıncırağı tutmaq.

hıçqırmaq

hıncqırıqmaq. sıncqırmaq. sıncırağımaq. sıncırağmaq. sincirəmək. qışqırıq
tutmaq.

hıçqırtmaq

uçqurtmaq. uşqurtmaq. hürdürmək. qışqırtmaq. -onu üstümə uçqurtma.

hiqqənmək

higgənmək. yaxurmaq. tövşünmək. tövsünmək. tovsunmaq. tövürmək.

tövgünmək. tavurmaq. tovurmaq. iç vurmaq. iti iti solumaq. ləhləmək.
him

xım. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. özül. kök. kömənc. kötənc.

kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan.
quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam.
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qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc.
cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
- him basılmış gəlmiş üstündən yapı, qaldırırsan bir duvar, üsdən qapı. (üsdən:
sondan)
-him, daban, binövrə daşı: küt.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-him tim: dibtibir. dibtübür. dibdəmir. kök kütük. çüt kütük. tük kök. soy kök. təkdəmir.
təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).

-dirək, sutunları dayağlı, möhkəm saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik
dayağ, him: təksinc(üzbək) təktinc. təkting. təkinc. təktəng.

himi

himya. kimi. kimya. şimi. simi. simya. -əl şimi:əl simi. şimya. (ş <> s <> k <> h)
kimya. əl himya.

himya

himi. kimi. kimya. şimi. simi. simya. -əl şimi:əl simi. şimya. (ş <> s <> k <> h) kimya.
əl himya.

hin

-enəndən 'hoş' minəndən 'hin' eşitdim.

hıncqırıq

sıncqıravıq. sıncıravığ. sıncırağ. sincirək. hıçqırıq. qışqırıq. - sıncırağı tutmaq.

hıncqırıqmaq

hıçqırmaq. sıncqırmaq. sıncırağımaq. sıncırağmaq. sincirəmək. qışqırıq
tutmaq.

hıncqırışmaq

sığıdaşmaq. sağdaşmaq. sağutaşmaq. ağlaşmaq.

hıncqırmaq

1. sığıtmaq. sağıtmaq. sağutmaq. için çəkib ağlamaq. 1. sınğılmaq. sınğırmaq.
için çəkmək.

hint

-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq) .

hirsivi

-hirsivi yen: öfgəyə qapılma. (yen!: üstələ!).

hırsız

hırsız. oğru. -ac qoyursun hırsız, çox deyərsin arsız olur.

hirslənmək

üz sallamaq. üz turşatmaq. utanıb yerə baxmaq. - ayağ sallayıb gedmək:
boşuna, yarasız gedmək. - baş sallamaq: başı tovlamaq.
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hirsləndirən. sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sinirən. sindirən.

(sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). əsəbani edən.
hirsli

dəli. gür. gur. qudruq. quduruq.

hirsliliq

hirslilik. gürlük. gurluq. atraşlıq. inadçılıq
-bir kəsgiyə, zərərə üzləşmədən doğan qızqınlıq, hirslilik: quyruq acısı.

his

(tüs. tös. tıs. dış. süs. sös. səp. sis. yös. hüs. mas. pas. püs) boya. rəng. -türlü
tüslü: rəh bə rəh.

-yağlı qurum, tüstü, his: yağlıqara. -odun odunun yağlıqarası, qazan dibi qaraldar.
hisbaqırtan

hisbağırdan. öfgəli kimsədən. -küpə gopdan, gözüacdan, his bağırdan ıraq. (küpə:
qurralı. məğrur. kibirli. mütəkəbbir) (gopdan: lovğadan).

histim

sıtma. ısıtma. isitmə. istim. hıstım. isinmə. isiniş. qızım. qızınış. acılıq. öfgə.
hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

hıstım

sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim. isinmə. isiniş. qızım. qızınış. acılıq. öfgə.
hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

hız

yüğrük. çabıq. yorqa.
-axan nərsələrin basıncı, hızı, yeyinliyi, irti, sürəti: suvun. sürün.

hızlanmaq

yeyinmək. itinmək. sürgənmək. sürgəndəmək. sürgünmək. sürgündəmək.
sovqanmaq. tovqanmaq.

hızlantırmaq

hızlandırmaq. sürgənlətmək. sürgündütmək. sovqanlatmaq. tovqanlatmaq.

yeyinlətmək. ititmək.
hızlatmaq

yelləmək. yelgətmək. yelpikləmək. ititmək. ehtizaza gətirmək.

hızlı

suvunlu. sürünlü. yeyin. irtin. sürətili. basıncılı.

hızlılı

sürgən. yörgən. iritli. irtə. yorqa. yeyin. iti. tələsik. əcələ. acil. -ox kimi dağları
sürgən aşdı. -bu qıssa yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. -yörgən at: yorqa at.

hobba

sürtük. oynaq. cıf.

hobban

saxda < çaxat. çaxtan. soxda. atılqan. şişirən.
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hobbanıb

- hobbanıb düşmək: səkmək. çalxalanmaq. çalbalanmaq.

hobbanmaq

səkdirmək > sikdirmək. atılmaq. atlanmaq. - buda səkdirib gedsydi nə olardı. sikdirə sikdirə nə qaçıb gəlib yığışmısız başıma. - uşağ ağac atın minib sikdirə
sikdirə çıxıb geddi.

hobbatmaq

səkdirtmək > sikdirtmək. atlatmaq. atlandırmaq. - atı cola üzərindən səkdirtdi.

hoqqanı

-düğməni, toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək: qapdırmaq. girələmək. girgələmək.
ilgəkləmək. iləkləmək. ilikləmək.

hoqqası

- çubuğ başı, hoqqası: soxu baş.

hol

hal. sal. salon. salğon. böyük qanalqa.

hollamaq

saltmaq. itmək. itələmək. qoğlamaq.

hopa

-tanrı odur içdən doğa içə hopa.

hopla

hovlə. suluğ.

hoplamaq

tapramaq < tap. təpmək. sıçramaq.

hoplayıb

-hoplayıb sıçramaq: qoplamaq. təpləmək. atılıb düşmək. -çoxda göydən təpələmə.

hopmaq

opmaq. sormaq. somurmaq. (içəri sürmək) sorumaq. sorğamaq. əmmək.
-içinə hopmaq, keçmək: sınmaq. sınımaq. içmək. - suyu səp sinər yerə, sözüvü qıl
sığar yerə.

hopturmaq

hopdurmaq. opdurmaq. {(içəri sürmək) soratmaq. somurtmaq. sorutmaq.

əmdirmək. -gücün, biliyin soramaq}.
hopulmaq

opulmaq. soralmaq. somrulmaq. (içəri sürülmək) sorumaq. əmilmək.

horat

hörmə. hörənd. hörət. səhnə. sen.

hoş

-enəndən 'hoş' minəndən 'hin' eşitdim.

-hoş hoş: tüş tüş. tuş tuş. eşşəyi durdurma istəkdə deyilən söz.
hov

-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.
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-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.

hovlanmaq

1. sovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq.
odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq.
qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək.
gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1.
sovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək.
bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq.

hovlantırmaq

hovlandırmaq. sovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. sarsdırmaq.

salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq.
qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
hovlə

1. çalğıç. dəsmal. sulqi. kiri, suyu çalıp qapan. əllik. dəsmal. siləcək. dəsmal. silgi.
silgic. silgü. 1. hopla. suluğ. çalğıç. dəsmal. sulqi. kiri, suyu çalıp qapan. əllik.
dəsmal. siləcək. dəsmal. silgi. silgic. silgü. 1. silgi. sülgü (quylanma) hamam
taxımı.

hovlı

1. sovlı. tovalı. tovlı. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran. 1. sovlı. tovalı. tovlı. sıxı. qızlac.
qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu.
qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək.
köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac.
quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü.
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gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. tovalı. tovlı. soruq.
soruğ. sovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. 1. sovlı. tovalı. tovlı. gügürək.
qızqın. qızmış. azmış. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. şəhvətli. şəhəvani.
hovlu

1. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. biçətə.
peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik.
silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver
əllərimi quylayım. 1. suluq. suvluq. toxul. öpcün. öpcin. sürgü (üzbək) silgi.

dəsmal.
-hovlu, qalıda olan incə tüklər: saçaq.

hovu

sovu. tova. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. döğü. qovu.
qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş.
sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz.
ləzzət. fərəh. nişat .

hovun

-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.

hovuz

1. hovz. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. gölbə. 1. sulan. suvlan. suvan.
van. vanna. banna. yuğunmaq üçün hamamda qurulan böyük su qabı.

hovz

hovuz. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. gölbə.

hovzə

1. sıx. sığ. qısım. 1. havza. çuxur. sınğar. sinək. bataqlıq. 1. sektör ( < sekarri
(sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə.

dayirə. belt. bölək. bilok. bağral. orçın toyran (toğran) özəl yer, durum. band.
zon. rejyon.
hoylamaq

1. haylamaq. huylamaq. küyləmək. kühləmək. 1. huylamaq. haylamaq.
küvləmək. qağlamaq. qağırmaq. bağırmaq. nə'rə çəkmək.
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ölər < ‘’s’’in düşməsiylə sölər ( < su). susov. (susul. sosul) sulu. şol. yazık. (lazık.
nazik) yalaz. duru. rəqiq. sulu. sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan.

hörçün

düzgək. düzək. düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. darağ. qoçqal.
qoşqal. qoçqa. qoşqa. arsat. artas. çəkə. çəkgə. sistim. nizam.

hörə

-dam qırağlarında düzülən herə, hörə: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( <
sıyırmaq: ayırmaq).

hörələmək

otarmaq. hörütləmək. kisələmək. sıylamaq. sığlamaq. saylamaq. yalatmaq.
yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək.

hörəlmək

burulmaq. sarılmaq. (yüvgəlmək. devgəlmək. çevgəlmək) .

hörən

sarmal. yükən. sarıl. - şaxda basar tüm varlığı sarmalar. - birdə görəydim sizi, qollar
boyun sarmalı.

hörənmək

(oranmaq) torunmaq. (türünmək) tədvin edmək. -bu kitabın törnüşü (oranışı) çox
sürdü.

hörənsiz

örənsiz. dağsavur. dağsavurçu. qanıqmayan. korsutan. salğarsız. saçrıc.

saçrac. qənaət edməyən. müsrif. israfkar.
hörənt

hörənd. hörmə. hörət. horat. səhnə. sen.

hörət

hörmə. hörənd. horat. səhnə. sen.

hörətçi

hörətən. örətən. örətçi. törətən. törətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. yaratıcı.
yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

hörətən

hörətçi. örətən. örətçi. törətən. törətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. yaratıcı.
yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

hörqən

(hörgən. örgən). yüğən. yükən. nərsiyə sarılan sarıq, salınan salıq.
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hörgətmək. yörgətmək. burğatmaq. dolamaq. -badağa hörgətmək: patava
bağlamaq. {badağa (> patava. patabe (fars). baldağa (baldıra) dolanan bez}.

hörqü

hörgü. 1. örgü. tor. ( < tuğ). ağ. av. avlama, tutma aracı. 1. (> sərmən). (>
saman) təşgilat.
-kiçik, incə hörgü: sırmaq. sarmal.

hörqüc

hörgüc. 1. hörüc. toxmac. çulğac. arğac. toxuc. toxuma kərxanası. nəssaclıq.

1. örgüc. güvən. küvən. güpən. güpər. (> kuhan (fars)}. - iki güvənli dəvə.
hörqütül

hörgütül. qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal.

qurquncul. qurqucul. qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. ocağıl. orqanik.
sazimani. təşgilati.
hörmə

hörənd. hörət. horat. səhnə. sen.
-toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz: tığ. geçi. ilmək. kiltə.
kitlə. çitlə.

hörmək

1. örmək. sarmaq. sarımaq. salımaq. bükmək. dürmək. dürgəmək. 1.
yamamaq.
-iki nərsəni birbirinə qatıb hörmək, toxumaq, qarışıtmaq: yorğatmaq. sarğatmaq.
çevğətmək. (çərmətmək). məxlut edmək. -sarğalı saç: rəhli sapla hörülmüş saç. sarğalı at: quyruğu rəhli sapla hörülmüş at.

hörtəq

hördək. yardımçı. yanaşma. yamaq.

hörü

toxu. toxu. çulağ. arğa. nəsc. baft.

hörüc

hörgüc. toxmac. çulğac. arğac. toxuc. toxuma kərxanası. nəssaclıq.

hörüq

hörük. 1. örük. qurum. bağda. bafda. quru. 1. saç bölüyü.
-saç, hörük bağı, lenti: yapırca. qapırca.

hörüqlü

-hörüklü sini, tabağ: səbət. çəpət.

hörülərəq

-incə şüvlərdən, zuğlardan hörülərək toxunan qab: səbət. çəpət. sələ. çələ.

hörülmək

örülmək. qurulmaq.
-vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək: toxulmaq: -bez
toxundu. (#. döğülmək: vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq. -buğda döğüldü. ).
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-ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab: iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab,
torbasavat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.
-inc dallardan hörülmüş qab: səvəl. səbət. sələ. ( < savmaq). sağıc. savdıc.

hörülmüş

-küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmü papağ: saput. sapıt. saçut. saçıt.
savut. savıt.
-ağ biçimində seyrək hörülmüş, incə, kiçik bacaları olan parça: tor. ( < tuğ).

-rəhli sapla hörülmüş: sarğalı. -sarğalı saç. -sarğalı at: quyruğu rəhli sapla
hörülmüş at.

hörümcəq

hörümcək. sart. toratan.

hörünc

hörüş. örüş. örünc. otarı. sıy. sığ. yalam. yalama. rüşvət.

hörüş

hörünc. örüş. örünc. otarı. sıy. sığ. yalam. yalama. rüşvət.

hörütləmək

otarmaq. hörələmək. kisələmək. sıylamaq. sığlamaq. saylamaq. yalatmaq.
yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək.

hörütmək

örütmək. savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək.
sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. qalxanlamaq. qaplamaq. sığındırmaq.
saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.

hörüyə

-sapdan hörüyə: sapdan örə dək: ''a'' dan ''z'' eyə dək.

hövl

-hövl edmək: yelgəmək. tələsmək. yel kimi qaçmaq.

hövsələsin

-hövsələsin qaçırmaq: qopundurmaq. qopuğdurtmaq. dəngəsər, dəngəsir dənəksiz
edmək.

hövülqən

-hövülgən, tələsik çeğnəyib udmaq: güvələmək. gəvələmək.

hucum

sökür. söküt. saldıran. saldırqan. yürüş. sürən. təpiş. salış. yürüş. həmlə.

huş

us. tingə. tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə içində
yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. qavrayış. mox. məğz. fəhm.

fəhim. zəka'. zəkavət. ağıl. dərrakə.
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz.

huşlanmaq

(hüşlənmək. ) bir az dincəlmək, durmaq, dayanmaq. tüşlənmək.
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1. sağ. sayığ. huşyar. zirək. - çox sağ bir cocuq. 1. sivrək. sivrəgər. qurnaz.
qura. zirək. başlı. 1. seçgin. seçin. tanğın. tanığın. anlağlı. qanacağlı. 1.
sırvağ. oyanıq. umursuk. umursaq. tetiz. diqqətli olan. - sırvağ ol. 1. tuqa. toxa.
aqil. dahi. xirədmənd. 1. tetik. tezik. tizək. zirək. didək. (deşik. açıq. oyuq). 1.
yüğrük. haziq. əhatəli. -yüğrük bilgə.
-huşlu başlı: sağın. sağlam. ağla yatqın. ağıllı. ağıllıca. mə'qul. insaflı. normal. fərsatlı.
idraklı. əqli səlimli. mötədil. məntiqli. anlamlı. mə'nalı.

huştan

-huşdan gedmək: haldan gedmək. uçunmaq. uçmaq. axmaq. axınmaq. -acından
gözləri uçundu.

huştar

huşdar. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bildiri.

tandırı. tanırı. oyqurluq. oyquru. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq.
tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq.

sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.
huşu

-oyu (fikri) dağınıq olan, huşu başında olmayan kimsə: saçğın. saçığın.

huşyar

1. sağ. sayığ. huşlu. zirək. - çox sağ bir cocuq. 1. sakınqan. sak. çapçağ. ayğaq.
aqil. həkim. saxlaşlı. sağlaşlı. yetili. tapdağlı. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli.
mütəbəssir. 1. usqar. sıyğaq. sırğaq. sərgək. zirək. ayğaq. ayın. aylın.

huşyarlıq

usqarlıq. zirəklik. huşyarlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. ayğaqlıq.

ayınlıq.
huylamaq

1. hoylamaq. haylamaq. küvləmək. qağlamaq. qağırmaq. bağırmaq. nə'rə
çəkmək. 1. haylamaq. hoylamaq. küyləmək. kühləmək.

hüqrəmək

hükrəmək. kükrəmək. küykürəmək. bağırmaq. qurramaq. gurramaq. ('hürmək'
də bu edişin bir biçimidi) .

hünər

< önür
-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən: dönük
verərək. dövr vuraraq)
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-el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman.
səpmən.

hünərli

< önürlü. yörgər. yörəgər. törgən. törəkən. törgər. törəgər. yörgən. yörəkən.
(tör. tür. yör. yür). sənətkar. -öz işində törkənlər.

hünərmətlik

hünərmətlik redmək < önürmək.

hünərsiz

< önürsüz.

hüntür

hündür. uluğ. -adı uluğ, səprəsi quruq. (səprəsi quruq: süfrəsi qıs, dar). (adı
hündür, əli qıs). (səprə:səpər. saçağ. süfrə).

-hündür yer: utruq. atruq. ata. ada. səggi.
-uzun, hündür olan nərsə: savraş. savruz. sovraş. sovruz. sorvaş. sorvuz.
-çox uca, hündür: sırıc. sıroc. sıruc. sığuc.
-çox uca, hündür: salım. səlim. salba. asalım. atalım. - səlim dağlar sırası.

hürər

-it hürər çörəyin kəsər.

-ürək dolsa dil deyər, it istəyisə hürər.
hürqüş

hürgüş. hürmə. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

hürmə

hürgüş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

hürmək

kürünmək. - kürünsə it yuvasında, itirər ovun çöl bərəsində.

hürrəmək

hürrəmək. kürrəmək. qışqırmaq. - bəsdi hürrədin.

hürtürqən

hürdürgən. ulatğan.

hürtürmək

hürdürmək. uçqurtmaq. uşqurtmaq. hıçqırtmaq. qışqırtmaq. -onu üstümə
uçqurtma.

hürtürtmək

hürdürtmək. kürütmək. hürütmək. - iti kürüt, karvanı yürüt.

hürür

-nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ
çuxadur donumuz.

hürütmək

kürütmək. hürdürtmək. - iti kürüt, karvanı yürüt.

hüs

(yös. tüs. tös. tıs. dış. süs. sös. səp. sis. his. mas. pas. püs) boya. rəng. -türlü tüslü:
rəh bə rəh.

hüşlənmək

(huşlanmaq) bir az dincəlmək, durmaq, dayanmaq. tüşlənmək.
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hüzün

üzgün. üzün. tutuğ. acı.

xahiş

yaxış. (xah <> yax) yoğuş. sorağ. sorat.

xaqan

1. salxan. böyük xan. 1. tapğacxan. xanlar xanı.

xal

saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. bənək. dük.
bük.

xalı

-ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm çalı.
(çalı: çər çöp).

xamsıtmaq

sulandırmaq. yumuşatmaq. ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək.

xamşutmaq

kəmşitmək. gömşütmək. uçurmaq. keçirmək. ötürütmək. söndürmək. -yandı
içim, yox ötürən bu odu. -öpgəni uçuran sözlər.

xamuş

soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut).
səssiz səmirsiz. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə.

xan

-böyük xan: salxan. xaqan.

xanı

-xanlar xanı: tapğacxan. xaqan.

xanım

-sayın, ircili xanım: türkən. türkan. turkan. törkən. bəgim.

-bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım:
yengə. -ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. -yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası,
yengə var qada salası.

xanımbəyin

-xanımbəyin torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (torğu: toruğ: ipək.
incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça). (böyükxanımın ipəyi çoxdursada,
ölçmədən biçməz).

xanımı

-evin böyük oğlunun xanımı: yengə. yanqa.

xanımyaqış

xanımyaxış. xanımyana. (yaxış: yana).

xanımyana

xanımyana. xanımyaxış. (yaxış: yana).

xanlar

-xanlar xanı: tapğacxan. xaqan.

xanların

-vəkillər, kəşişlər, xanların geydikləri gənə bol üslük geyimləri: gürdə. kürdə.
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-xar edmək: təhqir edmək. yenəcləmək. yenicləmək. yenic, alçaq, zəif, susut saymaq.
aşaqlamaq. -bəğənmədin yenicləmə. -bu aşaqlığı çəkməyə dözənmədi. -yağını
aşaqlasan, başa çıxar: düşməni heçə saysan, başın gedər.

xaraba

qaravsız. - qaravsız qalan yurdum. - qaravsız topraq: əkilməmiş yer.

xaral

(yekə çuval). tapu. təpü. təpi. kumrə. kumər. kuprə. kupər. böyük küp, sələ,
sandıq, yəxdən.

xasa

yapağ. parlaq, sıx toxunmuş parça.
-xasa əkmək: saçısıcağı.

xaş

sallama. kəllə paça yeməyi.

xaşlamaq

sökləmək. azarlamaq. sarsıtmaq.

xaşlanmış

-xaşlanmış, pişib açılmış yemək: sallama.

xaşlatmaq

-nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş su çəkdirtmək, qavamlatmaq,
xaşlatmaq, olqunlatmaq: tərlətmək. (> dəmlətmək). buğlatmaq.

xatın

qadın. -xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə.

xatun

türkən. türkan. turkan. törkən. mələkə. şərbanı. şəhr banu.

xəfələnmək

uçuqmaq. -tınım (nəfəsim. -dinim: səsim) daha uçuğdu, söz deməyə gücüm yox.

xəncər

< səncər. sancar. qıssa qəmə.

xərmən

1. ortun. -sığac işi irməz, ortun təpmək. (işi irməz: işi değil) (sərçə işi değil xərmən
döğmək). (sığac: sındılac. sığdılac. ötücü quş çeşiti). 1. tıqnaz. tıkaz. tınaz. tıyaz.

yığın. çoğa. kültə. kürmən. kümür.
-çalı çırpıdan yasanmış xərmən sürgəsi: sürgü. sürgə.
-xərmən yerində əkin samanı toplama üçün böyük taxda: sürgü taxdası.
-xərmən savuran arac: sakı. səki < saçu. yaba.

xərpiştə

< yarpuştaq. yarquştaq. yapı altına yerləşən yer altı otaq.

xəstə

-sağlığın qədrini bilgil, xəsdə bolmasdan burun. (bolmasdan: olmasdan). (burun:
qabaq. ön).
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-ayağ yoluna durub gedənmiyən xəsdələrə sübək qoyulur: sübək. süvək. sürək.
bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan qamış,
şilank, güh, yol, kanal.

xəstiyə

xəsdiyə. sökələ. -sökələ sovsadılarda onğulmadı: şəfa tapmadı. (sovsamaq: vird,
duva oxumaq).

xəşləmək

savlamaq. açıqlamaq. faşlamaq. (# saxlamaq: gizləmək. örtələmək) .

xəvəh

xəvəh (moğol) kəvəl. kəpək. kəvək (moğol) səbus < savus. savrulduqan arda

qalan aval, axal, oğal, oğuntu.
xəzan

sarğan ( < sarı). saran.

xəzanə

təpəngi. təpənək.

xəzə

1. cülbək. 1. su yosunu. 1. suysun. su yosunu. cülbək.

xəzər

-xəzər dənizi: quzqun dənizi.

xəznə

1. yatır götür. kan. -el elə bilir ki yatır götür vardır. -bu gedərə yatır götürdə
dayanmaz. 1. yatar. mədən. kan. gəncinə.

xıraşlamaq

yolcamaq. yalcamaq. yılcamaq. yencəmək. cızmaq. cizmək. -daş ayağım
yolcadı.

xırım

-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma.
daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən
çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

xırta

xırda. 1. riz. rizə. səbus < çapus. kəpək ( < çəpək). - kəpək mıncıq. 1. xırdağ.

nərsənin oğuntusu, xırdası. rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə.
səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ). - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.
-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma.
daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən
çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

xırtaq

xırdağ. xırda. nərsənin oğuntusu, xırdası. rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça.

saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ). - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. -
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rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq,
adam.

xırtalamaq

xırdalamaq. qırdalamaq. yardalamaq. maydalamaq.

xiş

xış. diş. saban.
(?niş) (riş: diş diş, şırıq cırıq olmuş).

xış

xiş. diş. saban.
(?niş) (riş: diş diş, şırıq cırıq olmuş).

xışın

-xışın açdığı sürlərə tutxum səpilir. (sürlərə: şırığlara. şiyarlara).

xışlamaq

1. sökmək. sürmək. - tarla sökmək: zəmi sürmək. 1. sürmək. sürgütmək.
sabalamaq. sabanlamaq. cığlamaq. soxumlamaq. şuxumlamaq.

xişti

xişti. damdama. çarxana.

xiyalına

düşünə. -öz içinə, xiyalına batmış olan: dalma. dalqın.

xiyar

-xiyar kimi nərsəyə düz səpmək yerinə, yalatılan, sürtülən daşduz: yalama.
daşduz.

xiyavan

sürül.

xosun

qosun. qozun. tosun. cosun. coşun.

xoş

1. saya. yumuşaq. - saya yatağ: yumuşaq yatağ. 1. sevincli. sevişli. sövüncülü.
sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. - sevincli car: sövüncülü sav:
xoş xəbər. 1. sığa. -sığa gördük: xoş gördük. - sığa gördük siz hara bura hara. 1.

sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. yoğuşq. şad. kef. dinək. ləzzət. 1. uğur. unğur.
oğur. onğur. 1. yağlı. şirin. -yağlı keçsin. 1. yarıq. mehriban.
-xoş tamlaşmaq: xoş məzələşmək. sucurmaq. sucunmaq. dadlanmaq. tamlaşmaq.
- açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan: soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq
tumsuğ.
- xoş görməmək. soğuq görmək. nərsədən soğumaq.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi
olmayan.
-xoş qalın: eyqalın. {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalın)}.
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-xoş qalsınlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}.
-xoş qalsın. eyqalsın {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalsın)}.
-xoş əndam: salqalı. boy buxunlu. qamətli.
-xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli: . sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq.
soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. - sayraq şarkıçı.
-yox salı, xoş salı. (salı: xəbər).

-xoş ayaq olsun: onq olsun. uğr olsun. ayağlı olsun.
-daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm, bir xoş salığdan
yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).

-keçən xoş günlər. -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.
-xoş (xoşa) gələcək: yoğşacağ. yapışacağ.
-xoş qoxulu: yupqun.
-xoş gəlmir: yapışmır. yoğuşmur.
-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).

-xoş iy. ətir. xoşbur. xoşburaq {> xoşbuy (fars)}. yıbar < iybur. iybır (iyi: yaxcı + bur.
buraq: iy. qoxu).

-xoş xurək: yeyişli. yeyimli.
-xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü: tanat. danat. darat. yağat. çalat. parat. ışıqlı.
-keçən xoş günlər. -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.
-xoşa gətirən: yapışdıran. yoğşadan.
-xoş gəlsin: yapışsın. yoğuşsun.

-xoş gəlmir: yapışmır. yoğuşmur.
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-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.

-xoşa gəlməz: yerik. yirgik. alçaq. pis. xərab. (zəbun).
-xoş (xoşa) gələcək: yoğşacağ. yapışacağ.
xoşaqəlim

xoşagəlim. sulum. xoşaayənd.

xoşallanmaq

sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq. şadlalanmaq.
əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.

xoşallaşmaq

sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək. öğünmək. öğlənmək. şad olmaq.
(sıyındırmaq. sevindirmək) .

xoşallatan

xoşalladan. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan.

yoğuşluq. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.
xoşallıq

1. xoşhallıq. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc. 1. xoşluq. səriş. sürüş. kef.
mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq.
sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş.
sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə.

mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh.
nişat. bəşşaşlıq. 1. saçağ. şadağ. çadlığ. şadlığ. şənlik. sürən. 1. sıycın. sürən.
şadlıq. yarğaşlıq. məsərrət. xoşnudluq.
xoşbəxlik

qutaylığa. -könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar.

xoşbəxliq

xoşbəxlik. qutluq. xoşluq. -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır.
bayırda).

xoşbəxliq

xoşbəxlik. uğur. unğur. oğur. onğur. səadət. yümünlük.

xoşbəxt

uyuş. uyğuş.

xoşbəqliq

-şadlıq xoşbəxlik: ayın şayın.

xoşbəqt

xoşbəxt. -xoşbəxt olsun: qut bulsun. günüsün. (#küt bulsun: bədbəxt olsun) .

xoşbəqtliq

xoşbəxtlik. - keçmiş xoşbəxtlik ardında olma:keçmiş qutuğ irtəmə.

xoşboy

xoşheykəl. boyqalı. yaxboy. sağday. sayaq. sıyaq.
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xoşbu

süygən. 1. süy. süyki. süyənti. rayihə. 1. gözəl qoxulu nərsə, yer.

xoşbur

xoşburaq {> xoşbuy (fars)}. xoş iy. ətir. yıbar < iybur. iybır (iyi: yaxcı + bur.
buraq: iy. qoxu).

xoşburaq

xoşbur. {> xoşbuy (fars)}. xoş iy. ətir. yıbar < iybur. iybır (iyi: yaxcı + bur. buraq:
iy. qoxu).

xoşəqlaqlıq

xoşəxlaqlıq. saybırlıq. saybirlik. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. yupağlıq.

sıypa. mulayimlik. mulayimət.
xoşhallıq

xoşallıq. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc.

xoşheyqəl

xoşheykəl. xoşboy. boyqalı. yaxboy. sağday. sayaq. sıyaq.

xoşqəltin

xoşgəldin. buyrun. xoşgəldiniz. qutvarış. qarşalış. qarşı alış. velkam.

xoşqəltiniz

xoşgəldiniz. buyrun. xoşgəldin. qutvarış. qarşalış. qarşı alış. velkam.

xoşqovl

sözün tutan. tuturuqlu. tutruqlu.

xoşlamaq

tutğunmaq. bəğənmək. dadğanmaq. dad, həzz almaq. ləzzətlənmək. -qonaqlar
yeməkləri tutğundular.

xoşlamaq

yaxturmaq. yarturmaq. yartuqmaq. bəğənmək.

xoşlamaq

yaranmaq. bəğənmək. -oğlan qızı çox yarandı.

xoşlamaq

yosmaq. yosunmaq. yosnamaq. isnəmək. islənmək. xoşu gəlmək. bəğənmək.
-hər nə verdim yosmadı.

xoşlamamaq

-olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq: üz çevirmək. nərsədən darılıb
qayğınmaq. tutulmaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq.
kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək.
büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz.
qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}.

xoşlamaz

yaranmaz. bəğənməz.

xoşlanma

xoşluq. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu.
qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt.
sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət.
fərəh. nişat .
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-bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq: . səğirmək. səğrimək. əsğirmək. - içqi
başa çıxıb səğirir.

xoşluq

1. xoşlanma. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü. qovu.
qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş.
sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz.
ləzzət. fərəh. nişat 1. xoşallıq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış.
coşu. şovq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş.
sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş.
söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb
geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət.

zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. qutluq.
xoşbəxlik . -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır. bayırda) . 1.
sayalıq. yumuşaqlıq. 1. xoşluğ. yoğşuluq. yoğuşluq. sığalıq. sığlıq. sıyalıq.
sıylıq. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya
gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz:
arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.
-əlizə bolluq, könlüzə xoşluq. (alqış)
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq
qoşuna. (qoşuna: cütlükdə)

- arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis).
xoşluqları

-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa.

xoşu

-xoşu gəlmək: yapışmaq. yoğuşmaq. ləzzət vermək. -heç nə biləmə yoğuşmur. yapışır: yoğşur xoş gəlir. -yapışmır: yoğuşmur: xoş gəlmir. -yapışan: yoğşan.
yoğuşan: xoş gələn. -yapışsın: yoğuşsun. xoş gəlsin. -yapışdıran: yoğşadan: xoşa
gətirən. -yapışdır: yoğşur. xoşa gətir.

-xoşu gəlmək: yosmaq. yosunmaq. yosnamaq. isnəmək. islənmək. xoşlamaq.
bəğənmək. -hər nə verdim yosmadı.
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- xoşuna gəlmək: yaxışmaq. yapışmaq. - bu sizə yaxışdımı. - ona yaxışmadım:
onun xoşu gəlmədim. - yaxışsa: yapışsa.

xot

xod. süzək. sızağ. nərsənin axın (cərəyan) gücün azaldıb çoxaltma düğməsi. radyonun süzəyin al. -lampay, ocağa süzək ver.

xumarlatan

xumarladan. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. süzgüdürən. süzdürtücü.

süzdürütcü. kefləndirən.
xurəq

xurək yem. yeyim. qəza. qida.

xurəqi

xurəki. yeygi.

xuruş

yağlıq.

xuruşlu

yağlı. (# yavan). -yağlı olsun ya yavan, doğru olsun ya yalan.

xuruşmaq

xuruşmaq. guruşmaq. {> xuruşan (fars)}. şağurmaq. - sellər sular quruşdu.

xuta

xuda < quta < qutad. qutay. -qutay qorusun.

ılıca

yapınca. qapınca. girmə. qızqın. qızqan. qızışıq. qızmaqam. kirəvit. kirəvlik.
kirəvgit. kirəllik. kirənlik. yunaq. yuğunaq. hamam.

ılıman

ılıq. dəngin. mö'tədil. -ılıman quşaq: ılıman, ılıq, dəngin, mö'tədil bölgə. (quşaq:
bölgə. məntəqə. zon).

ılımtırmaq

ılımdırmaq. ılışdırmaq. yenğsürmək. yenğşürmək. mulayimlətmək.

ılıq

ılığ. 1. isti. ısnığ. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca.

dosca. yardağ. yartay. sıcağ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl.
sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) . 1. ılıman. dəngin. mö'tədil. ılıman, ılıq, dəngin, mö'tədil bölgə: ılıman quşaq. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon). 1.

silik. yarı pişmiş yumurta. 1. yılıq. yılqın. yalqın.
-yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə.
ılıqlıqta

-yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə.

ılısıq

yılısıq. yılsıq. ılsıq. əsnək. əslək. əğilən bükülən. elastik.

ılıştırmaq

ılışdırmaq. ılımdırmaq. yenğsürmək. yenğşürmək. mulayimlətmək.

ılqapmaq

yilqapmaq. ilqartmaq. qıvlamaq. qıvmaq. qıncıqlamaq. qıncılıqlamaq. qaçmaq.
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ılqatı

ılqadı. töküldü. -qoşun ılqadı, töküldü: suv axdı.

ılqımlanır

ılqımlanırsağrulur. sanğulur. xiyala gəlir. -keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova.
(ova: ağa. təliyə).

ılqımlanır

sanğulur. sağrulur. xiyala gəlir. -keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova. (ova: ağa.
təliyə).

ılqın

-ılqın yalqına düşmək: sakırmaq. gözü yol çəkmək. sәrab görmək. xəyala qapılmaq,
tutsuğmaq.

ılsıq

yılsıq. yılısıq. ılısıq. əsnək. əslək. əğilən bükülən. elastik.

ıltırım

-ıldırım şaxlatmaq: yışın yışnatmaq.

ıltırımlı

-ıldırımlı burut: yaşğın bulut.

ıqlamaq

ığlamaq. ağlamaq. (gözsıxıtmaq) sıxıtmaq. sıxlamaq. göz yaşın sıxmaq. ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq.

ır

1. ır. ıraq . -yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri
dönməz ır gedən. (ır gedən: ölən) . 1. ur. dır < durur. turur. ( < durmaq). -odur: ol
dur: o durur. -daşdır: daş durur. -eşşəkdir: eşşəkdurur. -yaraşır: yaraşdur: yaraş
durur. yoxdur: yox durur.

ıraq

ır. -yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır gedən: ölən)
-yamanlardan uzaq dur, qarşılınsa belin qır.
-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma)
-utanmazdan ıraq dur, yoxunlaşsan ut qalmaz. (ut: həya)
-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun.
-süslü dilli, boş ürəkdən ıraq ol.

-üzdən ıraq: allah göstərməsin.
-küpə gopdan, gözüacdan, his bağırdan ıraq. (küpə: qurralı. məğrur. kibirli.
mütəkəbbir) (gopdan: lovğadan). (hisbağırdan: öfgəli kimsədən).
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ıraqlatmaq

yıratmaq. ıratmaq. uzaqlatmaq.

ıraqlıq

-dincik kanı, pozuqlardan ıraqlıq, düzüklərə yaxınlıq. (dincik: huzur). (düzüklərə :
təmizlərə)
-uzaqlıqla özgəşilir. (ıraqlıq yadatır, yadlaşdırır).

ıraqtan

ıraqdan. aralı. -çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı
bilə yaxcı işi aralı.

ıratmaq

yıratmaq. ıraqlatmaq. uzaqlatmaq.

ırıqsız

məchul. - ırıqsız ediş: məchul fe'l.

ırmaq

-ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd:
sapay. səpəy. savba. savğa.

ırmaq

üzən. çay.

ırq

sin. soy. nəjad.

ırqac

sinçi. soyçu. ırqut. nəjad pərəst.

ırqalmaq

dalqanmaq. - əsən yeldə qızıl güllər ırqalır.

ırqanmaq

yırqanmaq. silkinişmək. çalxanmaq. sallanmaq. oynamaq.

ırqut

sinçi. soyçu. ırqac. nəjad pərəst.

ısı

- ısı sıt: sırtı ısıq: sırtası ısıq: üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab.

ısınışmaq

ısnışmaq. sıynışmaq. (sıyınmaq: öğrəşmək) birbirini məhəbbəti cəlb edilişmək.
xuy, üns tutmaq. mə'nus olmaq.

ısınma

-evlərdə ısınma üçün qurulan üstü örtülü ocağ: küysü. ( < küy: qor. od). kürsü.

ısınmaq

sıyışmaq. sıymaq. sımaq. sevişmək. alışmaq.

ısıq

- sırtası ısıq: ısı sıt: sırtı ısıq: üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab.

ısırac

-didsil, ısırac, acımtıl, mor dad: sirkəy. sırqoy.

ısıran

dişləngic. iti, acı davranış, sözlərlə azarlayan, incidən. (gəzəndə).

ısıraqı

-ısırağı gün: asrağı gün. ısrağı gün. sırağı gün. ütərəyin. ötərəyin. ütrəyin. ötrəyin.
ötərsi. ötsəyi. üsərəyin.

ısırma

-yemə, dişləmə, ısırma izi: yeniğ. yeyik. yiyik. diş yarası.
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sırqıc. sökür. yırtıcı. azqın. azığ. vəhşi.
-ısırğan out: sancağotu.

ısıtlamaq

ıslatmaq. usutlamaq.

ısıtma

sıtma. 1. issitmə. təb < tov. qorut. qızıq. qızıtma. qızdırma. töğüş. tövüş.

(töğüşnə) çağun. çoğun. həyəcan. hərarət. 1. isitmə. istim. histim. hıstım.
isinmə. isiniş. qızım. qızınış. acılıq. öfgə. hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .
ısız

{usuz. 1. susuz. təşnə. ətəş. -duzlu yeyən usuzlur. 1. duzssuz. gözəl, əti dadlı
olmayan. -ona yanaşma, usuzun biridir. 1. ətacı. -usuz olub hər gələnlə atışma. usuzdan su gözləmə. 1. utanmaz}. ıysız. iysiz. sapqın. şərur.

ısızlanmaq

ıysızlanmaq. iysizlənmək. sapqınmaq. şərurlanmaq. kötülənmək.

ıslanmaq

-çox ıslanmaq: siçana dönmək.

ıslansa

yaşsa. yaşalsa. -uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa odun, od qalmaz.
(uçmaq: sönmək).

ıslaq

sıvışıq. sıvşıq. suvşuq. şeh. nəmli. ritubətli.
-axan tərlə, sızan qanla ıslaq topraq qurumaz.

ıslatılmış

-suda ısladılmış nərsə: suyup.

ıslatmaq

1. ısıtlamaq. usutlamaq. 1. islatmaq. sıvamaq. suvamaq.

ıslıq

ıslığ. ısqırıq. sığılıq. fışqa.
-ıslığ çalmaq: sığırmaq. ısqırmaq. fışqalamaq.

ıslıqışmaq

ıslığışmaq. ısğılışmaq. sığrışmaq. ısğırışmaq. fışqışmaq.

ısnıq

ısnığ. isti. ılığ. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca.

dosca. yardağ. yartay. sıcağ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl.
sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
ısnışmaq

ısınışmaq. sıynışmaq. (sıyınmaq: öğrəşmək) birbirini məhəbbəti cəlb edilişmək.
xuy, üns tutmaq. mə'nus olmaq.

ısqılışmaq

ısğılışmaq. ıslığışmaq. sığrışmaq. ısğırışmaq. fışqışmaq.

ısqırıq

ıslığ. sığılıq. fışqa.
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ısqırışmaq

ısğırışmaq. sığrışmaq. ısğılışmaq. ıslığışmaq. fışqışmaq.

ısqırmaq

ısğırmaq. 1. sığırmaq. sıyğırmaq. çığırmaq. incə ün, səs çıxartmaq. (sutlamaq.
səfir çəkmək) 1. sığırmaq. ıslığ çalmaq. fışqalamaq.

ısqırqan

ısğırğan. sığırğan. siçan türü. (cəvəndə) .

ısraqı

-ısrağı gün: ısırağı gün. asrağı gün. sırağı gün. ütərəyin. ötərəyin. ütrəyin. ötrəyin.
ötərsi. ötsəyi. üsərəyin.

ıssız

1. salıvar. səlivər. səlləminə. yiyəsiz. - səlivər mala göz tikən, alıvar (almalı)
maldan qalar. 1. təkin. boş. kofı. kovı. quru. qoğuq.
- hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız yer: quş uçmaz kərvan
keçməz.

ışıltamaq

ışıldamaq. 1. surquramaq. surlamaq. 1. yaşnamaq. ışnamaq. parıldamaq.

ışıltaq

ışıldağ. yarqıraq. yarğıraq. yalbıraq < yarğıraq ( < yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi,
gözə çarparaq) çaxqıraq. çaxıraq. yanğaq. yalğaq. alovuq. parıldağ. birdən,

qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan). -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında
çırağlar yalbırırdı.

ışıltaquş

ışıldağuş. yarpızqurdu. yarpağan. ulduzğuc (ulduz böcəyi) (şəbtab).

ışıltı

ışın. sucur. suçur. sudur. supur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış. saçış. soçuş.
tovuş. tələlö. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.

ışımatı

ışımadı. yarımadı. çıxmadı. doğmadı. -bizim ulduz yarımadı

ışın

ışıltı. sucur. suçur. sudur. supur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış. saçış. soçuş.
tovuş. tələlö. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.
-ışın sınması: yarığlıq sınışı. inikasi nur.

ışının

-gün ışının dolamlıca saçırdı. (dolamlıca. töləmliklə. töləmlicə. dolamlıqla. bolamlıca.
comətlicə. bolluca solluca. verimliliklı. verimlicə).

ışınları

şuaları. -dan atandan son günəşin ışınları (şuaları): saçğa. - dan atmadan
saçğanmaz: ışınmaz, gün çıxmaz. - saçğa günü tanıdar: günün saçğası, ışığı günün
dəlilidir (günün varlığına dəlilildir) .
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ışğınmaz. saçğanmaz. dan atmadan saçğanmaz. (saçğanmaz: ışğınmaz. ışınmaz.
gün çıxmaz).

ışıq

1. savan. savın. (təpici. iti). açıq. parlaq. dirəxşan. taban. 1. saça. səçə. - saça
düşmək: dan atmaq. 1. yaşın. yarıq. yanıq. yarıqlıq. (firuğ) roşənayi. roşən.

nurani. -yarıq otaq. -yap yarıq nə: çox ışıqlı nərsə. 1. yağqa. yarıq. yağıq. yarqa.
arıq. nur. 1. yarıq. -yarıq ulduz. -yarıq üzlü. -yarıq hava. -getdi gözüm yarığı, qaldı
ağın qarığı (qarığ: kölgə) (ağ günlərdən bir kölgə qaldı) getdi gözüm yarığı, qaldı ağın
qarığı (qarığ: kölgə). 1. {sov. sav. (> suv (fars)}. ( < savmaq). iy. qoxu. tüstü. xəbər.
buran, axan, yayılan, uçan, dağılan, mütəsaid olan nərsə}. -suda qaldıqca savlanır:
iylənir. -burnuma bir sav gəmir. 1. yağtı. -qaranlıqda aramaqdansa, yağtıda
gözləmək, yer. 1. yarlım. yarqın. çağqın. parıltı. 1. yarıq. yartın. -yarıq durum:
mutlu durmuş, yaşam.

-ışıq vur: ışıq sal. (vur: altına al. sal).
- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı)
-kölgəni görməyə ışıq gərəkir, ışıqı görməyə kölgə gərəkməz.
-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək
nərsələr: sırsır. sırsıra.
-ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri: küsük. küsküf. qısqıf. kölgəlik. savran.
sayvan. abajur.

-ışıq saçan: ışıqlıq. yanğsa. yanğsaq. yansa. fanus.
-işte gördük seni dünya, ne gerçeksin nede rüya, bir çəkit çizilmiş suya, yalan ışıq
yalan boya. (çəkit: resim).

-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.
-ışıq saçdırmaq: yumaq. yuğmaq. arıtmaq. içgərləmək. ışqarlamaq. ifşa, faş edmək.
ışıqı

ışığı. yarığı. -getdi gözüm yarığı, qaldı ağın qarığı. (yarıq: ışıq). (qarığ: kölgə) (ağ
günlərdən bir kölgə qaldı).

-ışığı özündən süzdürən nəsnə, maddə: sürcə. şüşə. keçirən.
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-günün, yanan nərsənin çırpan ışığı: şovq. çovq. çoğ. saçı.
-səhnə ışığı: töküz. tökəz.
-kölgəni görməyə ışıq gərəkir, ışıqı görməyə kölgə gərəkməz.
- günün saçğası, ışığı günün dəlilidir. (saçğa: dan atandan son günəşin ışınlar,
şuaları). - saçğa günü tanıdar. (günün varlığına dəlilildir)
- quyruq ışığı: arabanın arxasında olan tormuz ışığı.

ışıqıtmaq

durultmaq safaltmaq.

ışıqlanmaq

1. tanamaq. danamaq. dan atmaq. səhər olmaq. yağtılanmaq. sayqallanmaq.
seçilmək. saçılmaq. 1. tancışmaq. dancışmaq. açlışmaq. (# tüncüşmək). 1.
yarınmaq. yartınmaq. yağınmaq. yağtınmaq. yarımaq. yağımaq. yağtımaq.
yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. tanışmaq. tanğışmaq. oyqunmaq. bidar,
münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq.

ışıqlanmaq

saçarmaq. sezərmək.

ışıqlar

yarınar -tün ertinlə yarınar. (tün: gecə) (ertinlə: sabahla). (gecə sabahla ışıqlar).
-yol yasaların göstərən imlər, işarələr, tablular, ışıqlar: sapan. savan.
-arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar,
ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.

ışıqlatan

ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan.

yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc. aydınladan. oyquran.
oyqurğan. münəvvər, aqah edən. qəndil.
ışıqlatmaq

yarıtmaq. yağıtmaq. yağtıtmaq. yarqıtmaq. yanıtmaq. yandırtmaq.
aydınlatmaq. tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq. oyqurmaq.
oyqutmaq. münəvvər, aqah edmək.

ışıqlı

tanat. danat. darat. yağat. çalat. parat. xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü.
-çox ışıqlı: yap yarıq. -çox ışıqlı nərsə: yap yarıq nə.

ışıqlıq

ışığlıq. 1. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. sayılıq. arınlığ. duruluq. xalislik.

bərraqlıq. saflıq. 1. çıxış, qurtuluş yolu. (nəcat. fəcr) sabah. sapağ. savağ. ( <
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sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq: açılmaq). 1. ışıq saçan. yanğsa. yanğsaq.

yansa. fanus.
ışıqnıq

yançu. yanğçu. şəmdan.

ışıtqıc

ışıqladan. tandıran. tandığan. tandal. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan. yağtıqıc.
yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc. aydınladan. oyquran. oyqurğan.
münəvvər, aqah edən. qəndil.

ışnamaq

yaşnamaq. ışıldamaq. parıldamaq.

ışqarlamaq

içgərləmək. yumaq. yuğmaq. arıtmaq. ışıq saçdırmaq. ifşa, faş edmək.

ışqınmaz

ışğınmaz. ışınmaz. saçğanmaz. gün çıxmaz. - dan atmadan saçğanmaz.
(saçğanmaz: ışğınmaz. ışınmaz).

ıvırmaq

qıvıtmaq. qıvırmaq. sıxıtmaq. sıxlamaq. büzmək. narazılığın bəllətmək.

ıysız

iysiz. ısız. sapqın. şərur.

ıysızlanmaq

iysizlənmək. ısızlanmaq. sapqınmaq. şərurlanmaq. kötülənmək.

ibiq

ibik. pipik. yalığ. yalıc. ( < yal) {yayıl (divan)}. tac. -xoruz yalığı. -toyuq (toxuq)
yalığı.

ibiyi

-su ibiyi: süvluğ. sülük. sivlik. çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü.

ibriq

-çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü: süvluğ. sülük. sivlik. su ibiyi.

icəşmək

1. sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq. sataşmaq.
incitmək. söz atmaq. əl itişmək, ataşmaq. 1. satğaşmaq. ilişmək. - birbirinə
satğaşmaqdan yorulmadılar. - bu savaşmaq değil satğaşmaqdır, heç nəyi düşünmə.

iç

toxu. məğz. çəkirdəyin, qabıqlı kəpəkli nərsənin içi, özü.
- üz, don dəğişir, iç yox: sıy atılır, sığ yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ.
tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
- üz iç: sıy sığat. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür.
bürük. sifət. üz).
-dəri boyası, iç boyasın üstələr.
-iç getdi, güj getdi.
-nərsənin özəyi, içi, iç anlamı: . sillik . silgik. silli. silik. - sözüvün silliyi nədir.
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- göz yaşması iç yanmasın yansısı.
-iç daşmasa, göz yaşmaz.
-iç yanmasa, göz yaşmaz. (yaşmaz: yaşarmaz)
-iç yanar, göz yaşar. (yaşar: yaşlanar)
- göz yaşması iç yanmasın yansısı.
- iç daşırsa, göz yaşar.
-iç üz tovda, dənək pulda. (tovda: qızğınlıqda. sınılıqda). (dənək: sınağa çəkimə)
-sən kim olsan ol açar tov iç üzün . (tov: güc)
-iç geçirsə, güc gedər, dil ölürsə , el ölər.
-nərsənin iç üzün açıb tökmək: sırıtmaq. sıyrıtmaq.
-iç içə girmə: salış. - belə salış görməmişdim indiyədək.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-içə doğru bükük, əğri: sınğıl. - sınğıl sınğıl yerimək: belin büküb yerimək.
-içə işləmək: sinləmək. sinğəmək.
-içə işləmək: sığınmaq. nifuz edmək.
-içə işləyən: savan. savın. (təpici. iti).
-içə dönük olan: (səssiz). sinsi.
-iç içə girmə: salış. - belə salış görməmişdim indiyədək.
-içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa: somut (# tomut: dışa
doğru çəkik, yığıq, düğün)
-içə doğru çıxıq, yığıq: somurtuq. (# tomurtuq: dışa doğru çəkik, yığıq)
- dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa çağlaşar. (sezsə: süzsə).
-baş gözü gördügün qulu, iç gözü duydügün qulu. (qulu: əsiri) .

-iç çəkmək: söfürmək. ah çəkmək. için dartmaq. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq.
yazığınmaq. qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus
yemək. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ edmək.

-iç göz özü, baş göz üzü görür.
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-almayınca heç bir nəyi içivə, heç bir yara iç üzündə iz qoymaz.
-baş gözü gördügün qulu, iç gözü duydügün qulu. (qulu: əsiri).
-damın iç üzünü yapmaq, örmək, boyamaq: tağuşlamaq. taruslamaq. tağuş üzrə
işləmək. çatılamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.

-tapuşun, damın iç üzü: tağuş. tarus. tovaz. tovağ. çatı. səqf.
-iç sıxan: didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı. şiddətli.
şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. beyin buran.

-iç vurmaq: iti iti solumaq. tövürmək. tövgünmək. tavurmaq. tovurmaq. (yaxurmaq)
tövşünmək. tövsünmək. tovsunmaq. higgənmək. ləhləmək.

-iç keçirmək: yaxırmaq. ah, için çəkmək.
-dirsəyin iç üzü: təpəl. (#topal: dirsəyin dış üzü).
içalatla

-ət, ürək içalatla doldurulmuş bağırsaq: kalbas, sosis çeşiti. soxdu.

içalt

içat. batin. (# üstbaş: üzgöz. zahir).

içat

içalt. batin. (# üstbaş: üzgöz. zahir).

içə

-içə çəkilmək: çəkinmək. utanmaq. usanmaq. qısanmaq. oyalmaq. üşənmək.
üzənmək. (# qusanmaq: dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq).

-tanrı odur içdən doğa içə hopa.
içəq

-içgi can sağlığının düşmənidir, gəl içək canımızın sağlığına.

içər

-ağac dibdən su içər, kişi başdan.

-sütdən ağız pişərsə, üfləb üfləb su içər.
içərəm

-eşşək ayar başım olsa (başım sağ olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər).
(yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) .

içəri

-içəri alınan hava, nəfəs, dəm: soluğ < soruq. soluş. soluş. (# salış: dışarı verilən
hava, nəfəs, dəm)
-açıldı qəfəs, girdi içəri, nisgilli biri sevəcən biri.
-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-içəri alma: soğraş. soraş. somruş. sındıraş. sınğıraş. sinğirəş. - qum suyu soğruşar.
-nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək: içmək. simirmək. soğurmaq: sormaq. somurmaq.
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sığırmaq. sınğırmaq. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq.
nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə
sağuran üzündə yığar}.
-içəri qoymaq: soxmaq. soxamaq. soxqamaq. tıxmaq. yığmaq. toplamaq.
yerləşdirmək. -para soxmaq.
-nərsəni bir yana (alta, üsdə, içəri, eşiyə) çəkmək: sürmək. sürgütmək.

içərtəqi

-içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş: sərpə. (> sorfə (fars)}. asqıraq.

içəvləmək

işqurmaq. yendirmək. yemək. utmaq. yutqunmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli
edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə çəkmək. altına qoymaq. geri
qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.

içi

-durub uzanan, yürüyən (uzanıb duran) içi boş yüyə, lülə: durba. burba. boru. lülə.
(tuyub. tiyub. tüb) (latin).

-içi boş nərsiyə çırpınanda çıxan səs: danğ. dan. çanğ. çan. zanğ.
-içi dolu olan nərsə: tonğ. donğ. -donğ qamış.
-içi quşmaş: içinə yün, pambığ sürülmüş parça. sürtük. sürtükə. kürtükə.
-içi keçmiş gücü gedmiş.
-çəkirdəyin, qabıqlı kəpəkli nərsənin içi, özü: toxu. iç. məğz.
-içi keçmiş gücü gedmiş.
-söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək
(iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən
püfləmək).

-təbil, küp kimi içi boş nərsədən çırpıldığda çıxan səs: düpür.
-hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu:
sındı. körük.
-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.
-nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu: siriy. sirəy. siliy.
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siləy. - sözüvün siləyi nə.
-içi boş: sıyıq. çürük. - sıyıq qoz.
-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.
-burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun.
ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.
-içi boş: savarıq. çürük. pozuq. kof. - savaıq yemiş. - savaıq ağac.
-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.
-ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf: saydatin. sərdətin. sadədil.
-ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik, saplıq, saflıq: saydadınlik. saydatinlik. sərdəlik.
sadədillik.
-içi üzü: ruhu cismi. -içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar: . sıxıv. onun bu yaramaz işləri çox sıxıvlıdır.
-içi, sürə işləyən: simic < sinic. sinsi. müzmin.
-nərsənin özəyi, içi, iç anlamı: . sillik . silgik. silli. silik. - sözüvün silliyi nədir.
-sanı var, salmığı yox. (üzü var, içi yox).

-üstü ilə içi bir olmayan nərsə: sır. sirr. giz.
-sinin (qəbrin) içi: sapba < çapba. ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur.
-üstü ilə içi bir olmayan nərsə: sırlı.

içib

-yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən):
səmirgin.
-içib sızmış, əsrük kimsə: küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. köskütük.
köskötük. zırkefli. dadlanmış.
-yeyib içib yatıb gəvşək, təmbəl kimsə: soxum. soxlum.

içiboş

- içiboş kök: toy səmiz. küp səmiz.
-içiboş, yüngül dəmirsi nəsiyə çarpıldığında çıxaran səs: tın. çın.

içilən

-oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.

içilən

-su götürülüb içilən yer: sulağ. suğal. suvat. sutav. sıvat. su başı. (abeşxor).

-yeməyin sorularaq içilən suyu: içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu. şorba.
sorba. ( < sormaq).
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-sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə çörək doğranan suyuq bölümü:
şorba < sorba. sorab. suyuq yemək.

içili

savsaq. sözlü.
-içili nərsə: sürşüm. içinə nərsə sürülmüş olan. -sürmüş kükə: içli kükə. -sürmüş alı:
içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş.

içilmək

soğulmaq.

içimtə

-içimdə ölmüş artıq qalmamış könül, gömməyə bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül:
göyül. istək. həvəs).
-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili
məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

için

ruhun. - için, ruhun açıqlamaq: anlamın açıqlamaq. uçuğun çıxarmaq. uçurun
çıxarmaq. - uçursuz: anlamsız.
-nərsənin için boşaltmaq. soğurmaq. soğurtmaq. soğuymaq. sökmək.

-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

-için sürdürtmək: için, bağırsağın boşaltmaq, təxliyə etdirtmək. (sürdürtmək:
nərsəni bir yerdən çıxartmaq, boşaltmaq).

-için, ah çəkmək: yoxurmaq. yaxurmaq.
-atalarsözü, için sözü.
-için çıxartmaq: təkinə yetmək: (təkin. : dibinə).
-birinin, bir nərsənin oy usun, için, fikrin arayıb öğrəşmək: usmaqlamaq. içləmək.
içinləmək. oyalamaq.

-ah, için çəkmək: yaxırmaq. iç keçirmək.
-için dartmaq: söfürmək. ah çəkmək. iç çəkmək. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq.
yazığınmaq. qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus
yemək. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ edmək.

-ağ qoyunu görənlər, için dolu yağ bilər. (bilər: sanar).
-işin için bilmək: ucun başın bilmək. (uc: göt).
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-için çəkib ağlamaq: sığıtmaq. sağıtmaq. sağutmaq. hıncqırmaq.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin
gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.
-yalnızlıq çevrənin boşalması yok, başın boşalmasıdı. (için yoxalmasıdır)
- üzün, donun dəğişmiş, için yox: sıyın atmış, sığın yox. (sıy: saya. sayağ. sıya.
sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-için çəkmək. sıtqamaq. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq.
tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü) oysalanmaq. qussələnmək. könüklənmək.
mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq.
-için çəkmək: sınğılmaq. sınğırmaq. hıncqırmaq.

içinə

tininə. -{donuna baxma, tininə (içinə) bax})opraq yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan:
sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman). (opraq: köhnə).
-ağır ağır enmek, girmek, etgiləmək, tə'sir edmək, içine işləyib girmək: sınğmaq.
-öz içinə çəkdirmək: sindirətmək
-öz içinə çəkilmək: sindirəmək.
-özünə, içinə çəkmək: sinmək. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. çəkmək. cəzb edmək.
-sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma:
sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.
-somurub, içinə çəkmək: somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. sortdurmaq.
sotdurmaq.
-içinə salmaq, işləmək: sıxılmaq. - hər gördüyünə ya sıxılır, ya sıyılır: sevinir.
-nərsənin içinə görə yanı, qırağı: sapa. sopa. sava. sova. kənar. - şəhərdən sava
keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar.
-haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə
-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.
-içinə hopmaq, keçmək: sınmaq. sınımaq. içmək. - suyu səp sinər yerə, sözüvü qıl
sığar yerə.
-içinə salmaq: sinmək. dalqınmaq. içində saxlamaq, gizləmək. - bu olayları sinmişdə,
sindirənməmiş.
-içinə salan: içirtin. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. sinsin.
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-yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer: kovzuluq.
kovuzluq.
-içinə qoymaq: salmaq. - buları hələlik sandığa sal baxalım. (sandağ: pul qoyulan
qutu). - geyimlərin saldağa salıb, bağlayıb çıxıb geddi. (saldağ: yəxdən. çəmədan). götürüb çüntüyənə saldı: cibinə qoydu. - biriynən qonuşanda əllərivi çüntüyüvə
salma: cibivə qoyma.
-körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. salıncağ çevirmək, yırqalamaq.

-içinə almaq, çəkmək, sindirmək, sındırmaq: sormaq. soğmaq. əmmək. əmərək
içmək. özünə çəkmək.

-içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu: yeməyin sorularaq içilən suyu. şorba.
sorba. ( < sormaq).

-sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə çörək doğranan suyuq bölümü:
şorba < sorba. sorab. suyuq yemək.

-içinə nərsə dərilən, toplanan qab: dürgək. bürgək. dərgək. tobra. buxca.
-içinə nərsə sürülmüş olan: sürşüm. içili nərsə. -sürmüş kükə: içli kükə. -sürmüş
alı: içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş.

-içinə yün, pambığ sürülmüş parça: içi quşmaş. sürtük. sürtükə. kürtükə.
-içinə çəkmək: yenmək. yemək. qatlanmaq. dayanmaq. götürmək. daşımaq.
təhəmmül edmək. tutnulmaq. qəbullanmaq. anlamına gəlmək.

-içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş: sürmüş alı.
-içinə almaq: tutmaq. ehtiva edmə. -göyü bulut ( < bürgüt), dağları duman tutdu. -bu
kitab nə tutur.

-öz içinə, xiyalına batmış olan: dalma. dalqın.
-içinə çəkmək: sinəyə çəkmək. altına qoymaq. yendirmək. yemək. utmaq.
yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. basdırmaq.
geri qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.
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-içini cibini yaşurğan (sözlərini yaşurğan), eldən qalar yadurğan (qərib).
-nərsənin içini boşaltdırmaq, çəkib çıxardırmaq: soğurtulmaq. soğuydurmaq.
-inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa içini (işini).

içinim

zatən. - içinim yaralı, vurmayın onu.

içinləmək

içləmək. usmaqlamaq. oyalamaq. birinin, bir nərsənin oy usun, için, fikrin
arayıb öğrəşmək.

içinmək

sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına
girmək. çökünmək. dalınmaq. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək.
azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.

içintə

- qanlı qanlı içində görünür. (iş işi görünür)
-buruş barış sönməz döğüş içində
-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.
-içində saxlamaq, gizləmək: sinmək. dalqınmaq. içinə salmaq. - bu olayları
sinmişdə, sindirənməmiş.
-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.
-qutluq, içində yatır, çölün arama. (qutluq: xoşluq. xoşbəxlik). (çölün: çöldə. bayır.
bayırda)
-söz var el içində, söz var ev içində.
-söz var əş içində, söz var ər içində. (əş: ərarvad)
-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən,
dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
-içində, üstündə olan hər nədən ayrılmaq, tökünmək: soğunmaq. arınıb boşalmaq.
-böyük qapı içində olan kiçik qapı: quzuqapı. quzuqapısı. qapıquzusu.

-böyük bir nərsənin yanında, içində olan kiçik nərsə: quzu. (quzuqapısı.
qapıquzusu. böyük qapı içində olan kiçik qapı).
-el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman.
səpmən.
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-el içində seçgin, güclü, bilgin kişi: saltan. başdağ. padşah. sultan.
-doğruluğu tapa bilsən içində.

içintəqi

- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer,
toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).
-içdəki, içindəki üzə çıxılmaq, sızılmaq: üzümək. -küp kimi (içindəki) üzüdü.

içintəqin

-içindəkin boşanmaq: tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. axınmaq. -şabaş
axındı. -çöp qabı töküldü. -qurdu töküldü: ağısı, zəhərəri, qaşınması, ətacılığı
dışarıqı, açıldı.

-içindəkin, gizin, sirrin qapmaq: ürəyin almaq. (birinin saqqızın oğurlamaq.
usmaqlamaq).

içintətir

-kötülük dışarda değil, kişinin içindədir. (kişinin: adamın).

içiq

içik. içrik. utuq. utçuq. uçuğ (ruh). sins. anlam. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün
ruhu. - uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz:
anlamsız.
-içik səvəd, səbəd: sələ < səvələ. səvərə.

içiqi

-içigi sağan, süzən: saqi < sağır.

içiqiliq

içigilik. içgi qabı. sağır. saxır. sağur. saxur. ( < sağlamaq. saxlamaq).

içir

-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

içirtin

içirtin. içinə salan. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. sinsin.

içirtmək

-su içirtmək: suğartmaq.

içivalmaq

sormaq. içmək. sinirmək. -bu parça tər (su) sormaz. -su soran parça.

içivə

diləyivə. niyyətivə . -dediyin işivə uysun, duyduğun içivə.
-almayınca heç bir nəyi içivə, heç bir yara iç üzündə iz qoymaz.

içləmək

içinləmək. usmaqlamaq. oyalamaq. birinin, bir nərsənin oy usun, için, fikrin
arayıb öğrəşmək.

içlənmək

uclanmaq. baş vermək. başaqlanmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

içli

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

1. soruq. soruğ. diqqətli. açıqgöz. duyqulu. -soruğ başlı. -soruğ qılıqlı. 1. təkli.
tikli. məzmunlu. möhtəvalı.
-yağlı, içli kükə: yarma yoğa.
-içli dışlı: doğus dürüst. doğru dürüst. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq.
yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola
verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan.
canciyər. muxlis. sadiq. səmimi.

içliq

içlik. 1. sinik. - döşək siniyi. 1. sırmıq. sırlıq. birbirinə sırılan, tikilən iki nərsə

arasına qoyulan yün, parça, nərsə.
içmək

1. çəkmək. əmmək. utmaq. sorumaq. sormaq. somurmaq. soğurmaq. (#
sağırmaq). 1. sormaq. içivalmaq. sinirmək. -bu parça tər (su) sormaz. -su soran
parça. 1. sınmaq. sınımaq. içinə hopmaq, keçmək. - suyu səp sinər yerə, sözüvü
qıl sığar yerə. 1. sığırmaq. sınğırmaq. soğurmaq: sormaq. somurmaq.

simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu).
{# sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt
sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar}

-əmərək içmək: əmmək. sormaq. soğmaq. özünə çəkmək. içinə almaq, çəkmək,
sindirmək, sındırmaq.

-it pişiyin yeyib içmək qabı: yalağ. çalağ.
-qabı çevirib, başına çəkmək, içmək: tikmək. dikmək.
-and içmək: anğlamaq. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək.
-su içmək: suvlamaq. soğlamaq.

içməli

- içməli, gözəl su: sağ su.

içməqli

-yeyib içməkli qonağlıq: şölənğ. şölən. şöləngə. qurama. sallıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi,
təşrifatlı çağrış.

içməyə

-su içməyə, keçməyə, yuğunmağa əlverişli yer: suvat. suvla. suval.

içqərləmək

içgərləmək. ışqarlamaq. yumaq. yuğmaq. arıtmaq. ışıq saçdırmaq. ifşa, faş

edmək.
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- alkolsuz içgi: silik. çalıq. qafasız. məngəfə.
-içgi bulunmayan, içgi yasaqlı şəhər: yanğ balığ.
-içgi dəlisi, düşgünü: sucuğ süycünü.

-içgi can sağlığının düşmənidir, gəl içək canımızın sağlığına.
-içgi bulunmayan, içgi yasaqlı şəhər: yanğ balığ.
-içgi içtəkəni (istikanı): sağrıq. (çaxrıq) bardaq > badə.
-içgi süzən, dağıdan: sağər. sağar. (> saqi (fars)}.
-sərt, tün araq, çaxır, içgi: salqı. çözəlti.
-içgi qabı: içigilik. sağır. saxır. sağur. saxur. ( < sağlamaq. saxlamaq).
-oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.

içqin

içgin. 1. içsin. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. çökənsək. çökəsik. daştutmaz.

dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı. qoltuqçu.
qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı.
qoyçu. quyçu. üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi. 1. səmimi. (# uçqın). 1.
içdən. tutqulu. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi.
içqini

-yeməyi, içgini qavlara bölən kimsə: süzüçü. süzüvçü. sızıçı. sızıvçı.

içqinliq

içginlik. içdənlik. tutqu. tutşılıq. tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət.

içqiv

içgiv. işgif. soruq. soruğ. hər nəyi özünə alan. alınqan. tez etgilənən. təsirpəzir.

nifuzpəzir. -soruğ uşaq, kimsə.
içrə

-el içrə düşsə tazıt, bəlinməz birbirindən varlı nə yazıq. (tazıt: ürküş. vəhşət).

-əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə. (süzülmə:
əkilmə).

-könlüm içrə tamdıran od, kimdir ol. (tamdırmaq: < yandırmaq. yaxdırmaq.
odaşdırmaq).
-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız,
bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm)
-yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı, üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa
duğalı. (budur yasa duğalı: təbii qayda budur)
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-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən kişisən.
-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.

içriq

içrik. içik. utuq. utçuq. uçuğ (ruh). sins. anlam. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün
ruhu. - uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz:
anlamsız.

içsin

içgin. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. çökənsək. çökəsik. daştutmaz.

dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı. qoltuqçu.
qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı.
qoyçu. quyçu. üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
içsiz

suvama. sovama. iş bilməyən. üzdə olan.

içtə

içdə. evdə. -kişi işdə çörəyi içdə olmalı. (içdə: evdə).
-içdə olan güdü, həsrət: sürgüt.
- gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.
-sevinc üzdə, mutluq içdə olur.

içtən

içdən. 1. içdin. içdən gələn. doğal. 1. içgin. tutqulu. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi.

1. öz. səmimi. məhrəm. xudi. -dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz:
(dəğmə: hərkəs). hər yetən kişi öz olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz). 1.

candan. canciyər. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı.
tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin.
insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. doğus dürüst. doğru
dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. dəğişsiz. təkişsiz. sağday. sayaq.
sıyaq. təbii. taarifsiz. - dəğişsiz. söylürəm bizədə gəlin.
-içdən yuvarlaq oyuq olan: güvbəz. gövbəz. govbaz. kövsək. (#gümbəz. gömbəz.
gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan)
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.
-içdən, altdan işləyən: enik. inik. sinsi.
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-içdən, ürəkdən doğan duyu, hiss: sin. sim. vicdan.

-içdən gələn: içdən. içdin. doğal.
-tanrı odur içdən doğa içə hopa.
içtənliq

içdənlik. içginlik. tutqu. tutşılıq. tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət.

içtənq

içtənğ. yar. öziç. özək. məğz. nərsənin içi. -palıt ağacın yarı: məğzi.

içtəqəni

-içgi içtəkəni (istikanı): sağrıq. (çaxrıq) bardaq > badə.

içtəqi

-içdəki, içindəki üzə çıxılmaq, sızılmaq: üzümək. -küp kimi (içindəki) üzüdü.

içtin

içdin. içdən. içdən gələn. doğal.

içüzü

vicdanı. -verməyənin bir üzü qara, verənin iki üzü, alıb verməyənin içüzü qara.

içyaqı

içyağı. yağrı. canyağı.

il

- il sapın: hər il. (sapın: sayın. hər. tamam. həpsi).
-bolluq il: süt ili.

-il o təbar: el qəbilə. soy toy.
ilac

yam. dava. dərman. -yam otu: bitgi dərman.

ilan

sırman. sıyman.
-ilan soxdu. (soxmaq. tıxmaq. döğmək. təpmək).

-başı yastı ağılı ilan: yatağan.
ilanı

-dağına görə dumanı, yerinə görə ilanı.

ilantan

-adama oxşar yamandan, yaxşıya oxşar ilandan qorx.

ilçə

sektör ( < sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. elçə.
nahiyə. hovzə. dayirə. belt. bölək. bilok. bağral. orçın toyran (toğran) özəl yer,
durum. band. zon. rejyon.

iləmək

taxmaq. (nərsəni nərsiyə) ötgüzmək. yerlətmək. -əti şişə tax: şişə çək. -gül taxmış
sinəyə: gül iləmiş göğsünə.

ilən

- sənətiz ilən öğünün: ərdəm bilən öğlənin.

iləniş

1. çiləniş. 1. çiləyiş. şikayət. şikayətnamə.

ilənişlər

şikayətlər.
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ilənmək

çilənmək. şikayətlənmək.

iləqləmək

iləkləmək. ilikləmək. qapdırmaq. girələmək. girgələmək. ilgəkləmək. düğməni,

toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək.
iləri

-iləri itələmək: sürmək. -dedikcən dayan, baxmayıb sürdü.
-iləri sürmək: səritmək. sarıtmaq. qurmaq. salığlamaq. hazırlamaq. sunmaq.
tutuzmaq.

iləritə

iləridə. sonra. -satılan malın parasın girət (nəğdən) alıbda, malı sonra (iləridə)
vermək: satsürmək. pişfiruş edmək.

ilərləmək

-asda asda ilərləmək: sürünmək. (çəkinmək: asda asda geriləmək).

ilərləyiş

- heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq:salındığı yerdə otlamaq.

ilət

ilət!. tax!. ötgüz!. yerlət!.

iləti

götəriş. götrüş. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. sorağış. sorğayış. (xəbər
vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş.

ilətmək

ulatmaq. uzatmaq. göndərmək.

ili

-süt ili: bolluq il.

ilim

bilim. dolqut. bilgit. sanış. sanğış. daniş.

ilin

-günün xoş keçirmiyən, ilin xoş keçirdənmməz.

ilintiq

ilindik. girifdar olduq. -yağmırdan dinilib, damcıya ilindik. (dinilib: qutlduq).

iliqləmək

ilikləmək. iləkləmək. qapdırmaq. girələmək. girgələmək. ilgəkləmək. düğməni,

toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək.
ilisin

insinik. inənc. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu.
tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) çin sıtqılıy,
çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru
dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

ilişəli

-dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış
durumu: süvgən. züvgən. zırvan. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. - sırnax təkər yol
tutmaz. - bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax
olmuş, artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

ilişəni

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-əlin, çəngəli nərsiyə salıb ilişəni yerindən qoparmaq: sıvarmaq. sıyırmaq. ağacın yapraqların, dalların sıyırıb qoydu ora.

ilişib

-ayağı nərsiyə ilişib səndələmək, düşə yazmaq: satıcmaq. səkicmək.
-ir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq,
burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq: səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.
səpmək. çarpmaq. çalımaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.
-ilişib saylanmaq, qaymaq: sürcükmək.

ilişiq

-(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar: güdür. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz. - güdürün dəngərin yarçıq aç. - güdür açmaq: kərdilər, quylar, neçə su
qaynağı arasında su yolu açmaq.

ilişmək

satğaşmaq. icəşmək. - birbirinə satğaşmaqdan yorulmadılar. - bu savaşmaq değil
satğaşmaqdır, heç nəyi düşünmə.
-nərsiyə ilişmək, dəğmək: satıcmaq. səkicmək.

ilişqi

ilişgi. 1. salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ). irtibat. 1. satış. dərgəniş.

1. toxaç. təlaqi. intibaq. tətabuq. təvafüq. məşmulluq. bağlılıq. vabəsdəlik.
- ilişgi qurmaq: ara salmaq.

ilişqili

ilişgili. dustaq. dostaq. dosdaq. dost. dosd. bağlı. yoğdaş. yuğdaş. yoldaş.

iliştiri

qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc.
qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. nəqd. tənqid.

iliştirib

-bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq,
sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək: səktirmək. səğdirmək. səğirtmək.
səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm
nəyidi məni yolumdan səkdirdi.
-yük ipini sıxmaq üçün bir tikə təxdə ipə ilişdirib burmaq: dalğuc. ( < dalmaq:
soxmaq. soxulmaq).

iliştirmək

ilişdirmək. 1. sırıtmaq. bətləmək. 1. sapışdırmaq. calaşdırmaq. 1. saplamaq.

sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq.
taxmaq. çaqmaq. tikmək. keçirmək. tutdurmaq. yerləşdirmək. salmaq. 1.
soxmaq. suxmaq. sırımaq. -bu kişini kim sənə soxmuş. 1. tikmək. dikmək.
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tutturmaq. bitişdirmək.
- söz toxundurmaq, ilişdirmək: iğnəli qonuşmaq.
-nərsəni birinə soxmaq, ilişdirmək: sırıtlamaq. sığıtdamaq. sığdırmaq. - bu ona
dibiniəcan sırıtmış.

illər

- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı)
-hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.
-keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.

illərti

-daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm, bir xoş salığdan
yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).

illətsiz

ucuvsuz. -ucuz yoxdur ucuvsuz, untay yoxdur sağışsız. (untay: bahalı). (sağışsız:
hikmətsiz) .

illiq

illik. salnamə.

-bir illik dəvə yavrusu: yelək.
-illik dəfdər: sürük: süyək. təqvim. tarix. qeyd. yazı.
illiqtə

-min illikdə öğrənmiş, bir anlıqda itinmiş.

ilməq

ilmək. geçi. kiltə. kitlə. çitlə. tığ. toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri,

çəngəlli şiş, biz.
ilməqli

-aralı, iri ilməkli toxunma: sürgün. süzgün. sızğın. sırğın.
-iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba: ağac səğələrindən, dallarından
hörülmüş qab. savat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.
-qabağı açıq, ilməkli, qolsuz üst geyimi: yelək. kovac. göyəç.

ilq

-kişilərin ilk dediklərinə yox, son etdiklərinə bax. (kişilərin: adamların)
-ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə
(ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
-ilk çıxan göy gövərənti: saçva. saçav. sağav. sağva.

ilqar

-sevməyi sevmək kiminə düşdü, sevgidə ilqar boşuna düşdür. (düşdür: yuxudu.
gümandır).
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ilqartmaq

ılqapmaq. yilqapmaq. qıvlamaq. qıvmaq. qıncıqlamaq. qıncılıqlamaq. qaçmaq.

ilqə

ilkə. ilkəc. ilkəş. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül.

kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy.
quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-canlandırıcı ilkə: sins.

ilqəc

ilkəc. ilkəş. ilkə. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül.

kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy.
quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
ilqəl

ilkəl. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq.

incə. yalxı. yalxoy. nazik. əsil. təməl.
ilqələştirmək

ilgələşdirmək. elgələşdirmək. milliləşdirmək. xalqlaşdırmaq.

ilqən

ilkən. yelkən. sapıq. savıq. iti. yeyin. tünd. səri'. - savıqçapar: aşğınçı. it çapar:
yelkən. foriyyətli, səriüsseyr peyk, qasid.

ilqəqləri

-toxumaçılıqda ipləri, ilgəkləri sıxışdırma üçün işlənən dişli arac: dəfə < təpə.
sürtük. dəfə.

ilqəritən

ilgəridən. ilgəri həm. qabaqcalar. - ilgəri həm burda olmuşam.

ilqəsinin

ilkəsinin böyük oğlunun. -evin böyük oğlunun xanımı: yengə. yanqa.

ilqəş

ilkəş. ilkəc. ilkə. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül.

kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy.
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quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
ilqəyinə

-düğməni, toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək: qapdırmaq. girələmək. girgələmək.
ilgəkləmək. iləkləmək. ilikləmək.

ilqi

əlaqə. -birbirinə ilgi, əlaqə, nəzər, diqqət, təvəccüh göstərmək: sağınışmaq.
səğinişmək. umursuşmaq. sarınışmaq.
-ilgi oyandırmayan: silik. özən, umur, diqqət çəkməyən.
-sevgilə eşq yaşamdır, ilki sonu aranmaz, aransada bulunmaz.

-ilgi göstərmək: düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. baş vermək. -bu işləri mən
düşünmərəm.

ilqilənmək

ilgilənmək. quşu qonmaq. ürəyinə yatmaq. ürək bağlamaq. əlaqəmənd olmaq.
-bıqtıracaq biçimdə ilgilənmək, girişmək: sarlaşmaq. sarışmaq.

ilqilənməmək

ilgilənməmək. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına

vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq.
önəmsəməmək. uğraşmamaq. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş
tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib,
gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

ilqilənməyib

ilgilənməyib. maraxlanmayıb - o sayda ilgilənməyib, bilgilənmədim:
maraxlanmayıb tanışmadım. (o sayda: o barədə).

ilqili

ilgili. sağdıc. sağılı. saydıc. sayılı. sarılı. mərbut. ayid. mənsub. mütəəlliq.
- sola, sol yanla ilgili: sola özgü, məxsus. solız. (çəpgira. çəpgera)
-sağılmaqla ilgili, bağlı: sağıl. sağılmağa özgü, məxsus.
-sağla, sağ yanla ilgili: sağız. sağa özgü, məxsus. (rastgira. rastgera. rasgira) .

-yaşamla, yaşayışla, sağlıqla ilgili, bağlı olan: sağımşı. durmuşi. durumşi. -durumşi
verdiş.
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ilkin. başda. -ilkin sizə demişdim axı.
-ilkin qulaq sonra sıra ağızda.
-bir işi ilkin kərə görmək: bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək. saçınmaq.
saçdamaq. süfdə edmək.
-bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək: bir işi ilkin kərə görmək. saçınmaq.
saçdamaq. süfdə edmək.
-cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.

ilqisi

-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı.

ilqisin

-ilgisin kəsmək: quyruğun düğünləmək. işinə son vermək.

ilqisiz

ilgisiz. silik. əlaqəsiz.

ilqyaz

ilkyaz. qarayaz. alyaz. bahar. (# dal: son. -dalyaz: payız. ).

iltə

-ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm çalı.
(çalı: çər çöp).

iltiq

-ildik vermək: sapalamaq.

im

1. bəlqə (təmr). damqa. tamğac. tağmac. tamaqa (moğol). 1. ünüm. kim.
əlamət. nişan. 1. tanı. tan. işarə.
-im, işarə olunmaq, qoyulmaq: tanılmaq. tanğılmaq.
-nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz, yapışdıran im: yamata.
yamta. yamaça. yamça. yamac. tanqa. tana. etiket. mark.

-im, iz, işarə qoymağa, edməyə yarar hər nə: sür.
-im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça: seçil. seçlə. bələdçik. - yol üzəri
seçil ağacları yel yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.
-geyimdən asılan, geyimə sapılan im, nişan: sırma. yaraq. paqon.
-nərsəni im olaraq göstərmək, təprətmək: saldamaq. satlamaq. imləmək. işarə
edmək. - barmağıyla saldadı.
-im, iz olaraq yığılan daş koması: quşqa.

iməcə

-bir iməcə, amaca yönələn yol: uğrağay. doğru yol. müvəffəqiyyətli. -yolun uğrağay
olsun.
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iməcilik. yartış. əməkdaşlıq. barış. -səpəndə dartış, biçində yartış. (əkəndə
gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış).

iməq

imək. -gizli simgə, siqnal, sinyal, imək, işarə, haçar: sinqıl. sınqıl. rəmz.

iməqləmək

iməkləmək. əməkləmək. sürünmək.

-yeriməyə başlamaq üçün iməkləmək: yerikləmək. yeriksəmək. yersəmək.
iməz

dəğil. -. əslən pis dəğil.

imi

çanı. zili. işarəti. -təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti: acır. ajir. didik. titik. tetik.
sakın. sakıt. sakıc. sakış. çalan. çalanğ. çorqul. alarm. alert. bəllət. öğrət. örgət.
savrat. xəbərdarlıq.
-imi, hədəfi şaşmaq: qəymək. qaymaq. kırıxmaq. yozmaq. sapmaq. yön dəğişmək.

imiləri

-qar, topraq kimiləri sıyırayaq atmaq: kürüşmək. kütümək. kürüləmək. kürələmək.
kürümək. kürəmək.

imləmək

saldamaq. satlamaq. nərsəni im olaraq göstərmək, təprətmək. işarə edmək. barmağıyla saldadı.

imlər

işarələr. -yol yasaların göstərən imlər, işarələr, tablular, ışıqlar: sapan. savan.

imləri

-yol üzərə taxılan yol imləri, simgələri: taxul.

imləşmək

saldaşmaq. satlaşmaq. birbirinə işarə edmək.

imqələmək

imgələmək. saçılamaq. gözünə gətirmək. sağınmaq. səğinmək. təsəvvür

edmək. - yuxuda belə bu günləri saçılayamazdım.
imqəyə

imgəyə. nişana. -atsan imgəyə dəğər oxun doğrusu, bir barığa yetməz yükün
oğrusu. (barığa: mənzilə). (oğrusu: əğrisi).

imsiz

tanımaz. tanmaz. işarəsiz.

inam

-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.
-uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər,
iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər. (uma: bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq,
ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən. qonaq).

inamlı

sağday. sayaq. sıyaq. imanlı. mö'mün.
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-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

inan

-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

inanan

-yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib:
inanıb) .

inanc

-boş inanc: salanaq.
-inanc başlayında, usluq susar, oyu gidər. (usluq: məqulluq).

-inanc qolu: toy. məzhəb. firqə.
inancıyla

-sancılanan yılığın (heyvanın) qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ:
sancı çubuğu. sancı kötəyi. sancı kötüyü.

inanclar

-inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa işini (içini).

inanıb

işənib. -yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz.

inanılan

sağın. sağınıl. sınalğan. bağdallı. e'tibarlı. mö'təbər. mö'təməd.
-sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac)
çubuğu: sancı oxu.

inanılmaz

sağınılmaz. - sağınılmaz gözəllik.

inanma

-körpü üsdə yol üsdə söz verənə inanma.
-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

inanmaq

1. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək.
dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq.
onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq.
yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o
demək deyir ki onadın. 1. yendirmək. yemək. utmaq. yutqunmaq. içəvləmək.

işqurmaq. əzbərləmək. bəlli edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə
çəkmək. altına qoymaq. geri qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək.
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düşlətmək. səbr editmək.
-nərsiyə gərçək kimi inanmaq: tanımaq. tanğımaq. tanalmaq (tan almaq).
inanmayan

-düşünüb inanmayan: qansayamayan. qanıqsayamayan. düzüquylu başa
düşməyən. -ölümlügə qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir
gün öləcəkli olduğuna).

inanmış

inaq. andaq. - - inaq igid könlündə, yəhərlənmiş at yatar.
-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş
sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

inantırma

-öğüt danışıq, tüşrütlə (movizə nəsihətlə) birin bir duruma soxsutma, bir nərsiyə
inandırma: dalğıt. dalıt. sanlıt. sanğıt. təlqin. ilqa.

inantırtmaq

inandırtmaq. tutqızıtmaq. bəddəmək. -tutquzutsan ona söz, gözü gözü düğünlə.

-öğüt danışıqla (tüşrütlə, movizə nəsihətlə) birin bir duruma soxsutmaq, bir
nərsiyə inandırmaq: dalğıtmaq. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq. təlqin, ilqa edmək.

inaq

andaq. inanmış. - - inaq igid könlündə, yəhərlənmiş at yatar.

inc

-inc dallardan hörülmüş qab: səvəl. səbət. sələ. ( < savmaq). sağıc. savdıc.

incə

1. işgə. yupqa. yufqa. yuvqa. yıpqa. -yupqa kölgəli: yupqa sayalı: (kölgəsi yupqa).
1. yuxa. yoxa. işgə. -yoxa saç. 1. yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl.
qılqal. qılqan. qılnıq. qımşıt. qılı. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli.
qanalı. qiymətli. 1. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz.
süssüz. açıq. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. sıpda. çıpda. işgə. nazik.
- çıpda boylu. 1. seçik. nəzif. - seçik söz.
-hovlu, qalıda olan incə tüklər: saçaq.
-incə gecim: təkəlti. təkaltı. həsir.
-(darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar: toxuma araclarından tökülən qırıntılar.
kürküt. körküt. çürçüt. çörçüt. tiftih.
-incə təxdə: saçaq.
-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama.
sinəriz.
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-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs: sıyrığ.
sığrığ.
-incə göz ələk: sil.
-aralıqsız, incə tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq.
çitələmək. kitələmək. kökləmək.
-incə gəz, xətt: damar. sınar. şiyar. - sınarıq: gəzik. xətli.
-incə gilli, sırlı şirli saxsıdan yasalan nərsə:sırağıl. siramik.
-incə incə yağmaq: sivələmək. səpələmək.
-incə işgə çuxur, iv, yolağ: . sınğırığ. - yağış dağları sınğırığlara bəzədi.
-pənir qurdu kimilər, çox incə qurd: sırçığ. sıçığ.
-incə tıraşa: soxa. sox. tiriş. dilic.
- incə çubuğ, mil, milə: tingə. təngə. singə. qınqa.
-hər nəyin ən incə, əl tutan yeri: sapaldağ. boyun. - yazığın sapaldağına birdənə
endirdi.
-incə qamışlardan toxunmuş tutu, pərdə: saratuq. alaçığ. alaçiğ. sərapərdə.
-incə şüvlərdən, zuğlardan hörülərək toxunan qab: səbət. çəpət. sələ. çələ.
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab: səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə
-incə yağan yağmır, qar: səpgən. sərgən. sərili nərsə.
-incə, yumşaq, yüngül olan: sapıq. savıq. (> səbok (fars)}.
-çox incə, iti, kəsici arac: tiğə. jilet.
-çox incə, yazıq (nazik) olan: sırğı. sirgi. sızğı. sizgi. - əriyib sızğıya dönmüş bir
gənc.
-incə ün, səs çıxartmaq: sığırmaq. sıyğırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. (sutlamaq. səfir
çəkmək)
-incə, az axan nərsə: sızacığ. cırcır. - sızacığ qırnayla yuğunmağ güc olur.
-lobyə səğəsi kimi çox üzük, incə, düz səğə, çubuğ: sırçığ.
-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
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toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.
-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə:
sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. sırğım al boya: ət rəngi.
-uzun, incə, əsnək çubuğ: sırıb. sırıq.
-yonulmuş, incə, uzun, düz olan nərsə: sıy. sıyıq. sırıq.

-incə teldən toxunmuş duzağ, ağ, tələ: tozaq.
-incə könüllü, doğalı, təbli: yupqa. yufqa. yuvqa. yıpqa.
-qovuşan nərsələrdə incə ağızın, ucun, gen yana keçdiyi yer, birləşmə yeri: sürət.
sirət.

-gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi: sorğıc. soğıc. zar. sar. -uşağ tərləsə
yapış soğıcları tez yanar: (yapış: iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük
yerləri).

-nərsənin incə, həssas çəki, nuxdəsi: sorğıc. soğıc.
-burqu, pincdə olan incə dişlər: yalav. yalağ. (çalağ). qırış. qırıc. dəndə. dəndənə.
iv. (yiv. iğ). -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş.

-incə, kip tikiş: yığ tikiş. (yığı: tığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin bol, sıx
olanı).

-incə ipək toxu: torğu. hərir. diba.
-incə naxış: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ.
-incə, əprik, yumşaq parça: yələk. diba.
-incə, gənəbol üst geyim: yələk.
-hər nəyin uzun, incə olanı: tingə. təngə. singə. qınqa.
-incə gecim: təkəlti. təkaltı. həsir.

incələb

sinciləp. incədən incəyə. özənlə. umursuk. diqqətlə.

incələmə

çincələmə. sürcə. sorca. soruş. sorcuş. sorcamışi. soracmışi. arcamışi.
aracmışi. arama. araştırı. axtarma. arqış. təhqiq edmə.
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çincələmək. 1. sürcəmək. sorcamaq. soraclamaq. soracalamaq. soruclamaq.

arcalamaq. arşatlamaq. araşdırmaq. axdarmaq. təhqiq edmək. 1. sınamaq.
işləmək. 1. sürcəmək. sürcətmək. sorcamaq. aramaq. araclamaq. araştırmaq.
axtarmaq. qarqanmaq. təhqiqləmək. 1. sökmək. 1. saçılamaq. saçlamaq.
araşdırmaq. 1. sinciləmək. gözədən, süzgəcdən keçirmək. incədən incəyə,
özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq. tədqiq edmək.
-əllə incələmək: yoxlamaq. saylamaq. kovlamaq. kovalamaq. - heç bir nəyin
yoxlamadan alıb getdi.

incələyən

çincələyən. sürcə. sorcaçı. sorşucu. sorcuçu. sorcaçı. soracçı. arca. aracıçı.
arayan. araştıran. axdaran. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq. muhəqqiq.

incələyib

-dalın tutub incələyib araştırmaq: sırıtmaq. irdələmək.
-incələyib çözələmək, gözələmək: sınğılamaq. sınqalamaq. sınalamaq. sınıtmaq.
sınlamaq. sınamaq. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla.

incəliq

incəlik. yorğuş. yorğuluş. zərafət. siliklik. nəzakət.

incəliqlə

-incəliklə araşdırmaq: yol saymaq.

incəliqləri

-təməldə olan incəlikləri qoruyub işləmək: sap sağlamaq.

incəliqlərin

-işin sonuncu incəliklərin işləyib bitirmək: sabanvemə. suvermə. suvarma.

incəlmək

darağmaq. daralmaq. qısılmaq. kiçilmək.
-uzanıb, incəlmək, işgəlmək: sapımaq. salpımaq.
-arıqlayıb incəlmək: torunmaq. -aclıq yoğunladıqca (bətərləşdikcə), hər bir yoğun
torunar. 1. aşınıb yofunmaq. -tornmuş parça tez cırılar.

incət

incət!. seyrət!. sızğat!. süzgət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt: yüklət)

seyrəşdir. yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.
incətən

-bir konuda incədən incəyə danışmaq: süzləyib sözləmək.
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək.
(> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara
sezinmək.
-incədən incəyə, özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq: sinciləmək.
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incələmək. gözədən, süzgəcdən keçirmək. tədqiq edmək.
-incədən incəyə: sinciləp. incələb. özənlə. umursuk. diqqətlə.
- incədən incəyə, araq araq qaramaq: sap salıb baxmaq.

incətib

-nərsəni incətib uzatmaq: sırbamaq. sürbəmək.
-nərsənin ucun incədib uzatmaq: sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz
nərsə. -sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq. sovrutmaq.
soğrutmaq. sivitmək. sıypıtmaq. süngütmək. ititmək. -qələmin ucun çox soğrutsanız,
tez sınar.

incətmək

-gedgedə ititmək, incətmək: şişləmək. şişlətmək.
-incə lay, qat götürərək nərsəni işləmək, incətmək: yortunmaq. yontamaq.
yonğamaq. tortunmaq. tortuşmaq. rəndələmək. -ağac tortunmaq.

incəyə

-bir konuda incədən incəyə danışmaq: süzləyib sözləmək.

incəyə

-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək.
(> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara
sezinmək.
-incədən incəyə, özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq: sinciləmək.
incələmək. gözədən, süzgəcdən keçirmək. tədqiq edmək.
- incədən incəyə, araq araq qaramaq: sap salıb baxmaq.
-incədən incəyə: sinciləp. incələb. özənlə. umursuk. diqqətlə.

incəyiş

çincəyiş. sorc. sürc. sorc. soraca. soruc. sürc. arcayış. arşatış. axdarış. təhqiq.

incimək

1. incinmək. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək.
çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq.
qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) . 1. soğutqamaq.

sorutqamaq. (üz gözün büzmək) qırılmaq. - soğutqamadan qarşıvı dinlə. 1.
üzəlmək. əzilmək. -ağrı çəkən üzələr. -dirik çoxuş uysa üzəlir.
incinmək

yartışmaq. -ağız deyər, qulağ duyar, ürək mənim yartışar.
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inciqli

incikli. saysökər. narahat.

inciqliq

inciklik. küslük. küsüklük.

incir

-yenincir: yenəncir. nobar əncir. (savat: süfdə. savda. ( < savmaq). yenibar. yen.
nobar. təbərzə. tez yetişən bar. ).

incitən

-iti, acı davranış, sözlərlə azarlayan, incidən: dişləngic. ısıran. (gəzəndə).

-nərsəni iyicə, incidən araşdırmaq: yalımlamaq. yarımlamaq.
incitici

-azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq: saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq.
sasıqmaq. sarsıqmaq.

incitmək

1. sındırmaq. qırmaq. üzmək. mə'yus edmək. - ürəyin sındırmaq. 1. sökmək.
sökürmək. işkəncə, əziyyət edmək. - canın sökürüb aldı. 1. sallaşmaq.
salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq. sataşmaq. icəşmək. söz atmaq.
əl itişmək, ataşmaq. 1. sımsıtmaq. sinsitmək. 1. sinsitmək. sırsıtmaq.
sıysıtmaq. 1. duzağ tutmaq. 1. yencitmək.
-dirənib, qurdalayıb incitmək, daraltmaq, yormaq: sırtınmaq.

inən

enən. yeğən. doğurca. qolçağ. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl. quzun. oğul oğlu.

çavluq. çağluq. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.
inənc

ilisin. insinik. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu.
tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) çin sıtqılıy,
çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru
dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

inəq

inək. sığır. (sağır: sağmal. bol sütlü, sağılı olan < sağmaq).
- inək dərisi: sığır sağrısı

-süt verən inək: sağın.
-yol gedənin, yol ardıca ağlama, ürək tövlə deyil, öküz inək bağlama.
-yekə süğülü inək. (süğü. heyvan məməsi).
-hələ doğmamış inək: dügə.
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inildəmək. sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. zarıldamaq. - qolu qırıq it, sabaha can
sinsidi durdu.

iniltəmək

inildəmək. zarıldamaq. sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. - qolu qırıq it, sabaha can
sinsidi durdu.

iniq

enik. inik. sinsi. 1. içdən, altdan işləyən. 1. pisik. qoşluq. qoşğur. ruhi. 1.

ruhani. ispiritüel. espiritüel. 1. gizli. saxlı. - burda sinsi heçnə yoxdur.
inləmə

-ağlayıb inləmə: sığıt.

inləməy

səsi çıxmaz. - inləməy oturun: sakit oturun.

inlətiq

- atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan).

inləyib

-inləyib, sızlağ səs çıxarmaq: siniləmək.

inmək

enmək. sınmaq. azalmaq. düşmək.

inqar

< anğal. tutu. (tutun). sanma. sanış. usuq. usuş. həds. fərz. təsəvvür.

inrəncsiz

utanmadan.

insanlıqın

-bilim insanlığın ortaq değeridir. (bayram özdemir).

insiniq

insinik. ilisin. inənc. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı.

tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) çin
sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
inti

indi. 1. qonda. düz. tez. ir. həmən. dərhal. fovrən. fil hal. -düz ged evə. 1. yağız.

çağız. salığ. hazır.
-indi verilib, başqa çağda alınan borc: süfdə. savda. savat ( < savmaq). (sonraya
qoyulmuş).

-indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək.
bıraxmaq).
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uçuq. sim. sap. tel.
-nərsəni qaldırmaq üçün işlənən qalın ip: daran. darğan. salınqı.
-birinin boynuna ip salıb, sürütləyərək öldürmək: sürtətmə. sütrətmə.
-gön ip: yışıq. sıcıq. sicim. qayış.
-ip, sap ötdürüb, keçirdib tikmək, bağlamaq, qapatmaq: tikmək. tikəmək. kitəmək.
kitgəmək. dərizləmək. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək. ütgərmək. -pitik
üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.
- ip sərmək: ip açmaq, uzatmaq.
-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip,
dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan ( < sarmaq)
- ip salmaq: ip uzatmaq. (salmaq: uzatmaq)
- ucuna ip salıb çəkdilər. (salmaq: bağlamaq. tuddurmaq).
-rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı:sallama sapan.

ipə

-ipə sapa gəlməz: sapdadurmaz. çox oynaq, şuluğ.
-yük ipini sıxmaq üçün bir tikə təxdə ipə ilişdirib burmaq: dalğuc. ( < dalmaq:
soxmaq. soxulmaq).

ipəq

ipək. torğu. toruğ. incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça. -xanımbəyin
torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (böyükxanımın ipəyi çoxdursada,
ölçmədən biçməz).
-incə ipək toxu: torğu. hərir. diba.
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.

ipəş

1. sun. sum. ( < savın). yaxşıqay. uysal. yıpaş. suyşuq. sulu. xoşəxlaq. (#
kötüqay: girtüc. bədəxlaq) xuylu. -yıpaş balam. 1. yıpaş. uysal. səssiz. sakit. yobaş heyvan.

ipəşmək

yıpaşmaq. uysanmaq. səssizləşmək. sakitləşmək.

ipi

-ipi uzatmaq, doğrutmaq: yazmaq. açmaq. yığılını, büzüyü, bağlını, düğünü, qatlağı
açmaq. sərmək. -könül yazan sözlər.

ipin

-sarığın, ipin açır: sağır. - biri yükün sarır, biri yükün sağır: .
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ipinə

-kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə. (qay: pis).

ipini

-yük ipini sıxmaq üçün bir tikə təxdə ipə ilişdirib burmaq: dalğuc. ( < dalmaq:
soxmaq. soxulmaq).

iplə

-bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib,
burulan çubuğ: dalquc. darquc. dilgic. qəmə.

ipləri

- toxumada ipləri tutan ağac: sıyırqı.

-toxumaçılıqda ipləri, ilgəkləri sıxışdırma üçün işlənən dişli arac: dəfə < təpə.
sürtük. dəfə.

ipliq

-iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə: sağanaq.
sağnaq.

ipqıran

sapanqıran. belqıran. çox gücük olan.

ipriq

iprik. sovsur. çox yumşaq parça. diba. hərir.

ipucun

-ölümlügə qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir gün öləcəkli
olduğuna). (qansayamayan qanıqsayamayan. düzüquylu başa düşməyən. düşünüb
inanmayan).

iq

iğ. 1. sökəl. -iğ durtuğu uyuqdur: (durtuq: vəsiyyət). sökəlin vəsiyyəti məsləhətdir.

1. (yiv. iğ). iv. dəndə. dəndənə. yalav. yalağ. (çalağ). burqu, pincdə olan incə
dişlər. qırış. qırıc. -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş. 1. iğdə.
sarqac. masurə.
iqi

-iki nərsənin arasın doldurmaq yerləşdirilən tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq.
soxulmaq). -bu yarıqı dalğıcla (dalqucla doldur). -çəkişin sapın dalğıcla çıxmasın.

-iki günlük gül: sövə gül (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə).
-iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri: yapış. -uşağ tərləsə yapış
soğıcları tez yanar. (sorğıc: soğıc: gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. zar.
sar).

-verməyənin bir üzü qara, verənin iki üzü, alıb verməyənin içüzü qara. (içüzü:
vicdanı).

-baş barmağı iki barmağın arasına qoyub (soxub) vurulan düdmə, yumuruq:
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soxulma. soxrulma. (> soqolmə (fars)}.

-iki yüzü > ikzü. -istəyənin birzü (bir üzü) qara, verməyənin ikzü (iki yüzü). (istəyənin:
diləyənin).

-iki, neçə nərsəni birbirindən savlatmaq, savalatmaq, ayırmaq: sovşatmaq.
-iki nərsəni birbirinə kiplətmək üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə: dalquc.
darquc. dilgic. qəmə.

-bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var.
-döğüşdə atın iki yanın qapayan qalxan: yançıq. at qalxanı, coşunu.
-iki taylı, üzlü: iki yanlı. yanaşıq. -nə yanaşıq adamımış bu gədə.
-iki qıçlı nərdüvan. üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca nərdüvan. tapcanğ.
tovcan. üzüm qanasında işlənən uca çarpaya.

-iki nərsədə birbirinə keçən bölüm: tıxru. tıxrı. -qılıcın tıxrısın uzun götür.
-iki nərsənin birbirə qovuşduran: ulağ. yam. yamaq. -ulağu: yamağu. yamağlıq.
-iki nərsənin birbirinə avlayan, yapışdıran tikə: ağ. ağı. av. avı. ( < avmaq: almaq).
-iki ölçünün arasında qalan bölüm: dönəm.
-iki yaxın vuruşmuş, ötgələrə yem olmuş. (ötgələrə: özgələrə).
-iki yaşa girmiş dana: tükə. tüngə. -dişi tükə.
-iki yaşlıq dəvə: (bir yaşdakına köşək, üç yaşdakına daylaq denir) sürüm. törüm.
-iki nərsəni birbirinə qatıb hörmək, toxumaq, qarışıtmaq: yorğatmaq. sarğatmaq.
çevğətmək. (çərmətmək). məxlut edmək. -sarğalı saç: rəhli sapla hörülmüş saç. sarğalı at: quyruğu rəhli sapla hörülmüş at.

-iki nərsənin qoğşağı, ayrıldığı yer, orun: yarıq.
-iki taydan biri: yartıq. dəngə. lingə. -iki yartıqlı qapı.
-götün iki tayı: yamuz. yanuz.
-iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq: sığra. dərə.
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-atın şaha qalxması, iki dal ayağ üsdə durması: sırıtmaq. şahlanmaq.
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-birbirinə sırılan, tikilən iki nərsə arasına qoyulan yün, parça, nərsə: sırmıq. sırlıq.
içlik.
-iki nərsəni birbirinə bağlamaq, örtələmək: sırmaq. sırımaq. sıramaq.
-iki nərsənin aralığı: sınar. - yolla tükanlar sınarında yolçular dilənçilər oturmuşdular.
-kotun, paltovun, əbanın iki tayından hər biri: sıyıq. sızıq.
-bir budağ, səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri: səksə. bənd.
-iki nərsənin birbirinə çapmasından oluşan açı: sapma. saçma. > çəpmə.
-iki ağızlı balta kəsər: salma.
-iki nərsə arasında qalan boş yer: salma. salmıq. salda.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs: sıyrığ.
sığrığ.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülüb səs çıxarmaq: . sıyrığmaq. sığrımaq. qaşığı qazanın dibinə sürtmə, sığrır canım çimçəşir.
-iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə:sancaq. tutac. tutaş. tuşac.
-iki nərsəni qovuşduran tikə: saldan. çəngəl. qaynaq.
-iki qat arasında qoyulan aralıq: . salğat. - dam salğatında qular yuva qurub.
-hər bir damcı ufaq dəniz, bircə tiniz iki təniz. (tiniz : ruhuz. ruhuq)
-iki qoşunun önçü gücləri çarpışmaq: salçılaşmaq.
-iki saç arasında pişirilən yeməklər: saçarası.
-saçda iki yana ayrılan xət: saçara.
-iki tikəni birbirinə qoğuşduran tikə: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ).

iqiləv

-sayılar {birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

iqinci

-ikinci qab, örtük: bir qabın altına qoyulan ikinci qab. sür. qızaq. bir qabın altlığı.

-sox barmaqla (ikinci barmaqla) barmaqlama: barmağın soxmaq. soxlama.
soxmalama. barmağıynan itələmək, soxmaq.
-qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gümüşdür, üçüncü gün sürüşdür.
-açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan aralıq: sərə. ( < sərmək.
sərəmək)
-bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor,
qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
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qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.
-ikinci əl: silik. nimdaş. köhnə.

iqincisin

-yetimə bir tikə ver, ikincisin özü götər. (götər: götürər).

iqinin

-bir əlin nəsi var, ikinin səsi var.

iqinti

-ikindi yuxusu: tüş ötü. qilulə yastı.

iqisin

-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu
nədir.
-ikisin yel aldı, üçün yolda saldı. (salmaq: itirmək).

iqit

igit. iğid. 1. yavuz <> yubaz. qudurqan. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar.

acqurd. laçın. yalçın. cəsur. gözü açıq. öngörən. 1. saltal. sattal. saytal. sağtal.
güclü. qoçağ. qorxmaz. - saltal kişilər.
-qucaq açar ər yerdən , görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-(saldıran) iyid: şüca'. salar. sallar. salğar.
-sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid: salvadur. sarvatur. sarbatur. sağbatur.
sağqurat.

iqitəbir

ikidəbir. təkdəbir. təhdəbir.

iqitin

-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).

iqiüzlü

ikiüzlü. 1. sərcən. səricən. səriyən. sırıcı. munafiq. 1. saysov.

iqiyə

-ikiyə bölmək: şəqqələmək < satğalamaq . çatğalamaq.
-ikiyə bölünmüş nərsənin bir tikəsi: şəqqə < satğa . çatğa.
-haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə.

iqnə

-bir iğnə düşdü samanlığa, odlandı saman onu tapmağa.

-iğnə taxılan top, yastıq: iğnə topu. təpəngi. təpənək.
-bayağı iğnədən uzun, yoğun, qıyıqdan kiçik soxac, iğnə: soxsu. sosı. sosu.
-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.
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-təmən iğnə: təməngə. çuvaldız.
-iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim:soka. soxa. soba.
-iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq: saput. sapıt. saçut. saçıt.
-uzun, yoğun iğnə. sıyıq. qıyıq. çuvaldız.

iqnəli

iğnəli. dişli. uclu. öclü. toxcanlı. toxnaqlı. sızatan. kəsgin. odlu. acı. yaxıcı.
(əziyyətli. əzablı. sarqıçlı. sarqıslı. rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar.
müzhik. nişdar).
- iğnəli qonuşmaq: söz toxundurmaq, ilişdirmək.

iqnəsaplamaq

-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.

iqnətən

-bayağı iğnədən uzun, yoğun, qıyıqdan kiçik soxac, iğnə: soxsu. sosı. sosu.

iqqişmək

iygişmək. iğgişmək. sasımaq. sasıqmaq. sasrıqmaq. sarsıqmaq. sesikmək.

qoxuşmaq.
iqrən

iğrən. suyuğ. pis. pozuq. -suyuğ gəp: əğib, kifir söz.

iqrənc

iğrənc. sökür. söküt. kərih. çirkin. mənfur.

-iti iğrənc, nifrət, zəhlə gedmə duyusu: təpgi. təpgü. işmezaz. -mənə qarşı bu təpgi
nədən doğur, bilməm.
-iti iğrənc, nifrət, zəhlə gedmə duyusu, işmezaz oyatmaq: təpgitmək ( < təpmək:
itmək). iğrətmək. irgərdirmək. sıyrıtmaq. -sən bu işlərinlə məni özündən lap
təpgitmisin.

iqrənən

-hər nədən siyrilən, sıyrılan, iğrənən: sirgəv. sırqav. sırqov. iğrəngən.

iqrənmək

iğrənmək. irgənmək. yiğrənmək. çiğrənmək. dirgənmək. disginmək. ürpənmək. qorxub tükləri yiğrəndi.

iqrənqən

iğrəngən. 1. sirgəv. sırqav. sırqov. hər nədən siyrilən, sıyrılan, iğrənən. 1.

sırğov. çimçavat. - sırğov yaşamaq çox güc.
iqrəntirici

-saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq: azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq.
sasıqmaq. sarsıqmaq.
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iğrətmək. irgərdirmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). sıyrıtmaq. iti iğrənc, nifrət,

zəhlə gedmə duyusu, işmezaz oyatmaq. -sən bu işlərinlə məni özündən lap
təpgitmisin.

iqtə

iğdə. iğ. sarqac. masurə.

iqtin

iğdin. dərdin. mərizliyin. naxoşluğun. - sökəl iğdin savradı: xəsdə ağrın
(naxoşluğun) sovdu.

iqzü

ikzü < iki yüzü. -istəyənin birzü (bir üzü) qara, verməyənin ikzü (iki yüzü). (istəyənin:
diləyənin).

ir

1. düz. tez. həmən. indi. qonda. dərhal. fovrən. fil hal. -düz ged evə. 1. irit.
sürgən. sürgün. dürtgən. dürtgün. sürə. sürlü. sürətli. çabıq. tez. tələsik. əcələ.
təcili. -sürgən ol. -sürgən ged, gəl. -sürgən iş. 1. satav. satıv. tez.
-ir ir: tez tez. sür sürə. sürəyən. sırıncağ.
-ir dəğiş ir təkiş: həm ziyarət həm ticarət.
-ir ir: tez tez. sıytal. həmməşə. sağır durna. dəvamlı.

irbiri

-sıx sıx, irbiri üsdə qoymaq, çapmaq: tıxınmaq. tuğunmaq. çıpbanmaq. -çuvalı tıxa
basa tıxınmış.

ircili

-sayın, ircili xanım: türkən. türkan. turkan. törkən. bəgim.

irəli

-çevrəni bəkləyən geridə qalar. -irəli!.

irəmiq

irəmik. ərəmik. soğa . sovğa. yetənək. qabiliyyət. sığım. sığa. vergi. (don) .

irənc

arınc. arcın. utanc. utandıran. şərmsaran. şərm avər. sərzəniş amiz. -irənc
olmaz: sarsınmaz. utanmaz. -inrəncsiz: utanmadan.

irərmiş

yetimiş. {dolqa: dalqa. {tarqa (divan)}. qora. salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni
bağlamış, dolmuş dənəsi. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş. (alarmış:
qızarmış)}.

irəşmək

sapılmaq. əkişmək. yapışmaq. - nə mənə sapılmısan, çıx ged.

iri

salvan. yekə. böyük.
-biçimsiz iri, şişman: saltax. şaltax.
-sırınan nərsənin incə qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur: sırımaq. hər nəyi
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yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım sırım, rədif rədif hər
yanın iğnəsaplamaq, tikmək.
-iri tikiş: sırıç. sırç ( < saç. saçı) kök tikişi. atlı qarışqa tikişi.
-aralıqlı, iri tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sırınlamaq. sızırmaq. sızırlamaq.
kökləmək.
-iri yarı: sında manda.
-iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba: ağac səğələrindən, dallarından
hörülmüş qab. savat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.
-iri kənə:sapcaq. (yapışıb qopbayan) salca.
- çox iri yarı, dağlıq olan: boluş. boloş. küt yarması.
-iri dəlikli ələk: quşgözü.
-qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı.
boldaşlı.
-iri dolu dənəsi: gürküt. kütgür.
-iri oğutulmuş nərsə: gürküt. kütgür.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.
-iri yapraq: çalbıraq. yalbıraq.

-aralı, iri ilməkli toxunma: sürgün. süzgün. sızğın. sırğın.
-çox iri, böyük: dağlıq. əzəmətli.
irin

çirk. sarus. sasuq. (sarı su). - yarası sasuqladı.

irini

-irinləyib, irini süzən əşsi, yanaçı (cinsi. muqaribəti) kəsəl: süzək. süzənək {(>
suzak (fars)}. ( < süzmək).

irinləyib

-irinləyib, irini süzən əşsi, yanaçı (cinsi. muqaribəti) kəsəl: süzək. süzənək {(>
suzak (fars)}. ( < süzmək).

irinli

-sulu, irinli qabar, cuş: sızlağıc.

iriq

-ərik yuxudan qalxınca, irik yürbay: təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar. kəsələ
dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox. (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə). {yürbaymaq:
yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.
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-hər nəyin irisi, yekəsi: . gürdək. gurdak. - gürdək üzüm salxımı. - gürdək pitik:
yekə, böyük kitab. - gürdək ev. - gürdək tükan. - gürdək oxul: böyük mədrəsə.

irisin

-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

irit

ir. sürgən. sürgün. dürtgən. dürtgün. sürə. sürlü. sürətli. çabıq. tez. tələsik.
əcələ. təcili. -sürgən ol. -sürgən ged, gəl. -sürgən iş.

iritli

irtə. sürgən. yörgən. yorqa. yeyin. iti. hızlılı. tələsik. əcələ. acil. -ox kimi dağları
sürgən aşdı. -bu qıssa yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. -yörgən at: yorqa at.

irlə

sübhlə. -irlə günorta arası: quşluq. -ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar
çörək dilər yaman qız. (ertir : tezdən).

irməz

-işi irməz: işi değil. -sığac işi irməz, ortun təpmək. (ortun : xərmən). (təpmək:
döğmək). (sərçə işi değil xərmən döğmək). (sığac: sındılac. sığdılac. ötücü quş
çeşiti).

irqənmək

irgənmək. iğrənmək. yiğrənmək. çiğrənmək. dirgənmək. disginmək. ürpənmək. qorxub tükləri yiğrəndi.

irqərtirmək

irgərdirmək. iğrətmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). sıyrıtmaq. iti iğrənc, nifrət,

zəhlə gedmə duyusu, işmezaz oyatmaq. -sən bu işlərinlə məni özündən lap
təpgitmisin.

irqiş

irgiş. teknik. tikiniş. torlam. burlam. (işləyiş) qurcuş.

irqli

irkli. kirli. çirkli. saçmağlı. - saçmağlı paltarı dəğişmək.

irt

irt. yarın. -dün dünə qaldı, gün günün saldı, irt, gələn aldı.
-danirt: danertə. -danirt (danertə) əsən yel: soyağ. sovağ. sabah yeli. səba yeli.

irtaşların

mütəşəggilə cüzlərin. -qarışıq nərsənin irtaşların (mütəşəggilə cüzlərin)
ayırmaq: süzməşmək. -yağ, nəft süzməşmək.

irtə

1. iritli. sürgən. yörgən. yorqa. yeyin. iti. hızlılı. tələsik. əcələ. acil. -ox kimi
dağları sürgən aşdı. -bu qıssa yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. -yörgən at: yorqa at.

1. səhər. -irtə yasda, urta toyda yeyər. (urta: gecin. axşam). (səhər yasda yiyər,
axşam toyda).
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-irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan. - qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri
dönəməz, olum budur başqa yolda olamaz.

irtələmək

irdələmək < əritləmək. 1. əritmək. təktükləmək. təktikləmək. təktihləmək. təhlil,

bərrəsi edmək. 1. əritmək. seçitmək. açıtmaq. təcziyə, təhlil edmək. 1.
sırıtmaq. dalın tutub incələyib araştırmaq.
irtəmə

- keçmiş qutuğ irtəmə: keçmiş xoşbəxtlik ardında olma.

irtəş

ulaş. yetiş. çatış. -düşənlərə yardıma ulaş.

irtət

ulat. yetir. çatıt. -bunu ona ulat.

irtıq

köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. yol üsdə odlu aracların irtin,
sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq
çıxıntılar. sürətgir.

irti

-axan nərsələrin basıncı, hızı, yeyinliyi, irti, sürəti: suvun. sürün.

irtin

1. suvunlu. sürünlü. yeyin. sürətili. basıncılı. hızlı. 1. iti. sürət. sürən. kəsgin.
-yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu
budağlı ağac: sürgü. sürgə. irtıq. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.

-irtin, sürəkli, sürətli gedən araclara verilən ad: yelbasan. yelqoğan.
-yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə
uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq.
sürətgir.

irtiq

sürgü. sürgə. yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına
bağlanan qollu budağlı ağac. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.

irtiş

ortuş. odlaşma. uruşma. -əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz. (əkində:
səpində. sabanda. şuxumda) (sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (örtgün:
ütgün. ortğun. biçin).

irtişmək

yartışmaq. pərtişmək. toxnuşmaq. birbirinə toxunmaq, qızmaq. -ər arvad
pərtişərdə yartışarda: savaşarda barışarda.
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rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava.
savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq,
adam.

isfənc

sonğıra. sorğa. sövğirə. somra. > süngər. su soran, çəkən nərsə.

isiniş

isinmə. sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. qızım. qızınış. acılıq. öfgə.
hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

isinmə

isiniş. sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. qızım. qızınış. acılıq. öfgə.
hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

isitmə

sıtma. ısıtma. istim. histim. hıstım. isinmə. isiniş. qızım. qızınış. acılıq. öfgə.
hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

islanmış

-süt, pənir, islanmış düğünun suyu: sarsu. sürsu.

islatmaq

1. ıslatmaq. sıvamaq. suvamaq. 1. sindirmək. üzsütmək. söndürmək. odun
almaq. günün almaq. oturtmaq.

isləmək

issəmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq.
sevmək. {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
- sə!: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan:
istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün.
sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq:
istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

islənir

-tütdürən tütün islənir: kənkan pox iyi verər.

islənmə

-tütün qopur, islənmə: iz qoymadan iş yap.

islənmək

yosmaq. yosunmaq. yosnamaq. isnəmək. xoşu gəlmək. xoşlamaq. bəğənmək.
-hər nə verdim yosmadı.
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tanıtmaq. tanırmaq. tapşıtmaq. tapşırmaq. buyruq, danşıq, tovsiyə edmək. uşağı kimə tanıtdın. -olan qalanı sizə tanırdım, daha özüz bilisiz.

isqaç

sürqaç. sırqaç. sırqaş.

isqi

sırıq ( < sürük. sürmək. süzmək).

isriq

isrik. isti qanlı. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın.

(xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin
sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
issəmək

isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq.
sevmək. {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
- sə!: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan:
istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün.
sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq:
istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

issitmə

ısıtma. təb < tov. qorut. qızıq. qızıtma. qızdırma. töğüş. tövüş. (töğüşnə) çağun.
çoğun. həyəcan. hərarət.

istə

1. istə!. səysən!. sıysan!. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək.
sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1. istə. sə!: sı!. (issəmək: isləmək. istəkmək.
səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

istəl

1. (bavıt. savıt. çavıt. qavıt). (təqazanamə) istəklik. tutsuq. tutşuq. tuştuc. tutuc.
tuşuc. tutqal. tuşqal. vəsiyyət. 1. istəklik. diləvic. diləngic. təqazanamə.

istəm

istək. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis.
yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav.
soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza.

istəmə

istəmə! səmə!. sıma!. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək.
sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

istəmək

1. köysəmək. küysəmək. könləmək. könükləmək. - boylu qadın yeməyə köysəkçi
olur: ürəyindən keçənə iştahlı olur. 1. barımsımaq. yerinmək. yersinmək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

göyüllənmək. könüllənmək. 1. sağınmaq. sindirmək. yenğimək. yenimək.
yenismək. yensimək. rəğbət edmək. qanğıramaq. yanğıramaq. iştiyaq, meyl
edmək. 1. simək. sımaq. 1. sivmək. sevmək. sevəmək. sımaq. sıymaq.
sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq.
1. soramaq. -sən məni, mən səni sorayım. 1. sormaq. soğmaq. soramaq.
-yalvarıb istəmək: sürülcəmək. sürülcənmək.
- sımıq işləmək. {sımıq: simik. ( < sımaq: istəmək. oxşamaq). şəkil. foto. rəsm.
rəsim. surət. nəqş. təsvir. timsal}.
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa
çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.
-sevişmək istəmək: oğura gəlmək. oğra gəlmək. oğur edmək, yapmaq.
-gedmək istəmək: barımsınmaq
-sizi görmək istəmək, könlü istəmək: sizsəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları
gördükdən son, artıq sizsəmərəm.
-yarıdım (yardım) istəmək, diləmək: sığınmaq. sınğınmaq. (sın. sin: iç) yarsınmaq.
yarsanmaq.
-bir tutudan, tutqudan, bənddən çözülmək, açılmaq istəmək: saçınsıramaq.
çözənsirəmək. 1. {sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. ( < sımaq) söz ardına gələrək
''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır} . - susıraq: susağ: su istmə.
susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə.
-istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət
edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun
salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.
-olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək: qurumsuramaq. qurumsıramaq.
qurumsürəmək.
- bağış, ötüş istəmək: başın ətəyinə salmaq.
-sizi görmək istəmək, könlü istəmək: sizsəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları
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gördükdən son, artıq sizsəmərəm.
-səni görmək istəmək: sənsəmək. - əzizim çox sənsəmişəm: sənsizləmişəm.

-nərsənin olmasın çox istəmək: sürgüt arman. arzu. -ürəyində bir sürgüt qalmasın
diyə verdi.

-nərsəni birindən güclə, dirənclə istəmək, sorğatmaq, qoparmaq, almaq,
qaldırmaq: yoldurmaq. -o nərsə yoldumadan itilib gedməz.

istəməli

səməli. sımalı. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). (issəmək:
isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

istəmətən

-istəmədən oluşan: qoyruq -yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı qoyruq. (buyruq:
istək. həvəs).

istəmətən

istəmədən. səmədən. sımadan.

istəmiyərəq

-istəmiyərək alınmaq, yüklənmək: salınmaq. saldınmaq. sartınmaq. sırtınmaq.
sırıtlanmaq. təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki.

istən

soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi.
rica. diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav.
soğrav. soğraş. soğrar. sorar. sorav. soraş. sual. xahiş. təqaza.
-istəş, istən, təqaza ölçüsü: sürəkə. gediş. axın. satış. -sürəkəli mal. -bu il yemək
ürünləri çox sürəkəli değil.

istənən

-istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət
edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun
salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.
-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.

istənilən

səyəkə. sələkə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq.
sılamaq. sıylamaq. sevmək).
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli
qurluşu: hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.

istənişmə

istəşmə. istənmə. istəyişmə. istəyiş. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma
yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. bağşınalma. bağşınalış.
bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş.
üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik,
əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
istənmə

istəşmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma
yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq.
yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. bağşınalma. bağşınalış.
bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş.
üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik,
əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.

istənmək

1. səyilmək. sıyılmaq. sələnmək. sevilmək. 1. suvsanmaq. susanmaq.
sevsənmək. səvsənmək. sövsənmək. söysənmək.

istənməmiş

sığıntı. sığtı. sığıt. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. sorulmamış. təhmili.
naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq.

istəq

istək. 1. könül. göyül. həvəs. -içimdə ölmüş artıq qalmamış könül, gömməyə
bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül: göyül. istək. həvəs). 1. kövəs. həvəs. -bir
nərsiyə qızqın istək, kövəs (həvəs) göstərmək: yerikləmək. yeriksəmək. yersəmək.

1. xahiş. xastə. 1. tutu. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. qoştax. rəğbət. -tutuzdurmaq: istək, rəğbət qazanmaq. 1. dilənc. diləv.
gələk. -gələym yox. 1. dilənçi. diləvçi. 1. istəm. soraq. sorağ. soraltı. soraş.
sorat. soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb. dər
xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav. soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual.
istən. xahiş. təqaza. 1. könül. göyül. həvəs. -içimdə ölmüş artıq qalmamış
könül, gömməyə bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül: göyül. istək. həvəs). 1. tabış.

tavış < çağış. çavış. tələb. istida. yaxış. sorağ. sorat. xahiş. 1. sevgi. eşq.
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sevda. arzu. 1. buyruq. həvəs. -yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı qoyruq.
(qoyruq: istəmədən oluşan) . 1. səyək. sələk. sılağ. səkə. sıyaq. (issəmək:
isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1.

satav. satıv. dartış. dartışma. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. tutsuq. çıxılda.
da'va. iddia.
-istək, rəğbət qazanmaq: tutuzdurmaq.
-istək, yenğiş, əngizə yaratmaq: təpgitmək ( < təpmək: itmək).
-çaban nəsə yazın o, istək nəsə çalış ol. (çaban: qeyrətin. çalışman).
-iti, aşırı istək, dilək: yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras. -bu yaxtırı yaxır, dondan içəri.
-bir nərsəni almaq, yemək üçün qızqın istək, kövəs (həvəs) göstərmək:
yenikləmək. yeniksəmək. yeyiksəmək. yeysəmək.
-aşırı istək ibram, təqaza: saltaq. salanc. saltağan. dirsənc. basanc. istəyində çox
daynaqlı olan.
-aşırı istək, yeyiş, iştah, könül: gürəlik. guralıq. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım.
qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.
-nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq: qurumsamaq. yerikləmək.
-istək yaratışdır.

istəqan

istəkan. sıkca. sıkıc. sükəc. bardağ.

istəqlə

-birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq: sevişmək. səvişmək. sövüşmək. söyüşmək.
süyüşmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. (soxuşmaq: birbirinə güclə,
basaraq girmək, taxılmaq).

istəqlərimiz

-bilki yol bitsədə, istəklərimiz sonsuz olur.

istəqlərin

-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı).

istəqlərivə

-istəklərivə çatasın: yol yarasın. (yarasın: uğur olsun. xeyr olsun). yolun uğurlu, açıq
olsun. başarılar!. müvəffəqiyyətlər!. nailiyyətlər!.

istəqli

istəkli. süvəyin. sövəyin. süyəsin. söyəsin. susağın.

-çox istəkli: yanğır. yanğur. iştiyaqlı.
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-ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli: qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors.
qorus. qorsuc. qorsan. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul.
yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.
-yapar, istəkli kimi görünmək: satmaq.
- aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq.
qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq.
yancasınmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
-qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq:qurumsaq.
-qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli:
qurumsaq.

istəqliq

istəklik. 1. istəl. diləvic. diləngic. təqazanamə. 1. (bavıt. savıt. çavıt. qavıt). istəl
(təqazanamə) tutsuq. tutşuq. tuştuc. tutuc. tuşuc. tutqal. tuşqal. vəsiyyət.

istəqliqtən

-bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək: savımaq. sovumaq. soyumaq.
zayıflamaq.

istəqmək

istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək.
(issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
- sə!: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan:
istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün.
sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq:
istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

istəqsiz

-istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq: səksənmək. sisginmək. disginmək.
diksinmək. səkinmək.

istəqtə

-eşşəyi durdurma istəkdə deyilən söz: tüş tüş. tuş tuş. hoş hoş.

istəqtən

həvəsdən. -istəkdən, həvəsdən düşmək: soğutqamaq. soğumaq.

istərim

-ağamdan bir at isdərim, verirsə minər gəlirim, verməzsə, dönər gəlirim.

istərsə

-nəcür, nətür, nasıl istərsə: kefinə sıra. kefinə görə.
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istisinmək. seçinmək. yeğləmək. üst tutmaq. bəğənmək. yeyləmək. yeğləmək.
tərcih edmək. ərcəhiyyət, ovləviyyət vermək. - bu donların seçimi (çeşiti) çox
olduğundan seçinmdə güclük çəkdim.

istəş

-istəş, istən, təqaza ölçüsü: sürəkə. gediş. axın. satış. -sürəkəli mal. -bu il yemək
ürünləri çox sürəkəli değil.

istəşmə

istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma
yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq.
yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. bağşınalma. bağşınalış.
bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş.
üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik,
əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.

istəşmək

səyişmək. sıyışmaq. sələşmək. sevişmək.

istəti

-vurmaq istədi: vura yazdı.

istətiyi

-sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma: savsata. səfsətə. çaxnaş.
doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac.

istətiyin

-istədiyin yapanlar, özgürlügün dadanlar
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə. (duyquların
uyqulanar, gerçəkləşər).

istətmək

1. dilətmək. çilətmək. sinəvitmək. sinvitmək. qurdutmaq. qurqadatmaq.
quratmaq. qoğzatmaq. körsələmək. körükləmək. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d). 1. suvsatmaq. susatmaq. sevsətmək.

səvsətmək. sövsətmək. söysətmək. 1. yascınıtmaq. yaslınıtmaq. sağcınıtmaq.
süycütmək. sevdirmək. şirinlətmək. -o özün sizə sağcınıtmaq üçün, nə desən elər.
1. sıydırmaq. sıdırtmaq. sevdirmək. söydürmək. məhbub edmək. 1. sıyıtmaq.
sevdirmək. əzizlətmək.
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-təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq: itmək. ititmək. itizdirmək. itgizdirmək.
təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək. təprətmək. tübrətmək. qızdırmaq. -içgi, iç havasın
təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın gedən iş yapar.
-ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara.

istəyən

səyən. sıyan. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq.
sılamaq. sıylamaq. sevmək).
-ürək istəyən: seçməcə. seçmə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. seçilə bilən nərsə. bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma)
-(yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) . -eşşək ayar başım olsa (başım sağ
olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər).
-çox para istəyən: sapapul. bahalı. xəş götürən. tükətgən.
-yamanlıq istəyən: qaylıq. qayluq. kötü kişi. pis diləkli, niyyətli. -dəh kişinin savuni,
qayluq kişi bəllədər. (dəh: dəng: doğru. aman). (savuni: xəbərin). (bəllədər: deyər.
əyn edər) .

istəyənin

diləyənin. -istəyənin birzü (bir üzü) qara, verməyənin ikzü (iki yüzü).

istəyi

-istəyi sıra: istəyinə görə
-yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq,
cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük.
kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

istəyin

istəyin. həvəsin. nəfsin. - yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə
vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən
kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən
ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən
(istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan: ayıblamayasan)
-ölümdən qoxsan, istəyin kimi olum yap. (olum : yaşam)
-yoxsul olda ucuz yox, istəyin ol yalan yox.

istəyinə

səyinə. sıyına. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq.
sılamaq. sıylamaq. sevmək).
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-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.

istəyini

-istəyini bilənlər, yaşamında tələsməz.

istəyintə

-istəyində çox daynaqlı olan: saltaq. salanc. saltağan. dirsənc. basanc. aşırı istək
ibram, təqaza.

istəyisə

-ürək dolsa dil deyər, it istəyisə hürər.

istəyiş

istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma
yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq.
yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. bağşınalma. bağşınalış.
bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş.
üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik,
əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.

istəyişmə

istəşmə. istənmə. istənişmə. istəyiş. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma
yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq.
yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. bağşınalma. bağşınalış.
bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş.
üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik,
əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.

isti

1. ılığ. ısnığ. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca.
yardağ. yartay. sıcağ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl.
süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) . 1. yağlı. çağlı. qızqın. -yağlı döğüş: çağlı
çırpış. -çağlı iş: yağlı iş. -çağlı gün: qızqın, isti gün (1. bir işin, olayın çalğın, iyi gedən
günün.

-isti hava: yağlı. -bu çağlı gündə paltov nəyə geymisin).
-ocağız isdi, suyuz sərin olsun. (alqış).
-tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq, sürülərək işlənən isti
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dəmir tikəsi: ütük. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik:
itmə, basma, fişar vermə aracı).
-isti qanlılaşmaq: sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.
canına yatmaq. qanı istinmək. söyləşmək. söy söhbətləşmək.
-qanı isti: isti qanlı. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan.
söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici.
duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli.
simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar
- üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab: ısı sıt. sırtı ısıq. sırtası ısıq.
-isti qanlı: isrik. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. (xungərm)
yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy.
sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı.
muxlis. sadiq. səmimi.
- isti yunaqda tərləmək: saçağ başında gurlamaq.
-çörək pişirirkən gələn kimsəyə verilən isti çörək: saçısıcağı.

istiliqtən

-bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək: savımaq. sovumaq. soyumaq.
zayıflamaq.

istim

sıtma. ısıtma. isitmə. histim. hıstım. isinmə. isiniş. qızım. qızınış. acılıq. öfgə.
hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

istinmək

-qanı istinmək: sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.
canına yatmaq. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy söhbətləşmək.

istiqanı

istikanı < içgi içtəkəni. sağrıq. (çaxrıq) bardaq > badə.

istir

səyır. sıyır. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq.
sıylamaq. sevmək).
-qanmaq işi iş istir, qanmamağa navarki. (iş : zor. çalışma).

istirsən

-isdirsən bal çörək, al əlinə bel kürək.

istisi

-qızmar ayın istisi, ovad yerin tüstüsünə söz olmaz. (qızmar ayın: yayın). (ovad >
abad).
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istisin

-yaşam böylə, biri görməz tüstüsün, cana alar istisin.

istisinə

-yarımadıq istisinə, kor olduq tüstüsünə.

istisinmək

istəsinmək. seçinmək. yeğləmək. üst tutmaq. bəğənmək. yeyləmək. yeğləmək.
tərcih edmək. ərcəhiyyət, ovləviyyət vermək. - bu donların seçimi (çeşiti) çox
olduğundan seçinmdə güclük çəkdim.

istitən

isdidən. sitici. qızdıran. mühəyyic.

istiyə

-nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş su çəkdirtmək, qavamlatmaq,
xaşlatmaq, olqunlatmaq: tərlətmək. (> dəmlətmək). buğlatmaq.

isyan

üsyan. qarşı gəlmə. qarşılıq. yağılanma. tərsləşmə. bulağaylama. asavlaşma.
yozlaşma. üzləşmə. ayaqlanma. götürülmə. qopunma. durqunma. durqanma.
durağnma. dikəlmə. qozalanma. qoğzanma. dalqaşma. qalxınma. qalxışma.
boyun olmama, əğməmə, qaçırma. boyun tullama, toğlama. uymama.
qıyıqlanma. aşınma. dirçəlişmə. daşlanma. daşıqma. dışıqma. daşlama.
qıvrışmama. qıyrışmama. qıyışmama. qıyınmama. qınarma. qınarlama.
qınartma. qınarışma. qınaşma. qınarış. qınayma. qınaylama. qınaytma.
qınayışma. qınayış. qınrama. qınralama. qınratma. qınraşma. qınrayışma.
qınrayış. qınırma. qınırlama. qınırtma. qınırışma. qınışma. qınırış. qınıyma.
qınıylama. qınıytma. qınıyışma. qınıyşma. qınıyış. qınrıma. qınrılama.
qınrıtma. qınrışma. qınrış. atma. atqılama. tutunmama. rəddə edmə.
qəbullanmama. bolsanmama. avunmama. avuşmama. onanmama.
onaşmama. toxlunmama. toxlanmama. yarşınmama. razılanmama. tanğına,
həqqinə razı olmama. qarşı durma. itaət edməmə. qulluğu daşlama.
boysanma. sürsalış. sürsatış. salçalıq. sərkeşlik. nafərmani. ədəmi inqiyad.
inqiyadsızlıq. qiyam. bayraq açma.

iş

1. yörüngə. pırosə. gediş. -yaş gedişi: yaşam yolu, keçişi. yaşayış. 1. qulluq.
görəv. tutu. servis . 1. zor. çalışma -qanmaq işi iş istir, qanmamağa navarki. 1.
salvaş. sarvaş. tutu. məşquliyyət.
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-tez, kötü yapılan iş: salsırı. sürsat. başdansovdu. yaxma bulamac. - yaxma
bulamac otağı boyamış.
- daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz (daş salsan quyuya, bulduraman
(pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa)
-acınmasan canıva, hər iş gələr başıva.
-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-diş artıbən iş azalsa, yaman günü savlayır. (savlayır: xəbər verir)
-iş tərsəsə deyin ha deyin, yağış qoxusu dincədər beyin.
-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır)
-sevgi sözə sığınmaz, iş olmasa alınmaz.
-bacarıqsız, iş yapamaz kimsə: solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü.
-hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu:
sındı. körük.
-iş bitəndən son: sonusıra. arxasıra. arxasından. gerisıra. gerisindən. hər nə olub
bitəndən son.
-bir iş, nərsə yapmağa qalxışmaq: sınanışmaq. sınanışıqmaq. samaq. səmək.
sımaq. ( < sınmaq. sınanmaq). istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı. yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.
-içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş: sərpə. (> sorfə (fars)}. asqıraq.
- tüstü çıkar yanandan, iş bəklənər qanandan.
-dənənmiş iş, dənənməmiş bilgidən yeğ basar.
-əldən gəlirsə yeğ iş, yubatmadan yeriyiş. (yeriyiş: əməl ediş)
-işləyənə iş bitməz.
-atda güclə yeriş, ərdə başla iş(sayılır, hesaba gəlir).
-örtülü, gizli iş: yoğur. oğur. yoruğ. qaçaq.
- iş yolu: satış. davranış. yöntəm. işləm. sırış. sürüş. təriqə. rəviyyə. ruval. şivə.
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- iş arasında qılınan aralıq: savağ. sovağ. çatığ. tənəffüs. sinğiş. siniş. sınğış. sınış.
istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək:
azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq.
-iş diləyim, yol yolağım, yar yarağım uğurlu.
-savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək: qurut əzmək.
-iş quşağı: iş bölgəsi. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon).
-utanmalı iş: . sakınc. utanc. - sakınc (sakıncalı) iş görənə sakınmaq yaraşır.
- sağat iş. (sağat:sağlam. sağan. sağlıqlı).

-duran başa iş gələr. (dirik əsən bolsa, tan oluş görər). (tan: tanğ. çox).
-(həkimlik kimi) iş yeri. sürüt. kabinet.
-iş yeri: sürəkə. sürəlgə. (kərxana. karqah. dəfdər).
-dərs, iş saatı: sürə.
-gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.
-soxulmağı, soxmağı iş edinmək: soxsunmaq. çırpsınmaq. -otid kəsəlli kimsə bir işi
tutub soxsunar.

-iş bilməyən: suvama. sovama. üzdə olan. içsiz.
-suyuğ iş. (suyuğ: qolay. kullanışlı. rahat).
-yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay. (yanğı: yanğ. ülgü. ).
-ağız açdın ölçü bil, iş yapındın ülgü bil.
-söz, yol açar, iş açmaz. (açmaz: çözməz).
-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.
-pul qoymuşudu banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
oldu.
-yarmaçalıq min işdən, doğru bilsən yeğ bir iş. (yarmaçalıq: qusurlu. kəsirli.
nüqsanlı. naqis).

-bir iş üçün seçilmiş sınağlı çəpə, quruh: tutğaq. tutaq.
-iş verən: iş aparan: tutğan. aşdan. işatan. patron. karfərma.
-iz qoymadan iş yap: tütün qopur, islənmə.
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-uzaq iş: uzanan iş.
-olmasın iş işləmə: təkmə qılınc qılınma. (təkmə: dəğmə: hər). hər oyundan çıxma.
çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. sırtınma. üzlənmə.

-yağlı iş. (yağlı: faydalı).
-güvənib iş vermə: tapış.
-iş, çalış, diriş, qalxış çağı: təprəşi uğur.
-olduğundan (məmulundan) artığına yüklənmiş görəv, iş, vergi, nərsə: təpir.
tabur. təpgir. tapqur.

-tam çağında olunan iş: uğurluq. (behinqam).
-yorucu, güc, sıxıntılı, çətin iş: dolbat. tuğbat.
-yaman iş: yamanış. kötü, pis iş. (bozəhkar). -yamanışlıdan uzaq dur, düşman
gördün duzağ qur.

-qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala. {yasamal: yasmal. yasdar.
(yassar): dağ döşü}.

-yasılmış iş: boşlanmış, bıraxılmış, tərk olunmuş iş.
-iş yarağı. (yaraq: yoraq. gediş. pırosə. rəvənd).
-bir iş, nərsə üçün quşanmış, çapdığlı, təchizatlı yer, iş yeri, quşaq, şərayit:
yöritə. yörtə. məkanbaki. -oxu yöritəsi: oxuma, tədris məkanı. -televizyon yöritəsi:
televizyon məkanı. -iş yöritəsi. -istədiyiniz işə yöritə yaratmışıq.

işaç

eşaç. (eşəç. uşqan ( < eşqan) sürgüc. direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac).

işatan

aşdan. iş verən. iş aparan. tutğan. patron. karfərma.

işçi

tərçi. kargər.
-soyqıc işçi. (soyğıc: soğqıc. susqaç. təmbəl. asta. gəvşək, yavaş, küt, sust, davran).
-işçi, şayırd, tərçi, əcir, muzdur tutmaq: tutğunmaq. tusğunmaq. tutğutlanmaq.
-(çevrədən iyi dəğərlənməmiş iyi işçi). { -əkin əkib adın yazar tikan dağına}.

işə

işə!. sızıt!. sıyıt!. sıy!. sıt!.
-bir işə sarğınlıqla, dirənclə uğraşmaq: sarğanmaq. sarğılmaq. sarılmaq. (püştkar,
muqavimət göstərmək)
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-şələxdə ( < sələxdə. salağda) götün işə verməyən: salpığ. səlpik.
- (birdən) işə keçmək: başlamaq. sıçaşlamaq. saçaşlamaq.
- işə uydurmadan, oranlamadan, qatmadan yalnızca söyləmək: sözünü edmək.
-dildə sevən çox olar, işə gəlsən yox olar.
-dona yox, işə bax
-eşik işə tapa bilən çözüşlük. (çözüşlük: həll yolu)
-kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək: sırvatmaq. sırıştırmaq.
sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq.
süvüşdürmək. süvşütmək.
- ötən işə savalat. (savalatmaq: salavatmaq. boş vermək. unutmaq)

- əli çox işə yaxşı, dişi çox yemə yaxşı.
-tutuşlu düşünüklü, diləkli könüllü, iradəli, müsəmməm bir işə girşmək:salınmaq.
- bir amacda doğru doğru salınmaq üçün, o işi iyi düşünüb qavranmaq gərəkir.
-bir görəvə, işə alınmaq, istixdam edilmək: salınmaq.

-(ey başı yerində olan, işə erkən başla). -sağat baş, ertən bas. (sağat:sağlam.
sağan. sağlıqlı).
- hər işə burnu salma. (salmaq: soxmaq. dəxil edmək. dəxalət vermək
-(özünü salmaq) bir işə, nərsiyə ürək bulub girişmək: saltanmaq. satlanmaq. cürət,
cəsarət göstərmək. - bu işə necə satlandın.
-kötü, işe yaramaz: soyha.

-alma pişə ağzıma düşə, qovaq yeri tələs işə. (qovaq: yerin).
-işə keç: tərpəş. dəbəş. hazırlan.
-işə keçmək: tərpəşmək. dəbəşmək. hazırlanmaq.
-ağız çoxu aşa qolay, əlin çoxu işə.
-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.
-sürülən yerə qoş salma, sınanmış işə qıp salma. (qoş: cüt).

-işə gələn: yaraş. yarac. dərdə dəğən. işgüzar. (kar aməd. be dərd be xor). -yaraş
sözlər. -yaraş nərsələr. -yaraş araclar.

-işə salmaq: yeritmək. (rəvan edmək). -qarın yeridən ot.
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işəmə

işəş. siyiş. sidiş. siyiş. südüş. şüşüş.

işəmək

1. sağınmaq. suğunmaq. su salmaq. - çox su içən uşaq yerinə sağınarmış. 1.
sidirmək. südürmək. siymək. sitmək. 1. {(z <> y. d. ğ) sızmaq. sıymaq. sıdmaq.
sığmaq}. 1. sıydınmaq. südük (süydük, sıydık) atmaq. 1. sidikmək. südükmək.

sidik ifraz edmək. 1. sisəymək > işəymək. südüymək. sıdıymaq. su salmaq.
qaşanmaq. susıymaq. sasıymaq {> şaşıymaq (fars)}.
işəncliqlə

işəncliklə. anıqlıqla. kirtinğlə. bəlgələnmiş. gerçək. doğru. otantikman. həqiqi.

işənib

inanıb. -yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz.

işənqən

- işəngən durmuş, üşəngən ölmüş. (üşəngən: gəvik. təmbəl).

işəq

işək. südük. (z <> y. d. ğ) sızq. sıyıq. sıdıq. sığıq) .

işəqən

işəgən. sidgək. südgək. siygək. sitgək. işəyən qulu. çox işəyən.

işəqən

işəgən. sidirgək. südürgək. çox işəyən.

işəqliq

-xəsdələrin yanında qoyulan işəklik: kaşuv. sıs. sız. sığsıq. qarurə.

işəş

işəmə. siyiş. sidiş. siyiş. südüş. şüşüş.

işətmək

sıytırmaq. (sıyıt: sızıt: südük) sızıtmaq. saçıtmaq.

işətmək

siydirmək. - siydirgən darı: işəyə aparan dava.

işəyə

- işəyə aparan dava:siydirgən darı.

işəyən

-çox işəyən: sidgək. südgək. sidirgək. südürgək. siygək. sitgək. işəyən qulu. işəgən.
-işəyən qulu: sidgək. südgək. siygək. sitgək. işəgən. çox işəyən.

işəymək

< sisəymək > işəmək. südüymək. sıdıymaq. su salmaq. qaşanmaq. susıymaq.
sasıymaq {> şaşıymaq (fars)}.

işi

-bir işi bir kərədə, yerli dibli eləmək: sıpqırmaq. çıpqırmaq.
-qanmaq işi iş istir, qanmamağa navarki. (iş : zor. çalışma)
-keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.
-keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.
-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi
aralı. (aralı: ıraqdan)
-ağacların artığ, yeni çıxmış sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı: sırat. sırıt.
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-qorxudaraq bir işi yapmaqdan çəkindirmək: sindirmək. (sındırmaq) dindirmək.
yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. ürkütmək.
-bir işi ilkin kərə görmək: bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək. saçınmaq.
saçdamaq. süfdə edmək.
-sağma işi: sağım.
-yılxıları (heyvanları) birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi: salım. qoşun.
qoşnu.
-çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi: şıltaq. şıllaq. şaltaq. çaltaq. saltaq. daltaq.
-süpürmə işi: sıyırpı. sırpı. siyrpi. sıypı. süypü. sürpü. süpü.
-işi bitirmək: yarıtmaq. altmaq. əncam çəkmək.

-işi çağında görmək: uqurlamaq.
-ürəksiz kişi, dağıdar işi.
-soruluq silindisə, soru yerində, kişi ölüşdüsə, işi yerində. (işi: yaradışı). (soruluq:
surəti məsələ).

-bir işi dikinə, israrla edmək: dirtənmək. tirtinmək. dirtinmək. dik durmaq. -üzümə nə
tirtini baxısın.

-bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır
olan: yağır. yatır. ağır əlli. əli ağır. -nə yağır adamsın, nədən borcuvu üzmürsün.

-işi irməz: işi değil. -sığac işi irməz, ortun təpmək. (ortun : xərmən). (təpmək:
döğmək). (sərçə işi değil xərmən döğmək). (sığac: sındılac. sığdılac. ötücü quş
çeşiti).

-gözü yolda qoyan, gözlətmə işi: umduru. -umduru iş gördünsə, yerinə gətir. görülməyən umduru iş, aldatmaqdır. -umduru sözlər. -gəlməməklə bizi umduru
qoydular. -qalmasın gözün umduru.

-yemək işi: yeyiş. -davalarıvın yeyiş düzənin dəğiş. -yeyiş kürəni: yemək rejimi.
-arvad ölüb, yalxu kişi, yatma sıvay nədir işi. (yalxı. yalxu. tək).
-işi çağında, əti yağında gör. { -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar
barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə) (dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır}.
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-yavlaq kişi, pozar işi, yağlaq kişi, qurar işi. (yavlaq: bədəxlaq). (yağlaq: yaxcı).
-yuma işi: yundi. yuğuntu.
işin

-bu işin sizə təpgisi yoxdur. (təpgi: təpgü. tutuş. dəxl).

-bu işin üsdə sürüb durma artığ. (sürüb durma: dəvam edmə).
-işin düşsə utanmaza, üzün çevir bas duvara.
-işin için bilmək: ucun başın bilmək. (uc: göt).
-üzün görmə, işin gör: üzün görmə, yüzün gör. (yüzün: qılışın). (yüzüş: qılış.
çalışma. yordam. ərdəm) görüşün sayma qılışın say. (surətə baxma, sirətə bax).
-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər işin
var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.
-sözlə işin bir olsa, başın uca qolun zor.
-bir işin usdası: sarqıl. pırofesyonal. peşəkar.
-tutsa işin, qızıl olar əldə qum, batsa işin, qızıl əldə olar qum
-bir işin başlanqıc gərəklərin yerinə gətirmək, hazırlamaq: saçaltı yapmaq.
-işin sonuncu incəliklərin işləyib bitirmək: sabanvemə. suvermə. suvarma.

işinə

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

-tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır: tutqu. düşgünlük.
qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. qurumsaqlıq. amatorluq.
-işinə son vermək: quyruğun düğünləmək. ilgisin kəsmək.

işini

-inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa işini (içini).

işinin

-işinin çıxarın tapmaq: baş yaraqın bulmaq. (yaraq: çarə).

işinlə

-kəndi aşın kəndi başın, öz işinlə kəndin aşın.

işintə

-duraqlı işində işləmək. (duraqlı: həmməşə).

-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

işintən

-tez qalxan işindən qalmaz: yarıqçı qarıqmaz. yarıqçı qalmaz.

işintetir

-dəğirman öz işindedir, caxcax baş ağrıdır.
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işivə

-dediyin işivə uysun, duyduğun içivə. (içivə: diləyivə. niyyətivə).

işiylə

-kişiyə tutar sözüylə, sözünə tutar işiylə. (tutar: dəğər).

işlə

-üzlə özün, işlə sözün bir olsun.
-az söyləyib çox dinlə, az əlləyib çox işlə. (əlləmək: qurcalamaq).

işlələnəcəq

-işlələnəcək nərsə üçün gərərkli olan bəlirli ortam, quşağ, şərayit: (tutam. hal.
qıvam): tav.

işləm

1. aşlım. tutuğ. qulluq. qoluq. qarlıq > kalıq. ( < qar: əl) istifadə. 1. satış.
davranış. yöntəm. iş yolu. sırış. sürüş. təriqə. rəviyyə. ruval. şivə.

işləmə

-geyim, nərsə üzərindəki işləmə, savma, aralıqlı işləmə, bəzək: sarma. savma.
soyma. (sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) - altın sarma. - sarmalı çəgət
(çərdət). - orta otağ duvarları sarma boyalıydı.
-olmasın iş işləmə: təkmə qılınc qılınma. (təkmə: dəğmə: hər). hər oyundan çıxma.
çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. sırtınma. üzlənmə.

işləmək

1. sınğmaq. 1. -içinə salmaq, işləmək: sıxılmaq. - hər gördüyünə ya sıxılır, ya
sıyılır: sevinir. 1. -içə işləmək: sinləmək. sinğəmək. 1. -çox iti davranmaq,
qılınmaq, işləmək: sapcamaq. sıpcamaq. çapcamaq. çıpdamaq. 1. -içə işləmək:
sığınmaq. nifuz edmək. 1. sınamaq. incələmək.
-geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək, bəzəmək: sarmalamaq. savmalamaq.
soymalamaq.
-saçağ taxmaq, işləmək: saçaqlamaq.
-təməldə olan incəlikləri qoruyub işləmək: sap sağlamaq.

-soyun, kökün işləmək: soylamaq. kökləmək.
-duraqlı işində işləmək. (duraqlı: həmməşə).
-tağuş üzrə işləmək: tağuşlamaq. taruslamaq. damın iç üzünü yapmaq, örmək,
boyamaq. çatılamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.

-çox işləmək: çox zəhmət çəkmək, səy edmək: tavşınmaq. döğşünmək. dalşınmaq.
talaşlanmaq. -talım talım (dalım: çox. ağır) tavşınıb, ağır dağlar ağşınıb, yağu yavu
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barşınıb, indi gülsün el yuva.

-kələk işləmək: yapığlamaq.
işləməli

işli. sarmalı. savmalı. soymalı.

işləməyə

-sol əli ilə işləməyə alışqan: savlağ. solağ. solağay.

işləməyən

-bir yanı işləməyən, çalışmayan kimsə, nərsə: səkit. (kəsit) > saqat. naqis. şil.
çolağ. kərtü. kərüt.

- işləyənlər tez armaz, işləməyən yol tapmaz. (armaz: yorulmaz)
-baş beyni işləməyən: sayığ. sayağ. ( < sanğsız. sağsız) .

işləməz

-kəllə işləməz: baş olmaz. -acıqlıda baş olmaz.
-nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik, naqis olmalıq: küs. çüt. qıt. götürüm.
saqat. çotur. çolaq. çalaq.

işləmi

-bir axarı, işləmi durdurmaq, daşlamaq: saxlamaq. - dəğirmanı sav.
-süt, süt ürünləri işləmi, işlənən yer: sürtün. sücrün.

işləmlərə

-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa
çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.

işlənə

-yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.

işlənən

sərik. salığ. yerik. yerikli. yarıq. dəbdə olan. yürkə. yürək. geçərli. mö'təbər.
adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı)
-nərsənin eşik bölümüdə işlənən nərsə: sırtqı. (çırtqı). - sırtqı darı: gövdənin eşik
bölümünə özəl dava.
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca.
sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.
-kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə: küsgü.
kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qəmə.
-odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. közgü.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.
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-maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada işlənən dəğənək: soğat. soxat.
sovat. soyat. əl ağacı.
-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.
-yatırkən baş altına qoyulan, otururkən söykəncək kimi işlənən yastıq, mitəkgə:
yasıq. yastıq.

-yumada işlənən öznə: yunğaq. yuğac. yuğan. çoğan. (sabın. fab).
-yük, nərsə sallamaq üçün işlənən arac: yüküc. -təndirə yüküclə qazan aslar.
-ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli,
çəlik arac: dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə.
torpu.
-axıcı nərsəni arıtma üçün işlənən süzgəc: sürüm. sızım. safi.
-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.
-toxumaçılıqda ipləri, ilgəkləri sıxışdırma üçün işlənən dişli arac: dəfə < təpə.
sürtük. dəfə.
-yağ, nərsə sürməkdə işlənən köggə, bez, arac: sürqaç. sırqaç. sırqaş.
-süt, süt ürünləri işləmi, işlənən yer: sürtün. sücrün.
-toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz: tığ. geçi. ilmək. kiltə.
kitlə. çitlə.
-ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə
işlənən biz çeşiti: tığ. qazma tığı. başmaqçı bizi.

-nərsəni qaldırmaq üçün işlənən qalın ip: daran. darğan. salınqı.
-tüfəng, motorun səsin almaq üçün işlənən tıxac: susturuş. tıxac.
-işlənən, düzəldilən, törədilən nərsədən götürülən pay: tutsaq. tusaq. (tutğun:
zindani).

-tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq, sürülərək işlənən isti
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dəmir tikəsi: ütük. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik:
itmə, basma, fişar vermə aracı).

işlənib

-işlənib yeyilib gedmək: yıpqalamaq. aşınmaq. sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq.
sığpamaq. sıyqalamaq.

işlənin

-nərsənin bir bölümün ayrıca, özəl göstərmədə işlənin çubuğ kimi nərsə: sür.
sürcə. sürcək. sürəcək.

işlənməmiş

-işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol: çala. patika. cığır. (#yala: yaldırım.
qaldırım. tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol. ).

işlənməqtən

-dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış
durumu: süvgən. züvgən. zırvan. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. - sırnax təkər yol
tutmaz. - bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax
olmuş, artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir.

işlənməyincə

-çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz, yel əsməyincə bürküt (göy bulut) açılmaz:
tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz.

işlənmiş

-işlənmiş (güllü, bəzəkli, naxışlı) yəmşək, çərqət: uyalı. oyalı.

-incə saplardan işlənmiş, baca baca olan toxuma: süzənə. süzənək. sozana.
sozanağ. sulamı. qullabduzluq. bırodri.
-nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış:silmə. silim. salma.
salım. (korniş).
-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə:
sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. sırğım al boya: ət rəngi.

işləq

işlək. sürək. axımlı. qırılmadan qazanclı olan. -bir sürək iş tapmaq gücündə
qalmaq.

-çox işlək, ged gəlli yer: sürəgən. çox axıntılı, cərəyanlı yer.
işlər

-kötü işlər yamanları yamanladar, eyiləri yaralar.
-nə işlər var gəlməzki başa, dönər çoğun yoxsulda paşa. (dönər çoğun: fırlanar
fələk. devir çönər)
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- sağdıran işlər. (sağdırmaq. mənfəət yetirmək. istifadə vermək).
- işlər öncələri kimi sağdırmır artığ. (sağdırmaq. mənfəət yetirmək. istifadə vermək).
-saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq: azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq.
sasıqmaq. sarsıqmaq.
-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.
-gizli, qaranlıq, tünər işlər: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx).
-yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül qaramaz. (eyku: yaxcı).
(qaramaz: baxmaz).
-‘’alma pişə ağzıma düşə’’ öğrəşmə, günü gəlir işlər gedir tərsinə.
-ərizli işlər: dəğirli işlər.
-arac işlər, əl öyünər, qılıc işlər ər öyünər.
-güvənli bilən, bildiyin işlər.
-oxşayıcı, yüngüllətici, təsgin verici sözlər, işlər yapmaq: yasıyat. oxşayat. təziyət.
təsliyət. toxdayat.

işlərə

-söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur: (söğüt sulunğa,
qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

işləri

-bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı. {sıyrıtmaq. səyritmək. səvritmək.
savrıtmaq. sovrutmaq. sovutmaq. soğutmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq}.

-yapının təməlinə qarşı (qiyasda) daha incə işləri (su çəkmə, qapı pəncərə işi)
yapan kimsə: doğramçı.
-işləri yolunda, gəlişmədə: dirik işli
-ayaq altı, aralıq işləri görən: padov. salağ. pa dov.
-bu işləri uyutma (uytama), başarı, icra yolları: sağın. törətim (tovlid) sağlama,
düzətmə, yasatma, fənn işləri.
-törətim (tovlid) sağlama, düzətmə, yasatma, fənn işləri: sağın. bu işləri uyutma
(uytama), başarı, icra yolları.
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-işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz: sıxqa. > sikkə. sikgə. saz.
- o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
-işlərin yerində olmayıb, axsağ durum: solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə.
sölpü.
-yapılan nərsələrin son işlərin yapmaq: silmək.
-işlərin yorağı dəğişmiş.

-nərsənin son işlərin görüb bağlamaq: türünmək. -kitab türünmək: tədvin edmək.
-işlərin yozuşu, üzüşü: xərablığı. xarablığı.
işlərinə

-kimlik, sicill işlərinə yetişilən yer: kütüklük. kötüklük.

işlərtə

-toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz: tığ. geçi. ilmək. kiltə.
kitlə. çitlə.

işlətib

-nərsəni işlədib qurtarmaq: sıvqarmaq. sıvqarlamaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq.
siyirmək. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). - pulu
sıvqarıb geddi.

işlətilən

-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip,
dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan ( < sarmaq).

işlətilməyə

-işlədilməyə, öncədən yasanmış, hazırlanmış: saplığ.

işlətmə

-tükətmə, işlətmə, çalışma, saxlama yolu: tutmaq. -işlətdiyin nərsələri yeni tut, arı
tut, sağlam tut. -bu necə araba tutmaqdır. -işivi özənli tut: diqqətli.

işlətmək

tutmaq. kullamaq. -kibrit olmasa çaxmaq tutarıq. -təxdə dəmir tutulmuş qapı.
-nərsəni dibinəcən tökətmək, işlətmək: siyirmək. siyipgərmək.
-çox iti davrandırmaq, qıldırmaq, işlətmək: sapcatmaq. sıpcıtmaq. çapcıtmaq.
çıpdatmaq. - arabasın sapcatıb getdi.

işlətməyə

-nərsəni yeməyə, işlətməyə yaratan, yasadan, hazırlayan: yengə. yeyingə.

işləyəcəq

-üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca nərdüvan: iki qıçlı nərdüvan. tapcanğ.
tovcan. üzüm qanasında işlənən uca çarpaya.

işləyən

-bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri: sübək. süvək. sivək. qazığ kök. dikə kök.

-işləyən çərxin axmaması üçün, açıq qapının bağlanmaması üçün soxulan,
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qoyulan tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -dəğirman çərxinin dalğıcın
bərkit axmasın. -qapını dalğıcla yel çırpmasın.

-su altında olan, işləyən: (zir dəryayi. zir abi). suvastı. suastı. (suv + astı) suvaltı.
suvaltı. (suv + altı). -suvastı gəmi. -suvastı quram.

-yellə işləyən dəğirman: yelbasan. yelqoğan.
-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.
-gizlin, altdan, əl altı işləyən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. saman altdan su
yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
qaçın. - sosurun dili qarnında.
-içdən, altdan işləyən: enik. inik. sinsi.
-içi, sürə işləyən: simic < sinic. sinsi. müzmin.
-cana süzən, işləyən nərsə: sazağ. sızağ. (sərin, soyuğ, ağrı)
-içə işləyən: savan. savın. (təpici. iti).
-çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən: saxda < çaxat. çaxtan. soxda.
-çaxda kişi, yaşdı işi.

işləyənə

-işləyənə iş bitməz.

işləyənlər

- işləyənlər tez armaz, işləməyən yol tapmaz. (armaz: yorulmaz).

işləyəntə

-işləyəndə qul yalı, gəzikəndə bey yalı.

işləyəntən

- işləyəndən güc azmaz. (azmaz: azalmaz).

işləyib

-ağır ağır enmek, girmek, etgiləmək, tə'sir edmək, içine işləyib girmək: sınğmaq.
-nərsə nərsiyə işləyib yatmaq: sinmək. - gözəl qoxular evin burbucağına sinmiş.
-işin sonuncu incəliklərin işləyib bitirmək: sabanvemə. suvermə. suvarma.

işli

işləməli. sarmalı. savmalı. soymalı.
-dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə.
-baxdı açıq, əli işli, ağzı dişli. (alqış sözü).

işliq

işlik. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik.

görəv. tutu. basıv. basıc. basıt. bastıq. basva. basca. sürüt. törgəş. törgüş.
törəgiş. təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq.
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-yaman işlidən. -yamanışlıdan. kötü, pis işlidən. (bozəhkar). -yamanışlıdan uzaq
dur, düşman gördün duzağ qur.

işmə

(uşaq dilində). sızı. sıtı. çiş. - sızın varmı: çişin varmı. - sızı sıçı (poxu südüyü, pox
püsyü) qarışmış birbirinə.

işmək

siymək. - yerinə siyən uşaq. - siyənqulu: işiyən qulu.

işməli

-yeməli işməli: suvğun. süygün. dadlı. ləzzətli. güvərə. güvara.

işqaf

-dikəy işqaf. (dikəy. dikinə).

işqafı

-paltar asma yeri, işqafı: asqılıq. -asqılıq dikəy olmalıdır. (dikəy. dikinə).

işqə

-iki nərsəni birbirinə kiplətmək üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə: dalquc.
darquc. dilgic. qəmə.
-işgə yapılı: yupqa. yufqa. yuvqa. yıpqa.

işqə

işgə. 1. incə. yupqa. yufqa. yuvqa. yıpqa. -yupqa kölgəli: yupqa sayalı: (kölgəsi
yupqa). 1. yuxa. yoxa. incə. -yoxa saç. 1. sıpda. çıpda. incə. nazik. - çıpda boylu.
-incə işgə çuxur, iv, yolağ: . sınğırığ. - yağış dağları sınğırığlara bə
-sırınan nərsənin incə qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur: sırımaq. hər nəyi
yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım sırım, rədif rədif hər
yanın iğnəsaplamaq, tikmək.

işqəlmək

-uzanıb, incəlmək, işgəlmək: sapımaq. salpımaq.

işqif

işgif. içgiv. soruq. soruğ. hər nəyi özünə alan. alınqan. tez etgilənən. təsirpəzir.

nifuzpəzir. -soruğ uşaq, kimsə.
işqil

- yoxdu işgil danışıqla çözülə olmuyasi.

-qapının dalına salınan işgil: təp. -təpləmək: işgilləmək.
işqillənmək

işgillənmək. işginmək.

işqilli

işgilli. işgik. quşqul. quşqulu. quş kimi qorxaq, ürkək olan. birəli. bulalı. bulanı.

asılı. ovhamlı. vəhimli.
- çox işgilli, mübhəm. sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx).
işqilsiz

işgilsiz. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salımlı. güvənli.

itminanlı. yəmin. mütməin.
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işqinmək

işginmək. işgillənmək.

işqiq

işgik. işgilli. quşqul. quşqulu. quş kimi qorxaq, ürkək olan. birəli. bulalı. bulanı.

asılı. ovhamlı. vəhimli.
işqurmaq

içəvləmək. yendirmək. yemək. utmaq. yutqunmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli
edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə çəkmək. altına qoymaq. geri
qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.

işqüzar

işgüzar. yaraş. yarac. dərdə dəğən. işə gələn. (kar aməd. be dərd be xor). -yaraş
sözlər. -yaraş nərsələr. -yaraş araclar.

işsiz

1. silgik. savığ. gücsüz. götüboş. yapalaq. yasdan. yasdana. təmbəl. 1. soğaq.
sovağ. suvaq. boş. alağ. - sovağ qalmaq: boş bekar, alağ qalmaq. 1. səltə. şəltə
< salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda. salıvər.
səlivər. səllim. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu:
darqaşayırd.
- işsiz gücsüz dolaşan kimsə: söv söv (sav sov) sırıb gedən. sövələnən.
- işsiz qalmayıb, gərəksiz qonuşmaq: söz olsun, torba dolsun.
- sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə: söv söv (sav sov) sırıb gedən.

-işsiz sevgi qılınmaz, sevgi ağza sığınmaz
-işsiz gücsüz:sırlab. sürləb. boş təkər (bekar) avara. - sırlab gəzməkdən nə çıxar.
-işsiz gücsüz dolaşmaq. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. >
sərgərdan, avara dolanmaq.

işsizlər

-işsizlər sürgünü. (sürgün: yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən, itələnib yığılan
birikinti).

iştah

-aşırı istək, yeyiş, iştah, könül: gürəlik. guralıq. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım.
qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

iştahla yemək

yeyişmək.

iştə

-bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben.
(mevlana)
-sözdə yalan çox olur, işdə yalan pox olur.
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-işdə dişi çıxan: çalışıb işdə pişmək.

-bir işdə ara vermək: düşlənmək. dincəlmək. dinişmək. toxdanmaq. aram tutmaq.
otraq edib, qonub qalxmaq.

-bir işdə yan yoldaşı, əməkdaşı: yanşağ. -zırnaçı yanşağı (dəm tutanı, züytutanı)
züyçü olur.

-çalışıb işdə pişmək: işdə dişi çıxan.
-işdə oyalanmaq: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq. qındırdamaq.
gəvşinmək. təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

-kişi işdə çörəyi içdə olmalı. (içdə: evdə).
-bir nərsədə, qolda, işdə qulluğlu, sabiqəli olan: tapığlı.
-çox axımlı, işdə olan: sücəyin. sürəyin.
iştən

-işdən yapımayan, yerə yamışır. (yamışmaq: yapışmaq. yamanmaq).

-bir işdən əl çəkmək: yenğ salışmaq. ətək sallamaq. əl qol salışmaq, sallamaq.
-yarmaçalıq min işdən, doğru bilsən yeğ bir iş. (yarmaçalıq: qusurlu. kəsirli.
nüqsanlı. naqis).

-sözü uzaldıb işdən alıqoymaq: sözə tutmaq.
-at yoldaşın pisini, işdən qoyar kişini.
-at arvadın pisini, işdən salar kişini.
-gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən çəkinmək: sakğınmaq. sayxınmaq.
yayğınmaq.
-işdən almaq, çıxartmaq:silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək.
-işdən çıxartmaq, salmaq:səkitmək. salıtmaq. atlatmaq. fələc edmək.
-işdən salmaq: səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. ( < səkmək: atılmaq) yana
atmaq. yetgisin (tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. alı qoymaq. fələc,
məfluc edmək.

iştəqən

işdəğən. peşəkar.

iştətir

-sözün canı işdədir.
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işvə

-çox işvə qırlı olan: sığqarqaşa. sığarqaşa.

işvələnmək

eşəvlənmək. süzləmək. süzütmək. süzmək. süzümək. süz vermək. süzə

vermək. nazlanmaq.
işvəli

satanğ. yosma. nazlı.

it

- it sırıdı: tıxladı, sıçdı. (sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq). - keçə sırımaq.
(sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq). - yorqan sırımaq. (sırımaq: sıvımaq.
suvumaq. bulamaq).
-dəli itdən, it dəlidən ürkümüş.
-it hürər çörəyin kəsər.
-it ölsə yiyəsi gömər, ər ölsə qarısı.
-it yiyəsin danmamış.
-it yiyəsin tanar, yiyəsi itin.
-nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ
çuxadur donumuz.
-ürək dolsa dil deyər, it istəyisə hürər.
- bir yerə, biri üstünə it ötürmək: qopay salbamaq. izləməkdə köpək bıraxmaq.
(salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs ötürmək).
-hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi olan: sallam saçaq. sallam sağçaq. salxım
saçağ.
-it balası: 1. güdük. kütük. küçük. çükük. çökən. 1. kütüy. küçüy. küçük.
-quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular
böyüdükdə tərsləşirlər).
-qurd, it kimi səs çıxartıtmaq: ulat. -uşağı vurub ulatdı.

-sayrac olsan öz bağında, it olursan öz süründə. (sayrac: bülbül).
-it pişiyin yeyib içmək qabı: yalağ. çalağ.
-yol yoldaşın it olsa, arxan güllə yaslaşmaz. (yaslaşmaz: iltaf olunmaz. oxşanmaz.
bəzənməz).

-it ayağın it basmaz.
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itmək. 1. sıtmaq . sitmək . çıtmaq. çitmək. - sıtıb çıxarmaq: güclə, çəkərək yencib
çıxarmaq. 1. saltmaq. qoğlamaq. hollamaq. 1. qaqalamaq. qaqlamaq. təpmək.

soxuşturmaq. sarsıtmaq.
-barmağıynan itələmək, soxmaq: soxlama. soxmalama. sox barmaqla (ikinci
barmaqla) barmaqlama. barmağın soxmaq. sancma. (dişləmə. nişləmə).

-iləri itələmək: sürmək. -dedikcən dayan, baxmayıb sürdü.
-six barmaq ucuyla itələmək: soxlamaq. soxulamaq. nərsənin ucun basmaq,
batırmaq.

itələnib

-yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən, itələnib yığılan birikinti: sürgün. -qar
sürgünü. -kişi sürgünü. -işsizlər sürgünü. -sürgün avı: ovları ovlamaq üçün
çevrədən ürküdüb bir yerə yığıb ovlamaq.

itələyib

- öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq: sıyqırıb salmaq
-əllə, nərsə ilə itələyib yığmaq: küpürmək. süpürmək. kürərmək.

itən

1. uçan. qeyb olan. köçən. ölən. 1. itgən. itik. yoxalqan.

itər

-acılar bitər, yaxcılar itər. (acılar bitir, yaxcılar itir)
-yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış
qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə.
əsirliginə)}
- ömür bitər yol bitmez, varın itər, söz itməz.
-usluya bir söz yetər, ussuza min söz itər.
-kişilərin (adamların) nə yalanları bitər, nə etgiləri itər.
-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə.
(oxdu batar gözüvə: kor olarsan).

iti

1. yavuz <> yubaz. qudurqan. igit. qonur. çarpıq. qoçqar. uçqar. acqurd. laçın.
yalçın. cəsur. gözü açıq. öngörən. 1. itin. yügrük. yeyin. tünd. -yügrük gedən
yorular. -yügrük keçdi çağımız. 1. suvri. sovri. sivri. uclu. 1. tavra. tovra. yeğin.

yeyin. -tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər qocğalıq. 1. təpən. gur.
odlu. şədid. salşıq. çalşıq. tutac. tutaş. qərarlı. əzmli. inad. 1. tığraq. tavraq.
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çabıq. çalağ. -tavraq gedib tavraq gəl. -tavraq işçi. 1. tirgək. tiğrək. tovraq. çalaq.
1. tüprük. süprük. acı. tünd. -bu tüprükü ya sındır, ya yolundan qaç. -it kimi hürür
süprük oğlu tüprük. 1. yarğun. yarğın. yarğamıq. yarğanıq. çalağ. güclü qaçağan

olan. 1. üttər. ütgər. ütlər. üttür. uçqar. uçarsı. uçar kimi. çapıcaq. yeyin.
həmən. tələsik. tezcən. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl bura. 1. uclu. sivri. dəlici. 1.
irtin. sürət. sürən. kəsgin. 1. iti yerişli, davranışlı. sülügün. sülgün. süylün.
savlın. 1. sürçə. sırça. tünd. 1. sürgən. yörgən. iritli. irtə. yorqa. yeyin. hızlılı.
tələsik. əcələ. acil. -ox kimi dağları sürgən aşdı. -bu qıssa yaşım, göz qıpımı sürgən
keçdi. -yörgən at: yorqa at. 1. sazğan. tazğan. sezğan. sızğan. süzğan. yügrük.

ütük. çapığ. 1. sapıq. savıq. yeyin. yelkən. ilkən. tünd. səri'. - savıqçapar:
aşğınçı. it çapar: yelkən. foriyyətli, səriüsseyr peyk, qasid. 1. savığ. sivik. qalxıq. savıq qulağ: dik qulağ.

-ağzına gələni, iti sözlər artamaq, söyləmək: savğamaq. savramaq. (narəva. dürüşt.
zişt). - ona nə olub genə belə savrayır.
-aydın, açıq, iti, qəti olan: . sillik . silgik. silli. silik. - silli sözün nədir.
-iti olmayan:sayanı. küt.
- ucu iti çubuğ: ox. oxlav. axlov. ərkəklik yaraqı. sik. (1 < saçmaq. 1. soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək)
- iti uclu: şiş baş: (şiş: mil. milə).
- ucu iti dəğənək: sıpıq sırıq. (sıpıq: süpük. sivri)

-iti əsən tez ötər, iti yanan tez sönər.
-çox iti davranmaq, qılınmaq, işləmək: sapcamaq. sıpcamaq. çapcamaq. çıpdamaq.
-çox iti davrandırmaq, qıldırmaq, işlətmək: sapcatmaq. sıpcıtmaq. çapcıtmaq.
çıpdatmaq. - arabasın sapcatıb getdi.
-enli iti piçaq çeşiti: saltur. çapqır. satur.
-enli, güclü, iti, dayaqlı piçaq çeşiti: satur. çapur.
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək.
(> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara
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sezinmək.
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək.
(> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara
sezinmək.
-iti anlayan, qavayan, tutan: sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır.
sızğır. sızıvğan. dəryaftlı. fərasatlı. dərkli.
-iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış: saltav. salto. (xəşin)
-suyu birdən, iti axıtma üçün arac: sığan. qonduğ. qunduğ. sifon.
-yüksək, iti səs: savan. savın. (təpici. iti).
-ucu iti: savan. sovan. sivri.
-ağır, iti yoxuş: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. gəriş. kəriş. sinəkeş.
-çox incə, iti, kəsici arac: tiğə. jilet.
-iti, acı, uslu söz, davranış: sivsi (> sipsi). səpsə.
-çox, aşırı sivri, iti: sivsi. sipsi. səvsi. səpsi. sipsivri. sipsivir.
-iti, sovuq uclu nərsə: sobalan. sabalan. sabağan. savalan. sovalan. sovağan.
süvələn. süvəğən.
-ucu acıq, iti, bic olan nərsə: silvi. silvə. sivlə.
-ucu iti, dəlici olan: şiş. {diş. xiş}.
-ucu iti, sivir olan: sirniş. sivniş.
- çox iti, yorqa, çapqın olan: bulutlara səkrəyən.
- çox iti varan: quş qanatlı
-iti baxış: itigöz. quşqözü. quş baxışı.
-çox iti, pis qoxan nərsələrə veilən ad: sısımsar. sasırma. sısırma. sasaq. sısık.
saçamsar. saçımsar.
-iti, qara yel: sal. güney yeli. bozyel.
-sivri, kəsgin, uzun, iti, biz olmayan: küt. küs. çüt. qıt.
-iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə: sağanaq.
sağnaq.
-iti yağmaq: sağımaq. yağımaq. şıdırğamaq. axmaq. tökülmək. - barığa sağır: yağış
şıdırır, tökür.
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-iti iti, uca uca yüğürtmək, qonuşmaq: sağırdamaq. sağırdatmaq.
-iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə:sancaq. tutac. tutaş. tuşac.

-çox iti, yeyin olan: süpür.
-iti, sərt əsmək: süpürmək. -süpürən yel.
-gərgin, iti, qəvamlı nərsənin boşalması, gəvşənməsi: sulanmaq. suvlanmaq.
suflanmaq. sovlanmaq.

-uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə: sübi. sobi. sivi. -sobu baş: biz baş. başı girdə
olmayıb, uzunsov olan).

-ucu sivri, iti, inci: sovun. sovan. savun. savan.
-iti tərpin: { 1. tünd rəftar ed. 1. çabıq ol. yeyin hərəkət elə}.
-iti iti solumaq iç vurmaq. tövürmək. tövgünmək. tavurmaq. tovurmaq. (yaxurmaq)
tövşünmək. tövsünmək. tovsunmaq. higgənmək. ləhləmək.

-sürəklic iti qımıldayan, hərəkət edən: suruğ. sürük.
-(özəlliklə dəvə) iti, qıvraq olan: yelməsə.
-bilgin iti: toğraq qıvraq.
-iti söz: dal söz. (dal: lüt. boş. çıplaq).
-iti, çabıq düşünən: tavraq qavra.
-iti iğrənc, nifrət, zəhlə gedmə duyusu: təpgi. təpgü. işmezaz. -mənə qarşı bu təpgi
nədən doğur, bilməm.

-iti, acı davranış, sözlərlə azarlayan, incidən: dişləngic. ısıran. (gəzəndə).
-iti, aşırı istək, dilək: yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras. -bu yaxtırı yaxır, dondan içəri.
-iti, çabıq, qızqın olan: tayğan. tovğan. tovğın. -tovğın tazı.
-qabaqkından, olduğundan artıq iti, acıraq: tərsinmək. tərs gəlmək. geri dönmək.
qaytanmaq. -başlı yaranı qaşısan tərsinər. -sönəgən odu pülədikcə tərsinər. -onu
bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək.

-iti çalışmaq: təpinmək. dalaşınmaq. təlaşlanmaq. çabalamaq. qaynanmaq.
-iti iğrənc, nifrət, zəhlə gedmə duyusu, işmezaz oyatmaq: təpgitmək ( < təpmək:
itmək). iğrətmək. irgərdirmək. sıyrıtmaq. -sən bu işlərinlə məni özündən lap
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təpgitmisin.

-iti yanan, tez uçar. (uçmaq: sönmək).
-çox bətər, iti, tünd, şədid: utruq. çox çox olan. çox öküş olan. -utruğ yığsan davarı,
yükün ağır yıxarı: malın çox çoğluğunu düşünsən, ağır yük kimidir ki bir gün yıxar. utruğ yaman: çox pis.

-iti gedmək, sürmək: uçurtmaq.
-ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə
işlənən biz çeşiti: tığ. qazma tığı. başmaqçı bizi.

-yel kimi iti davranmaq, sürmək: yelmək. yelkənmək.
-açıq, iti, dolun dil: yarq, yorıq dil. (rəsa, fəsih, roşən).
-yüngül, iti, çalaq çabıq davranan qoşun türü: yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri.
yeyingil çəri) çirik.

iticə

1. tavraq. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör,
qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör,
harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol). 1. tovlab ( < tov. tav) tovuq. çapıcaq.

səriən. 1. üttərkən. ütgəri. ütəri. öttüc. ötrüc. çalçapıq. çapıqca. yeyincə.
(ütgətmək. ütətmək). 1. güpürədək. gurultuyla.
-yel kimi, iticə gedmək, qılınmaq: yelmək. yeləmək. -eşidən kimi yeləyib qaçdı.
-iticə tullamaq: yeltələmək.
-iticə, birdən püfləyək: tüpərək. -söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi
kiçik saçma doldurub, tüpərək (iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək
(divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən püfləmək).
-bir yerdən şığıb, iticə axan, saçan, çıxan, düşən nərsə: saçma. axın.
-iticə qaytarmaq, cəvab vermək: saltmaq. - elə saltdım ki, birdə o sözə dönə bilməz.
-nərsəni iticə kəsmək, qırmaq: saltmaq. - danışmağa qoymadılar, sözün siltədilər.
-iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim:soka. soxa. soba.

itici

1. nədən. bulac. bulabac. təpici. -itici olmaq: bais, səbəb olmaq. doğurmaq.
sürgütmək. 1. sökür. söküt. sevimsiz. çirkin. 1. edici.
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uç. uçuğ. bayıl.
-üzümdən (gözümdən) itil: rədd ol.

itilən

itilən!. itin!. yelin!. yeyin!. çapın!. çalın!.

-yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən, itələnib yığılan birikinti: sürgün. -qar
sürgünü. -kişi sürgünü. -işsizlər sürgünü. -sürgün avı: ovları ovlamaq üçün
çevrədən ürküdüb bir yerə yığıb ovlamaq.

itilənmək

sivsimək. sipsimək. səvsimək. səpsimək. sipsivrilmək.

itiləşmək

sancıqınmaq. saşqınmaq. kəsginləşmək. dəlicinmək. dəlici olmaq.

itilət

itit. yelindir. yeyindir. çapıt. çalıt.

itiliq

-başına artırıldığı sözə güclülük, itilik anlamı artırır: yel.

itiliyi

-əzilib ötgürlüyü, itiliyi qayıtmaq, gedmək: kallaşmaq. kəsməz olmaq. dağılmaq.
dağalmaq. döğülmək.

itilmək

sirnişmək. sirnəşmək. sivnişmək. sivnəşmək. şivnişmək. şivnəşmək.
siviriləşmək. dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.

itiltən

itildən. tüprətici. tovratçı. tavratçı. tovatçı. tavatçı. qızdıran. yeynədən.

-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.

itim

ziyan. zərər. -bu iş bizim itimə qurtaracaq. -bu işin itimi nədir. (#utum: qazanc).

itimə

-daş, qayış kimi itimə aracı: sav. su.

itimək

yaltırmaq. yeldirmək. yelləmək. -odu yaldıranda var, yatıranda. (# yatırmaq).
-sürtüb itimək: sürgətmək. (soxanlamaq > suhanlamaq). -buynuzların sürgətdi.

itin

1. itin!. itilən!. yelin!. yeyin!. çapın!. çalın!. 1. iti. yügrük. yeyin. tünd. -yügrük
gedən yorular. -yügrük keçdi çağımız.
-yad itin quyruğu yamızında. (yamız: iki qıçın arası)

-it yiyəsin tanar, yiyəsi itin.
itinə

-ağa itinə, itdə quyruğuna toxladar. (toxlatmaq: irca vermək).

itinmək

1. itmək. sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq. təpinmək. yoxalmaq. savılmaq. qeyb
olmaq. 1. ucanmaq. ucunmaq. uclanmaq. sivrilmək. açılmaq. 1. yeyinmək.
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hızlanmaq. sürgənmək. sürgəndəmək. sürgünmək. sürgündəmək.
sovqanmaq. tovqanmaq.
-gedgedə itinmək: şişlənmək.

itinmiş

-min illikdə öğrənmiş, bir anlıqda itinmiş.

itiq

yitik. itik. 1. itmiş. (napeyda). 1. itgən. itən. yoxalqan.

-itik olmayan: yıpşaq. yıpıq. yumuşaq. həlim.
-utuk iti: utum ötüm. utuş ötüş. bord o baxt.
itiqöz

itigöz. iti baxış. quşqözü. quş baxışı.

itir

-acılar bitir, yaxcılar itir. (acılar bitər, yaxcılar itər)
-dinlə kötünü, itir özünü. (yamanın sözün boş ver)
-yollar bitir, arzular itir.
-hər nəyin itirsən itir, özün başqa. (özün özündən).

itirib

-çəki itirib almaq: atıb artmaq. arıqlayıb kökəlmək. -biri yeyər artar, biri yeməz atar.

itirmək

1. salmaq. 1. düşürmək. - bala bax gör hara saldın. 1. salbamaq. - harda saldım,
bilmədim. - ikisin yel aldı, üçün yolda saldı. 1. satmaq. çaldırtmaq. əldən vermək.

boşunmaq. - bu boşluğu boşuna satma. - alan qalanır, satan calanır. 1. uçğunmaq.
əldən vermək, bıraxmaq. -öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu. -yaxadakın
yalayıb, əlindəkin uçğunma. 1. utsuğmaq. utsunğmaq. utuzmaq. -bu oyunda neçə
utsuqdun. -sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar,
düşünməsə utuzar. 1. itizmək. yitirmək. utuzmaq. utsulmaq. aldızmaq. qayb,

qeyb edmək. -o var yoxun utuzdu. 1. utuzmaq < alduzmaq. çalğutmaq.
-olduğu dəngəni, təaadülü itirmək: salpanmaq.
-əlində olanı itirmək: sircimək. sırsınmaq. sürsətinmək. müflis olmaq.
-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.
-alışqanlığın itirmək: gürələnmək. guralanmaq. yadırqanmaq.
-əl ayağın itirmiş: sarsık. salsık. çalsıq. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ.
çalasunğ. (gic. məng) dağınıq. pərişan. aşüfdə. sərasimə.
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-kəsginliyin itirmək: suvsımaq. susımaq. yumşanmaq.
-aldışın itirmək: yadırqamaq. unutmaq. tərki adət edmək.
-dəğərin itirmək: yavatmaq. dəğərdən düşmək.
itirməmək

-ümüdün itirməmək:sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq
qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. arayıb bulmağa
çalışmaq. sinicləşmək.

itirmətən

-həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran: həmməşə bahar.
göyçağay. göycəğay. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.

itirməyə

-sevmək ən dəğərli vergi, ən çətin öğrənməyə, ən ağır olan itirməyə.

itirmiş

-sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş: alalmış. -altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş,
altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.

itirsən

-hər nəyin itirsən itir, özün başqa. (özün özündən).

itirtmə

yengilit. alçaltı. təhqir. utuzdurma. şikəşt vermə. -bu yenilgiyə dözmək.

itisi

-quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi: sivingir > süyüngür. sunğur. şunqar.

itiş

1. itmə. təpir. tabur. təpgir. tapqur. sıxışdırma. çıpa. çapa. atağ. həmlə. 1. qab .
-idiş çatlağından süzər. (qab sınan yerdən süzər)
- sığarıq idiş: sığarlı idiş oyumlu qab. zərfiyyətli qab.

itişlər

idişlər: qablar. - sınığ çırtıq idişlər . : qablar.

itişmək

-əl itişmək, ataşmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq.
sataşmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq.

itit

1. itilət. yelindir. yeyindir. çapıt. çalıt. 1. itit!. tavrat!. sivrət!. yağlat!. şitablat!. 1.
tezit. tizit. acıt. 1. təbzit!. təbsit!. tüpzüt!. təprət. tüprət!. dəbət!. qızıt!. ütüt!.

ititçi!

təbzitiçi!. təbsitçi!. tüpzütücü!. təprətici. tüprətici!. dəbətici!. qızıtçı!. ütütçü!.

ititən

itidən. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc.

sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc.
ititmə

-savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı: savand. savdan. savda. savat.
suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. bilöv.
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1. savamaq. 1. savamaq. sulamaq. 1. savlamaq. > sulamaq. 1. sürgənlətmək.
sürgündütmək. sovqanlatmaq. tovqanlatmaq. yeyinlətmək. hızlandırmaq. 1.
sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə. -sobu baş: biz baş. başı
girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq. sovrutmaq. soğrutmaq. sivitmək.

sıypıtmaq. süngütmək. nərsənin ucun incədib uzatmaq. -qələmin ucun çox
soğrutsanız, tez sınar. 1. ucatmaq. ucutmaq. uclatmaq. sivritmək. açdırmaq. 1.

ucqurlamaq. ucurlamaq. kəsgiritmək. sivritmək. uc açmaq. 1. dikitmək.
tizitmək. suvurtmaq. suvurmaq. sivitmək. -at qulağların sivitdi. 1. itmək.
itizdirmək. itgizdirmək. təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək. təprətmək.
tübrətmək. qızdırmaq. təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq. -içgi, iç
havasın təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın gedən
iş yapar. -ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara. 1. süvəltmək.

sivəltmək. suvaltmaq. yontmaq. 1. süzləmək. süztələtmək. 1. tavırmaq.
tizitmək. -dağda ular qurtları, at qulağın tavırdar. 1. tezəmək. dişələmək. 1.
yelləmək. yelgətmək. yelpikləmək. hızlatmaq. ehtizaza gətirmək.
-birinə dişin ititmək, diş görsətmək: birinə diş qayramaq.
-gedgedə ititmək, incətmək: şişləmək. şişlətmək.

-nərsənin dişi ilə uğraşmaq, dişliyin, kəsiciliyin ititmək: dişəmək. dişələmək.
dişəvləmək. -ərə dişələmək.

-dişlərin ititmək: dişəmək. dişgəmək. (diş <> deş) diş açmaq. kəskinlətmək.
itiz

-iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış: saltav. salto. (xəşin).

itizmək

itirmək. yitirmək. utuzmaq. utsulmaq. aldızmaq. qayb, qeyb edmək. -o var
yoxun utuzdu.

itiztirmək

itizdirmək. itgizdirmək. itmək. ititmək. təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək.

təprətmək. tübrətmək. qızdırmaq. təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq. içgi, iç havasın təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın
gedən iş yapar. -ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara.
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-atla itlə doslaşan, kişilərlə duzlaşar. (duzlaşmaq: yediyi çörəyə, kişiligə dəğər
vermək).
-itlə yatan, bitlə durar .

itmana

idmana. -atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara
düzülən enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.

-idmanda, yarışda gövdəsin idmana qızdırmaq: saçaltı yapmaq.
itmanta

-idmanda, yarışda gövdəsin idmana qızdırmaq: saçaltı yapmaq.

itmə

itiş. təpir. tabur. təpgir. tapqur. sıxışdırma. çıpa. çapa. atağ. həmlə.

itmək

1. itələmək. sıtmaq . sitmək . çıtmaq. çitmək. - sıtıb çıxarmaq: güclə, çəkərək
yencib çıxarmaq. 1. itinmək. sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq. təpinmək.

yoxalmaq. savılmaq. qeyb olmaq. 1. itələmək. saltmaq. qoğlamaq. hollamaq.
1. ititmək. itizdirmək. itgizdirmək. təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək.
təprətmək. tübrətmək. qızdırmaq. təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq. içgi, iç havasın təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın
gedən iş yapar. -ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara. 1.

soxmaq. utdurmaq. basmaq. təpmək. qazıqlamaq. qaqalamaq. qaqlamaq.
aldatmaq. pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq. 1. itələmək. qaqalamaq.
qaqlamaq. təpmək. soxuşturmaq. sarsıtmaq.
-dalbadal, üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək: qaqalamaq. qaqlamaq. tikicilərin. dərzilərin barmaq ucları, qaqlamaqdan. dəlik deşik olmuş.

-üz itmək: sırsıtmaq. sorsutmaq. üz asmaq. üzün əkşitmək, turşatmaq. küsgün
durmaq.

itməz

- ömür bitər yol bitmez, varın itər, söz itməz.

itmiş

yitik. itik. (napeyda).

itqən

itgən. itən. itik. yoxalqan.

itqi

-ən acı itgi, qarşılıqsız itgi. (ölüm).

itqin

-tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer: quşuçmaz.
quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.
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itgizdirmək. itizdirmək. itmək. ititmək. təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək.

təprətmək. tübrətmək. qızdırmaq. təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq. içgi, iç havasın təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın
gedən iş yapar. -ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara.

itqul

idqul. edqul. ediqul. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı.

yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı.
sərpili. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı.
iltifatlı.
itrişmək

ütrüşmək. tutruşmaq. didrişmək. dalaşmaq. salşınmaq. nərsə ilə əlbəyaxa
olmaq. muqavimət göstərmək. (mubarizə edmək). - yel ağacla ütrüşür: ağacı
burub çalqaşır. -çətinliklə ütrüşmək. -yaşamaq ütrüşənə yaraşır. -güclük var
ütrüşülür, güclükdə var ötrüşülür. -ütrüşənlə ötrüşmək qolay değil. -ata bala
ütrüşdü.

itsə

-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə.
(oxdu batar gözüvə: kor olarsan).

itsin

-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

ittə

-ağa itinə, itdə quyruğuna toxladar. (toxlatmaq: irca vermək).

ittən

-dəli itdən, it dəlidən ürkümüş.

iv

1. (yiv. iğ). dəndə. dəndənə. yalav. yalağ. (çalağ). burqu, pincdə olan incə
dişlər. qırış. qırıc. -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş. 1. sırt. sırıt.
oluq. yarıq.
-nərsə üzərində uzunasına açılan iv: yolağ. məcra. məsir. tərə (sulağ: novdan).
kanal. çanal. şəbəkə. (tilviziyon kanalı) xətti məşy. şiyar. rədə.
-incə işgə çuxur, iv, yolağ: . sınğırığ. - yağış dağları sınğırığlara bəzədi.

ivəq

-ivək evə dəğməz: tələsən yolda qalır. dəğmək. çətmək. çatmaq. yetmək. ərişmək.
varmaq. -bu ayaqla yarına evə dəiğiriz.
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ivərik. yivərik. yivəlik. somun. çivəlik. uçquruq. burqulu çivilərin (piçlərin) bir

başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə. möhrə.
ivi

-gizi qatlağı, ivi bükü olmayan: təkiz. açıq aşqar olan. -təkiz ova: > takuva: bozqır.
istep. -təkiz söz: açıq söz. -təkiz hava. -təkiz cümlə: sadə cümlə. -təküz: bir üzlü.

ivtim

tələsdim. -uyur barıb öküş ivdim: dalıcan getdim, çox tələsdim.

iy

sov. sav. (> suv (fars)}. ( < savmaq). qoxu. {tüstü. ışıq. xəbər. buran, axan, yayılan,
uçan, dağılan, mütəsaid olan nərsə}. -suda qaldıqca savlanır: iylənir. -burnuma bir
sav gəmir.

-xoş iy. ətir. xoşbur. xoşburaq {> xoşbuy (fars)}. yıbar < iybur. iybır (iyi: yaxcı + bur.
buraq: iy. qoxu).

- iy salmaq: bur saçmaq.
iybır

iybur (iyi: yaxcı + bur. buraq: iy. qoxu). > yıbar < xoşbur. xoşburaq {> xoşbuy

(fars)}. xoş iy. ətir.
iybur

iybur (iyi: yaxcı + bur. buraq: iy. qoxu). iybır > yıbar < xoşbur. xoşburaq {>
xoşbuy (fars)}. xoş iy. ətir.

iyə

yetib. sahib.

iyi

1. sağdın. sağ. 1. sağı. sağlam. səhih. doğru. gün. uyqun. onat. gərçək.
gerçək. 1. yaxcı. sağday. sayaq. sıyaq. 1. salım. salim. sağ. salğım > sağlam.
sağlım. sağdım. 1. yey. yeğ. yaxcı . -söyləyəndə az söylə, dinləyəndə yey dinlə.
-ən iyi: saya > sərə. seçgin. taza.
-inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa işini (içini)
-sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz)
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz: sıxqa. > sikkə. sikgə. saz.
- o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
-iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.
-iyi sayır: iygərir. -yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir. (yoşqarışlı: xoşqarışlı.
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uyumsar. optimisit. xoşbin). (iygərir: iyi sayır)
-iyi ürəkli kimsə: sinikxeyrxah.
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.
-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə
-bir durumun uyqunu, iyi gedişi: sarqın. axarlı. - sarqın alver. - sarqın tükan. sarqın araba.
-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).
-(çevrədən iyi dəğərlənməmiş iyi işçi). { -əkin əkib adın yazar tikan dağına}.

-iyi davranmaq: yaxşı görmək.
-yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola salmaq:
uğurlamaq. təşyi edmək.

-kənkan pox iyi verər: tütdürən tütün, islənir.
-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi
yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə.
muxalif)
-iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir
daş qoyur hər bir yolun başına. (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
-ustaca, iyi qılıc salan, çalan: salqar. sağlar. salur (> salar (fars)}.
-iyi sür, ruh: saxıc. qoş. ruh. sür. - yurd saxıcı: ölkəni qoruyan ruhlar.
-iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz:nəğz, lətif söz. sağın. savın.
-kölün iyi tutmaq: iyilik, yaxcı dilək diləmək. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə
düşünmək. uyğu (iygi) sağınmaq.

iyibaşlı

iyimçil. pozitivisit . -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş
qoyur hər bir yolun başına. (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
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eyicə. yağlıca. dadlıca. gözəl, yaxcı av, tikə, luqmə. -yağlıca dulluca: çox iyi,

gözəl, yeməli, dadlı.
-nərsəni iyicə, incidən araşdırmaq: yalımlamaq. yarımlamaq.
iyilənmək

1. özünü tutmaq. canlanmaq. 1. yeylənmək. yeğlənmək. yaxcılanmaq.

iyilər

-dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir.
(dönəmiz : öğnümüz. zamanamız).

iyiləşmək

sayalanmaq. sahalanmaq. sahalmaq. sağalanmaq. sağalmaq.

iyiləştirici

iyiləşdirici. eygiçi. sağda . sağdac. yarqıc. şəfalı. tədavi edici.

iyiləştirmək

iyiləşdirmək. yaxşılamaq. yaxşılatmaq. sağdınlaşdırmaq.

-sancılanan yılığın (heyvanın) qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ:
sancı çubuğu. sancı kötəyi. sancı kötüyü.

iyiləştiyinə

-sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac)
çubuğu: sancı oxu.

iyilətmək

1. sağdurmaq. sağatmaq. düzəltmək. yarqıtmaq. yarqutmaq. şəfa vermək. - bu
ot onu sağdurar. 1. sayalamaq> sərələmək. seçmək. tanlamaq. yeniləmək.

tazalamaq. 1. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq.
sovalamaq. yaxcılatmaq. islah edmək.
iyilətməyə

-quşa döndərmək: quşa bənzətmək: nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub,
qırpıb, biçib kəsmib, qabaqkındanda kötüyə gətirmək.

iyiliq

iyilik. 1. sağılıq. sağlıq. sağlamlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət.

doğruluq. onatlıq. uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik. 1. yeylik. yeğlik. yaxcılıq.
-iyilik, yaxcı dilək diləmək: kölün iyi tutmaq. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə
düşünmək. uyğu (iygi) sağınmaq.

iyiliqtir

-haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə.

iyimçil

iyibaşlı. pozitivisit . -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş
qoyur hər bir yolun başına. (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).

iyimisin

yaxşımı. yaxşıba. necəsin. necəsən. nasılsın.

iyimserliq

-iyimserlik simgəsi: gül.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

iyinsimək

yelinsəmək. pozsunmaq. xərablaşmaq. -yeməyi istidə bıraxma, yelinsir.

iyinsov

yelinsov. pozsunsov. xərablaşmağa üz tutmuş.

iyiqul

iyqul. eyqul. eyiqul. edqul. ediqul. idqul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq.
yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili.
qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

iyir

-iyir yas: yaxcı mal (yaxcı yapılmış nərsə). (yası: yasu. qayu. düzəlmi. yasılmış.
yapılmış. mal. məsnu).

iyisin

-sonda gülən iyisin gülər.

iyit

iyid. tovraq. toğraq. tığraq. ( < toq. tuq) qeyrətli. diləvər. pəhləvan.

-toxa iyid. (tuqa. toxa: ərginib, yaşlanan).
-(saldıran) iyid: şüca'. salar. sallar. salğar.
-sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid: salvadur. sarvatur. sarbatur. sağbatur.
sağqurat.
-ürəkli, qorxmaz iyid: saltar. saltər ( < salmaq) səfdər.

iyitən

-bir iyidən min eşit, min kötüdən birin yox.

iyitləşmək

iyidləşmək. tovraşmaq. toğraşmaq. tığraşmaq. ( < toq. tuq). qaysırışmaq.

qeyrət, pəhləvanlıq, dilavərlik göstərmək.
iyiyə

-iyiyə, yaxcıya düşünmək: xoşbinanə düşünmək. kölün iyi tutmaq. iyilik, yaxcı dilək
diləmək. uyğu (iygi) sağınmaq.

iylənmək

yızımaq. qoxumaq.

iyliq

-pis iylik: sasıqlıq. sarsıqlıq. qoxuşluq. iygişlik.

iyqərir

iygərir. iyi sayır . -yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir. (yoşqarışlı: xoşqarışlı.
uyumsar. optimisit. xoşbin). (iygərir: iyi sayır).

iyqi

iygi. uyğu. -uyğu (iygi) sağınmaq: kölün iyi tutmaq. iyilik, yaxcı niyyət diləmək. iyiyə,
yaxcıya düşünmək. xoşbinanə düşünmək.

iyqinməz

iyginməz. yoxsul. qaçaqsız. yalqın. bitgin. çarasız. beçara. sağalmaz.

iyqişliq

iygişlik. sasıqlıq. sarsıqlıq. qoxuşluq. pis iylik.
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iygişmək. iğgişmək. sasımaq. sasıqmaq. sasrıqmaq. sarsıqmaq. sesikmək.

qoxuşmaq.
iyqul

iyiqul. eyqul. eyiqul. edqul. ediqul. idqul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq.
yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili.
qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

iyqüləmək

iygüləmək. eygiləmək. uyğu (iygi) savınmaq. zikri xeyr edmək. sözü gedirkən

birindən taba çıxmaq, difa' edmək. (iygi: eyği. uyğu) .
iysiz

ıysız. ısız. sapqın. şərur.

iysizlənmək

ıysızlanmaq. ısızlanmaq. sapqınmaq. şərurlanmaq. kötülənmək.

iz

1. tas. -ovun tasında yeridi. 1. təpgi. təpgü. əsər. -üzündə bıraxan acı illər təpgisi.
1. tuç. tuş. nişan. amac. hədəf. -düşsüz qal, tuşsuz yox: şanssız yaşa, amacsız
yox. 1. dal. çal. nişan. sorağ. xəbər. -o gedəndən bəri heç bir çalı dərəgi yox
biləsindən. 1. danqa. tanığ. nişan. əsər. 1. tə'sir. təpgi. -oluşan nərsədən keçən
gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).

-almayınca heç bir nəyi içivə, heç bir yara iç üzündə iz qoymaz.
-iz qoymadan iş yap: tütün qopur, islənmə.
-yerindən yox edmək, iz bıraxmamaq: tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq. (soğurub:
söküb).

-im, iz, işarə qoymağa, edməyə yarar hər nə: sür.
-nərsədən geri sürülən, qalan iz, bər, nişan, əsər: sür. sürmü. (bu izləri daşıyana
sürtay, sürlü, sürülü. sürüv deyilir).

-iz, əsər qoymaq: təpgitmək ( < təpmək: itmək). izlətmək. təsir edmək. -onun sözü
məni çox təpgitdi.

-nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz, yapışdıran im: yamata.
yamta. yamaça. yamça. yamac. tanqa. tana. etiket. mark.

-nişan, iz, əsər, əlamət, adres vermək: tanğamaq. danğamaq. tanğımaq.
tanığlamaq.

-nərsənin oluşundan, qımıldamasından oluşan cızıq, iz, xədd: yörüngə. -ox, top,
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gəzəgən yörüngəsi.

-axan nərsənin oyaraq bıraxdığı yarıq, arx, iz: yar ( < yarmaq).
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada)
-im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça: seçil. seçlə. bələdçik. - yol üzəri
seçil ağacları yel yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq
türklüğüzdə dil biriz.
-sınırda qoyulan iz, əngəl, nərsə: sınar. sınırlıq.
-sonundan izləb, iz kəsib düşmək: çox yaxından izləmək.
-üzən balıq iz qoymaz, ağzı açıq giz qoymaz. (ağzı açıq: çox danışan). (giz : sır).
(giz qoymaz: sir saxlamaz)
-im, iz olaraq yığılan daş koması: quşqa
-nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər: saçar <> sağar. saçağ <>
sağac. sığıc. sığır.
- iz qoymaq: dağ salmaq.

izə

1. izək. rədə. 1. tuş. (tut). səviyyə. (tuşdaş: izdəş. səviyyədaş. bərabər).

izəq

izək. izə. rədə.

izi

1. nişanı. -sorağı, izi, nişanı tapılmaq: sorğunmaq. -itik sorğundu: itən nərsənin
sorağı, izi bəlindi, blləndi. -bu itiyi axdarırıq sorğunmayıb hələ. (sorağ verilməyib hələ).

1. sonğ. dalısı. arxası. - sən mənim sonğumda gəl. - onun sonğuna düşmə. görək bu işin sonğu nə olur.

-nərsənin sonun, arxasın izi izinə izləmək: sünbələmək < sonbalamaq. (dünbal
edmək).

-yemə, dişləmə, ısırma izi: yeniğ. yeyik. yiyik. diş yarası.
-nərsənin izi nişanı görünmək: sızmaq. sızımaq (süzmək. süzümək). - dan atıb gün
sızdı. - gün çapağı göründü: günün ucu göründü. gün sızdı.
-alnında sağıntı, axıntı izi olan at, yılxı (heyvan): sağqar. qaşqay. qaşqa.
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-izin, icazə, ruxsət istəmək: sormaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. açtanmaq. soramadan içəri girmək olmaz. -utandım sorğayamadım. -sorayım yarın gəlin.

izincə

savınca. sonunca. sonğıca. dalınca.

izinə

-çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz).

-nərsənin sonun, arxasın izi izinə izləmək: sünbələmək < sonbalamaq. (dünbal
edmək).

izir

savın. dalı. geri. əqəb.

izlə

-bulduğun qoğma, bildiyin izlə.

izləb

-sonundan izləb, iz kəsib düşmək: çox yaxından izləmək.

izləc

izləyiş. izləyic. izləyinc. qov. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qovuş.
qoğunc. qovunc. peyləmə. peygərdi. təqib.

izləmək

1. sırıtmaq. qoğalamaq. 1. sırtlamaq. dalğamaq. dərləmək. rədləmək. - uşağı
evinə dək dərlə gəl. 1. sürmək. sürdürmək. sürüb durmaq. dirənmək. dəvam

edmək. -bu yolu sürün. -bu işin üsdə sürüb durma artığ. 1. yoluğmaq.
sürgüləmək. -onun uyu yoluğma: onun dalıcan gedmə.
-birin izləmək: dibinə əkilmək. sapılmaq. arxaşmaq. arğaşmaq. ardaşmaq. dalıcan,
arxasıca düşmək. - mən hara getdim oda mənə sapıldı.

-nərsənin sonun, arxasın izi izinə izləmək: sünbələmək < sonbalamaq. (dünbal
edmək).

-birbirin izləmək: izləşmək. sürüşmək. sürgəşmək. qoğlaşmaq. -uşaq anası ilə
sürüşür.

-yolunu izləmək: yolun tutmaq.
izləməqtə

- izləməkdə köpək bıraxmaq: qopay salbamaq. bir yerə, biri üstünə it ötürmək.

(salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs ötürmək).
izləməyə

-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.

izlər

-nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər: saçar <> sağar. saçağ <>
sağac. sığıc. sığır.
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1. birbirin izləmək. sürüşmək. sürgəşmək. qoğlaşmaq. -uşaq anası ilə sürüşür.
1. sürüşmək. birbirin təqib edmək. -nənə bala kimi hər yanda sürüşürlər.

izlətmək

təpgitmək ( < təpmək: itmək). iz, əsər qoymaq. təsir edmək. -onun sözü məni çox
təpgitdi.

izləyən

-kimsəni izləyən görəvçi: quyruq. qoyuq.

izləyic

izləyinc. izləc. izləyiş. qov. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qovuş.
qoğunc. qovunc. peyləmə. peygərdi. təqib.

izləyinc

izləyic. izləc. izləyiş. qov. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qovuş.
qoğunc. qovunc. peyləmə. peygərdi. təqib.

izləyiş

izləc. izləyic. izləyinc. qov. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qovuş.
qoğunc. qovunc. peyləmə. peygərdi. təqib.

izli

nişanlı. -izli, nişanlı dəmirsi tikə: tingə. dəngə. ( < damqa) qara pul. dəmir pul.

izsiz

- kəsgin qılıc dil durur, qansız izsiz öldürür.

iztə

-nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz
çaşata.

qab

1. sınağ. sinək. sənək. səhəng. sehin. çanağ. 1. sığın. sehin. sınğıq. 1. sırt.
sırıt. qabıq. örtük. cild. 1. kürsü. qursu. çərçivə. kadr.
-qab çeşiti: salı. (məşgəfə)
-ağzı gen qab: küvşat. küşat. köşat.
-saxsı, enli ağızlı qab: sağan. saxan. sağana. sehin. süt sağmağa, qurud əzəməyə
yarar qab. tağar. mətirət.
-hər çeşit ağızlı qab, yer: sağca. sadağ. saxac. qoruncaq. qutu.
-ağzı gen qab: sağıc.
-inc dallardan hörülmüş qab: səvəl. səbət. sələ. ( < savmaq). sağıc. savdıc.
-süt sağmağa, qaynatmağa əlverişli qab: sağıc.
-qab dəsmalı: qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə.
qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik.
saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım.
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-su, suyuq qoylan qab: sağnağ. su qabı.
-gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab: sağır. sağrınğ. sehin.
sehing. səhəng.
-sızdırmayan, süzdürməyən qab: sağır. saxır. sağur. saxur. ( < sağlamaq.
saxlamaq).
-taxıl, mağaşar kimiləri saxlanılan yer, qab: sağan. saxan.
-qab sınan yerdən süzər. (idiş çatlağından süzər)
-incə şüvlərdən, zuğlardan hörülərək toxunan qab: səbət. çəpət. sələ. çələ.
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab: səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə
-iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba: ağac səğələrindən, dallarından
hörülmüş qab. savat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.
-ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab: iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab,
torbasavat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.
-qab qaşıq seti: salvaş. sarvaş.
-ağzı dar olan qab, nərsə: sığıl. (# sıyıl: ağzı gən olan qab, nərsə).
-nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer: singir. sınğır. sinğıc.
nərsə üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı.
-çuxur, oyumlu qab: singir. sınğır. sinğıc.
-bu qabağdan yasanmış qab: suqabağ. suqavağ. qabığı qalın, dayamlı qabağ çeşiti.
-gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab:
suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.
-nərsənin salındığı, töküldüyü, qoyulduğu, taxıldığı qab: . salğış. - qab salğış. qaşığ salğış. - ox salğış. qələm salğış.
-ağzı gən olan qab, nərsə: sıyıl. (# sığıl: ağzı dar olan qab, nərsə) .
-əl üz yuma üçün dəlikli daş, kaşı qab: dəsşuyi. yalağ. çanağı. govun. kovun. kövün.
oysar.

-dizi biçimli böyük qab: qazan. dik (fars) ( < qırağları dik olan qab).
-ikinci qab, örtük: bir qabın altına qoyulan ikinci qab. sür. qızaq. bir qabın altlığı.
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-saxsı qab: sovur. sufar. sovar. sofar. (> sufal. sufal (fars)}.
-çanağa oxşar hər çeşit qab: yalağ. çalağ. çan. dəğirmana dən tökülən göz.
-hər çeşit örtük, qutu, qab, bəsdə: yasığlıq. yasıtlıq.
-yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab: yasıq. yastıq. qorman. sadaq. ox qabı. oxluq.
tirlik. tirdan. -əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay
kaman çıxar.

-sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır: -dan. -çan. -can. -lan. -ğan. -gən.
-qın. -ban. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.

-içinə nərsə dərilən, toplanan qab: dürgək. bürgək. dərgək. tobra. buxca.
-nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab: təpsi < səpsi. yəpsi. sini. tabağ.
-nərsə pişirmək, qızartma üçün dayaz paxır, çuğun qab: yağlava. tavlağa. yağluca.
tava.

-sini biçimli yastı qab: tabaq. tavaq. tava. tavaç.
qaba

-qaba tökülən nərsənin qaba sığmayıb dışarı töküləni: savab. daşat. bir ölçüyə
görə artığ qalanı.
-qaba, qabığa, örtüyə, cildə bürümək, qoymaq: sırıtmaq. - pitik sırıtlamaq.
-söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: (söğüt sulunğa, qatınğ
qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

qabab

kabab. soxlunc. soxluncu. söxlüncü. -soxluncu qoğutmaq. qızartıb iyin çıxartmaq.
-kabab çəkmək: 1. tovuşmaq. tavuşmaq. şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə
tovlayaraq (fırladaraq), çevirib çöndərərək pişirmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab
edmək. 1. kavablamaq. kabablamaq. tovuşmaq. tavuşmaq. kabab çəkmək. şişə
çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib çöndərərək pişirmək.
-yaman yoldaş yol üsdə, yanmaz kabab köz üsdə. (yol üsdə tanımazla yoldaşlığın
sonu, çoğun pis bitir)
-saçkabab: tavakabab.

qababçı

kababçı. kavabçı. tovatçı. tavatçı.
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qababı

- şişdə pişmiş quzu kababı: quzuçevirməsi.

qabablamaq

kabablamaq. 1. kavablamaq. kabab edmək. tovuşmaq. tavuşmaq. kabab

çəkmək. şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib
çöndərərək pişirmək. 1. sikləmək. sixləmək. şişləmək. soğurmaq. soxurmaq.
şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq.
qabablıq

-kabablıq olan: (siklik. sixlik) şişlik. soğuş. soxluq. ox qabı. sixə, şişə soxulmalı,
çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə .

qababta

-şişdə küdü, kababda. (küdü: küydü yandı) .

qabaq

qabağ. 1. burun. ön. -sağlığın qədrini bilgil, xəsdə bolmasdan burun. (bolmasdan:
olmasdan). 1. qapay. qapağ. buynuzsuz malqara. kəl. daz. kaz < kavz < kavuz.

kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq.
-dal qabağ: sarığsız qabağ, kədu. (dal: lüt. boş. çıplaq).
-qaş qabağ sallamaq: üzün asmaq. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq.
sortdurmaq. sotdurmaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.
-qabığı qalın, dayamlı qabağ çeşiti: suqabağ. suqavağ. bu qabağdan yasanmış qab.

qabaqı

- söz söylədi bal qabağı: saçma sapan danışdı.
-boyluların doğma qabağı suya düşmələri: sürə düşmək. suya düşmək.

-qabağı açıq, ilməkli, qolsuz üst geyimi: yelək. kovac. göyəç.
qabaqın

-nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək: sarmaq. sarpmaq. səyirmək.
səğirmək. səkirmək. - suyu bizə sar.

qabaqqıntan

-qabaqkından, olduğundan artıq iti, acıraq: tərsinmək. tərs gəlmək. geri dönmək.
qaytanmaq. -başlı yaranı qaşısan tərsinər. -sönəgən odu pülədikcə tərsinər. -onu
bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək.

qabaqqıntanta -nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib,
qabaqkındanda kötüyə gətirmək: quşa bənzətmək. quşa döndərmək.

qabaqlartan

-çox çox qabağlardan: utağan ötgən çağdan.

qabaqtan

-bu qabağdan yasanmış qab: suqabağ. suqavağ. qabığı qalın, dayamlı qabağ çeşiti.
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1. qabar. qavar. tavəl. taval. toval. tövəl. töpəl. tabal. 1. qabla. kavla. kaval.
düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. dəli. qudurman. quduman.
kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq. 1. qapal.
qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz.
yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə.
həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz.
yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl. uysan.
oyasa. oysal.

qabalalı

qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. daşlı. bədənli.
boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qabalaşmaq

qalbalaşmaq. qalpalaşmaq. qapqalaşmaq. qabqalaşmaq. qəlizləşmək.
qoyalmaq. qoyulmaq. qoyulaşmaq. qısıllaşmaq. qısıllanmaq.

qaballı

qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. daşlı. bədənli.
boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qabar

1. qabal. qavar. tavəl. taval. toval. tövəl. töpəl. tabal. 1. qabarıq. şiş. təvərrüm.
-para şişi : pul təvərrümi.
- daşduzu çox siləmə, dilin qabar tökər. (siləmə: yalama).
-sulu, irinli qabar, cuş: sızlağıc.
-sulanmış qabar: sulğuq. toval.

-sulu qabar: sudur.
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qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qavaralı. daşlı. bədənli.
boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qabarcıqı

-su qabarcığı: su götürüş. su köpürcüyü. püsgə > fisgə.

qabarıq

qabar. şiş. təvərrüm. -para şişi : pul təvərrümi.
-nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış:silmə. silim. salma.
salım. (korniş).
-kümük, yuvarlaq, qabarıq əkmək: somun.

qabarlı

qaballı. qavallı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. daşlı. bədənli.
boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qabarmaq

1. savlamaq. sovlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. şişmək. - su qızışsa savlayar.
- göz yaşı savladı. 1. təvərrüm. ağırlığı artmadan, ölçüsü, çəki, həcmi, dəğəri

artmaq, qalxmaq. -əkmək yaman qabarmış.
-coşub daşmaq, qabarmaq: kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək.
köprəmək. kökəlmək.

-qapağı qabarmaq, şişmək: üzlənmək. üzü qabağı şişmək. -tuluğu isti vurub üzlənib.
qabarmış

- acımış qabarmış xəmir: sınık yoğur. - sınık yoğurdan pişirilən çörək ürəyə
düşməz.
-qabarmış su axını: savul. sovul > sel.

qabartmaq

daltaymaq. qaltaymaq. çağtaymaq. şişirtmək. mubaliğə edmək.
-coşdurub daşıtmaq, qabartmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək. kökəltmək.

qabcıq

-uzun saplı tava, qablama, qabcığ: sapaş. sapac. sapat.
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-bölmə, dağıtma qabı, ölçüsü: sağu. sağuq. kil. peymanə. məşgəfə. - qırqılım sağı:
(qırqılım: qıpqılım: başınacan) keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir
dartı, ölçü qabı.
- sağuq dolu gözləyu: gilas kimi dolmuş gəzləri.

- sağulamaq: sağu, peymanə ilə ölçmək
- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım
sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan)
-ox qabı: oxluq.
-ölçü qabı, me'yar: sapı. çapı.
-ox qabı: sapma. saçma. çapma. gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən
uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt. bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə
görə oluşan azlıq, çoxluq. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. - iki
nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca) çatmayıb
yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına
yekə sapma (çat) düşdü.
-su qabı: suğa.
-ox qabı: soğuş. soxluq. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan. sixə, şişə soxulmalı,
çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə
-içgi qabı: içigilik. sağır. saxır. sağur. saxur. ( < sağlamaq. saxlamaq).
-su kovası, qabı: güvlək. gürüm.

-yay, kaman qabı: qurumsaq.
-su qabı: sağnağ. su, suyuq qoylan qab.
-qabı çevirib, başına çəkmək, içmək: tikmək. dikmək.

-ox qabı: soxuluq. soxağlıq. soxluq.
-yuğunmaq üçün hamamda qurulan böyük su qabı: sulan. suvlan. suvan. hovuz.
van. vanna. banna.

-ox qabı: oxluq. yasıq. yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. tirlik.
tirdan. -əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman
çıxar.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yağ qabı: yağlıq. yağdan.
-tapdağ, dayaz, sığ olan pişirmə, qızartma qabı: tava ( < təpmək. tapdamaq).
-sidik, südük atma qabı: yoxana. yoxna. oxana. oxna. süzgə. sızqa. sıvınc. qarurə.
-yem, yemək qa: yemlik.
-yoğur tutma qabı: yalabıq. çalabıq. tağar.
-ox qabı: oxluq. dolbat. tuğbat. saçığlıq. saçqılıq. bolluq. bolaqlıq. qalabalıq. basqalıq.
qabıq

1. sağur. üz. gön. dəri. pust. çərm. - yer sağrısı: yer sağırsı: yer qabığı. - kişi
sağrısı üz. 1. sırt. sırıt. qab. örtük. cild.
-arıtlanan nərsədən arda qalan çər çöp, çıpıq, qabığ: sap. çap. xırım xırda. töküntü.
- qoz sapı. - pambıq sapı.

qabıqa

-qaba, qabığa, örtüyə, cildə bürümək, qoymaq: sırıtmaq. - pitik sırıtlamaq.

qabıqı

-dartılmış tağıl qabığı: tort. dürd. durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar
(darılıb, sıxılmış nərsə). kəpək.
-qabığı qalın, dayamlı qabağ çeşiti: suqabağ. suqavağ. bu qabağdan yasanmış qab.
-döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı: səbus < çapus.
kəpək ( < çəpək).
-qabığı qolay savılan, soyulan, ayrılan nərsə:savıl.
- yer qabığı: yer sağrısı. yer sağırsı. (sağur: qabıq. üz. gön. dəri).
-hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı, üzü: nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan
örtük: sağrı (səğri. sarqı) ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq). - yer sağrısı: yer üzü.
- sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.
-yumurta ağının qabığı: sıy. siy.

qabıqın

-qabığın almaq, çıxartmaq: saplamaq. savlamaq. sovlamaq. soymaq.

qabıqına

-söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək
(iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən
püfləmək).

qabıqlarının

-sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam
içi qarışığı: dalğan. təlgən. dadğın.

qabıqlı

-çəkirdəyin, qabıqlı kəpəkli nərsənin içi, özü: toxu. iç. məğz.
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-axıdan qabın ağzına sarılan tor, parça: sarım. süzüt. safi (kağaz. tor. parça).

-bir qabın altına qoyulan ikinci qab: ikinci qab, örtük. sür. qızaq. bir qabın altlığı.
qabına

- qabına salmaq: gərəkdiyi qarşıtı vermək. (salmaq: nərsəni gərəkdiyi yerinə,
durumuna qoymaq, yerinə gətirmək).

qabının

-çəkilən nərsənin qabının ağılığı: sar. sarm.

qabırqa

1. dama sərilən saxsı tikələri. 1. qapınc. qapıc. salınc. salış. sarınc. sarış.
tapınc. tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc.
dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr. səbir. qərar.

qabırqaların

-qabırqaların altına düzülən əğrik atmalar, ağaclar: sallama. dallama. (qabırqa:
dama sərilən saxsı tikələri). - bu evin çatısın örtməyə yüzdən çox sallama gərəkdir. damın sallamasının biri qırılıb.

qabırqalı

qapıclı. qapıçlı. salışlı. sarışlı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı. qayışlı. (qatlanma)
dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.

qabırqanın

-qabırqanın kürək, dal bölümündəki sümükləri: dəlırqa. kürək gəmiyi.

qabırqanın

-qabırqanın sinə bölümündə aralıqlı sümükləri: sapırqa. səpirgə. göğüs gəmiyi.

qabırqasız

qapırsız. qapıcsız. salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız.
(qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz.
səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

qabırsız

abırsız. gürgəvəz. çürgəvəz. gəmsiz. rüsvay. - el içində gürgəvəz qaldıq.

qabqalaşmaq

qapqalaşmaq. qalbalaşmaq. qalpalaşmaq. qabalaşmaq. qəlizləşmək.
qoyalmaq. qoyulmaq. qoyulaşmaq. qısıllaşmaq. qısıllanmaq.

qabla

qabal. kavla. kaval. düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. dəli.
qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq. dəngəsiz. qafası
qantaq, qançaq.

qablama

-uzun saplı tava, qablama, qabcığ: sapaş. sapac. sapat.

qablamaq

sırıtmaq.

qablar

idişlər. qablar - sınığ çırtıq idişlər . : qablar.
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-kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində
yerləşdirilən bağlac: sürgü.

qablarının

-çaydan, qorı kimi suyuq qablarının damızma, süzütmə qamışı: düdük. lülüş.

qaç

1. kürün. rədd ol. -kürün burdan. 1. qaç!. aç!. saç!. yay!. tök!. ək!. savır!. səp!.
at!.
-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl).

-yaman yoldaş yolda daş, ya qoğgilən yada qaç.
qaça

-qaça qaça: yorta. -yorta gəlib yorta keçdi.
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

qaçaq

qaçağ. 1. qaçağ yolu. savağ > surax. 1. yoğur. oğur. yoruğ. örtülü, gizli iş. 1.

gizli. örtülü. içrək. içlik. saxlı. 1. yaşrım. tutuğluq. gizlilik.
-qaçaq yol: sındırqaç. sovap. savap. soğaq. supap.
-qaçaq yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 <
sovmaq. savmaq). sökmük. ana yoldan ayılan yol.

qaçaqan

qaçağan. tazığan. qoruzan. ictinab edən. -tazığan eləmə.
-qaçağan adam: tazıq kişi. tazığan. ürkək. qorxaq. (tazıq: ürkən).

-güclü qaçağan olan: yarğun. yarğın. yarğamıq. yarğanıq. çalağ. iti.
qaçaqsız

yoxsul. yalqın. bitgin. çarasız. beçara. sağalmaz. iyginməz.

qaçan

-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).

-qaçan yapraq ağacdan, yel əsiyə oyunçaq.
-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.
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-axsaq ayaq qızıl geyik qaçanmaz, qaçırsada qayavçudan qurtulmaz. (qayavçudan:
naməd ovçudan).

qaçar

-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.
-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər işin
var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

qaçarqən

-dönüklər ölümdən qaçarkən dönüklüyü seçərlər.

qaçarmı

- kösnük qısraqdan qaçarmı?: qızmış ərkək qısraqdan qaçarmı ?.
- qızmış ərkək qısraqdan qaçarmı ?: kösnük qısraqdan qaçarmı?.

qaçıb

-nərsədən qaçıb qurtulmaq: sıypamaq. sıpamaq. sırbamaq. sıyrılmaq. sırpınmaq.
savrunmaq. - bu sarqığın (muzahim) əlindən gücün billah sıpadım.
-bir nərsəni tapmaq üçün çabalamaq, çalbalamaq, qaçıb durmaq: səlpələmək.
çalbalamaq. - gün uzunu bu pitiyin ardınca səlpələdi.

qaçıc

sürc. sürüc. sıyıc. qayc. qayıc. qayış. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. uçuc. salıc.
xəta. səhv. iştibah. (ləğziş).

qaçıcı

qoşucu. yügrük. dəvəndə.

qaçıq

üğə. ürə. nüqsan. -bu üğəni qaldırmaq qolay. -üğəsiz bir yazı.
-qaçıq, gizli, örtülü olan nərsə: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.

qaçılmaz

-taxılmasa qaçılmaz: güclənməsə (təcavüz olmasa) qaçılmaz.

-güclənməsə (təcavüz olmasa) qaçılmaz: taxılmasa qaçılmaz.
qaçılmış

-yaman yılxı satılmış, yaman qardaş qaçılmış, yaman arvad atılmış. (yılxı: heyvan).

qaçılsa

keşilsə. sösülsə. -yorqandan artıq qaçılsa ayaq, üşüyür.

qaçımaq

saçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. keçəmək. çeçəmək. 1. boğazına qaçmaq. 1.

sözü ağzında qalmaq.
qaçınmaq

1. tazınmaq. tezinmək. yelsinmək. təlsinmək. tələsinmək. dalsınmaq. durmadan tazınır günlər. -o hamıdan tazınır. -tazın gəlib tazın getdi. 1. ürkmək.
(rəmidən). 1. sakınmaq. üz çevirmək.

-almadan, qəbul edmədən qaçınmaq: tutturmamaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

qaçır

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

1. çərtilir. cayır. - ərdəmsizdən qut çərtilir. (qut: şans). 1. dik cızğı. dik xətt. (yasır:
yassı cızğı, xətt. ).

qaçırımsınmaq qaçaq düşməyə enimli, əğimli, meyilli olmaq. {sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi
görünmək, meyillənmək}.

qaçırır

- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı).

qaçırıtsınmaq

qaçaq salmağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. {sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi
görünmək, meyillənmək}.

qaçırma

-acı, düşündürücü gülüş. dodaq qaçırma: yanğır gülünc. nişxənd. rişqand.

-qız qaçırma: sürütmə.
qaçırmaq

1. gözdən qaçırmaq. gözdən salmaq. 1. qayb edmək.
- söz qaçırmaq: bara qoymaq.

-hövsələsin qaçırmaq: qopundurmaq. qopuğdurtmaq. tənqəsər. dəngəsər, dəngəsir
dənəksiz edmək.

-dodağ qaçırmaq: dişinin ağın görsətmək.
-boyun qaçırmaq: tosunmaq. tozunmaq. (# dözünmək: boyun qoymaq).
qaçırmamaq

səktirməmək.

qaçırsata

-axsaq ayaq qızıl geyik qaçanmaz, qaçırsada qayavçudan qurtulmaz.
(qayavçudan: naməd ovçudan).

qaçırtınsa

- saldınsa bul, qoydunsa götür, qaçırdınsa tut.

qaçırtmaq

1. kürətmək. sürətmək. - hamını özündən kürətdi. - onu alkodan kürətməyə nə var.
- kürətmə hər önə gələni, anılma (düşünmə) hər keçib gedəni. 1. səktirmək.

səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. yayındırmaq. - içginin çoxu əsridibdə,
gözəllikləri gözdən səkdirər. 1. səkritmək. səkirtmək. salmaq. atlatmaq. rədd

olmaq. - tam sayıları birbir, səkirtmədən oxudu.
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-dadı çönəsimək, qaçısımaq: savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.
savığınsımaq. savnısınmaq. geçginsimək. ötümsümək.

qaçışmaq

1. saçımaq. qaçımaq. sapışmaq. keçəmək. çeçəmək. boğazına qaçmaq. 1.
saçımaq. qaçımaq. sapışmaq. keçəmək. çeçəmək. sözü ağzında qalmaq. 1.

sıvışmaq. sıyrılmaq. yavaşca axıb aradan çıxmaq.
-bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq: səğirmək.
səğrimək. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım
səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.

qaçışmaq

-birbirindən qaçışmaq: tazışmaq.

-(nərsədən) zıvışmaq, qaçışmaq: sürüşmək. sürgəşmək. ara açmaq. salışmaq.
alısmaq (alıs: uzaq). (üzüşmək). -onlar birbirindən sürüşürlər. -boşlu boşludan
sürüşər.

qaçıya

-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək.
bıraxmaq).

qaçqınmaq

qocunmaq. quşqunmaq. saçıvmaq. savıcmaq. (həşərilənmək. şıllaqlamaq.
şıltaqlanmaq) disginmək. (işginmək. işgillənmək) .

qaçma

-toxda qaçma: dur qaçma. (toxda: dur).

-qaçma yarışı: yügrüş.
qaçmaq

1. ılqapmaq. yilqapmaq. ilqartmaq. qıvlamaq. qıvmaq. qıncıqlamaq.
qıncılıqlamaq. 1. tezmək. tezimək. əcələ edmək. -bu at nə iti tezir. 1. səkmək.
səğmək. səğirmək. səğrimək. yayınmaq. - qaranlıq olduğundan o gözümdən
səkdi. 1. saçmaq. 1. savqarılmaq. - iş çətinə düşdü, hammı savqarıldı. - gəlsə işin
çətini, savqalar qalmaz biri. 1. səkmək. təfrə gedmək.
-ürküb qaçmaq, çəkilmək: quyruq çevirmək. quyruğu omuzlamaq. quyruğun qısmaq.
-ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq. (> qorixtən (fars)}. kürükmək. küyrükmək.
geyrikmək. geyikmək.
- boğazına qaçmaq: saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. keçəmək. çeçəmək.
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-atıla atıla qaçmaq: güpürdəmək.
-gizlicə qaçmaq: sıpıqmaq. sıypıqmaq. sıyvışmaq. sıvışmaq. sürvüşmək.
- sapcamaq düşmək, gedmək: bir yönə qıvraq qaçmaq.
-tutruğundan, sözündən, qovlundan qaçmaq: sapıtmaq. - sapıta sapıta günləri
savdı.
-süzüb gedmək, qaçmaq, yox olmaq: zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq.
süvşünmək. sıvşınmaq. (züvşünmək) sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq.
-yuxusu qaçmaq: sıyqaqlanmaq. sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq. sərgəklənmək.
quşqulanmaq. quşqulu olmaq.
-gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq: sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sıvığmaq. sırışmaq.
sürüşmək.

-yel kimi qaçmaq: yelgəmək. tələsmək. hövl edmək.
-tələsik qaçmaq: düvdənəkləmək. qıvırcanmaq. qıvırqanmaq. qıvlamaq. qıvmaq.
-bir durumdan güclə qaçmaq: yolumaq. yolunmaq. (bir gücdən, bağdan) qurtulmaq.
azad olmaq.

qaçmasına

- bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq: quş uçurmamaq. quş yuxusu: yüngül yuxu.

qaçmış

-aşq olan yerdən suç günah qaçmış.
-çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə: savın. savıq. savuq. savğın.
savnığ. bayat. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq.

qaçsa

-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

qafa

-qafa gəlmək:sırıtmaq. sırtarmaq. qarşı gəlmək. - indiki uşaqlara söz deyəndə
sırtarırlar.

qafalı

-bağlı qafalı: tutucu. qurtdalayan. sofi. sovu. sovcu. vasvası.

qafası

-qafası kava, ağızdan hava. (kava: boş. çürük).
-qafası qantaq, qançaq: düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. qabal.
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qabla. kavla. kaval. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq.
dəngəsiz.

qafasına

-qafasına girmək: sınğmaq.
-qafasına girmək: sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq.
çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək. azalmaq.
unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.

qafasız

silik. alkolsuz içgi. çalıq. məngəfə.

qafatası

təpsi. təpis. cümcümə. -təpis təpisi: başda olan gurultu.

qafil

uysal. toysal. qəfil. xam xiyal.

qah

-gah öylə gah böylə olmaq: səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək.

qahıl

kahıl. 1. gəvək. kövül. yatıq. yatuq. təmbəl. -yatuq kişi. 1. gic. səfeh . -ükəl yatsa
el yatar, kahıl yatsa qal yatar. (ükəl: uka. dahi. zəki. ağil). (kahıl: gic. səfeh) .

qahiş

xahiş. yaxış. (xah <> yax) yoğuş. sorağ. sorat.

qahtan

gahdan. 1. çağaşırı. hərdən. 1. çağaşırı. hərdən.
-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından,
boş sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

qaqa

quşburnu.

qaqalamaq

qaqlamaq. 1. itmək. itələmək. təpmək. soxuşturmaq. sarsıtmaq. 1. sürəkli

çəkiştirmək. sıx sıx, qıs qıs, qıy qıy çəkmək, dartmaq. 1. yermək. yergitmək. 1.
arxadan çəkişdirmək. qeybət, qiybət edmək. 1. dal ba dal, üst üstə çırpmaq,
vurmaq, itmək, təpmək. -tikicilərin. dərzilərin barmaq ucları, qaqlamaqdan. dəlik
deşik olmuş. 1. aldatmaq. pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq. soxmaq,

utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq. 1. (qaqıya. xıxa) batırmaq.
bulamaq. bələmək. 1. (cocuq dilində) ən edmək. pisləmək. sıçmaq. sışmaq. 1.
bir kimsəni, nərsəni xor görmək. xorlamaq. korlamaq. çorlamaq. alçatmaq.
pisləmək. danlamaq. qınamaq. gülgüləmək. dürtgüləmək. dürtgütmək. 1. toyuq
yumurtlarkən qıt qıt edməsi. qaqanlamaq. qıqqıldamaq. 1. qapını çalmaq.
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döğmək. 1. çalqamaq. -yayıq qaqalamaq: tuluğ. nehrə döğmək. 1. bir konuda çox
danışmaq, çox söz edmək.
qaqalanc

qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc.
qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqalınc

qaqalanc. qaqlanc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc.
qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqalış

qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc.
qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqan

xaqan. 1. salxan. böyük xan. 1. tapğacxan. xanlar xanı.

qaqanlamaq

qıqqıldamaq. qaqalamaq. qaqlamaq. toyuq yumurtlarkən qıt qıt edməsi.

qaqayyeri

qaqayyeri. darqayeri. kətgüdəyeri. kitgüdəyeri. kətxudayeri. kətxuda

yardımçısı, köməkçisi, maavini, vəkili.
qaqaz

kağaz. yapağ. (yaprağ) səfə. səfhə.
-kiçik kağaz: kağaz tikəsi: . kütül. küt. küsül. küs. çütül. çüt. - oy kütülü: səs vermədə
işlənən kağaz tikəsi.
-singər kağaz. {singəc: singər: > sünqəc. (sindirmək: çəkmək) suyu sindirən, soran,
çəkən}.

-yoluşlu kağaz: xətli kağaz.
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kağazaq. kavazaq. yumşaq. sığ. kövəgə. kövəg. açıq. köfül. kövül. yüngül. ayıl

sayıl. düşnüklü. rəvan.
qaqazı

-duvar kağazı: yaşu. ( < yaşmaq: örtmək. gizlətmək) qapoy.

qaqıclama

qaqşınma. qaqşılıq. qaqşınış. qaqınış. qaqınıc. qaqırlınış. qaqrınış. qaqrınıc.
qaqıtlanc.

qaqil

kakil. 1 < saçqıl. saçağa. keçəğə. təpədə saxlanılan pərçəm. 1. çalağ. çaqqul.

çəkgül. qaqgül. qırxma. kəsmə. pərçəm. zülf. 1. cıqa. lələk. pipik. {jva (təbbət):
börk. çikka (sanskirit): kakil}. 1. pipik. cıqqa. 1. çələng. cıqqa. 1. kəkil. kəsmə.

alına düşən saç. pərçəm. 1. salbiç. çalbiç. tomlaq. domalqa. pərçəm. 1.
qırxma. ucu kəsilib, alna bıraxılan saç. kəsmə. pərçəm. bürçən. burçan.
qaqınıc

qaqşınma. qaqşılıq. qaqşınış. qaqınış. qaqırlınış. qaqrınış. qaqrınıc. qaqıtlanc.
qaqıclama.

qaqınış

qaqşınma. qaqşılıq. qaqşınış. qaqınıc. qaqırlınış. qaqrınış. qaqrınıc. qaqıtlanc.
qaqıclama.

qaqınmaq

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. güplənmək. güpünlənmək.
çalınmaq. qırılmaq. təpinmək. tapdanmaq.

qaqır

1. kağır. sağır. kar. (soğur: koğur. kor) . 1. qağır. ağır. gərgin. çəngin. qarqın.
(# səngin. dəngin. dərgin. tərgin. yumuşaq. mö'tədil. musaid. mürəttəb).

qaqırınc

qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqrınc. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış.
qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqırlanc

qaqışınc. qaqşınc. qaqırınc. qaqrınc. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış.
qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
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öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqırlınış

qaqşınma. qaqşılıq. qaqşınış. qaqınış. qaqınıc. qaqrınış. qaqrınıc. qaqıtlanc.
qaqıclama.

qaqırmaq

qağırmaq. qağlamaq. küvləmək. huylamaq. hoylamaq. haylamaq. bağırmaq.

nə'rə çəkmək.
qaqışınc

qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış.
qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqışmayın

qağışmayın. sanışmayın. singin, niyəran olmayın. narahat olmayın.

qaqıtınc

qaqıtlanc. qaqtınc. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc.
qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqıtlanc

qaqıtınc. qaqtınc. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc.
qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqıtlanc

qaqşınma. qaqşılıq. qaqşınış. qaqınış. qaqınıc. qaqırlınış. qaqrınış. qaqrınıc.
qaqıclama.

qaqız

-kağız üzü: səyə. yəyə. sərə. səfə. səfhə. səhvə.

qaqqıltamaq

qaqqıldamaq. şaqqamaq. çaqqamaq.

qaqqül

qaqgül. çəkgül. çaqqul. çalağ. kakil. qırxma. kəsmə. pərçəm. zülf.
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kağlac. küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. ağac dibi

kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac.
qaqlamaq

qağlamaq. qağırmaq. küvləmək. huylamaq. hoylamaq. haylamaq. bağırmaq.

nə'rə çəkmək.
qaqlamaq

qaqalamaq. 1. itmək. itələmək. təpmək. soxuşturmaq. sarsıtmaq. 1. sürəkli

çəkiştirmək. sıx sıx, qıs qıs, qıy qıy çəkmək, dartmaq. 1. yermək. yergitmək. 1.
arxadan çəkişdirmək. qeybət, qiybət edmək. 1. dal ba dal, üst üstə çırpmaq,
vurmaq, itmək, təpmək. -tikicilərin. dərzilərin barmaq ucları, qaqlamaqdan. dəlik
deşik olmuş. 1. aldatmaq. pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq. soxmaq,

utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq. 1. (qaqıya. xıxa) batırmaq.
bulamaq. bələmək. 1. (cocuq dilində) ən edmək. pisləmək. sıçmaq. sışmaq. 1.
bir kimsəni, nərsəni xor görmək. xorlamaq. korlamaq. çorlamaq. alçatmaq.
pisləmək. danlamaq. qınamaq. gülgüləmək. dürtgüləmək. dürtgütmək. 1. toyuq
yumurtlarkən qıt qıt edməsi. qaqanlamaq. qıqqıldamaq. 1. qapını çalmaq.
döğmək. 1. çalqamaq. -yayıq qaqalamaq: tuluğ. nehrə döğmək. 1. bir konuda çox
danışmaq, çox söz edmək.
qaqlamaqa

-ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. kağlac.

qaqlanc

qaqalanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc.
qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqlat

qaqlat!. sıxlat!. yığlat!. - onları sıxlat, hamısına yer olsun.

qaqrınc

qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış.
qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
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öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqrınıc

qaqşınma. qaqşılıq. qaqşınış. qaqınış. qaqınıc. qaqırlınış. qaqrınış. qaqıtlanc.
qaqıclama.

qaqrınış

qaqşınma. qaqşılıq. qaqşınış. qaqınış. qaqınıc. qaqırlınış. qaqrınıc. qaqıtlanc.
qaqıclama.

qaqşılıq

qaqşınma. qaqşınış. qaqınış. qaqınıc. qaqırlınış. qaqrınış. qaqrınıc. qaqıtlanc.
qaqıclama.

qaqşınc

qaqışınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış.
qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaqşınış

qaqşınma. qaqşılıq. qaqınış. qaqınıc. qaqırlınış. qaqrınış. qaqrınıc. qaqıtlanc.
qaqıclama.

qaqşınma

qaqşılıq. qaqşınış. qaqınış. qaqınıc. qaqırlınış. qaqrınış. qaqrınıc. qaqıtlanc.
qaqıclama.

qaqtınc

qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc.
qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. 1. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,

sapığ. tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik. 1. iliştiri. nəqd. tənqid. 1. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qaquş

-oğuş qağuş: qohum qonşu. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa,
çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu)
cağ cuğ}. (səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

qal

1. xal. töküz. tökəz. bənək. 1. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qıldaq. qındır. qıldır.
daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq.
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dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız. kavlaq. tüksüz. dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq.
cavlaq. qavlaq. qındır. qıldır. qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1. xal. səpgil. sıpqıl. çıpqıl. bənək. kəkək. çəkək

(şəbnəm) . 1. xal. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq.
sıçratıq. bənək. dük. bük. 1. kal. qurun. (sulanmamış). yetişməmiş yemiş. 1. kal.
savıyı. yetişməmiş.
-yetişməmiş, kal üzüm: qurun. (sulanmamış). qora.
-ükəl yatsa el yatar, kahıl yatsa qal yatar. (ükəl: uka. dahi. zəki. ağil). (kahıl: gic.
səfeh)
-sağman qal: sağdur. sağman dur. səlamət ol.
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən
üçün.
-qayğılı qal elivə , sayqılı ol dilivə
-qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun: sapca. sıpça. çapca. qırça. kalah. - başını
sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.

-xal döğmə: təvəccüh.
-düşsüz qal, tuşsuz yox. (şanssız yaşa, amacsız yox).
-kal yemiş. : ot çeşiti. çaqqal boğan.
qala

1. saltur. sağış. istihkam. 1. quşat. istehkam. 1. balığ. -uc qala: uc balığ: sınırda
yerləşən şəhər.
-qalabaş: salbaş. baştutan. dikəbəy. məğrur.
-xala xatırın qalmasın, qazan dibin yanmasın

- qalada deydilər ki: ki şəhərdə deyillər ki.
-əsgidən qalmış saray, qala: tapğac. bastani bina.
qalab

qalav. qalıb. qalba. qalva. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.
gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
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oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.
qalabalıq

basqalıq. dolbat. tuğbat. oxluq. ox qabı. saçığlıq. saçqılıq. bolluq. bolaqlıq.

qalabaş

salbaş. baştutan. dikəbəy. məğrur.

qalah

kalah. sapca. sıpça. çapca. qırça. qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun. başını sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.

qalaq

qalağ. 1. yapızdı. qapızdı. topar. topaq. kümür. kümül. yığın. çoğa. kültə. koma

koma yığılmış. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı
yapmışdılar. 1. tapul. tapıl. yığın. oturum. -ot tapılı: ot yığını. 1. veyran. xaraba. sevgi batağ, yoxluğu qalağ. (qalağ: veyran. xaraba). 1. veyran. xaraba. -sevgi
batağ, yoxluğu qalağ. (qalağ: veyran. xaraba).

-qalaq qalaq. yığın yığın. çoğa çoğa. kültə kültə. koma koma. kümür kümür. kümül
kümül. topa topa. topar topar. topaz topaz. topaq topaq. yapız yapız. qapız qapız.

-diz kimi qalağ biçimli nərsə: tuka. toxa. tikə.
qalaqayı

kalağayı. sarağuc. (ru səri) .

qalaqçınmaq

taqqılınmaq. taqqalınmaq. çaqqalınmaq. kələkçinmək. güdyanlamaq.

güdaylanmaq. hoqqabazlıq edmək.
qalaqlamaq

1. kütdəmək. kütləmək. küpdəmək. küpləmək. yığmaq. dərləmək. toplamaq.
topalamaq. 1. qalamaq. dollamaq. təlləmək.

qalaquz

qalağuz. tanışdırış. tanşıtış. tanıtım. (rahnəma). -bu arbacın (qayağın, maşının)
tanşıtış dəfdəri.

qalamaq

qalaqlamaq. dollamaq. təlləmək.

qalan

-həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran: həmməşə bahar.
göyçağay. göycəğay. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
-qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü: sırqalıq. asqalıq.
-bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.
-nərsədən qalan artıq: sarqıt. salqıt. sırqıt.
-çay daşı yosun tutmaz, yalnız qalan evin qurmaz.
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-gözü əllərdə qalan, könül toxluğu görməz.

-yağmış yağış cücərməmiş ayağ altda qalan gül. {ayağ altda qalmağın
büktüsü budur. (büktüsü: hükmü)}.
- arda qalan azacıq qalıntı: quzu payı
-seçindən arda qalan atılmalı nərsələr: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.
tullantı.
-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında
qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.
-yeməkdən, nərsədən arda salınan, qalan bölüm: salıt. artığ.
-yumurta döğüşündə kəlləsi bütün qalan yumurta: sağa.
-biçin ardı qalan töküntü taxıl: salmanta.
-geri, artığ qalan nərsə: sırğıntı. sızğıntı. (təh mandə) .
-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan
qamığ çalğaşur.

-bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı. {sıyrıtmaq. səyritmək. səvritmək.
savrıtmaq. sovrutmaq. sovutmaq. soğutmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq}.

-gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.
-artığa qalan: yalağçı. yalanğu. artığçı. onun bunun artığ urtuğundan keçinən. yalanğuyla yatan, dilənçi doğar.

-bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım:
yengə. -ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. -yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası,
yengə var qada salası.

qalanı

-bir ölçüyə görə artığ qalanı: savab. daşat. qaba tökülən nərsənin qaba sığmayıb
dışarı töküləni.
-kimisi yalan, kimisi yaman, qalanı yanan.

qalanları

-yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları. (ötünə: keçmişə).
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-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit)
-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar
kölgələr.

qalar

- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
-geri qalar yükünüz, baş qoşdunsa özgüyə. (yükünüz: məsuliyyətiz)
-qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal
qalar.
-çevrəni bəkləyən geridə qalar. -irəli!
-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
-səlivər mala göz tikən, alıvar maldan qalar. (alıvar: almalı) (səlivər: salıvar.
səlləminə. yiyəsiz. ıssız).
-içini cibini yaşurğan (sözlərini yaşurğan), eldən qalar yadurğan (qərib).
-uzun yorqan qısqa ayaq, düşünəmmiyən qalar gayaq. (gayaq: gay. gic).
-çox bilən yalnız qalar.
-içimdə ölmüş artıq qalmamış könül, gömməyə bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül:
göyül. istək. həvəs).
-sevgilər batar, yoxluğu qalar.
-çox bilən yalnız qalar.
-doğru köşədə qalar, yalan baş alıb gedər.
-qonşuya baxıb özün yaxan, qara gündən pisə qalar.
-yar yara qovuşar, yarmalar yarım qalar.
-acıqlı dilənçinin torbası boş qalar.
-yolsuz yolçu yolda qalar, könəz kişi sevgidən olar.

qalası

salası. - salası yeri: qalması yeri. - salası yeri qoymayıb aradığ, tapmadığ. - salası
söz qalmadı ki eştmədik.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-ərk qalası, düşümana qadası.
-uğrasız qalası!: avara. (uğramaq: gedmək. yönəlmək).

qalav

qalab. qalıb. qalba. qalva. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.
gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.

qalavın

taptığ. taprıq. əprik. yaprıq. astın. yastın. bayat. ardanıq. ertinik. antik. ətiq.
əntiq. qədim.

qalay

necə. - sordum içi qalay (necədir), söylədi - üzü alay (bəzək), içi halay (boş).

qalba

qalva. qalıb. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.
gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.

qalbalaşmaq

qalpalaşmaq. qapqalaşmaq. qabqalaşmaq. qabalaşmaq. qəlizləşmək.
qoyalmaq. qoyulmaq. qoyulaşmaq. qısıllaşmaq . qısıllanmaq.

qalbas

-kalbas, sosis çeşiti: soxdu. (ət, ürək içalatla doldurulmuş bağırsaq).

-sucuğ, kalbas, sosis biçimintə içinə yeməklər soxularaq yapılan yemək: soxtu.
soxma. bastıq. baslıq.

qalça

-bel, qalça bölümü yan: uça. uca. -uçana qıstırdı: qurşağına soxdu.

qalı

1. salı. salu. (> zilu) döşəmə. fərş. 1. sonra. sora. artıq. daha. - sonra nə deyim.
- sən belə dediyindən sonra, mən nə edəbilirim. - bundan qalı yaşam nəyə gərək. qalı nə oldu. - qalı qalı nə oldu, anlat baxlım. - öləndən qalı nə yapabilir
-qalı ortasına salınan çəggi, nəxşə: sığdıq.

qali

əgər. -qali (əgər) mənə uyur deyirsən, demə: qali (əgər) mənə uyur deyirsən, demə:
əgər məndən ötür deyirsən, demə.

-qalı ərişlərinin, rəflərin hər biri: təptik. təp.
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1. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.
gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal. 1. yanğ. yanğı. nərsənin (özü olmayıb) yansısı, oxşarı.
ülgü. şima. şema. -yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay. ayar. 1. saluq.
saluğ. salığ. çalığ. tuka. tuta.
-basma qalıb, öğrətilmiş fikir: soxsağış. (sox sağış) soxdurulan, uydurulan sağış,
sanıc, fikir.

-az qalıb ömrün sənin, qış çıxar asdar qəmin. (asdar: azalar).
-az qalıb ömrün sənin, yaz gələr artar qəmin. (qış. qar).
-basma qalıb, öğrətilmiş söz: soxdurulan, uydurulan sav, söz: soxsav. (sox sav).

-yanağın örtüb, başında qalıb: surəti məsələni silmək.
-yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın tölkməyən ağac: sərüv. sərv < sürpü.
sürvi. sərvi. səlfi. sivi.
-qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.
-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.
- ucları açığ qalıb sallan kəmər çeşiti: sallama quşaq.

qalıbçı

tökücü. tukaçı. tutaçı. tuğlaçı. qoymaçı.

qalıbən

-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.

qalıq

-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma.
daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən
çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

qalın

1. (tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. qoyu. sıx. yoğun. qatı.
artıq. meşə. cəngəl. güclü. sağlam. pür püşt. dayanıq. fazla. sift. qəliz. ənbuh.
külüft. sitəbr. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri. hissisiz. -toxa
baş: qanmaz. 1. dol. dolu. tutuq. doy. tox. toq. duy. tuq. tut. toxa. tuta. (səs.
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boya). (# doğ: koğ. kov. boş). 1. yük. cehiz. 1. salqıt. salqız. səp. sap. sapsat.

cehiz. - savçılar qızın salqıtın sorarlar. 1. sapıt. cehiz. cahaz.
-nərsənin ən dayanlı, yoğun, qalın yeri: yoğluq. uyluq. qol bud.
-qalın dəğnəşlər qurdular: (dəğrəş: dərnək. birikiş. toplanış). iclaslar, yığvalar.
-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.

-qalın, düz, say (saf) dirək: sürgü. gürgü. kürgü.
-nərsəni qaldırmaq üçün işlənən qalın ip: daran. darğan. salınqı.
-uzun, ənli, qalın olan nərsə: sığırdil.
-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.
-qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu: sıxıylı. sıyıxlı. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü.
sifətli. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət.
üz).
-qalın qış geyimi: sıxma.
-qabığı qalın, dayamlı qabağ çeşiti: suqabağ. suqavağ. bu qabağdan yasanmış qab.
- sağat qalın. (sağat:sağlam. sağan. sağlıqlı).
-qalın, yoğun olan nərsə: kütük. kötük.

qalınca

tıx. tıxı. sıx. qoyuca. sıxıt > sift. qəliz. külüft. zəxim. (# seyrək) .

qalının

-döşəmə ilə qalının arasına salınan örtük: təkəlti. təkaltı.

qalınlaşmaq

-üzü qalınlaşmaq: üz tutmaq. üz bağlamaq. qaymaqlanmaq. -üz tutmuş süt.

qalınlaştırmaq qalınlaşdırmaq. sıxamaq. sıxlaşdırmaq.
qalınlatmaq

sapıtmaq. sapıtdamaq. cehiz qoşmaq.

qalınlatmaq

yağramaq ( < yağ < yoğ). yağlamaq. yoğurmaq. yoğunlatmaq. bəsləmək.
bərkimək. kökləmək. köklətmək. kökətmək.
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-sırınan nərsənin incə qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur: sırımaq. hər nəyi
yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım sırım, rədif rədif hər
yanın iğnəsaplamaq, tikmək.

qalıntı

- arda qalan azacıq qalıntı: quzu payı.

qalır

-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
yox.
-tuşun tuşlamayan, düş qalır: şansın əlinə almıyan, düşür, sınır, batır, məfluc yeyir.
(tuşu: bəxti).

-tələsən yolda qalır: ivək evə dəğməz.
-acıqlansa dilənçi torbasıda boş qalır.
qalısan

-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən
üçün.

qalıta

-hovlu, qalıda olan incə tüklər: saçaq.

qalq

-batman otur yüngül qalx.

qalqamaq

saldamaq. salqamaq. yalqamaq. nərsəni qoğzayıb titrətmək. - əlivi salqa.

qalqan

qalxan. süfdə. savda. savat ( < savmaq). coşun. savıt. zireh. alverdə birinci

alıcıdan gələn para.
-neyzə qalxan: sür cıda. sür cıdaq. sür süngü. ox yaraq. (təchizat).
-tez qalxan işindən qalmaz: yarıqçı qarıqmaz. yarıqçı qalmaz.

-döğüşdə atın iki yanın qapayan qalxan: yançıq. at qalxanı, coşunu.
- kəndinə qalxan edmək: sipər edmək
-havayla qalxan uca uclara, düşəndə düşər dərin quyuya. (uclara: zirvələrə)
-suya girən bata bilər, dağa qalxan düşə bilər.

qalqanaqsız

qalğanaqsız. yalağan. yalğan. alaman. alman. yoxsul. kasıb. bixanıman. yalaman çalaman: kasıb kusub.

qalqanar

- gecə qalqanar, günüz salqanar. (salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq.
salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti).

qalqanı

-at qalxanı, coşunu: yançıq. döğüşdə atın iki yanın qapayan qalxan.
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qalxanlamaq. savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq.

sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq.
sığındırmaq. saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.
qalqanlanmaq

qalxanlanmaq. sipər almaq. gizlənmək.

qalqar

- gecə qalxar, günüz salxar. (salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq.
sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti).

qalqıb

-(kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək: yürbaymaq. ayağa durmaq. yarbaymaq. -ərik
yuxudan qalxınca, irik yürbay: təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar. kəsələ
dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox.

-qalxıb çalbalaşmaq: talvaşmaq. dalvaşmaq. dalğaşmaq. dalbaşmaq. -yel əsibən
ağacları təprəşər, bayraları dalvaşar.
-qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət:
sar. sər. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir.

qalqıq

1. qalğıq. topuz. şişik. 1. qalxıq. savığ. sivik. iti. - savıq qulağ: dik qulağ.

qalqınar

-günlər keçər ayrıq çanı çalınar, köşlər köçə qalxınar. (ayrıq: ayrılma. vida). (çanı:
zəngi).

qalqınca

-ərik yuxudan qalxınca, irik yürbay: təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar.
kəsələ dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox. (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

qalqış

-səni görüm yoxuşların qalxış ola. (deyim). (alqış).

-iş, çalış, diriş, qalxış çağı: təprəşi uğur.
-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.
qalqışmaq

qalxışmaq. 1. tutmaq. cücərmək. gəlişmək. sürgünmək. yaşğırmaq. göyərmək.

1. yazımaq {> yazidən (fars)}. iqdam edmək. -vura yazdı: vurmaq istədi. -əl
yazıma: əl uzatma, qarışma, iqdam edmə.
-bir iş, nərsə yapmağa qalxışmaq: sınanışmaq. sınanışıqmaq. samaq. səmək.
sımaq. ( < sınmaq. sınanmaq). istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
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qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı. yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.

qalqmaq

qalxmaq. 1. küsnəmək. köznəmək. qızmaq. atılmaq. 1. minmək. mingimək.

coşmaq. - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. (# sinmək. dinmək.
yinmək. yenmək. dingimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq.
səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək.
sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək).
-şaha qalxmaq: şeşə durmaq. saça durmaq. şeşlənmək.
-otraq edib, qonub qalxmaq: düşlənmək. dincəlmək. dinişmək. toxdanmaq. aram
tutmaq. bir işdə ara vermək.

qalqması

-atın şaha qalxması, iki dal ayağ üsdə durması: sırıtmaq. şahlanmaq.

qalqmaz

-qayığ hər yelə qalxmaz, qayğı hər beli bükməz, ağrı hər kimi utmaz. (utmaz:
öldürməz).

-savaşa qalxmaz: çəkməz qoşunu. -şumda kəsən qoşumu, sonda çəkməz qoşunu.
(qoşumu: şərti).

qalqsın

-ayda bir gəl dosduna, qalxsın ayaq üstünə, gündə bir gəl dosduna, yatsın sırtı
üstünə.

qalqtı

-yuxuya batan qalxdı, ona dalsınan batdı! (yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya
vurmaq).

qallaşmaq

kallaşmaq. əzilib ötgürlüyü, itiliyi qayıtmaq, gedmək. kəsməz olmaq. dağılmaq.

dağalmaq. döğülmək.
qallı

xallı. -xallı, bənəkli nərsə: səkül. səgül. səpgül.

qalma

-çağrılan yerə gec qalma, çağrılmaz yerə tez varma.
-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan
göylərizə.
-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən
duzundan.
-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə).
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- gecə qalmaq: sava gəlmək. (sava: gec. sova. yubat).
-gec qalmaq: gec olmaq. gecikmək. savalanmaq. sovalanmaq. sava olmaq. - bu il
əkinimiz savalandı.
- inəyimizin doğmağı savıya qaldı.
- salsum qadınla qalmağ olar, dosla yox. (salsum:samsum. səlsüm. qaradinməz.
lal kar. səssiz küysüz)
- sözü ağzına qalmaq: sözun bitirəməmək.
- sözü ağzında qalmaq: deyəcək ara, yer bulmamaq.
- quyruğu qapı arasında qalmaq: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. gərgin, dar
düğünə düşmək.
-sözü ağzında qalmaq: saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. keçəmək.
çeçəmək.
-sallanıb qalmaq: saxıdamaq. saxıdmaq. səkidmək. səkidəmək. salıdamaq.
duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan
yarıları, tutu, larıda əldən verdi.
-(ayağın, nərsəni) diriyib durub qalmaq: dirəşmək. dirgəşmək.

-gözü tikə qalmaq, tikib durmaq: tikmək. dikmək. gözlətmək. gözətmək. marağı,
umuru, diqqəti çəkmək. -bu qızın nəyi sizi tikir.

-yayaq qalmaq: dalı, geri qalmaq. (yayaq: körpə. göyüt. göysüt. göysüq. naşı).
-darda qalmaq: darağmaq. daralmaq. sıxışmaq. yoxsunmaq. möhtac olmaq. ehtiyaca,
zərurətə düşmək.

-mat mat, tum tum baxa qalmaq: sorutmaq. somurtmaq. üzünə sorqulu, somurlu
durum verib durmaq.

-solumaq diri qalmaqdır, yaşamaq başqa bir nərsə!.
qalmamaq

- silləsi qalmamaq: gücü, taqəti qalmamaq. yorulmaq. sillədən düşmək: - çox yeridim
sillədən düşdüm.

qalmamaqsın

-kimsənin könlü qalmamaqsın davranmaq: tutmaq. sunusmaq. dəğişmək.
təkişmək. taaruf edmək. -qonağlara çay tut.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

qalmamış

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-içimdə ölmüş artıq qalmamış könül, gömməyə bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül:
göyül. istək. həvəs).

qalmasan

-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.

qalmasın

-xala xatırın qalmasın, qazan dibin yanmasın.

qalmatı

-ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

-yeyişi qalmadı: iştahı, meyli qalmadı.
qalmayacaqtur -çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.

qalmayan

- sözdə, dildə qalmayan: söz körüyü. - sözlə gəmi yeriməz.

qalmayıb

- işsiz qalmayıb, gərəksiz qonuşmaq: söz olsun, torba dolsun.

qalmaz

-bəylik nədir bilməyən, xorlanmadıq el qalmaz.

-edəri qalmaz: dəğərdən düşər.
-tez qalxan işindən qalmaz: yarıqçı qarıqmaz. yarıqçı qalmaz.
-yarıqçı qalmaz: yarıqçı qarıqmaz: tez qalxan işindən qalmaz.
-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın
-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın
-güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (çaba: çalış)
(əlindəkin: bacardığın)
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq
türklüğüzdə dil biriz.
-ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.
- (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış) (səpəndə
dartış, biçində yartış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış)
- ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa)
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada)
-ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.
-utanmazdan ıraq dur, yoxunlaşsan ut qalmaz. (ut: həya)
-qonaq köçər durmaz, yaxcı (yaman) keçər qalmaz.

qalmazsan

durmazsan. fanisən . -yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək
gözləyəyiri olki gülər üzləri var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən).

qalmış

-almış yolun yürüyən, qalmış yolda yürüməz.
- silə qalmış: az qalmış.
-qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən
qutunmuş.
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək.
bıraxmaq).
-ötmüş, ötə çağdan, qalmış: savın. savıq. savuq. bayat. ötüş. əsgi. qədim.
-əsgidən qalmış saray, qala: tapğac. bastani bina.

-doğru köşədə qalmış, yalan dünyanı gəzər.
-gövdədən gəlişməmiş, cılız, arığ, sısqa, cürə qalmış: yandıq. yanıq. -yanıq
cocuq.

qalmıştıqi

- silik qalmışdıki düşsün. (silik. bir cıbbış. lap endək. lap az, çox az).

qalpaq

qaplaq. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.
gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.

qalpalaşmaq

qalbalaşmaq. qapqalaşmaq. qabqalaşmaq. qabalaşmaq. qəlizləşmək.
qoyalmaq. qoyulmaq. qoyulaşmaq. qısıllaşmaq. qısıllanmaq.

qalsa

-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.
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-eykülük yap eykülük yap eykülük , at geri qalsın uzaq tam yadquluq. (yadquluq:
düşmanlıq. biqanəlik)
-unutma sən kölgəvi, sən ölsəndə o qalsın
-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
yox.
-pul qoymuşudu banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
oldu.

qalsınlar

-xoş qalsınlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}.

qalsız

qalsız. qovqasız. -bəxdəvərin başı qalsız, dəmirçinin atı taxsız. (taxsız: nalsız).

qalt

halt. (ist!. istop!) əkin. əklən. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. toxda. toxdan.
tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. saxdal. (# yür: sür. ged).

qaltaban

qaldaban. qurumsaq. çaldaban.

qaltaymaq

daltaymaq. çağtaymaq. 1. qabartmaq. şişirtmək. mubaliğə edmək. 1. özündən

çox yarşın, razı, mütəkəbbir olmaq. -pullanandan bəri çağtaymaq qaldı. 1.
əzilmək. qırcanmaq. nazlanmaq. luslanmaq. -acı çox doyursan daltayar.
qaltı

-dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir.
(dönəmiz : öğnümüz. zamanamız)
-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun
-öğrənən aldı, öğrədən qaldı.
-getdi gözüm yarığı, qaldı ağın qarığı. (yarıq: ışıq). (qarığ: kölgə) (ağ günlərdən bir
kölgə qaldı).

-dün dünə qaldı, gün günün saldı, irt, gələn aldı. (irt: yarın).
qaltıq

-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur
deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız.
(qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).
-yollar ayrılmış, seçimə gec qaldıq.
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-kəndimdə doğdum, kəndimdə yaşadım, qaldım, kəndimdə gəzdim, kəndimdə
ölürüm!.

qaltımal

saltımal. nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına

tikə.
qaltırac

qaldırac. domat. doman. çək. (dombaldan, qoğzayan arac). qanqıraq. cərsəqil.

məncənaq.
qaltırac

qaldırac. sapan. məncənağ.

qaltıran

-hər çeşit kiri, ləkəni, nərsəni qaldıran arıtlayan, təmizləyən öznə, maddə: sacığ.
savız.

qaltırar

-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.

qaltırılmış

-ortadan savılmış, qaldırılmış: savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) .

qaltırım

qaldırım. yaldırım. yala. tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış,

səsovunmuş, yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol. (# çala:
işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. cığır).

qaltırırsan

- him basılmış gəlmiş üstündən yapı, qaldırırsan bir duvar, üsdən qapı. (üsdən:
sondan).

qaltırma

-ürün, tarım qaldırma, toplama: daşat. biçim. qırama. qıranda. yardış. yarpış. əkin
biçmə.

qaltırmaq

qaldırmaq. 1. döndərmək. oynatmaq. çöndərmək. fırlatma. təprətmək. hərəkət

vermək. 1. təpgitmək ( < təpmək: itmək). gidərmək. -darıxmağın təpgitmə yolları.
1. tikmək. dikmək. durdurmaq. doğrultmaq. qoğzamaq. qurmaq. 1. silgəmək.
silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. yoxaltmaq. - elə silmışki izi tozuda
qalmamış. 1. sıpatlamaq. çıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. sırıtlamaq.

çırmamaq. çırmalamaq. qətləyib yana çəkmək. 1. sıypıtmaq. siyirtmək. yox
edmək. 1. devşirmək. toplamaq. yığmaq. dərmək. dərləmək. - kitab, xərmən,
tarla qaldırmaq. 1. qıldıqmaq. qılmaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq.

bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək.
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götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq.
saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək.
inanmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu
eşitmək, o demək deyir ki onadın.

-nərsəni qaldırmaq üçün işlənən qalın ip: daran. darğan. salınqı.
-ortadan qaldırmaq: rəf, dəf, bərtərəf edmək. qırağ edmək. təpmək. təpdəmək.
təpdərmək. səptəmək. səptərmək. saldarmaq. çəptəmək. çəptərmək. çapdamaq.
çapdarmaq. yanlamaq.

-baş qaldırmaq. tərsəkmək. qoğzanmaq. tuğyan, şuriş edmək.
-ortadan qaldırmaq: süpürmək.
-nərsəni birindən güclə, dirənclə istəmək, sorğatmaq, qoparmaq, almaq,
qaldırmaq: yoldurmaq. -o nərsə yoldumadan itilib gedməz.
-birbiri üsdə qoyub tikmək, qaldırmaq: sırıtmaq.

qaltırtmaq

-önəmli atılımlar, iqdamlar qaldırtmaq, qıldırtmaq: səksətmək. səksəndirtmək.
sallatmaq. sallandırtmaq.

qalva

qalba. qalıb. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.
gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.

qaman

1. kaman. -yay, kaman qabı: qurumsaq. 1. şaman. çaman. laman. çalman.
talman. büyücü. 1. kaman. kəman. sürgəc. arşə.

qamantan

kamandan. yasdan. yaydan. -yasılmamış yasdan , ox atılmaz. (yasılmamış:
açılmamış).

qamçı

sarqac. neçə teldən tovlanıb yasalan nərsə. şallaq.

qamətli

boylu. -uca, boylu qamətli kimsə: dal.

qamıq

qamığ. hammımızı. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı,
andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı
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tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq:
tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət
götərmək (göstərmək)}.

-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan
qamığ çalğaşur.

qamısıqmaq

qamısıxmaq. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq. yazığınmaq. üzürgünmək.

mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus yemək. söfürmək. ah çəkmək. iç
çəkmək. için dartmaq. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ edmək.
qamış

1. saz. şeş. ( < saç. sanç). 1. sırğın. ney. sıbızğa. sıbızğu. sıbıza. sıbız. sıbzığ.
sıbzı.
-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.
-bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan
qamış, şilank, güh, yol, kanal: sübək. süvək. sürək. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur.

-söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək
(iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən
püfləmək).

qamışı

-çaydan, qorı kimi suyuq qablarının damızma, süzütmə qamışı: düdük. lülüş.

qamışlartan

-incə qamışlardan toxunmuş tutu, pərdə: saratuq. alaçığ. alaçiğ. sərapərdə.

qamıştan

-qamışdan yapılmış: sazı.
-qamışdan yapılmış: sazıq.

qamıvçı

(qapıvçı) duvağçı. (mastmalçı). suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. gözdən,
özəndən cayıran, əğirən.

qamşutmaq

xamşutmaq. kəmşitmək. gömşütmək. uçurmaq. keçirmək. ötürütmək.

söndürmək. -yandı içim, yox ötürən bu odu. -öpgəni uçuran sözlər.
qamuq

-quşlar qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir.
-bayraq qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir.
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xamuş. soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut.
sayut). səssiz səmirsiz. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə.

qamuşluq

xamuşluq. quma sınan suya tay (su kimi). səssiz səmirsiz. qıpışlıq. - quma sınan
su kimi dinməz söləməz qaldı.

qamutmaq

yamutmaq. qaputmaq. yaputmaq. qapsamaq. çulqamaq. bürümək. -sağınc

məni yamutdu
qan

1. ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri
alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib. 1. kan. sanğ. sərvət.

1. kan. yatır götür. xəznə. -el elə bilir ki yatır götür vardır. -bu gedərə yatır götürdə
dayanmaz. 1. kan. yatar. mədən. xəznə. gəncinə. 1. -ğan. -gən. -qın. -dan. -çan.
-can. -lan. -ban. sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır. -yağçan:
yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-xan quşlarının baxıcısı, bəkçisi: quşbəyi.
-qantökən: salqar. sallağ. sallax. salqac. ölütçü. qıydağ. qıyac. qırğınçı. qırqıran.
qəssab. cani. cinayətçi. qatil.
-qan tökmə: qandırış. - girişdə sandırış olsa, çıxışda qandırış olmaz. (sandırış:
hesab kitab).
-başxan. : böyük başçı. salğar. salvar > salar.
-böyük xan: salxan. xaqan.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.

-qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ qarışığından yapılan ota,
dərman: yağlıqara. -yağlıqara türkəçara otadır.

qana

-çarxana: damdama. xişti.
-qana bilməz: qanımaz. qanmaz. -sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz:
qanmaz. qana bilməz)
-qana qana: yana yana. sıysıy. sevə sevə. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. sərişlə.
yenğişik. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.
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qanacaqlı

qanacağlı. seçgin. seçin. tanğın. tanığın. anlağlı. huşlu.

qanaqlıq

-toy, yığva, qanaqlığ dəlisi, havalısı: toysuq.

qanal

kanal. 1. çanal. yolağ. məcra. məsir. tərə (sulağ: novdan) şəbəkə. (tilviziyon
kanalı) xətti məşy. şiyar. rədə. nərsə üzərində uzunasına açılan iv. 1. güh. -bir
axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan qamış,
şilank, güh, yol, kanal: sübək. süvək. sürək. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur. 1. savacağ. savac. savağ. 1. salma. çəkilən arx. 1.

sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq.
savmaq). lülə.

qanalı

yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan. qılnıq. incə. qımşıt.
qılı. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qiymətli.

qanalqa

-böyük qanalqa: salğon. salon. sal. hal. hol.

qanamayan

-kölə olduğun qanamayan, ərklik nədir qanmaz.

qanamazlıq

cahillik. -kişini dörd nədən yıxar. -qanamazlıq, qınamazlıq, yenəməzlik, çatamazlıq.
(qınamazlıq: cürətsizlik). (yenəməzlik: acizlik. ). (çatamazlıq: bacaramazlıq).

qanan

-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.

qanana

-qanana dağ, qanmaza yağ.

-sözü verib tutana, canlar yolağ qanana. (yolağ: qurban).
qanantan

- tüstü çıkar yanandan, iş bəklənər qanandan.

qanasınta

-üzüm qanasında işlənən uca çalpaya: tapcanğ. tovcan. iki qıçlı nərdüvan. üstündə
durub işləyəcağ düz yeri olan uca nərdüvan.

qanaşmaq

sanaşmaq.

qanat

1. uçqur. kəpənək. pər. 1. (yanağ). dal. kəpə. qapı, pəncərənin açılıb qapanan
qolları. -iki yanağlı qapı. -bir yanağlı qapı.
-əl ayağ, qol qanat çalmaq: talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. çönüb
çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars)}.
təprəşmək. təkan yemək.

-quşlarda böyük qanat tükü: yelək.
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-bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar. (talvırar çırpınar).
-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.

qanatın

-qol qanadın sındırıb qırıb, əzərək, zəcr verərək öldürmək:sıncıratmaq.

qanatları

-cücənin qanatları sürməyib balaca qalıb. (sürmək: sürgütmək. gövərmək. gəlişmək.
böyümək).

qanatlı

- quş qanatlı: çox iti varan.
-quş qanatlı ulaşmaq: çapıcaq varmaq, gedmək.
-üç qanatlı yoncagillərdən, yeməyi yapılan bir göy: quşəkməyi.
-iki neçə qanatlı olub fırlanaraq yelldirən arac: talvır. talbır. çalvır. çalbır. pərvanə.

qanca

- qanca oldu: qançalıq oldu. neçə oldu. - qança istir: nəqədər istir.

qancaq

qancağ. sancağ.

qancalıq

- qançalıq oldu: qanca oldu: neçə oldu. - qança istir: nəqədər istir. - qoğdu, şuncalıq
sırtıldı. - odu qançalıq pülədi, şuncalıq itildi: odu nə qədir pülədi, oncada itildi.

qançaq

-qafası qantaq, qançaq: düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. qabal.
qabla. kavla. kaval. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq.
dəngəsiz.

qanı

tanı. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bilgi. düşüncə.
sağınca. sağanca. görüş.
-bilki yollar bitəcək arzu kanı bitməyəcək.
-dincik kanı, pozuqlardan ıraqlıq, düzüklərə yaxınlıq. (dincik: huzur). (düzüklərə :
təmizlərə)
-qanı isti: sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. isti qanlı.
söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici.
duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli.
simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar
-qanı istinmək: sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.
canına yatmaq. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy söhbətləşmək.
-mal davarla, kişi qanı dartılmaz. (kişi canı yarmaqla, altınla, var davarla ölçülməz).

-xanlar xanı: tapğacxan. xaqan.
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qanığ. 1. qane. 1. arif. -utlu, qorun utanmazdan, qanıq qorun qanıqmazdan. (utlu:
həyalı). (qanıqmazdan: qanmazdan. doymazdan). 1. atur. ötür. rizayət ver. 1.

qanmış. suğuq. suvuq. suya doyqun. sirab.
qanıqınma

qanığınma. qanığma. doyuğunma. doluğunma. tıxnığma. sıyğınma. sıyrınma.

(> sir olma) dartqalanma. qatqalanma. çatqalanma. satqalanma. saturasion.
işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni
görünməzin edmək) .

qanıqlı

sınlı. sınığ. sinik. sinli. gözü tox. salığ. salğın. salğun. qane'. - zənginlərə görə
yoxsullar sınığlı olur.

qanıqma

qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma. tıxnığma. sıyğınma. sıyrınma.

(> sir olma) dartqalanma. qatqalanma. çatqalanma. satqalanma. saturasion.
işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni
görünməzin edmək) .

qanıqmaq

qanmaq. unamaq. yarşınmaq. razı olmaq.

qanıqmayan

dağsavur. dağsavurçu. hörənsiz. örənsiz. korsutan. salğarsız. saçrıc. saçrac.
qənaət edməyən. müsrif. israfkar.

qanıqmayıb

-olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək: qurumsuramaq. qurumsıramaq.
qurumsürəmək.

qanıqmaztan

qanıqmazdan. 1. qanmazdan. 1. doymazdan. -utlu, qorun utanmazdan, qanıq
qorun qanıqmazdan. (utlu: həyalı). (qanıq: qane. arif).

qanıqsayamayan

qansayamayan. düzüquylu başa düşməyən. düşünüb

inanmayan. -ölümlügə qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir
gün öləcəkli olduğuna).

qanılır

anlanılır. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. (qabili e'tina).
- qanılır qanılmaz: anlanır anlanmaz. duyular duyulmaz. sezilər sezilməz. dərk olunur
olunmaz.

qanılırlıq

anlanılırlıq. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. (qabili
e'tinalıq).
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anlanılmaz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz.
-süzülməzdən, arınmazdan qanılmaz: sızılmazdan sezilməz.
- qanılır qanılmaz: anlanır anlanmaz. duyular duyulmaz. sezilər sezilməz. dərk olunur
olunmaz.

qanım

xanım.

-bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım:
yengə. -ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. -yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası,
yengə var qada salası.

-tüzlu dadlı, ətli atlı, sivri zirək bir xanım. (deyim).
qanımbəyin

xanımbəyin. -xanımbəyin torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (torğu:
toruğ: ipək. incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça). (böyükxanımın ipəyi
çoxdursada, ölçmədən biçməz).

qanımı

xanımı. -evin böyük oğlunun xanımı: yengə. yanqa.

qanımyaqış

xanımyaxış. xanımyana. (yaxış: yana).

qanımyana

xanımyana. xanımyaxış. (yaxış: yana).

qanıram

-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir
görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız. (qınamız:
1. əzabımız. 1. günahımız).

qanıt

qanıt. dəlil. -anlamaza bir qanıt, susub susmaqdır yanıt. (yanıt: cəvab).

qanıtılır

-sevgi qanıtılır. (qanıtlamaq: saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabitləmək) .

qanıtlamaq

saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabitləmək -sevgi qanıtılır.

qanıtlanmaq

salığlanmaq. dəlillənmək. dəlil gətirmək. sənəd, güvah gətirmək. istinad
edmək. -siz hançı tapıya salqılanırsız.

qanıtlar

dəlillər. - onun suçluluğun anıqlatıcı qanıtlar (dəlillər).

qanıtsız

öğsüz. kötəlsiz. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz. ötrüsüz.
ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.

qanıvı

qurur. qurudur. -bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı,
keçirməsən boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl).
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1. kanğ. tanq. tank. çanğ. banğ. vanğ. sarınc. sarğov. sarov. ( < sarmaq) depo.
qozan. qozğan. məxzən. sillul. dusdağ. həpisxana. 1. kanğ. tanğ. vanğ. böyük
qazan. aşlav.

qanqa

yanqa. fil.

qanqal

dəvə tikəni. -ayağ yalın, qanqal qalın.
-tom, toppuzlu qanqal çeşiti: çaqqal tikəni: çaqqır tikəni: dəvə alması: dəmir tikəni.

qanqıraq

domat. doman. çək. (dombaldan, qoğzayan arac). qaldırac. cərsəqil. məncənaq.

qanqıramaq

qanğıramaq. yanğıramaq. sindirmək. istəmək. yenğimək. yenimək. yenismək.

yensimək. sağınmaq. rəğbət edmək. iştiyaq, meyl edmək.
qanqırtıcı

qanğırtıcı. heyrətammiz.

qanqışıq

qanğışıq. yanğışıq. sıysıy. sevə sevə. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə.
sərişlə. yenğişik. qana qana. yana yana. iştiyaqla. əlaqə ilə.

qanqışmaq

qanğışmaq. yanğışmaq. coşmaq. cuşa gəlmək. həvəs, iştiyaq duymaq.

döğünmək. çırpınmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. -ürəyim
dalpındı: ürəyim dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü.

qanla

-axan tərlə, sızan qanla ıslaq topraq qurumaz.

qanlar

-xanlar xanı: tapğacxan. xaqan.

qanların

xanların. -vəkillər, kəşişlər, xanların geydikləri gənə bol üslük geyimləri: gürdə.
kürdə.

qanlı

1. vicdanlı. 1. yanlı. yanığ. düşgün. vurqun. ərsok. yenğli. yenli. yenisli. yensili.
arzulu. (həsrətli) məftun. -yaşamında nəyin yanlısısan. -oğlan qıza, qız oğlana
yanlı.
- qanlı qanlı içində görünür. (iş işi görünür)
-isti qanlı: isrik. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. (xungərm)
yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy.
sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı.
muxlis. sadiq. səmimi.
-isti qanlı: qanı isti. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan.
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söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici.
duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli.
simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar

-soyuğqanlı: silik.
qanlılaşmaq

-isti qanlılaşmaq: sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.
canına yatmaq. qanı istinmək. söyləşmək. söy söhbətləşmək.

qanmaq

1. anlamaq. sezmək. sezikmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. hiss, ehsas edmək. 1.
sanmaq. 1. sezmək < sinzmək. anlamaq. - belə sinziməzin birinə raslamamaşdım
hələ. 1. qanıqmaq. unamaq. yarşınmaq. razı olmaq. 1. qılınmaq. tanımaq. 1.

tutmaq. almaq. anlamaq. -öğrənmək. götürmək. (fəra gereftən). -işin püfün tut. 1.
ukmaq. ukuşmaq. okmaq. okuşmaq. oxumaq. düşünmək. -o işin sonun okdu:
oquşdu, oxudu. -oqmamış danışan, tez yanılar.
-qanmaq işi iş istir, qanmamağa navarki. (iş : zor. çalışma).

qanmaqa

-altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq: sezmək.
süzmək. gözdən keçirmək.

qanmam

-acığan doymam, yanığan qanmam sanır. (yanığan: susayan).

qanmamaqa

-qanmaq işi iş istir, qanmamağa navarki. (iş : zor. çalışma).

qanmamazlartan

-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur

çaşmasın durmuş yolun.

qanmamazlıq

-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun .

qanmayız

-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız,
bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

qanmaz

1. görməz. anlamaz. soğur. kor. sıysız. təpişsiz. təprişsiz. tavuşsuz. tavışsız.
tavsız. tovsuz. hissisiz. ehsassız. 1. toxa baş. 1. qanımaz. qanmaz. qana
bilməz . -sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz)
1. sığır. mal. öküz. bön. abdal. 1. saya. düzlük. düzəngə. axmaq. 1. sayanı. 1.
kor. -köyə gedmə kim, köy əri kor edər. (köyə: bala yer). 1. qanımaz. qana bilməz . -
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sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz).

-dil qanmaz: sümlüm. sumlum. -sümlüm tat.
-kölə olduğun qanamayan, ərklik nədir qanmaz.
-çirkin kotan, qanmaz kişi olmasa, çirkin yaşam bulunmaz.

qanmaza

cahilə. -kitab kimi sus, qanmaza qılıc vermə. (qanmaza: cahilə).
-qanana dağ, qanmaza yağ.
-qanmaza ver çörəyi, başında yığ kürəyi.

qanmazı

-qanmazı qandırmaq, gücünü yandırmaq.

qanmazlıq

sığırlıq. mallıq. öküzlük. bönlük. abdallıq.

qanmaztan

qanmazdan. qanıqmazdan. -utlu, qorun utanmazdan, qanıq qorun qanıqmazdan.
(utlu: həyalı). (qanıq: qane. arif). (qanıqmazdan: qanmazdan. doymazdan).

qanmır

-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir
görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız. (qınamız:
1. əzabımız. 1. günahımız).

qanmısan

-qanmısan, bacarmısan, qayğılısan oyanmısan?.

qanmış

qanıq. suğuq. suvuq. suya doyqun. sirab.

qansamaq

uksamaq. oksamaq. anğsamaq. -o uksamağa çalışdı.

qansayamayan qanıqsayamayan. düzüquylu başa düşməyən. düşünüb inanmayan. -ölümlügə
qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir gün öləcəkli olduğuna).

qansayamayan qanıqsayamayan. düzüquylu başa düşməyən. düşünüb inanmayan. -ölümlügə
qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir gün öləcəkli olduğuna).

qansıq

qansuq. qontuq. qoncuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı

dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul.
oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.
qansıqmaq

qansuqmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq.

qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli
olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
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vicdansız.
- kəsgin qılıc dil durur, qansız izsiz öldürür.

qansızlıq

cansızlıq. salqılıq. solquluq. susluq. susdalıq. savsalıq. sovsalıq. sallaq.

qansoran

sağırqa. sağırtqa. kənə. qan sorucu əngəl.

qansuq

qansıq. qontuq. qoncuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı

dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul.
oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.
qansuqmaq

qansıqmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq.

qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli
olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
qanta

qanda. harda. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör,
qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör,
harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).

qantaq

-qafası qantaq, qançaq: düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. qabal.
qabla. kavla. kaval. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq.
dəngəsiz.

qantallaşmaq

hantallaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. təmbəlləşmək. kövgürləşmək.
kovlaşmaq. uyuşmaq. kövgürənmək. kovlanmaq. gəvşənmək. sustalmaq.

qantan

-donuğ qandan ayrılmış sarı su: sarsu (sarı su) sirom.

qantırılmaq

qandırılmaq. anlatınmaq. sızınmaq. sızqınmaq. sezinmək. sezginmək.

sıpqınmaq. hiss etdirinmək.
qantırış

qandırış. qan tökmə. - girişdə sandırış olsa, çıxışda qandırış olmaz. (sandırış:
hesab kitab).

qantırmaq

-. qandırmaq üçün, özünü uysal, baş aşağı göstərmək: quzu dərisinə bürünmək.

qantırmaq

qandırmaq. 1. andırmaq. anlatmaq. seçitmək. gözünü açdırmaq. aydınlatmaq.

1. anlatmaq. bir sezini, ehsası oyatmaq. sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək.
sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. hiss etdirmək. 1. doldurmaq. tovlamaq.
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tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək. təplətmək. 1. tutuzdurmaq. başa salmaq. -ona
bir söz tutuzdurmaq çox güc. 1. ilişdirmək. bəddəmək.

-qanmazı qandırmaq, gücünü yandırmaq.
qantöqən

qantökən. salqar. sallağ. sallax. salqac. ölütçü. qıydağ. qıyac. qırğınçı.

qırqıran. qəssab. cani. cinayətçi. qatil.
qanuna

-qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli:
qurumsaq.

qapa

-. qapa çapa: yapa çapa. açıb qapama. açıb bağlama. rətq o fətq .

qapaq

qapağ. 1. qapay. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl. daz. kaz < kavz < kavuz.

kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. 1. tuğ. bənd.
sədd. bağaj. -su tutğu. -tünlük tuğu: baca, pəncərə, ocağ qapığı. 1. qaplağ. sıva.
sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. yayıq. yayqı. duvağ
(> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə.
geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş.
üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. 1. sarquc. sərpuş.
- savıt : savıt börk: həsir börk.

-kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində
yerləşdirilən bağlac: sürgü.

-hər çeşit qapağ, gənəlliklə toğalaq, girdə qapağ: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). dibək (çölmək) dığırlanar, duvağın tapar.

-hər çeşit qapağ, gənəlliklə toğalaq, girdə qapağ: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). dibək (çölmək) dığırlanar, duvağın tapar.

-dişə qoyulan qapaq: dişlik. pırotez.
-quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ: sardığ. sarduvağ.
-özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ:sarğuc. >
sərpuş. hər örtük.

qapaqı

-qapağı qabarmaq, şişmək: üzlənmək. üzü qabağı şişmək. -tuluğu isti vurub üzlənib.
-qapağı üstündə qətlənərək qapanıb açılan qutu çeşiti: sındığ. sandığ.
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- gözün qapağı atmaq: göz vurmaq. səyirmək. sayımaq. sayırmaq.
-təxdədən yasanmış qapaqlı qutu: sarnıc. sandıq.

qapaqın

-kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində
yerləşdirilən bağlac: sürgü.

qapal

1. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.
gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal. 1. qurra. ifadəli.

qapalı

səm. təm. tim. sum. tum. susqun. səssiz. - tim ol: sus. qapan. - tim ed: susdur.
-sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq: sərmək. - ip sərmək: ip
açmaq, uzatmaq. (# sarmaq:nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək.
- ip sarmaq: ip çevirmək)
-qapalı qazan tez qaynar.

-sisli, qapalı hava: susanağ. sisənək.
-qapalı ürək, qapalı qapı.

-üz bölümü torla qapalı çadıra: turban. torban. torba biçimində olan baş, əğin örtüyü.
burqa.

-(birinə görə) süm tüm, qapalı, anlaşılmaz dildə söylənmək: sümləmək. tatlamaq.
tatlanmaq. -bilməm nə sümlənir.
-üstü çatılı, qapalı yer: sayavan. böyük çardağ. qoruluq. sıyırma. siyirmə. sıyırqı.
sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking.
-çevrəsi, üstü qapalı yer, dam: salma.
-ev, yapılar önündəki üsdü qapalı girişlik: sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. sayanlıq.
daşlıq. dışlıq. səhn.
-qapalı qulaq: kar. sağır. saxır. sağur. saxur. ( < sağlamaq. saxlamaq).
-qaranlıq, qapalı yer: qurun. - qurun qonağlardan (salon) keçdik.
- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda
olamaz. (irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan).
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qapallıq

qurralıq. ifadəlilik.

qapalmaq

tutsıqmaq. ələ düşmək. tutulmaq. əsir olmaq.

qapama

-açıb qapama: açıb bağlama. qapa çapa. yapa çapa. rətq o fətq.

qapan

1. sus. tim ol. 1. tutan (# sapan: savan > süpəh. qavan. qovan. qoğan. atan. daş
atma ayqıtı) 1. köpən. güvtün. palan. yəhər. səmər. çul.

qapana

- quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq: quyruğu qapı arasında qalmaq. gərgin, dar
düğünə düşmək.

qapanan

-qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları: (yanağ) qanat. dal. kəpə. -iki yanağlı qapı.
-bir yanağlı qapı.

-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.

qapanıb

-qapağı üstündə qətlənərək qapanıb açılan qutu çeşiti: sındığ. sandığ.

qapanın

-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).

qapanmaq

dolmaq. tıxılmaq. basılmaq. (# solmaq: açılmaq. boşalmaq).

qapanmaz

-ay, örtüklə qapanmaz, qurçamasan bulaq suyu bulanmaz.

qapar

-qucaq açar ər igidlər, görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-siçan tələsər , suçağu qapar. (suçağu: tələ) .

qaparuz

çay pulu. salıvar. səlivər. rüşvət. yasaq qazanc, yaran, yaranc, yarac. yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.

qapatmaq

1. qapdalamaq. paxdalatmaq. bağdalamaq. taxdalamaq. təxdələmək. 1.
sərmək. - hamı yollar qaravullarla sərilmişlər.
-ip, sap ötdürüb, keçirdib tikmək, bağlamaq, qapatmaq: tikmək. tikəmək. kitəmək.
kitgəmək. dərizləmək. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək. ütgərmək. -pitik
üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.

qapatsansa

-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma).
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( < qapıb avlamaq). tutmaq. qapsamaq. qəbzə edmək. qəsb edmək. basıb
almaq. -əğəmənliyi tutub durdu.

qapay

qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl.
kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq.

qapayan

çatan. çatran. örtən. gizlədən. buran. bürügən. sater. (# satan. açan. ifşa edən) .
-döğüşdə atın iki yanın qapayan qalxan: yançıq. at qalxanı, coşunu.

qapazlıyıb

qapıb.

qapazlıyıb

qapıb.

qapcaq

bucaq. qurun. qopcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. kovtan.
quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

qapçal

saltav. salçav. toxçal. çitçal. 1. qatar biçimində, toplum durumda birbirinə

bağlanmış, bir yerə yığılmış nərsələr. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam. 1.
kompozisyon. 1. sırvıc. uğdə. təəssüb. 1. koleksiyon. 1. toplanmış ea'nə, ianə.
1. qarmaşıq. hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi. kompilikə. kompileks. biləşik.
muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ,
süperyorluğ duyqusu. 1. bılok. sitə. -salçav sayı: kompileks sana.
- kompilekslik: salçavlıq. güclük. soxsuluğ. müşgülat.

qapı

-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.

-bağlanan qapı, açılan qapı salıtır. (salıtır: bəşarət verir. xəbər verir).
-qapı sürgüsü : sürağacı.
-qapı sürməsi: sürgü. tiğkəz. tirkəz. dirgəz.

-qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi: qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa,
tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl. dolab. dolqab.

-qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum. lovlova. lovla. elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı.
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-qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları: (yanağ) qanat. dal. kəpə. -iki yanağlı qapı.
-bir yanağlı qapı.

-qapalı ürək, qapalı qapı.
-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən,
bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa)
-bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.
- sırıtma qapı: sürmə qapı. (sırıtma: sürütmə. sürmə).
- quyruğu qapı arasında qalmaq: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. gərgin, dar
düğünə düşmək.
-böyük qapı içində olan kiçik qapı: quzuqapı. quzuqapısı. qapıquzusu.
-quzuqapı: quzuqapısı. qapıquzusu. böyük qapı içində olan kiçik qapı.
-böyük qapı içində olan kiçik qapı: quzuqapı. quzuqapısı. qapıquzusu.
-qapı arxasına vurulan, nərsənin bərk dayanmasın sağlamaq vurulan dayaq,
dəsdək: quşaq. qoşaq.
-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça:
güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
- him basılmış gəlmiş üstündən yapı, qaldırırsan bir duvar, üsdən qapı. (üsdən:
sondan)
-alışmağa min qapı , bıraxmağa bir qapı.

qapıb

qapazlıyıb.

qapıc

qapınc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc. tapış. dayanc. dayaş.
duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül.
səbr. səbir. qərar.

qapıcla

qapıncla. salışla. sarışla. tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə.
cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə. səbirlə.
səbrlə. qərarla.

qapıclı

qapıçlı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı. qayışlı. (qatlanma)
dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.
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qapırsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız.
(qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz.
səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

qapıcsızlıq

qapırsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq.
qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq.
sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

qapıçlı

qapıclı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı. qayışlı. (qatlanma)
dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.

qapıq

-yad varında gözün var, ürək qısıq, gözün qapıq, əlin dar. (əli dar: qıtmır).

qapıqı

-baca, pəncərə, ocağ qapığı: tünlük tuğu.

qapıquzusu

quzuqapı. quzuqapısı. böyük qapı içində olan kiçik qapı.

qapılar

-bağlanırsa tüm qapılar sənə, bilki açıq biri vardı yenə.

qapıların

-qapıların üzərinə sanalı (şumarəli) bölük: salqat. salsat > sat. (sal: tək) (tək, yalın,
qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) pilak. kaşı.

qapılıb

-bir nərsiyə dəlircəsinə qapılıb, başqa nəsəni görməmək: bir duyu, oyu ilə tam
sarılmaq, koralmaq. təpginmək. təpəlləşmək. obsedə olmaq.

qapılma

-öfgəyə qapılma: hirsivi yen. (yen!: üstələ!).

qapım

-çalma qapım, çalır qapın.

qapın

- baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (baryan: gedən. keçən). (bolası:
olası. olmuşsa)
- baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (baryan: gedən. keçən). (bolası:
olası. olmuşsa)
-çalma qapım, çalır qapın.
-baran qapın min olsa, yatan qapun bir olsun. (baran: varan: gedən. geddigin).

qapınc

qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc. tapış. dayanc. dayaş.
duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül.
səbr. səbir. qərar.
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yapınca. 1. qoruncaq. qorlam. qorlan. qoltuq. qoza. kovza. kovaz. kürnüc.

küsnüc. pənahqah. 1. girmə. ılıca. qızqın. qızqan. qızışıq. qızmaqam. kirəvit.
kirəvlik. kirəvgit. kirəllik. kirənlik. yunaq. yuğunaq. hamam.
qapıncla

qapıcla. salışla. sarışla. tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə.
cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə. səbirlə.
səbrlə. qərarla.

qapını

-qapını çalmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. döğmək.
-qucaq açar ər igidlər, görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər).

qapının

-qapının dalına salınan işgil: təp. -təpləmək: işgilləmək.

-işləyən çərxin axmaması üçün, açıq qapının bağlanmaması üçün soxulan,
qoyulan tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -dəğirman çərxinin dalğıcın
bərkit axmasın. -qapını dalğıcla yel çırpmasın.

qapınmaq

yapınmaq. tapınmaq. (sapınmaq) qatınmaq. qullanmaq. boyunsınmaq.

qapırca

yapırca. 1. qolsuz üst geyim, üstənək. 1. saç, hörük bağı, lenti.

qapırsa

tabut. basket (bükset) kist. sarq.

qapırsız

qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız.
(qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz.
səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

qapırsızlıq

qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq.
qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq.
sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

qapısı

-küçə qapısı önündə qoyulan daldalıq, açıqlıq: yart. həşdi.
-quzuqapısı: quzuqapı. qapıquzusu. böyük qapı içində olan kiçik qapı.

qapısın

-yanu qapısın açar davar. (tamu. yanu).

qapış

sapış. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş.
soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa.
qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan.
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qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qapıtan

qapıdan. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.

sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax.
qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. üzü
bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic
< sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir
yenilməz, qarşındakın caydırır.
-cicik girsə qapıdan, sevgi uçar bacadan.
-zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar.

qapıvçı

qamıvçı. duvağçı. (mastmalçı). suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. gözdən,
özəndən cayıran, əğirən.

qapıya

-haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq).

qapıyar

- yanlış sorqu düz yolları qapıyar, əğri yollar hamarlayıb yapıyar.

qapız

yapız. taxıl toparı, topası, yığını.

qapıztı

qapızdı. yapızdı. topar. topaq. kümür. kümül. yığın. çoğa. kültə. qalaq. koma

koma yığılmış. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı
yapmışdılar.

qapqa

- qapqa salbamaq: düzaq qurmaq.

qapqalaşmaq

qabqalaşmaq. qalbalaşmaq. qalpalaşmaq. qabalaşmaq. qəlizləşmək.
qoyalmaq. qoyulmaq. qoyulaşmaq. qısıllaşmaq. qısıllanmaq.

qapqan

tap. tapaq. gücün.
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tapaqlı. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı.

qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük.
örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.
qapqaranlıq

tutal qaranlıq. zilqaranlıq. (tutal: total. tam. əksiksiz. küllən. kompilet).

qapqmaq

çalmaq. oğurlamaq. ribudən < urbamaq. vurmaq.

qapla

qaplu. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu.
oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək.
köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac.
quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü.
gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qaplaciqim

qaplacigim! arslancıgım!. (pişikin əzizləmə sözlərindən).

qaplaq

qaplağ. 1. qalpaq. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla.

təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir.
küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş.
oğursaq. oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş.
götüqızıl. uysan. oyasa. oysal. 1. qapağ. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük.
nərsənin dış qaplaması, örtüyü. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək.
sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar.
kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş.
sətr.
qaplama

-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan,
yapılan üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına
salınan, qouylan, döşənən nərsə) .
-üz qaplama: üz örtüyü. suvağ. suva. sıvağ. sıva. -duvarın sıvası tökülüb.

qaplamaq

1. tutmaq. dolmaq. yayılmaq. -hammısı bunun içinə tumaz. -duman dağları tutdu. bu salıq (xəbər) hər yanı tutdu. 1. tutmaq. işğal edmək. -iki səfə tutan yazı: səfəlik.
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1. savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək.
sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək.
sığındırmaq. saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.
-(boya, lay, incə qatla) nərsə üzərin örtüksəmək, qaplamaq: sıvamaq. sıvlamaq.
sılamaq. (sıv!. sıva!. sıla!) saypalamaq (özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin kağazla
qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq. gəcləmək) laymanlamaq. boyamaq. -təməldən
dağıq yapın sıvayıb, sırıtladılar bizə.

qaplaması

-nərsənin dış qaplaması, örtüyü:sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. qaplağ. qapağ.
yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat,
təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş.
üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.

qaplamasız

-üz qaplamasız: üz örtüksüz. suvağsız. suvasız. sıvağsız. sıvasız. -sıvasız duvar,
otaq.

qaplanmaq

sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. etgilənmək. hiss edmək. müəssir olmaq.

qaplayan

-üz çəkən, qaplayan: üz örtükçü. suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. -duvarınsıvası
tökülüb.

qaplu

qapla. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu.
oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək.
köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac.
quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü.
gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qapma

- qapma, çay pulu: yasaq qazanc. rüşvət.

qapmaq

1. burub çəngəmək. 1. sinmək. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. tutmaq. - qara
boya hər çeşit ışığı sınar: qapar.

-içindəkin, gizin, sirrin qapmaq: ürəyin almaq. (birinin saqqızın oğurlamaq.
usmaqlamaq).
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-köpəyin, bir yılxının (heyvanın) qapmaması üçün vurulan ağızlığ: saçqı.
ağızduruq. ağızlıq.

qapmasın

-atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına vurulan dəmir: savlıq. sovluğ.
suvluğ. gəmlik. dəhənə.

qapoy

yaşu. ( < yaşmaq: örtmək. gizlətmək). duvar kağazı.

qapran

aparan. burqan. yoluq. yolqa. yolçu. qocaş. qılavuz. kosaman. kösəmən.
gözəmən. sükançı. nərsəni yönətən kimsə.

qapsa

qaspa. döğüş börkü. çalıq. çəlik. dolqa. tulqa. boşqa. başqa.

qapsamaq

1. tutmaq. qapavlamaq ( < qapıb avlamaq). qəbzə edmək. qəsb edmək. basıb
almaq. -əğəmənliyi tutub durdu. 1. tutmaq. üstələmək. müsəllət olmaq. -bu
inanclar ölkəni tutmuş. 1. yamutmaq. qamutmaq. qaputmaq. yaputmaq.

çulqamaq. bürümək. -sağınc məni yamutdu
qaptalamaq

qapdalamaq. qapatmaq. taxdalamaq. təxdələmək. pa.

-tək qapmaq: tək tutmaq: dib tutmaq: 1. kök salmaq. 1. dibi yanmaq. 1. dibi
qazmaqlanmaq, qazmaq bağlamaq.

-soyuğ qapmaq: soyuğ dəğmək. soğunmaq. -üstü açıq yatma soğunursun.
xdalatmaq. bağdalamaq.
qaptırmaq

qapdırmaq. 1. girələmək. girgələmək. ilgəkləmək. iləkləmək. ilikləmək.

düğməni, toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək. 1. tor, qarmaq (qullab), kəmənd
kimi nərsə ilə tutmaq.
qapun

-baran qapın min olsa, yatan qapun bir olsun. (baran: varan: gedən. geddigin).

qapusunta

-tapduğun tapusunda, qul olduq qapusunda. (tapu: huzur. nəzd. məqam).
(tapduğun: pirin).

qaputmaq

yamutmaq. qamutmaq. yaputmaq. qapsamaq. çulqamaq. bürümək. -sağınc

məni yamutdu
qar

1. xar. -xar edmək: təhqir edmək. yenəcləmək. yenicləmək. yenic, alçaq, zəif, susut
saymaq. aşaqlamaq. -bəğənmədin yenicləmə. -bu aşaqlığı çəkməyə dözənmədi. yağını aşaqlasan, başa çıxar: düşməni heçə saysan, başın gedər. 1. kar. yarar.
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yaraq. tutqu. qazanc. 1. kar. soğur. çoğur. 1. kar. kağır. sağır. (soğur: koğur.
kor) 1. kar. qapalı qulaq. sağır. saxır. sağur. saxur. ( < sağlamaq. saxlamaq). 1.
kar. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə.

bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc.
bitəl. çarpım. yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. mənfəət.
-qar sürgünü. (sürgün: yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən, itələnib yığılan birikinti).
-kişi sürgünü.

-kar kəsmək: yaxmaq. yaramaq. yarqamaq. düşülmək. düşü olmaq. düşəlmək.
faydalamaq. şifalamaq. -bu darı ağrıya düşüldü: kar kəsdu. -sizin sözüz bu işlərə
düşülməz, oxun boşdu, daşın bərkdi deşilməz.

-az qalıb ömrün sənin, yaz gələr artar qəmin. (qış. qar).
-kar kor: sağır soğur.
-küləklə sürüklənən qar yığını: gürs. gürüs. gurs. gurus.
-qar, topraq kimiləri sıyırayaq atmaq: kürüşmək. kütümək. kürüləmək. kürələmək.
kürümək. kürəmək.
-ovruqlara, ovurlara, çuxurlara quynıqlara, toplanan qar: . güvtük. gürdüc. güvtüklər daha əriməmiş.
-lal kar: salsum. samsum. səlsüm. qaradinməz. səssiz küysüz. - salsum qadınla
qalmağ olar, dosla yox.
- ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz. (əsik: əsrük. kefli)
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq
təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan)

-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun unutmaz.
-incə yağan yağmır, qar: səpgən. sərgən. sərili nərsə.
-kar kor: söngür > suğur. soğur.
- sırğım qar: qırov. {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş,
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tikinmiş, işlənmiş) nərsə}.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.

qara

1. qarqaq. qurqaq. qarqır. (qara yazı). yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}.
bozqır. ova. dalaz. (qumluq) bayır. yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən.
kovşan). 1. yoxla. -çıxdığın dağın təpəsin qara, aldığın kişinin ağzını qara. (aldığın
kişinin: evlənmədə erkək, dişi). (ağzın: sözün). 1. qata. qaza. qavqa. qarmaşa.

qarsamba. qarsambac. qarsanba. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş.
qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
sovuş. savaş. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca.
vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa.
hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. boş.
kofı. kovı. qoğuq. qovuq. qoyuq. yararsız. yaraşsız. olmaz. uymaz. saçma.
əbəs. bihudə. qoşdurum. möhməl. namə’qul. namərbut. - qarayol: körüz. koruz.
koruq. koryol. - qarayola: boşuna. havıya. 1. çəp. (#ağ: rast)
-iti, qara yel: sal. güney yeli. bozyel.
- qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.
-qaraoyuq: (qara+oyuq). qaraqu. qaraqu. qaraquyu. (qu: quy: quyu). siyahçal.
-qoyu, tünd qara: quzqunuq.
- qara salmaq: bir yerə gəlmək. bir yerdə görünmək.
-bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (bulnar: əsir edər). (xumar gözlər əsir
edər məni). (solas: ( < solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur)
- savır qara : teyxa qara. (savır: net. xalis).
-qara yaxa: qərə yəxə: sərgil. sivil. (sarqıl: burkan. ruhani. malla).
-qara yaxmaq: sarığ sarmaq.
- qara yel: sırtın yeli. şeytan yeli. buran. boran. (sırtın: sıtan. şeytan).
-qara, iftira, töhmət çaldırtmaq: sapqatışdırtmaq.
-mal qara:sığır bizov. -mal qaranı qat içəri.
-qara nərsə: silik. bayağı. kortol. kortul. olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış,
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öğrənilmiş nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.
-qara pul: dəmir pul. tingə. dəngə. ( < damqa) izli, nişanlı dəmirsi tikə.

-al qara: alaboz. yağız. ətləsi boya. külsi boya. -yağız yer: yer kürəsi. -yağız at: ətləs
boyalı, külsi at.

-qaşları qara gözlərı göy, acığın gəlir dur mənı döy!.
-qara ət: sümükdən ayrılmış ət. usuq.
-qara qarşı: utru. tutşu. üzüzə. tuş. tutatuş. muqabil. -o mənə utru gəldi. -ona utru
durma.

-verməyənin bir üzü qara, verənin iki üzü, alıb verməyənin içüzü qara. (içüzü:
vicdanı).

-istəyənin birzü (bir üzü) qara, verməyənin ikzü (iki yüzü). (istəyənin: diləyənin).
-qara süyüt. (suyut: suvut. süyüt. boya. rəng).
-qara yazı: dal biçi. nəsr. (dal: saya. sadə).
-ay qız səni qara batası, yaz gələli gülə yatası. (alqış).

-qonşuya baxıb özün yaxan, qara gündən pisə qalar.
-bir qarab qoymaq: nəzər salmaq. sozlamaq. süzləmək. süzürmək. sezirmək. göz
gəzdirmək, göz salmaq. bərəndaz edmək. -öncə sozlayıb sonra girdi.

-yolu daşlı, qara qaşlı, özü yaşlı, gözü yaşlı.
qaraca

deycə. deyəc. tikrə. tikər. öykü. məsəl. nəğil. hikayət. qissə. dasdan. rivayət. deycədən, oyan almaq: (oyan: öğüt. əkit. əğit. uyarı. oyarı. öğrəncə. qavranca.
yavanca. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. dərs. ibrət) qissədən
hissə almaq.

qaraçı

qarayaxan. qarasalan. qurumadan. külləyən. kül yaxan. böhtançı. sapqaçı.
sapaqçı. iftiraçı.
-qaraçı, zərgəri dili: quşdili.

qaraçılıqa

-qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq:qurumsaq.

qaraq

yaraq. daraq. saraq. baraq. bağaq. gitərə. girtərə. girdərə. qırtnağ. qıtnağ.

ustuvanə. ərən. mərdanə. -yoğur açma barağı. -əkin sarağı. -bası sarağı.
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-qaraq yaraqsız: yar qoraqsız. yalpıdaq. lüt. (zin o bərgsiz). -yalpıdaq minilsə at,
götün bağlar qat (pinə).

qaraqabaqlı

ağırqılıqlı. ağırxəsiyətli. qaşqabaqlı. küsənət. küsnət. gücənət. gücnət.

qaraqaravaş

əli kasa, teli süpürgə. qolu kasov, saçı süpov.

qaraqat

qaraqat. quşüzümü. qırına.

qaraqlı

-qaraqlı yaraqlı: quşaqlı duşaqlı. yarpıdaq. (zin o bərgli).

qaraqlınmaq

tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək. girəklinmək.
üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. ucqanmaq. salğınmaq.
kibarlanmaq.

qaraqu

qaraquy. qaraquyu. (qu: quy: quyu) qaraoyuq. siyahçal.

qaraquy

qaraqu. qaraquyu. (qu: quy: quyu). qaraoyuq. siyahçal.

qaraquyu

qaraqu. qaraquy. (qu: quy: quyu). qaraoyuq. siyahçal.

qaraqünlü

-qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal
qalar.

qaral

xaral (yekə çuval). tapu. təpü. təpi. kumrə. kumər. kuprə. kupər. böyük küp,

sələ, sandıq, yəxdən.
qaralama

oyaq. daraq. darlağ. dərlək. dərik. pırojə. pılan. tasarı. tasarım. taslağ.
düzənək. biçənək. bitənək. betənək.

qaralanmaq

qayısmaq. # sayıqmaq .

qaraltı

salğım. yanğım. yalğım. yanğım. sərab. yanıltıcı görüntü. xiyal. vəhm. - salğım
olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal görünmək - salğım
atmaq: qaraltı, xəyal görülmək. - salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq: boş yerə
düşünmək. boşuna xiyal qurmaq. salğımalamaq: yalğım, xəyal görünmək. - onun
gülüşü tüm gecə salğımalandı.

-gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək:salğım olub görünmək. xəyal miyal görünmək .
qaraltıqca

-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar
kölgələr.

qaramaq

- incədən incəyə, araq araq qaramaq: sap salıb baxmaq.
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- sayılı qaramat: sayılı fırtına: adlım, məşhur qıyıq, bəla. (sayılı: yayılı: bir topluğda
adı yayılmış, saysanlı olan).

qaramaz

baxmaz. -yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül qaramaz. (eyku:
yaxcı).

qaramserliq

-qaramserlik simgəsi: tikən.

qaraney

küəney.

qaranqaşlıq

qıvıcqalıq. qısqanıq. qısqancılıq. qısbatlıq. qıvıcqalıq.

qaranqum

-qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı, yaşlı çağım
qın oldu. (qın : dar).

qaranlıq

quyu. qoyu. tuman. duman. tutqunluq. - quyu gecə. - tuman gecə. - quyuya daş
atmaq: qaranlığı oxlamaq. güman, fərziyyə ilə davranmaq.
-qaranlıq, qapalı yer: qurun. - qurun qonağlardan (salon) keçdik.
-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar
kölgələr.
-sönmə, durqunluq, qaranlıq, geriləmə, dönüşmə: sönləm.
-gizli, qaranlıq, tünər işlər: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx).

-tutal qaranlıq: qapqaranlıq. zilqaranlıq. (tutal: total. tam. əksiksiz. küllən. kompilet).
qaranlıqı

- qaranlığı oxlamaq: quyuya daş atmaq. (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq.
qaranlıq). güman, fərziyyə ilə davranmaq.

qaranlıqta

-qaranlıqda aramaqdansa, yağtıda gözləmək, yer. (yağtı: ışıq).

qaraoyuq

qaraoyuq. qaraqu. qaraqu. qaraquyu. (qu: quy: quyu). siyahçal.

qarasaban

soxa. saban. xış. - iki dişli soxa. - soxa sürü: əkin çağı, vaxtı.

qarasalan

qaraçı. qarayaxan. qurumadan. külləyən. kül yaxan. böhtançı. sapqaçı. sapaqçı.
iftiraçı.

qarası

-(gözünün ağı qarası sökülüb yei çuxur qalmış olan) soxur. çuxur. kor.
-düd, dud qarası tutmaq: qurumlanmaq. qurunlanmaq. qurumsılanmaq.
quyumlanmaq. qoyumlanmaq.
-kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın qarası. (kötüyə yanaş qarası, yoldaşın, qazana
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yanaş qadası).
-kötüyə yanaş qarası, qazana yanaş qadası. (kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın
qarası).
-düd, dud qarası: qurum. qurun. qurumsı. quyum. qoyum.
-olum ağ boya, ölüm qarası, bir evrəndir ekiz arası.

qaraş

nəzər. - qaraş salmaq: gözərləmək. nəzər salmaq.

qaratam

qaradam. gürvə. güvrə. daxma. qorab. qorav. külbə. kövlə. kövəl. gümə. gömə.

goma. cümə. cuma.
qaratam

qaradam. taxın. taxma. daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. bir yerə taxılıb,

artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ,
zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.
qaratinməz

qaradinməz. salsum. samsum. səlsüm. lal kar. səssiz küysüz. - salsum qadınla
qalmağ olar, dosla yox.

qaravan

-nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ
çuxadur donumuz.

qaravaş

-qaraqaravaş: əli kasa, teli süpürgə. qolu kasov, saçı süpov.

qaravəllitili

qaravəllidili. gülgün. gülcün. gülşün. gülçin. gülçən. gülşin. gülşən. gülməli.

gülməcə. dolama. sərimə. sarıma. komik. şux.
qaravsız

1. başına. güdüsüz. baxımsız. bəksiz. - qaravsız ev. - qaravsız xəsdə. 1. xaraba.
- qaravsız qalan yurdum. - qaravsız topraq: əkilməmiş yer. 1. baxımsız. - gəpik,
qaravsız qala: bahalı, baxımsız şəhər. - qaravsız qalanlar: baxımsız qalanlar.

qaravul

1. sakçı. - kordan sakçı, laldan carçı. 1. sağçı. bəkçi. keşik . -kordan sağçı, laldan
carçı olmaz. (sağçı: qaravul. bəkçi. keşik)
-pişqaravul < başqaravul: salçı. qoşunun önündə gedən qol. devriy. kəşf qolu. (#
dalçı: qoşunun dalında (ardında) gedən qol).
-qaravul süpürgə: erkək süpürgə: uzun saplı süpürgə. küçə avlu, bağ süpürgəsi. xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə.

qaravullamaq

keşikləmək. sağdaymaq. nizarət, hidayət, rəhbərlik edmək. müvəccih edmək.
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- alaçıq, çadır qaravulu: alançıq saxcısı. (saxçı: qorucu). - eşik saxcısı: eşik ağası:
qapıçı. (saxçı: qorucu).

qaray

saray. sarac. çevrəli, saraylı sarılı böyük yer.

qarayaqan

qarayaxan. qaraçı. qarasalan. qurumadan. külləyən. kül yaxan. böhtançı.
sapqaçı. sapaqçı. iftiraçı.

qarayapa

qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı.
qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli.
göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı. heykəlli. oldaşlı.
boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu.
vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qarayapalı

qarayapa. qarayarpaq. qarayarpaqlı. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı.
qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli.
göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı. heykəlli. oldaşlı.
boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu.
vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qarayarpaq

qarayapa. qarayapalı. qarayarpaqlı. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı.
qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli.
göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı. heykəlli. oldaşlı.
boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu.
vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qarayarpaqlı

qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı.
qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli.
göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı. heykəlli. oldaşlı.
boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu.
vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qarayaz

alyaz. ilkyaz. bahar. (# dal: son. -dalyaz: payız. ).

qarayel

qurumyeli.
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təkkəc. yapşac. yanqac. salqac (sarqaş. savqaş) tərəfkeş. təpşəc. təpərgəş.
səpşəc. çəpgəc. çapşağ. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

qarayosun

yozun. sarq bağa. sarqabağ. sulbağa. sulqabağ. > cülbək. mamır. xəzə.

qarət

soyuş. soyğuş. çapıl. yağma.

qarətlənmiş

soyulu. soyğulu. yağmalanmış. çapılmış.

qarətlənmmək soyulmaq. soyğulmaq. yağmalanmaq. çapılmaq.
qarı

- soluğ qarı. (sönük: soluq: zayıf).

qarıq

qarığ. kölgə.

qarıqı

kölgəsi. -getdi gözüm yarığı, qaldı ağın qarığı. (yarıq: ışıq). (qarığ: kölgə) (ağ
günlərdən bir kölgə qaldı).

qarıqma

karıxma. kırıxma. qırıxma. səhv. səhiv < səkiv. səkrəmə. səkirmə. atlama.

yanılma.
qarıqmaz

-yarıqçı qarıqmaz: yarıqçı qalmaz: tez qalxan işindən qalmaz.

qarımpa

sox. soxu. soxağ. soxuldan. - soxuldanlıq soxulqanlıq (fizulluq) .

qarımpalıq

soxuluq. soxağlıq. soxluq.
-qarımpalıq edmək: qarınpalıq edmək: soxnulmaq. soxlanmaq.

qarımsınmaq

qarımağa, qocalmağa üz qoymaq, azzu (yada) böylə göstərmək. {sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin
sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

qarın

1. güdən. gödən. gövdən. göpdən. qursaq. kovsaq. korsaq. mə'də. 1. yemic.
yemil. (> yeminə (fars)}. qursağ.
-qarın vermək: qarınlamaq. quzulamaq. qopaqlamaq. köpmək. - duvarın suvağı
şehdən quzulayıb töküldü.

-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz
qarın qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış
yoluna.
-qarın turşamaq: sarın qaynamaq.
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-diş kəsmə qarın açmaz tikə:çındır.
- qarın salmaq: göbək salmaq.

qarınca

qırınca. qırışqa. qarışqa. sıyğaq. sığqaq.

qarınlamaq

qarın vermək. quzulamaq. qopaqlamaq. köpmək. - duvarın suvağı şehdən
quzulayıb töküldü.

qarınpalar

- gedər yelə çox sürməz, qarınpalar qarından, çox danışan sözündən.

qarınsaq

qarnpa. yeyər doymaz.

qarınta

-yalqu alası qarında, yılqı alası alında. (yalqı yılqı: insan heyvan). (kişi alası içdin,
yılxı alası dışdın).

qarıntan

- gedər yelə çox sürməz, qarınpalar qarından, çox danışan sözündən.

qarıntan

-gövdənin qarından yuxarı çiğinlərə dək olan bölümü: yelkən.

qarıntıq

sarıntıq. yarıntıq. quşağ. belt. kəmər.

qarısı

-it ölsə yiyəsi gömər, ər ölsə qarısı.

qarışan

-hər işə qarışan: tıxıt > mıxıt (mıdıq). fizul. -tıxıta taxılmayan, yaxılar: fizulun qarşın
almayan, suça batar.

-hər nəyə, sözə, işə qarışan: qırışqan. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi.
gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.
girnil. girnil. girniş. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı. qıyağac.
qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq. taxılan. taxılqan. fizul.

qarışıq

1. salat. salğat. salaş. qarma. alaşım. mürəkkəb. 1. salva. daluq. dalıq. məxlut.
(# sayva: teyxa. xalis) 1. sımırtığ. çımırtıq. çığmırıtq. (çığmırtıq < çığ. çiğ)

burşuq. pırtlaşıq. - bu sımırtığ işdən qurtul.
-bir nədənlə yuxusu qarışıb, yuxudan olmaq, oyanmaq: ötdəklənmək.
quşqulanmaq. quşq olmaq.
-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda
birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).
-qarışıq nərsənin irtaşların (mütəşəggilə cüzlərin) ayırmaq: süzməşmək. -yağ, nəft
süzməşmək.
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-qarışıq, kölgəli səs küy: danğ dunğ.
-qarışıq biçimdə komalanmış nərsə: tomba. komba. kütlə. -kitab tombası.
qarışıqı

-hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. qarmaşıq.
kompilikə. kompileks. biləşik. muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük
salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu.
-sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam
içi qarışığı: dalğan. təlgən. dadğın.

qarışıqıntan

-qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ qarışığından yapılan ota,
dərman: yağlıqara. -yağlıqara türkəçara otadır.
-təzəklə saman sığmasından, qarışığından yapılan yanacağ: sığıma. yabba.
kərmə.
- pehinlə saman qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq: seşmə < saçma. saçqı ( <
saçmaq). yabba
-göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan yemək: kükü. göygü.
göykü.

qarışımıntan

-neçə nərsənin doğranıb qarışımından yapılmış yapılan yemək: doğrul.

qarışıtmaq

-iki nərsəni birbirinə qatıb hörmək, toxumaq, qarışıtmaq: yorğatmaq. sarğatmaq.
çevğətmək. (çərmətmək). məxlut edmək. -sarğalı saç: rəhli sapla hörülmüş saç. sarğalı at: quyruğu rəhli sapla hörülmüş at.

qarışqa

qırınca. qırışqa. qarınca. sıyğaq. sığqaq.
-atlı qarışqa tikişi: sırıç. sırç ( < saç. saçı) iri tikiş. kök tikişi.

qarışqalar

-su basırsa qarışqalar balıqlara yem olur, çəkilmişsə qarışqalar balıqları yərmiş.

qarışma

-əl uzatma, qarışma, iqdam edmə: əl yazıma.

qarışmaq

-birinin sözünə, işinə qarışmaq, girmək: girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq
edmək. fizulluq edmək. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq.
qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək.
sürnəşikmək. qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq.

qarışmaqlıq

-hər nəyə qarışmaqlığ: qırışqanlıq. kəsəvzəlik. kəsəvəzlik. girişginlik. girişiklik.
girişginlik. girəmbəlik. girləklik. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik. girqıclik. girintilik.
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girnillik. girnişlik. girginlik. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq. soxulluq. fizulluq.
dəxalətçi. dəxalət edən.

qarışmasıntan -neçə nərsənin birbirinə salınıb qarışmasından oluşan nərsə: salat. salğat. salaş.
qarışmaz

qatışmaz. -təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz) qatışmaz. (təzək qızışıb
qarı əridər, yaxcı pis qarışmaz).

-amac arac qarışmaz, eyku kötü yarışmaz. (eyku: yaxcı).
qarıştırılmaq

-ara qızışdırılıb qarışdırılmaq: kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq.
küycənmək. küydürünmək.

qarıştırmaq

-soxub, söküb qarışdırmaq: sıncıramaq. qurtdalamaq.
- hər nəyi qartıb qarışdırmaq. sabalamaq. küt çevirmək.

qarıştırmaqta

-odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. közgü.

qarıştırmamaq qarışdırmamaq. sərmək. sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq.
üzərində durmamaq. dışında tutmaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir
incəliyi sərmədən işi bitirdilər.

qarıt

qarut. vicud.

qarıtlı

qarutlu. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı.
qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü.
qıtalı. qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı.
boylu. boyqalı. heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qarqa

-. qarqa soğanı: quzqun qılıncı. qılayol gülü.
-qarqa çeşitləri: quzqunum.

qarqaq

qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı). yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}.
bozqır. ova. dalaz. (qumluq) bayır. yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən.
kovşan).

qarqanmaq

sürcəmək. sürcətmək. sorcamaq. aramaq. araclamaq. araştırmaq. axtarmaq.
incələmək. təhqiqləmək.
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tıxıl. çətinlik. ixtilat. -hər öğün gəldin evə bir tıxıl salıb getdin. -toya tıxıl salınıb, tez
dağıldı.

qarqaşanı

-yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq: sıypalamaq. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox,
sıypamaq yeydir. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq.

qarqaşasız

sillik . silgik. silli. silik. sağın. sakin. durğun. atağsız. təhlükəsiz. -bu silliyi
saxlamaq gərək. - sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq.

qarqatur

-ölkəyi yalan, ambarı siçan, tarlayı qarqadur talar.

qarqı

qarğı. saz. şeş. ( < saç. sanç). neyzə. dirgən. dirən.

qarqın

gərgin. çəngin. qağır. ağır. (# səngin. dəngin. dərgin. tərgin. yumuşaq. mö'tədil.
musaid. mürəttəb).

qarqınmaq

qatqınmaq. yumrulmaq. yığılmaq. bərkinmək. (# mumrulmaq: mum kimi olmaq.
yumşanmaq. salqınmaq. açılmaq).

qarqır

qarqaq. qurqaq. qara. (qara yazı). yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}.
bozqır. ova. dalaz. (qumluq) bayır. yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən.
kovşan).

qarqış

- güpənin qırılsın. (güvənin: onquran. sütuni fəqəratın).
-tanrı alsın dirnağın, versin qoturun.

qarqıtalı

-qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu) otrağ: soğat. soxat.
sorğat. çökət. qoçan.
- qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu: saqqal. qarqıdalı saçağı.
-qarqıdalı kötüyü: kütün. köşşək. çözzək. köçəl. qıca. götür.
-qarqıdalı saçağı: saqqal. - qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu.

qarqurmaq

sarqurmaq. 1. gərgürmək. sərgürmək. 1. qarşı gəlmək. mane' olmaq. 1.

qatlanmaq. təhəmmül edmək.
qarlı

karlı. sağın. sağlıq. faydalı.
-varlı karlı: varlı dövlətli. varsıl. tör döşəkli.
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1. > kalıq. ( < qar: əl). qulluq. qoluq. tutuğ. işləm. aşlım. istifadə. 1. karlıq.
soğurluq. çoğurluq.

qarma

1. salat. salğat. salaş. qarışıq. alaşım. mürəkkəb. 1. sarac. sarma. sürüt. rabit,
səyyar sim.
-qarma qarşıya: qarşı qarşıya. -üzbəüz, qarşı qarşıya, rubəru qoymaq: tuşlatmaq.
tuçlatmaq. -o utmazın (utanmazın) biridir, məni onla tuşlatma. -hər olanı ölüm ilə
düşlədən, öz göylünə yolun qoyub işlədən.

qarmaq

1. qullab . -tor, qarmaq (qullab), kəmənd kimi nərsə ilə tutmaq: qapdırmaq. 1.
qarışdırmaq. tədirginlətmək. gərginlətmək. dalqatmaq, dalqalandırmaq,
çalxamaq. müşəvvəş edmək . -qamuoyunu (imumi əfgarı) tədirginlətmək,
gərginlətmək, müşəvvəş edmək.

qarmaşa

qarsamba. qarsambac. qarsanba. qara. qata. qaza. qavqa. doğraş. oğraş.
boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş.
(soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan.
qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qarmaşıq

1. salmaşıq. əngəl. çıpıt. bəla. afət. təhlükə. 1. saltav. salçav. toxçal. qapçal.
çitçal. hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi. kompilikə. kompileks. biləşik.
muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ,
süperyorluğ duyqusu.

qarnına

-sancılanan yılığın (heyvanın) qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ:
sancı çubuğu. sancı kötəyi. sancı kötüyü.

qarnıta

-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.

qarnpa

qarınsaq. yeyər doymaz.
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qutumsuz. uğursuz. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. korba.
çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz.
talehsiz. bədbəx.

qarsaqı

-kürə qısacı, qarsağı, maşası: böyük qısac, maşa.

qarsamba

qarmaşa. qarsambac. qarsanba. qara. qata. qaza. qavqa. doğraş. oğraş.
boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş.
(soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan.
qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qarsambac

qarsanba. qarmaşa. qarsamba. qara. qata. qaza. qavqa. doğraş. oğraş.
boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş.
(soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan.
qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qarsanba

qarsambac. qarmaşa. qarsamba. qara. qata. qaza. qavqa. doğraş. oğraş.
boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş.
(soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan.
qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qarsat

qartat. qarşat. salsar. muqavim. istadə.

qarsavan

sarsavan. korsamba. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla.
qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək.
gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən.
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qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. qopaq. kovmuş. götüqızıl. uysan.
oyasa. oysal.
qarsız

karsız. boşuna. asısız. quma sınan suya tay (su kimi). faydasız. - qazandığı para,
quma sınan suya tay gedir.

qarşat

qartat. qarsat. salsar. muqavim. istadə.

qarşı

1. qiyasda. -yapının təməlinə qarşı daha incə işləri (su çəkmə, qapı pəncərə işi)
yapan kimsə: doğramçı. 1. təpə. tərs. xilaf. zidd. əlarəğmi, əleyhi nərsə. -könlün
təpə qılma: könlüvə tərs işləmə. -o mənə taba yox, təpə çıxdı: o mənə tərəf yox, qarşı
çıxdı. 1. tuş. (tut). muqabil. -evin tuşunda. 1. tuş. (tut). muqabil. -evin tuşu: evin
qarşı, qabağı.

-qara qarşı: utru. tutşu. üzüzə. tuş. tutatuş. muqabil. -o mənə utru gəldi. -ona utru
durma.

-qarşı yanı, tərəfi saymadan: bir yanlı. təkinə.
-qarşı yaxa, yan, tərəf: yaxac. -bu yaxaca keçmə.
-əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə. (süzülmə:
əkilmə).

-üz üzə, qarşı qarşıya duruş: ucaş. şərt bətlik. -çalış ucaşı pozma, üzmə. -. ucaşın
tutmadı. -ucaşan utarda utuzarda.

-qarşı gəlmə: qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.
qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt.
sapağ, sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik. öcüşlük.
çəlişlik. muxalifət. ziddilik.
- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.
-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən)
-qarşı gəlmək: sırıtmaq. sırtarmaq. qafa gəlmək. - indiki uşaqlara söz deyəndə
sırtarırlar.
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-qarşı gəlmək: sarqurmaq. qarqurmaq. mane' olmaq.
-yan qarşı: tərəf muqabil.
- dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir: püf! sassıq əkən: bu nədir.

qarşıla

-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.

qarşılaq

tərəf muqabil.

qarşılamaq

sapmaq. sapağmaq. yanıtlamaq. cəvab vermək.
-gözəl qarşılamaq, pəziralıq, istiqbal edmək: uğurmaq. uyğurmaq.

qarşılanır

-kişilər görnüşüylə qarşılanır, bilimiylə ağırlanır, davranışıyla uğurlanır. (kişilər:
adamlar) (mevlana).

qarşılar

-qorxmayanları, ölüm gülüşlərlə qarşılar.

qarşılaşırsa

-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,
güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).

qarşılaşmaq

sataşmaq. çataşmaq. ucraşmaq. raslaşmaq. - tanışına sataşmaq. - istədiyinə
sataşmaq.

qarşılaşmaq

ucraşmaq. ucralmaq. raslaşmaq. üz üzə gəlmək.

qarşılaştırmaq ucraşdırmaq. raslaşdırmaq. üz üzə gətirmək.
qarşılatı

qarşıladı. qaytaladı. cəvab verdi - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silliqaytaladı.

qarşılıq

təpgi. təpgü. yansı. yanıt. (çözüm) cəvab. rifleks.
-yansı, yanıt, qarşılıq, cəvab, rifleks vermək: təpgitmək ( < təpmək: itmək).

qarşılıqsız

-ən acı itgi, qarşılıqsız itgi. (ölüm).

qarşılınsa

-yamanlardan uzaq dur, qarşılınsa belin qır.

qarşına

kəstinə. əksinə. təpzinə. tərsinə. kivzinə. ziddinə. -indi daha təpzinə davranma
çağı yetdi ya.

qarşınaq

qarşınaq. tərsinə. muxalif -bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə
qarşınaq, çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’
olar).
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qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc.
qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt.
sapağ, sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik.

qarşınmaq

istiqbal olmaq. -iyi qarşın.

qarşınmatı

qarşınmadı. istiqbal olmaq. -iyi qarşın.

qarşısına

-qarşısına qoymaq: tutmaq. -şeh paltarları issiyə tut qurusun.

qarşıt

barışmaz. muxalif. öclü. xəsm. düşman.

qarşıtar

qarşıdar. əngəllər. mane’ olarmin qötüyə. -bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü
qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan).
(qarşınaq: tərsinə. muxalif).

qarşıtmaq

düşmək. düşnəmək. düşmanlıq edmək.

qarşıya

-üz üzə, qarşı qarşıya duruş: ucaş. şərt bətlik. -çalış ucaşı pozma, üzmə. -. ucaşın
tutmadı. -ucaşan utarda utuzarda.

-üzbəüz, qarşı qarşıya (qarma qarşıya), rubəru qoymaq: tuşlatmaq. tuçlatmaq. -o
utmazın (utanmazın) biridir, məni onla tuşlatma. -hər olanı ölüm ilə düşlədən, öz
göylünə yolun qoyub işlədən.

-qarma qarşıya: qarşı qarşıya. -üzbəüz, qarşı qarşıya, rubəru qoymaq: tuşlatmaq.
tuçlatmaq. -o utmazın (utanmazın) biridir, məni onla tuşlatma. -hər olanı ölüm ilə
düşlədən, öz göylünə yolun qoyub işlədən.

qarşmatan

-bir nərsə artırıb qarşmadan: sin. çin. teyxa. - çin çay: acı çay.

qart

yanğır. yanğur. odlu. sərt. acğır. rəhmsiz. -yanğır ürək.

qarta

-təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz) qatışmaz. (təzək qızışıb qarı əridər,
yaxcı pis qarışmaz).

qartaq

kardağ. dardaq. qatdağ. tutqun. (# yardaq. açıq. dinc. canlı. qoşlu. ruhlu. -yardaq
bir səslə çağırdı: gür səslə. -yardaq qılıqlı: mütəmayiz tözlü, şəxsiyyətli, sifətli,
karacterli).
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1. savan. savın. (təpici. iti). şahin. 1. səncər. sancar. ovçu. qıynaqları ilə ovuna
sancılaraq avlayan quş.
-soyuq yerlərə alışqanlı qartal çeşitlərindən: durumtay.

qartan

-gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə:
sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla
əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.

qartanlamaq

çartanlamaq. çərtmək. çertmək. sapınmaq. sapmaq. yoldan çıxmaq, çaşmaq.

qartaş

-qardaş arvadı: yengə. -yengəyolu: toyda yengəyə verilən sevğat.
-yaman yılxı satılmış, yaman qardaş qaçılmış, yaman arvad atılmış. (yılxı: heyvan).

qartaşla

-ayrılıq ölüm, qardaşla bacı, qoşası acı.

qartat

qarsat. qarşat. salsar. muqavim. istadə.

qartəq

kartək. kəsgit. sapqal. çapqal. 1. quruyub yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli,

güdə arac. 1. suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı.
qartıb

- hər nəyi qartıb qarışdırmaq. sabalamaq. küt çevirmək.

qartır

-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir
görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız.
(qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).

qartısız

-ürə qartısız: qusursuz ibhamsız. xətasız quşqusuz.

qartış

yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaplavız. yaplavıq.
yaprıq. əprik. qocatış. gəvrək. kövcüt.

qartlavıq

qırtlavıq. yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. yaplavız. yaplavıq. yaprıq. əprik.

qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
qarut

qarıt. vicud.

qarutlu

qarıtlı. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı.
qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü.
qıtalı. qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı.
boylu. boyqalı. heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.
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karvan. 1. kərvən. kərvan. sarvan. sərvən. uzanıb gedən. 1. ardış . -ardış
(kərvan) birbirin ardından uzanan duru: sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. sap. rişdə. dağ sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə.
-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə).

qarvantan

-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.

qas

-kas teli: sınır. sırmıq. çırmıq. çımrıq. kiriş.

qasa

1. kasa. sağraq. satqın < sağtın. küp. xumrə. piyala. qədəh. 1. kasa. yoğrın.
hər girdə nərsə. - yemək dadı duz olsada, yoğrun yeyilməz. 1. kasa. sini. lavabo.
pislik çuxuru. bataq. çalasər. 1. xasat!. qızart!. küyür!. qavır!. qovur!. 1. xasa . sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma:
sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək. 1. xasa. yapağ. parlaq,

sıx toxunmuş parça.
-xasa əkmək: saçısıcağı.
-(süt sağmağa yararlı) ağzı gen, dərin kasa: sağan. > sehin.
-çəlik kasa: sadaş. sadış. sağca. sadağ. sağdaq. sadaq. sağan. qavsənduq. kofr for.

-əli kasa, teli süpürgə: qolu kasov, saçı süpov: qaraqaravaş.
qasası

-baş kasası: təpə (1. təpmək. 1. töpə. tüpə < top: topuq. şişik). kəllə.

qasaş

kasaş. kasadaş. yemdaş. birlikdə çörək yemə. həmkasa.

qasat

kasat. saxsal. toxtamal. toxtasal. durqun. rakid.

qasataş

kasadaş. 1. kasaş. yemdaş. birlikdə çörək yemə. həmkasa. 1. həmkasa.

yemdaş.
qasıb

kasıb. 1. yalağan. yalğan. alaman. alman. yoxsul. qalğanaqsız. bixanıman. yalaman çalaman: kasıb kusub. 1. yencik. yensik. encik. ensik. solamıq. yoxsul.

fəqir. -yensiklərə yar olan, düşüklərə qol tutan. 1. sök. sökük. yoxsul. yalnağ.
fəqir. - sök ər: sökə yalnız: sökə yal: arxasız, dossuz kişi.
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kasıblaşmaq. yencikmək. yensikmək. encikmək. ensikmək. yoxsullaşmaq.

fəqirləşmək.
qasıblatmaq

kasıblatmaq. yoxsıratmaq. yoxsunlatmaq. yalnatmaq. fəqirlətmək. ehtiyaca

düşürmək. möhtac editmək.
qasıq

-qasıq qusuq, kəsik küsük qalmış: gürdürkücük. kürdürkücük. yarım yamalaq.

qasınqa

- söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa: (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa,
qatığ qatıya çəkilir). 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur.
1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

qasınmaq

-sağınıb qasınmaq: düşüb qussələnmək. - barmış (gedmiş) vara sağınma, gəlcək işə
qasınma.

qasq

kask ( < kaska > kasqa > kasa). qoru börkü. tuğa.

qasqatı

köskötük. küskütük. yerindən oynamayan.

qasqet

-qorucu börk, kasqet: sarkıt. tarqıt.

qaslatmaq

dartmaq. ixtisar edmək.

qasnaq

qasnağ. sağnaq. sarqac.
-əlverişli ortam, qısnaq, qasnaq, quşağ, şərayit: tav.

qasnaqa

-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

qasov

-qolu kasov, saçı süpov: əli kasa, teli süpürgə. qaraqaravaş.

qaspa

qapsa. döğüş börkü. çalıq. çəlik. dolqa. tulqa. boşqa. başqa.

qasratmaq

qasmaq. qarsatmaq. qısratmaq. qısatmaq. qısaltmaq. qəsr edmək. kərsətmək.
kəsrətmək. daratmaq. daraltmaq. sıxaltmaq. sıxlatmaq. kiçiltmək. qısnatmaq.
qıtnatmaq. qısrıtmaq. qırsıtmaq. azaltmaq. endirmək. düşürmək. düşlətmək. bu köynəyin belin biraz qasmalı.

qaş

1. xaş. sallama. kəllə paça yeməyi. 1. sürgə. fal.
- ulduza qaş salmaq: kefi yerində olmaq.
-qaş qabağ sallamaq: üzün asmaq. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq.
sortdurmaq. sotdurmaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.
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-fal fal, qaş qaş ayrılmaq: qaşlanmaq. sürgənmək.
-daşdan, qaş bölüklərindən, tuğladan (kərpiçdən) yapılan yapı, qurqun: daşqır.
-qaş üsdə göz yaparlar, atdan salıb ad yaxarlar.
qaşaqılamaq

qaşağılamaq. silmək. siləmək. tımarlamaq. boylamaq. oxşamaq.

qaşı

-əl üz yuma üçün dəlikli daş, kaşı qab: dəsşuyi. yalağ. çanağı. govun. kovun. kövün.
oysar.

-yəhərin qaşı: umzuq. yumzuq.
qaşıq

-qab qaşıq seti: salvaş. sarvaş.

qaşıqan

-mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan.

qaşıma

-quruyub yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli, güdə arac: kartək. kəsgit. sapqal.
çapqal.
-nərsəni qaşıma, yonma, sürtmə piçağı: kartək. sırtaş. sırtac. sırtax. - boyaçı
sırtaşı.

qaşına

-kötülük çürüyən bir tuxum deyil, əkənin qaşına yəşərib çıxar.

qaşınmaq

sezmək. sezikmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. təhriklənmək. vakonişə göstərmək.
əsəbilənmək.

qaşınmaz

acığlanmaz. acığınmaz. dövənməz. döğənməz. sıpqılmaz. sezilməz.
sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. təhrik olunmaz. vakoniş göstərməz.
əsəbilənməz. münfəil.

qaşınta

-dağ burnunda, qaşında olan uçurum: sınğır.

qaşıntırmaq

qaşındırmaq. acığlatmaq. acığıtmaq. döğətmək. döğətmək. sızıtmaq.

sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. təhriklətmək. vakonişə
gücləmək. əsəbilətmək.
qaşıyıb

-nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq:
tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq.
sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
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1. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü
bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic
< sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir
yenilməz, qarşındakın caydırır. 1. qaşqay. sağqar. alnında sağıntı, axıntı izi olan

at, heyvan. 1. qaşqay. ağşaq. axşaq. sürən. alnında ağ axması olan sarı donlu
at.
qaşqabaq

sırsüm. sırsım. sırtım. sırsiyim. üzgöz. sir sifət. - sırsürümün sallma belə. - bu
geyimlə qaraçı sırsiyim tapbısan.

qaşqabaqlı

ağırqılıqlı. ağırxəsiyətli. qaraqabaqlı. küsənət. küsnət. gücənət. gücnət.

qaşqabaqlı

sorbet. üzü soruq. ətacı.
-tutcu qaşqabaqlı. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

qaşqay

1. qaşqa. sağqar. alnında sağıntı, axıntı izi olan at, heyvan. 1. çatma qaş qaşı
kaman. 1. qaşqa. ağşaq. axşaq. sürən. alnında ağ axması olan sarı donlu at.

qaşqır

qurd. - avulu yaxın it, qaşqırdan qorxmaz. (kəndi, köyu yaxın it, qurtdan qorxmaz).

qaşlama

xaşlama. sökələmə. sökləmə. söğləmə. söküş. saçlama. xaş. dəmlənmiş,

həlim, açıla pişmiş ət. yəxni.
qaşlamaq

xaşlamaq. sökləmək. azarlamaq. sarsıtmaq.

qaşlanmaq

1. fal fal, qaş qaş ayrılmaq. sürgənmək. 1. xaşlanmaq. sınmaq. sınımaq. həlim
salmaq.

qaşlanmış

xaşlanmış. -xaşlanmış, pişib açılmış yemək: sallama.
-suda xaşlanmış, açılmış nərsə: küvlə. kövəl. həlim.

qaşları

-qaşları qara gözlərı göy, acığın gəlir dur mənı döy!.

qaşlatmaq

xaşlatmaq. -nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş su çəkdirtmək,
qavamlatmaq, xaşlatmaq, olqunlatmaq: tərlətmək. (> dəmlətmək). buğlatmaq.

qaşlı

-yolu daşlı, qara qaşlı, özü yaşlı, gözü yaşlı.
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qaşmaq

şaşmaq .

qaşmış

-suyu çox olduğundan dadı qaşmış nərsə: suvsuş.

qaşot

1. sürgü. dərələrdə balığları, ovları sürərək, qoğaraq yapılan av. qovalayıb girə
salma. 1. yoxana. yoxna. oxana. oxna. süzgə. sızqa. sıvınc. qarurə. sidik,
südük atma qabı.

qaşsız

-qaşsız üzük: dal üzük. (dal: lüt. boş. çıplaq).

qaştı

-qoğala qaşdı: tezgi. tizgi. ( < tez. tiz) vəlvələ. -el ara tezgi düşdü.

qaşuv

kaşuv. sığsıq. sıs. sız. xəsdələrin yanında qoyulan işəklik. qarurə.

qat

1. sat. yat. lay. - üç sat əninə iki sat boyuna. 1. pinə. -yalpıdaq minilsə at, götün
bağlar qat. {yalpıdaq: lüt. yar qoraqsız. qaraq yaraqsız. (zin o bərgsiz)}.

-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).

-qat qat, lay lay olan çörək: yarma yoğa.
-yalpıdaq minilsə at, götün bağlar qat (pinə) {yalpıdaq: lüt. yar qoraqsız. qaraq
yaraqsız. (zin o bərgsiz)}.

-incə lay, qat götürərək nərsəni işləmək, incətmək: yortunmaq. yontamaq.
yonğamaq. tortunmaq. tortuşmaq. rəndələmək. -ağac tortunmaq.

-tor, ağ kimi incə bir qat sürtmək: tortunmaq. tortuşmaq. sürtünmək. -əlim yara,
yağım yoxdu tortunam, yolum uza uzaq, atım yoxdur yortunam (çapam).
-çatı ortasında boş qoyulan qat: sərə qət. (sərəqət). sala qat. (salaqat). sərəqət. salaqatda quş yuva qurub.

-sala qat: (salaqat). 1. sərəqət. sərə qət. (sərəqət). çatı ortasında boş qoyulan qat. salaqatda quş yuva qurub. 1. sərəqət. sal qat. salyaz. sayaz. tutu. duvağ. sıva.
pərdə.
-hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu:
sındı. körük.
-bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor,
qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
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qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.
-neçə qat tikinti, bina, saxtıman:sarqac.
-tək qat sap: sapqıl. topara, qərqərə sapı, teli.
-üz (üs) qat, təbəqə: sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü.
qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı.
boya. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş.
üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-üzərinə yapılan lay, qat, boya, şir: sıl. sıva. sıv. - otağların sıvın dəğişməliyik. - yapı
təməldən dağılır, o sıva qayğısına qalıb.
-iki qat arasında qoyulan aralıq: . salğat. - dam salğatında qular yuva qurub.
-çatı qat: salğar. başdam. balaxana.
-çatı ortasında boş qoyulan qat: salaqat (sala qat). sərə qət. - salaqatda quş yuva
qurub.

-evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat: kürsü. kürsi. qursı. altı boş səggi.
qata

1. quda. qohum. xişavənd. qovm. xiş. 1. qara. qaza. qavqa. qarmaşa.
qarsamba. qarsambac. qarsanba. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş.
qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
sovuş. savaş. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca.
vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa.
hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. yeğən.
yengən. yenən. qohum. sınar. sınğar. əqrəba.
-qada bala qaytaran: yamanotu. yamançöpü. padzəhr.
-yengə var qada alası, yengə var qada salası. (qada: bəla. yamanlıq). (yengə: bir
evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım).
-yaman çoğun bilənlərə qada çorun dağ verər, biləməzlərə əldən gələn yağ verər.
(çoğun: fələk). (çorun: zulum. korluq)
-söğüt suya, qazıq qata: 1. sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur. 1. söğüt
ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər.
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-kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan:
savaq. sədəqə.

qataq

qayaq. toxaç. tuxac. raslantı. üzləşmə. musadif olma. muvacihə. ərəz.

pişaməd. düşü. qəza. ittifaq. təsadüm. ittifaq. hadisə.
qataqa

qadağa. buyruq. əmr. fərman. hükm. yasaq.

qataqat

sıralı. düzənli. müntəzəm.

qataqlamaq

qadağlamaq. qadğamaq. tıyıtmaq. tıxıtmaq. mən edmək.

qatamal

-qatamal, qatanal, zəncirli tükanlar: gürdək. gurdak. bir göbəkli, bir mərkəzli, çox
qollu satış tükanları.

qatanal

-qatamal, qatanal, zəncirli tükanlar: gürdək. gurdak. bir göbəkli, bir mərkəzli, çox
qollu satış tükanları.

qatanı

qadanı. bəlanı. -bilməm demək, minlər qadanı qoğar.

qatar

1. qota. ustun. usun. üstün. üsün. situn. 1. quyruq. qafilə.
-qatar biçimində, toplum durumda birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış
nərsələr: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam.

qatarına

sanasına. sayına. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına atın,
qoyn.

qatarlamaq

dalardamaq. dizmək. dizimək. düzmək. düzümək. sıralamaq. ardamaq.

qatarlanmaq

dalardanmaq. düzülmək. dizilmək. sıralanmaq. ardanmaq.

qatarlaş

gətgəş. gətrəş. tirkəş. tirkəş. dizgəş. cərgəş. sırqaş. səf çək. səfə, sıraya,
xəddə keç.

qatarlaşmaq

dalardaçmaq. düzülüşmək. diziləşmək. sıralaşmaq. ardaşmaq.

qatarta

-qatarda, uçaqda işlənən kimi, dolablı, çərxli, dolanan qulluq, servis satulu, mizi:
dolab.

qatası

-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).
-ərk qalası, düşümana qadası
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-kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın qarası. (kötüyə yanaş qarası, yoldaşın, qazana
yanaş qadası).
-kötüyə yanaş qarası, qazana yanaş qadası. (kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın
qarası).
-başqadası: başbəlası. sarsataş. salsataş. sırsataş. sırnaşıq. əlayağa dolaşan. - buda
bizə sarsataş oldu.

qatasın

- dilin dolan başına, el qadasın al vədəsində!.

qatasını

-sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.

qatavuz

qatuvaz. qatvaz. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq.

sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax.
qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan
kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan.
tərs. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

qatı

(tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. qoyu. sıx. qəliz. yoğun.
qalın. artıq. meşə. cəngəl. güclü. sağlam. pür püşt. dayanıq. fazla. sift. ənbuh.
külüft. sitəbr. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri. hissisiz. -toxa
baş: qanmaz. 1. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. sıxı.

qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt.
sağlam. möhkəm. mətin. 1. sıx. sığ. dar. yoğun. bükük. (# sığ < sıy. sıyız
dayaz. sayaz. dərinliyi az olan)
-kişi başı daşdan qatı.
-kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi: qığ. qığı. qıcı. qıdı. tığ.
-qatlardan oluşan nərsələrin hər bir qatı: yaçaq. rədə.
- göy qatı: kürsü. kürsi. qursı.
-dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq)
-söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur: (söğüt sulunğa,
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qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).
-qatı əsən, tez yatar, asda gələn, zor batar
-üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı: salbat. salqat.

qatıb

-iki nərsəni birbirinə qatıb hörmək, toxumaq, qarışıtmaq: yorğatmaq. sarğatmaq.
çevğətmək. (çərmətmək). məxlut edmək. -sarğalı saç: rəhli sapla hörülmüş saç. sarğalı at: quyruğu rəhli sapla hörülmüş at.

-qatıb sıxışdırmaq: yoğurmaq.
-neçə tikəni, bölümü birbirinə sırıyıb, qatıb birikitmək: sırqıtmaq. sıyrıtmaq.
sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək).

qatıq

qatqayır. sapıq. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qıvır
zıvır. qıvır savır. müzəxrəf. həzyan. latayir.
-söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir: (söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt
sulunğa, qazanğ qatınğa) 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə
uyğundur. 1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

-yatıq qatıq: cumuq cumuq: dərə təpə.
qatıqa

- sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur: söğüt suya, qazıq qata.

qatıqı

-qatığı çox olan: sırqatıq. sıxqatıq.

qatıqlıqa

- söğüt ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər: söğüt suya, qazıq
qata.

qatıqsız

qatqısız. quşbaşı. yavan. quru. sadə. - quru çörək. - yala çay, qəhvə: qayıq
olmayan (sadə) çay, qəhvə. - yala kek: sadə kek. - yala geyim: sadə geyim.

qatıl

qazıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi.

girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə,
işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı. qırışqan.
qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq. taxılan.
taxılqan. fizul.
qatılan

- sıraçı qatılan: sıraçı ortaqçı. nobətçi iştiraqçı. (sıraçı: nobətçi. girvəc. girəvçi.
novbətçi).
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qatılaşdırmaq. (artıraraq) ağırlatmaq. yoğunlatmaq. soxmaq. suxmaq. -bu torba
çox soxmağa dözməz.

qatılmasıntan

-tikələrin birbirinə qatılmasından oluşan nərsə: qatın sırasır. sırsıra. silsilə. salsala.
catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ. qıyınc. zəncir. (séquence).

qatılmışlar

-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.

qatım

-qatım, qovşum, ək yeri: birləşim çəki, nuxdəsi. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. sancığ.

qatın

qadın. -xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə.
-erkək üçün mutlu seviş birinci, qadın üçün mutlu seviş sonuncu
-keşgə qadın çığırmasın, erkək əli çırpmasın
-tikələrin birbirinə qatılmasından oluşan nərsə: qatın sırasır. sırsıra. silsilə. salsala.
catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ. qıyınc. zəncir. (séquence).
-ərkəkçi qadın, dişiçi ər: qoşsaq. qoşsar. oğruc. oğruş. oxçu. şəhvətran.
-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq)
- qadın, ərkəyin gücün ələ alması: saqqalında kuf uçmaq, qurmaq.
-əri ölmüş qadın: qutuz < qutsuz. dul.

-qıssa saçlı qadın: kəlcik. qızağac. qıyağac.
-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

-yeni yenmiş, doğmuş qadın: yeniğu. zahı. -yeniğu qadın quymağu, bollu ballı
yağlayu.

qatına

-götdən yeyər, ağızdan sıçar. (ağzıgözəl, deyingən, alaşa qadına deyiliir).

qatınçıl

qadınçıl. feminisit. -bu qadınçıl duyğu.

qatını

-qadını başdan, çağanı yaşdan (əkit. öğrət). (yaşdan: uşaqkən). (çağa: bala).

-əşivi başdan, çağavı yaşdan (əkit. öğrət). (yaşdan: uşaqkən).
qatınq

- söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa: (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa,
qatığ qatıya çəkilir). 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur.
1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.
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-söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa: (söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt suluğa,
qatığ qatıya çəkilir). 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur.
1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

qatınqüt

qadıngüd. arvadbaz. (+güd. +çi. +baz).

qatınla

- salsum qadınla qalmağ olar, dosla yox. (salsum:samsum. səlsüm. qaradinməz.
lal kar. səssiz küysüz) .

qatınlar

-qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət toprağısı) özlü toz, pudr: sırnax.
sıvax. sırvax. (> sırxab (fars) surxab (fars)}. ənlik.

qatınların

-qadınların aybaşı kəsəli: suruğ. sürük.

qatınların

-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ
bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.

qatınlarta

-qızlarda, qadınlarda aybaşı olmaq: şırlanmaq.

qatınmaq

1. qullanmaq. boyunsınmaq. tapınmaq. qapınmaq. yapınmaq. (sapınmaq). 1.
təkinmək. (böyük, qutsal kimsə, yerə gedmək (, gəlmək) qulluğa, ayağa gedmək,
gəlmək. təşrif edmək (aparmaq, gətirmək) müşərrəf, şərəfyab olmaq. -bəy
təkindi. -təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun.
-sanğ qatınmaq: çanğ qatınmaq: bərkimək. sərtinmək.

qatınsaz

təkinsəz. təşrif gətirsəz. -təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun.

qatınta

-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.

qatınta

-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

qatıntı

qatındı. təkindi. təşrif gətirdi. -bəy təkindi.

qatınvarı

qadınvarı. qadın bənzəri. (varı: sayağı. oxşarı. bənzəri. kimi).

qatır

-qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq)
(suyuq). seyik. seyrək}.

qatırın

-xala xatırın qalmasın, qazan dibin yanmasın.

qatışıqsız

düz.
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qarışmaz. -təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz) qatışmaz. (təzək qızışıb
qarı əridər, yaxcı pis qarışmaz).

qatıya

-söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir: (söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt
sulunğa, qazanğ qatınğa) 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə
uyğundur. 1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

qatqalanma

qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma. tıxnığma. sıyğınma. sıyrınma.
(> sir olma) dartqalanma. çatqalanma. satqalanma. saturasion. işba' olma.
(ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni görünməzin edmək) .

qatqamaq

qadğamaq. qadağlamaq. tıyıtmaq. tıxıtmaq. mən edmək.

qatqayır

qatıq. sapıq. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qıvır zıvır.
qıvır savır. müzəxrəf. həzyan. latayir.

qatqı

taxı. taxanaq. ək. əklənti. ulama. yama. (zam) əlavə. ilhaq.

qatqılanmaq

qatğılanmaq. qatqırlanmaq. talbalamaq. talbıramaq. talvasamaq {>
təlvasələnmək (fars)}. silkinmək. silgişinmək. çalaşınmaq. talaşınmaq. təqəlla,

səy edmək. -kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə
dincələr. -yayın qatqılansa, qışın sevirər.

qatqılansa

-kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginərş (kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr).
(qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).

-yayın qatqılansa, qışın sevirər. (qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).
qatqınmaq

qarqınmaq. yumrulmaq. yığılmaq. bərkinmək. (# mumrulmaq: mum kimi olmaq.
yumşanmaq. salqınmaq. açılmaq).

qatqırlanmaq

qatğılanmaq. talbalamaq. talbıramaq. talvasamaq {> təlvasələnmək (fars)}.

silkinmək. silgişinmək. çalaşınmaq. talaşınmaq. təqəlla, səy edmək. -kiçilikdə
qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr. -yayın qatqılansa,
qışın sevirər.

qatqısız

1. sağ. teyxa. saf. - sağ kişi. - sağ yağ. 1. qatıqsız. quşbaşı. yavan. quru. sadə. quru çörək. - yala çay, qəhvə: qayıq olmayan (sadə) çay, qəhvə. - yala kek: sadə
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kek. - yala geyim: sadə geyim. 1. som. sek. öz. teyxa. xalis. saya. sadə. - som
araq.

qatlaq

(heyvan) qatlağ. sarqayıq. sarğanıq.

qatlaqı

-gizi qatlağı, ivi bükü olmayan: təkiz. açıq aşqar olan. -təkiz ova: > takuva: bozqır.
istep. -təkiz söz: açıq söz. -təkiz hava. -təkiz cümlə: sadə cümlə. -təküz: bir üzlü.

-yığılını, büzüyü, bağlını, düğünü, qatlağı açmaq: yazmaq. açmaq. ipi uzatmaq,
doğrutmaq. sərmək. -könül yazan sözlər.

qatlamaq

yüksəltmək. rütbələmək.

qatlanırsan

-qatlanırsan kəndinə, güvən verərmiş sənə.

qatlanma

1. qayınc. qayış. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc.
tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr.
səbir. qərar. 1. qayışla. tapışla. dayaşla. duraşla. qapıncla. qapıcla. salışla.
sarışla. dözüşlə. cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla.
təhəmmüllə. səbirlə. səbrlə. qərarla. 1. qayışlı. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı.
salışlı. sarışlı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı. dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli.
səbirli. qərarlı. 1. qayışsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız.
tapışsız. dayaşsız. duraşsız. dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız.
sığırsız. sırığsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz. 1. qayışsızlıq.
qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq.
duraşsızlıq. dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq. sığırsızlıq.
sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.
-keçər diyə aldanma, sınmaz diyə qatlanma.

qatlanmaq

1. sarqurmaq. qarqurmaq. təhəmmül edmək. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq.
tutunmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq. sanmaq. sağınmaq.
sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq.
dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1. yenmək. yemək. dayanmaq. içinə çəkmək.
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götürmək. daşımaq. təhəmmül edmək. tutnulmaq. qəbullanmaq. anlamına
gəlmək.
qatlarıntan

-daşlanmış yer qatlarından hər biri: sarağ.

qatlartan

-qatlardan oluşan nərsələrin hər bir qatı: yaçaq. rədə.

qatlı

dayanıqlı. -qatlı, yumşaq: dayanıqlı, əsnək.
-dokuz qatlı donğdan, bir toxlunun derisi.
-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.

qatma

-neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb: sırışı. siriş. çiriş. kiriş. sırac.
çirək. siriş. ( < sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) kitiş. ( < kitmək) (sirişm
(fars)}. sürüş.

qatmaq

soxmaq. kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq.
-kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq, qatmaq: soxmaq. suxmaq. (#
sökmək: kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq).

-baş qatmaq: tutunmaq. keçirmək. məşqul olmaq. -keçən günləri nə ilə tutunduz.
-ələyib ələyib, sonunda kəpəyin una qatmaq. (gördüyü işi poxlamaq). (işsiz qalıb
töküb yığmaq)
- sözlə başın qatmaq, oyalamaq. sözə tutmaq.
-neçə nərsəni birbirinə qatmaq, tikmək: sırıtmaq. sırşıtmaq. dalutmaq. dalıtmaq.
məxlut edmək.

qatmatan

- işə uydurmadan, oranlamadan, qatmadan yalnızca söyləmək: sözünü edmək.

qatnaşıq

-öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi, qatnaşığ, aralığ, qoşu, vəsilə,
vasitəsi olmayan, olmamazlıq: yala. yələ. sala. sadə. sıradan. adi. məmul. məmuli.

qatta

-qatda, qulluğda, hizurda, ziyarətdə, görüşdə, təşrifdə, şərəfdə bulunmaq:
təkinmək. teniğmək. hazır olmaq. ziyarət edmək. (buyruqsamaq. gəliğə, giriğə, görüşə
buyruq istəmək. bar, icazə xastən). -çar təkindi!. -o ölkəni qulluğuna təkindik.
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qatdağ. dardaq. kardağ. tutqun. (# yardaq. açıq. dinc. canlı. qoşlu. ruhlu. -yardaq
bir səslə çağırdı: gür səslə. -yardaq qılıqlı: mütəmayiz tözlü, şəxsiyyətli, sifətli,
karacterli).

qatun

xatun. türkən. türkan. turkan. törkən. mələkə. şərbanı. şəhr banu.

qatuvaz

qatavuz. qatvaz. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq.

sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax.
qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan
kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan.
tərs. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

qatvaz

qatuvaz. qatavuz. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq.

sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax.
qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan
kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan.
tərs. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

qaus

xaus < kavus> kaus. sovağ. savağ. boşluq. xələ.

qava

kava. boş. çürük. -qafası kava, ağızdan hava.

qavabçı

kavabçı. kababçı. tovatçı. tavatçı.

qavablamaq

kavablamaq. kabablamaq. kabab edmək. tovuşmaq. tavuşmaq. kabab

çəkmək. şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib
çöndərərək pişirmək.
qavaq

taqla. mallağ. -taqla atmaq: taqla aşmaq: mallağ aşmaq, vurmaq.

qaval

kaval. kavla. qabal. qabla. düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala.

dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq. dəngəsiz.
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qafası qantaq, qançaq.
-qaval kimi nərsələrə taxılan həlqə:sınc. sinc. çınğ. zınqırv.

qavalalı

qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qabaralı. qavaralı. daşlı. bədənli.
boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qavallı

qaballı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. daşlı. bədənli.
boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qavaltı

kavaltı. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq.

kovsuq. kovuq. dəriz. oyuq. açıq. dəlik.
qavamlatmaq

-nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş su çəkdirtmək, qavamlatmaq,
xaşlatmaq, olqunlatmaq: tərlətmək. (> dəmlətmək). buğlatmaq.

qavamlı

-qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı.
boldaşlı.

qavan

qovan. qoğan. sapan. savan. > süpəh. atan. daş atma ayqıtı. (# qapan: tutan) .

qavar

qabal. qabar. tavəl. taval. toval. tövəl. töpəl. tabal.

qavara

1. gavara. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək.
kəvzən. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq.
təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal. 1. qovara. savand. savdan. savda. savat. suvand.
suvdan. suvat. züvənd. züvət.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

qavaralı

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. daşlı. bədənli.
boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qavarlı

qaballı. qavallı. qabarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. daşlı. bədənli.
boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qavaş

kavaş. kavca. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq.

kovsuq. kovuq. dəriz. oyuq. açıq. dəlik.
qavayan

-iti anlayan, qavayan, tutan: sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır.
sızğır. sızıvğan. dəryaftlı. fərasatlı. dərkli.

qavazaq

kavazaq. kağazaq. yumşaq. sığ. kövəgə. kövəg. açıq. köfül. kövül. yüngül. ayıl

sayıl. düşnüklü. rəvan.
qavca

kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq.

kovsuq. kovuq. dəriz. oyuq. açıq. dəlik.
qavcaq

kavcaq. kavca. kavaş. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq.

kovsuq. kovuq. dəriz. oyuq. açıq. dəlik.
qavıl

-kavıl kavıl: kəvil kəvil. yap yanza. yapa yanza. yana yanza. (yanza: yenzə. yanız.
yeniz. yeni. taza). taza taza: tap taza.

qavır

qavır!. qovur!. küyür!. qızart!. xasat!.

qavışsın

yumuşaq. yola verən. yarsıy. yastağ. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin.
yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. çin
sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
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qara. qata. qaza. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. doğraş. oğraş.
boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş.
(soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan.
qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qavqaçı

soxuşcan. savaşcan. dalaşcan. davaçı.

qavqal

qovqal. qoğqal. qoğqala. sümbə. sapsal. sapdal. çapdal. burqur.

qavqaş

satav. satıv. dartış. dartışma. tutuş. çəkiş. çəkişmə. istək. tutsuq. çıxılda.
da'va. iddia.

qavla

kavla. kaval. qabal. qabla. düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala.

dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq. dəngəsiz.
qafası qantaq, qançaq.
qavlaq

çavlaq. kavlaq. cavlaq. qıldaq. qındır. qıldır. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl.
kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız.
kavlaq. tüksüz. dazıq. mazıq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.

qavlara

-yeməyi, içgini qavlara bölən kimsə: süzüçü. süzüvçü. sızıçı. sızıvçı.

qavra

-tavraq qavra: iti, çabıq düşünən.

qavram

sezgi. idrak. dərk. fəhm.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

qavramaq

1. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq.
özümsəmək. öğrənmək. 1. tutmaq. anlamaq. -sizin sözüzü tutamadım.
-bir ehtimal, fikir qavramaq: sezik sezikmək, sezinmək. güman gümmək. güman,
zənn aparmaq.
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1. öğrəncə. yavanca. oyan. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə.
üyəndirə. əkit. əğit. uyarı. oyarı. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən
hissə almaq. 1. yavanca. öğüt. əkit. əğit. öğrəncə. uyan. uyanık. oyanı. oyanık.

uyarı. oyarı. ibrət. dərs.
qavranlamaq

yavanlamaq. öğrənmək. oylamaq. oyqalamaq. əzbərləmək.

qavraşlı

anlaşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı. didik. titik. tetik. oyutan. oytun.
oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı.

qavrayış

tingə. tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə içində
yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. us. huş. məğz. mox. fəhm.

fəhim. zəka'. zəkavət. ağıl. dərrakə.
qavrılmış

-qış üçün qavrılmış, duzlanıb qurutulmuş (kəsilib savılmış, hazırlanmış) ət: sovum.
savım.

qavsuq

kavsuq. kavca. kavaş. kavcaq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq.

kovsuq. kovuq. dəriz. oyuq. açıq. dəlik.
qavtır

-çaxmağı yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır, dayan İnce Memed dayan,
şimdi direnecek çağdır. (tavdır: oddur).

qavuq

kavuq. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq.

kovsuq. kovuq. dəriz. oyuq. açıq. dəlik.
qavum

qılan. qurub. qılan. qəbilə.

qavus

kavus > kaus. xaus. sovağ. savağ. boşluq. xələ.

qavuşturmaq

qavuşdurmaq. tapışdırmaq. çatışdırtmaq. birləşdirmək.

qavut

qovut. tavqu. talqu. tavlı. tovqan. -oğlum öğütlən, bilgisizlik qutar, qovut kimin olsa,
ona pəkməz qatar. (kimin ağlı olsa nəsihə alar).
-savut qavut: dafiə cazibə .

qavuz

kavuz > kavz < kəfzəl. kəvçəl < keçəl. > daz. kaz. çapa. (çapal. çalpa). dazlaq.
dazalaq. 1. saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq.

çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq.
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qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1.
bitəksiz. bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl.
qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz.
çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl.
qavz

< kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl < keçəl. > daz. kaz. çapa. (çapal. çalpa). dazlaq.
dazalaq. 1. saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq.

çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1.
bitəksiz. bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl.
qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz.
çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl.
qay

1. gay. gayaq. gic. -uzun yorqan qısqa ayaq, düşünəmmiyən qalar gayaq. 1. qay.
pis. - arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis)
-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).

qaya

1. qurum. səxrə. 1. qurum. səng təxdə.
-yılım qaya: sıldırım. düz qaya.

-düz qaya: yılım qaya. sıldırım.
-qıyıya yaxın yekə qaya: yatlaq.
- düz, yalağ daş, qaya: sardaş. sərdəş.
-dik, qayaq, uçar qaya: sıldırım. sıldır. sildir. saldırım.
-böyük, düz, qayaq qaya: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən.

qayaxlaq

bədəxlaq.

qayaq

1. qataq. toxaç. tuxac. raslantı. üzləşmə. musadif olma. muvacihə. ərəz.
pişaməd. düşü. qəza. ittifaq. təsadüm. ittifaq. hadisə. 1. qayağ. araclı. (#
yayağ: aracsız. ). 1. qayağ. sürtüt. sütrüt. sürrüt. təkər üsdə yerdə gedən arac.

araba. maşın. 1. gayaq. gay. gic. -uzun yorqan qısqa ayaq, düşünəmmiyən qalar
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gayaq. 1. maşın. - tuxum səpən qayağ, maşın: səğəlğə. saçalqa.
-dik, qayaq, uçar qaya: sıldırım. sıldır. sildir. saldırım.
-böyük, düz, qayaq qaya: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən.

-araba, qayağ, maşın yolu: sürül. qayağu. maşınrov.
qayaqı

-arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını: arıtlaqıc. seçəgic.
çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc.
soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}.

qayaqlaq

bədəxlaq.

qayaqu

qayağu. sürül. araba, qayağ, maşın yolu. maşınrov.

qayalıq

-qayalıq, uçurumlu yer: yar ( < yarmaq).

qayalıq

qurumluq. səxrəlik.
-qayalığ, sarp, çarp yerlər: sapqa. çapqa. çıpqa. sıpqa. dağlıq yer.

qayaraq

-qayaraq enmə: qayma. sürülüş.

qayat

qaysat. ( < qaytarmaq) bənd. bağat. bükət. büğət. büvət. tutat. danat. ( <
danmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd .

qayavçutan

qayavçudan. naməd ovçudan. -axsaq ayaq qızıl geyik qaçanmaz, qaçırsada
qayavçudan qurtulmaz.

qayc

qayıc. qayış. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. qaçıc. sürc. sürüc. sıyıc. uçuc. salıc.
xəta. səhv. iştibah. (ləğziş).

qaycıq

qayıq. quşgözü. piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən
kiçik deşikli bölüm. kiçik möhrə.

qayçı

-sındı, qayçı ağzı, artığı: sındığ. sınığ. qıraza. qurazə.

qayıc

qayc. qayış. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. qaçıc. sürc. sürüc. sıyıc. uçuc. salıc.
xəta. səhv. iştibah. (ləğziş).

qayıq

1. qaycıq. quşgözü. piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən
kiçik deşikli bölüm. kiçik möhrə. 1. salaq. 1. züvgən. -qayıq bolan axrışur. 1.
qaytıq. yanığ. qusuq. qəyy. istifrağ. -yanığ yanmaq: qusmaq. qaytarmaq. qəyy
edmək. 1. dönmə. -gündə yarıq yox, bəydə qayıq yox. (yarıq: yırıq. cırıq. ). (bəylər
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sözlərindən dönməzlər). 1. yayıq. kovan. sov. qırqov. şayiə.

-qayığ hər yelə qalxmaz, qayğı hər beli bükməz, ağrı hər kimi utmaz. (utmaz:
öldürməz).

qayıqı

qayığı. salı. (gəmisi). - salı ağnamaq: qayığı, gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq
olmağa yönəlmək.

qayılış

sırğalış. sırılış. sürülüş. zürülüş.

qayılışmaq

qaymaq. sırılmaq. sürülmək. zürülmək.

qayılqan

qayılğan. sıvıq. suvuq. suyuq. axıcı.

qayımlanmaq

sırınsımaq. sıyrınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq. (əsnək olaraq) güclənmək.
dayqanmaq. bərkinmək.

qayın

möhkəm. -kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı: sadıç.
sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.

qayınc

qayış. (qatlanma) qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc.
tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr.
səbir. qərar.

qayıntı

1. iştibah. 1. girintilik. girnillik. girnişlik. qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq. fizulluq.
-qayıntı yapmaq: atıştırmaq. aclığını bastırmaq. bir tikə götürmək.

qayırmaq

1. saxılqamaq (saxlamaq). saxıylamaq. qorumaq. əsirgəmək. muhafizə eləmək.
1. züvdürmək. (sıyırmaq. sıvırmaq. sivirmək. siyirmək). 1. sırıtmaq. uyarlamaq.
düzəltmək.

qayırtan

qayırdan. qaydıran. qaydan. qaytan. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. sapan.

azdıran. sapdıran. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.
qayısmaq

qaralanmaq. # sayıqmaq .

qayış

1. qayma. sırğaş. sırış. sürüş. zürüş. sırğalış. (sırılış. sürülüş. zürülüş. qayılış) 1.

qayınc. (qatlanma) qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc.
tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr.
səbir. qərar. 1. qayc. qayıc. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. qaçıc. sürc. sürüc. sıyıc.
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uçuc. salıc. xəta. səhv. iştibah. (ləğziş). 1. yışıq. sıcıq. sicim. gön ip.
-daş, qayış kimi itimə aracı: sav. su.
-çındırqayış: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı.
qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl
çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

-göndən, parçadan, bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə,
(dəval): yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.

-göndən yarılıb, kəsilərək yasanmış qayış, nərsə: yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq.
yarımaq).

qayışı

-qurşaq, bel qayışı uclarına taxılan toqqa (tutqa): tuş. (tut).

qayışla

qatlanma. tapışla. dayaşla. duraşla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla. dözüşlə.
cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə. səbirlə.
səbrlə. qərarla.

qayışlı

qatlanma. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı.
dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.

qayışmaq

qaymaq. sırğaşmaq. sırışmaq. sürüşmək. zürüşmək.

qayışsız

qatlanma. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız.
duraşsız. dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz.
səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

qayışsızlıq

qatlanma. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq.
dayaşsızlıq. duraşsızlıq. dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq.
sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

qayıt

1. sayıt. sayım. ağa. bəy. əfəndi. soylu kişi. 1. sayıt. sayım. ağa. bəy. əfəndi.
sanlağ. saylağ. sayın. sanlı. əriş. ərin. möhtərəm. hörmətli. 1. yeral. yerbasar.
canişin.
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-çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər
daduda , uşaqlığun versə verib dadını). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə).

qayıtmaq

-əzilib ötgürlüyü, itiliyi qayıtmaq, gedmək: kallaşmaq. kəsməz olmaq. dağılmaq.
dağalmaq. döğülmək.

qayıtmaq

qayrıtmaq. qayratmaq. qaylatmaq. sırıtmaq. sürütmək. zürütmək.

qayıtmaz

-könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)
-batan günün çıxacaq, keçən günün qayıtmaz.

qayıtsan

-ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.

qayıtsın

-toyunda qayıtsın. (subaya uğur dilək, alqış).

qayqan

1. silik. sıyqıl. cilalı. düzgün. 1. siyri. sıyı. siri. sivi. sıvı.
-qayqan, şum yer: sallaq.

qayqanmaq

salxanmaq. salğınmaq. şumlamaq.

qayqı

qayğı. 1. sökür. söküt. sıxıntı. dərd. 1. qayğı. qaydı. –sən mənim qaydıma qalma.

1. qayğu. qayuq. güdər. (> qodar (fars)}. umac. amac. sürək. ərək. hədəf. güdərsız suya basma. 1. sakınc. atağ. təhlükə. xətər.

-qayığ hər yelə qalxmaz, qayğı hər beli bükməz, ağrı hər kimi utmaz. (utmaz:
öldürməz).

-qayğı kədərdən kitirdən arığıb çürümüş: sortun.
-uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl
(əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.

qayqılanan

qayğılanan. sakınqan. niyərançıl.

qayqılı

qayğılı. anqıra. şaşa. heyran. -bilimsizlər başarmaz, yorumsuzlar qayğılı.
(yorumsuzlar: yoğursuzlar. sanalanmazlar. düşünəməzlər). (qayğılı: anqıra. şaşa.
heyran).
-qayğılı qal elivə , sayqılı ol dilivə .

qayqılısan

-qanmısan, bacarmısan, qayğılısan oyanmısan?.

qayqın

sarsaq. salsaq. titrek. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran.
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-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın.

qayqınc

qayğınc. qayğış. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc.

qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. üzünc. üznüş. acınış.
dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qayqınmaq

-nərsədən darılıb qayğınmaq: üz çevirmək. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək,
xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. kürmək.
kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək.
büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz.
qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}.

qayqısın

- qayğısın sındırmaq: sıxıntısın aparmaq.

qayqısına

-yapı təməldən pozuq, sıva qayğısına bürünmə.

qayqısız

-(qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi). -əmgəksizin durqu yox, munda tamu.

qayqış

qayğış. qayğınc. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc.

qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. üzünc. üznüş. acınış.
dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
qayqişilər

qaykişilər. (qay: pis). namədlər . -qucaq açar ər igidlər, görsə qonaq qıraq yerdən
uzaqdan, bir qapını qırx qapar, qaykişilər uzaq olsun qonaqdan.

qayqişini

(qay: pis). -kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə.

qayqıtmaq

sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. sarsdırmaq.
salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq.
qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

qayqu

qayğu. qayğı. qayuq. güdər. (> qodar (fars)}. umac. amac. sürək. ərək. hədəf. güdərsız suya basma.

qayqulanmaq

qayğulanmaq. yanğulamaq. niyaran qalmaq.

qayquya

-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.
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qaylatmaq

qayrıtmaq. qayıtmaq. qayratmaq. sırıtmaq. sürütmək. zürütmək.

qaylıq

qayluq. kötü kişi. pis diləkli, niyyətli. yamanlıq istəyən. -dəh kişinin savuni, qayluq
kişi bəllədər. (dəh: dəng: doğru. aman). (savuni: xəbərin). (bəllədər: deyər. əyn
edər).

qayluq

qaylıq. qayluq. kötü kişi. pis diləkli, niyyətli. yamanlıq istəyən. -dəh kişinin
savuni, qayluq kişi bəllədər. (dəh: dəng: doğru. aman). (savuni: xəbərin). (bəllədər:
deyər. əyn edər).

qayma

1. qayaraq enmə. sürülüş. 1. qayış. sırğaş. sırış. sürüş. zürüş. sırğalış. (sırılış.
sürülüş. zürülüş. qayılış) .

qaymaq

1. bəkit. maya. - suyun qaymağı buz, şorun qaymağı duz. 1. güpüşmək.

kürpüşmək. ağmaq. sürüşmək. - tarlanın sağ yanı kürpüşmüş. 1. sancaq. tutac.
tutaş. tuşac. qullab. çəngəl. 1. qayılışmaq. sırılmaq. sürülmək. zürülmək. 1.
qayışmaq. sırğaşmaq. sırışmaq. sürüşmək. zürüşmək. 1. qəymək. kırıxmaq.
yozmaq. sapmaq. yön dəğişmək. imi, hədəfi şaşmaq. 1. siymək. siğmək.
səğmək. - qaranlıqdı gözlə ayağ siğməsin. - gözüm səğir. - ulduz səğməsi. 1.
sıyrınmaq. sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıymaq. (sızrınmaq. sızmaq.
zivmək. zivrinmək). - əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm. 1. dartmaq. ağmaq.

sürünmək. -sağdan itəlisən sola dartılır. 1. sürcümək. 1. sürülmək. 1. taymaq.
caymaq. zivmək.

-ilişib saylanmaq, qaymaq: sürcükmək.
-suluca, sütlü qaymaq: süt qoyusu.
qaymaqını

-qaymağını almaq: sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq.
savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq.
bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. ayrılmaq. ayrı
yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda,
təfkik, məfruz, münfək edmək) .

qaymaqlanmaq üz tutmaq. üz bağlamaq. üzü qalınlaşmaq. -üz tutmuş süt.
qaymaqlı

-iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə:sancaq. tutac. tutaş. tuşac.
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qımaşıq. qıymaşıq. qımılqan. qımılcan. soxulqan. soxulcan. soğulcan.
sovulcan. girgin. sarlaq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

qaynaq

saldan. çəngəl. iki nərsəni qovuşduran tikə.

qaynaqı

- gəlir qaynağı qurudu: sağın sığırı öldü
-gəlir qaynağı: sağıyanlıq. sağın.
- kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq:güdür açmaq.
{güdür:(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz}.
-hər nəyin qaynağı, kökü: soxur. çıxdığı yer.

qaynaqtan

-bir yerdən, qaynağdan yararlanan: yemdaş.

qaynamaq

- sarın qaynamaq: qarın turşamaq.
-coşub qaynamaq: coşub yanmaq. coğraşmaq. küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək.
- od su qarıb coğraşar: odla su qarışıb qarışıb alovlayar.

qaynanası

- aydılan söz, aydılcaq söz qaynanası. (aydılan: deyilən). (aydılcaq: deyiləcəl).

qaynanmaq

təpinmək. iti çalışmaq. dalaşınmaq. təlaşlanmaq. çabalamaq.

qaynar

-adam qaynar söziylə, qazan qaynar köziylə.

-qapalı qazan tez qaynar.
qaynaşması

-qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik.
söyük. söyək.

qaynatmaqa

-süt sağmağa, qaynatmağa əlverişli qab: sağıc.

qayra

geri. - qayra gəldim: geri gəldim. - qayra ver: geri ver. - qayra dönseydi keçən
günlərim.
-qayra soxmaq: geri vermək. yansıtmaq.

qayramaq

-birinə diş qayramaq: birinə dişin ititmək, diş görsətmək.

qayratmaq

qayrıtmaq. qayıtmaq. qaylatmaq. sırıtmaq. sürütmək. zürütmək.
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-gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə:
sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla
əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.

qayrılmaq

yapınmaq. hazırlanmaq.
-qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək: ağnamaq. - salı ağnamaq: qayığı,
gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək.

qayrıtmaq

qayıtmaq. qayratmaq. qaylatmaq. sırıtmaq. sürütmək. zürütmək.

qaysar

salcar. salcuğ. səlcuğ. qeysər. impiratur.

qaysat

qayat. ( < qaytarmaq) bənd. bağat. bükət. büğət. büvət. tutat. danat. ( <
danmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd .

qaysırışmaq

tovraşmaq. toğraşmaq. tığraşmaq. ( < toq. tuq). iyidləşmək. qeyrət,
pəhləvanlıq, dilavərlik göstərmək.

qaysız

səvigil. səpigil. tasasız. munğsız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz
( < düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

qayşamaq

qoyşamaq. savılmaq. səvilmək. sevilmək. axmaq. burulmaq. meyillənmək. - iyi
qaldı bir yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən könlün ona savılar. - aydım ona
savılma.

qayşatan

siliğləyən. siləvçi. silici. sığallayan. sıylayan. seyqəlləyən.

qayşıq

qıyşıq. qışıq. əğri. -ağzı qışıq bolsada, bəyin oğlu gəpləsin.

qayta

- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.

qaytaq

dönük. -ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı,
axıb durar dənğiz olar.

qaytalamaq

yenələmək. təkrarlamaq. -qaytala saytala ayıtdım (söylədim) : tikrarla, diqqətlə
(dəqiqliklə) dedim.

qaytalatı

qaytaladı. qarşıladı. cəvab verdi - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silliqaytaladı.

qaytamaq

-suyun qaytamaq: suqayramaq. suqaytamaq. suyun almaq. qurutmaq.
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qaydan. qaydıran. qayırdan. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. sapan. azdıran.

sapdıran. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.
qaytanmaq

1. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq. qındırdamaq. gəvşinmək. təmbəllik,
qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq, uyuşuqluq,
qıvıcqalıq edmək. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq. 1. tərs gəlmək. geri dönmək. tərsinmək.
(qabaqkından, olduğundan artıq iti, acıraq). -başlı yaranı qaşısan tərsinər. -sönəgən
odu pülədikcə tərsinər. -onu bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək.

qaytaran

1. gidərən. silən. qıran. 1. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan.
sovan). gidərən. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır.

təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin,
palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi
nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran.

sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) sapaduz: duz gidərən.
-güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran: səric. sərci. sarıc. sarcı. salıc.
salıcı.
-qada bala qaytaran: yamanotu. yamançöpü. padzəhr.

qaytarmaq

1. uçurmaq. kəsmək. -tın uçuran yoxuş. tın uçuran acı (bibər). -ümid uçuran sav
sorağ (xəbər ötər). 1. yanığ yanmaq. qusmaq. qəyy edmək. 1. səkmək.

-bağda bağlayıb qaytarmaq: sədd bağlayıb qaytarmaq təpirləmək.
-səs qaytarmaq: səslənmək. yanğırmaq. yanırmaq. yansırmaq. yansıratmaq.
- bir sözü dönə dönə qaytarmaq: sözü gəvələmək
-iticə qaytarmaq, cəvab vermək: saltmaq. - elə saltdım ki, birdə o sözə dönə bilməz.

qaytarmaqta

-bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır
olan: yağır. yatır. ağır əlli. əli ağır. -nə yağır adamsın, nədən borcuvu üzmürsün.

qaytazmaq

qaytanmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq. qındırdamaq. gəvşinmək. təmbəllik,
qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq, uyuşuqluq,

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

qıvıcqalıq edmək. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.
qaytı

qaydı. qayğı. –sən mənim qaydıma qalma.

qaytıq

qayıq. yanığ. qusuq. qəyy. istifrağ. -yanığ yanmaq: qusmaq. qaytarmaq. qəyy
edmək.

qaytıraq

qaydıraq. sürüc. sürgə. sürtmə. qəltək.

qaytıran

qaydıran. qayırdan. qaydan. qaytan. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. sapan.

azdıran. sapdıran. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.
qaytırmaq

qaydırmaq. yandırmaq. çevirmək.

-suyun, nərsənin üzərində qaydırmaq: süğdürmək. züğdürmək. üzdürmək.
qaytış

- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda
olamaz. (irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan).

qaytunmaq

qaytuşmaq. yaytunmaq. yaytuşmaq. yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək.
vaz keçmək. danğılmaq. dartunmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq. -gedmək
istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu işdən
yaytun.

qaytuşmaq

qaytunmaq. yaytunmaq. yaytuşmaq. yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək.
vaz keçmək. danğılmaq. dartunmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq. -gedmək
istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu işdən
yaytun.

qayu

yası. yasu. düzəlmi. yasılmış. yapılmış. mal. məsnu. -iyir yas: yaxcı mal (yaxcı
yapılmış nərsə).

qayuq

1. qəhbə. namət . -eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun.
(tuşsun: tutsun). (qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin) . 1. qayğı. qayğu. güdər.
(> qodar (fars)}. umac. amac. sürək. ərək. hədəf. - güdərsız suya basma.

qayvan

sayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə,
parça). 1. sarıç. saraç. saçağ. bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya
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(pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq. 1. gün, yağış, qardan qorunma üçün
bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə. saçağlıq. kölgəlik.
qaz

-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

-yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun cumasın. (cumasın: oyuğun. qəbrin) (yavqar:
yavlıq. amansız. quduz. qırıcı. rəhmsiz).

-yerindən çıxart, qaz: sökür. sök. soğur.
qaza

qara. qata. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. doğraş. oğraş.
boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş.
(soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan.
qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qazamat

kovas. kotas. kodas. dustaq. türmə. kitəs. qutuqluq. qoruluq. tutuqluq. zindan.
bazdaştqah.

qazan

dizi biçimli böyük qab. dik (fars) ( < qırağları dik olan qab).
-adam qaynar söziylə, qazan qaynar köziylə.
-qapalı qazan tez qaynar.

-qazaş edən qazan assın, odun yığan ocaq yaxsın.
-qazan oddan küyər, kişi dildən. (küyər : yanar). (kişi: adam).
-dolu qazan donğuldar, boşun çırpsan danğıldar. (donğ: dolu bir nərsiyə
toxunduğunda, çırpılanda çıxan səs).

-böyük qazan: tanğ. vanğ. kanğ. aşlav.
-söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur: (söğüt sulunğa,
qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).
-quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ: sardığ. sarduvağ.
-xala xatırın qalmasın, qazan dibin yanmasın
-qazan asma üçün ocağın üstünə qoyulan daş: quruşdaşı.
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-kötüyə yanaş qarası, qazana yanaş qadası. (kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın
qarası).

qazanan

-qazanı, qazanan asmış, odunu toplayan yaxmış.

qazanc

1. utum. (# itim: ziyan. zərər. -bu iş bizim itimə qurtaracaq. -bu işin itimi nədir). 1.
yarar. yaraq. tutqu. kar.
-qazanc, yaran, yaranc, yarac: . qaparuz. çay pulu. salıvar. səlivər. rüşvət. yasaq yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.
- yasaq qazanc: qapma, çay pulu. rüşvət.

qazanclı

-qırılmadan qazanclı olan: sürək. axımlı. işlək. -bir sürək iş tapmaq gücündə qalmaq.

-az südlü, qazanclı: yoxana. yoxna. yoğursıq. yoğurqıt. oğursıq. yoğurqıt.
qazançı

-əzançı, əfəndiyə qazançı. (müəzzin imama ortaq).

qazanı

-qazanı, qazanan asmış, odunu toplayan yaxmış.

qazanılan

- qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.

qazanılmış

-ərkən yaşında qazanılmış ün: boyunu aşan ünlü.

qazanın

-kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın qarası. (kötüyə yanaş qarası, yoldaşın, qazana
yanaş qadası).
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan
dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.

qazanq

-söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa: (söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt suluğa,
qatığ qatıya çəkilir). 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur.
1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

qazanmaq

1. sağlamaq. 1. sarlamaq. süt, mənfəət aparmaq. 1. tutmaq. əldə edmək. yügürüşdə ikinci yeri tutdu.
-başarı qazanmaq: saçarlanmaq. çiçəklənmək. açılmaq. gəlişmək. böyümək.

-dal qazanmaq: həx qazanmaq.
qazanta

-qazanda olsa, susaqda çıxar. (susaqda: çömçədə. ).

qazantırmaq

- sağat qazandırmaq: həq qazandırmaq. (sağat: sat. tanığ. tanğı. həqq. həq).

qazarlamaq

yandırmaq. közətmək. azarlamaq.
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dazarmaq. dazqarmaq. qazqarmaq. dazqaşmaq. qazqaşmaq. dazqışmaq.
qazqışmaq. dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq. kəvçəşmək. kəvçişmək. keçəlləşmək.

kəlləşmək.
qazaş

-qazaş edən qazan assın, odun yığan ocaq yaxsın.

qazavat

töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım.
aşqal. daşqal. dışqal. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc.
qazrac. qazraş. zibil.

qazetə

-qazetə, dərgilərdə dalbadal gələn yazılar: yerşik. yürşük. kronik. sürənik. sürgənik.

qazıb

-nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq:
tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq.
sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
-ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. kağlac.

qazıq

qazma uclu yoğun çivi -qazığ kök: dikə kök. sübək. süvək. sivək. bitgilərin yerə
doğru düz işləyən kökləri.

-qazıq damar: üzük. hər nəyin ana güclü qolu. şahrəg.
-söğüt suya, qazıq qata: 1. sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur. 1. söğüt
ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər.
-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy.
siğ.

qazıqı

-bel qazığı. bel dirəyi təməl ustun, üstün, sutun, situn.

qazıqlamaq

soxmaq. utdurmaq. basmaq. itmək. təpmək. qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq.
pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq.

qazıqvarı

çivi, mıx kimi. (varı. oxşarı. kimi. biçəmi. tərzdə).

qazıl

qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi.

girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə,
işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı. qırışqan.
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qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq. taxılan.
taxılqan. fizul.
qazımaq

qazmaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. pozmaq. əritmək.

ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək.
qazıranc

qazurat. qazırat. qazranc. qazrac. qazraş. aşqal. daşqal. dışqal. töküntü.
köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım.
gövüd. göyüd. zibil.

qazırat

qazurat. qazıranc. qazranc. qazrac. qazraş. aşqal. daşqal. dışqal. töküntü.
köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım.
gövüd. göyüd. zibil.

qazışlaşmaq

azlaşmaq. yasızlaşmaq. nadirləşmək.

qazışlaştırılmaq azlaştırılmaq. yasızlaştırılmaq. nadirləştirilmək.
qaziylə

- ördək uçar qaziylə, dil qorunar yaziylə.

qazqarmaq

dazqarmaq. dazarmaq. qazarmaq. dazqaşmaq. qazqaşmaq. dazqışmaq.
qazqışmaq. dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq. kəvçəşmək. kəvçişmək. keçəlləşmək.

kəlləşmək.
qazqaşmaq

dazqaşmaq. dazqarmaq. qazqarmaq. dazarmaq. qazarmaq. dazqışmaq.
qazqışmaq. dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq. kəvçəşmək. kəvçişmək. keçəlləşmək.

kəlləşmək.
qazqıncıq

quzquncuq. dəmir barmaqlı, qəfəs biçimində olan pəncərə.

qazqışmaq

dazqarmaq. qazqarmaq. dazarmaq. qazarmaq. dazqaşmaq. qazqaşmaq.
dazqışmaq. dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq. kəvçəşmək. kəvçişmək. keçəlləşmək.

kəlləşmək.
qazlaqlaşmaq

dazlaqlaşmaq. dazqarmaq. qazqarmaq. dazarmaq. qazarmaq. dazqaşmaq.
qazqaşmaq. dazqışmaq. qazqışmaq. kəvçəşmək. kəvçişmək. keçəlləşmək.

kəlləşmək.
qazlamaq

dazlamaq. birin kəl saymaq.
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-qazma tığı. : tığ. başmaqçı bizi. ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi
nərsələri tikməkdə işlənən biz çeşiti.
-qazma uclu yoğun çivi: qazıq .

qazmaq

qazımaq. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. pozmaq. əritmək.

ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. azmaq. qızmaq.
kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək. ağzı
köpürmək.
-dibi qazmağ bağlamaq: dib tutmaq.

-yerindən çıxartmaq, qazmaq: soğurmaq. sökürmək. sökmək. -yel ağacı kökündən
soğurdu. -tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq: yerindən yox edmək, iz bıraxmamaq.
-üzdən qazmaq: sıyırmaq. - dərim sırıldı.

qazrac

qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc. qazraş. aşqal. daşqal. dışqal. töküntü.
köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım.
gövüd. göyüd. zibil.

qazranc

qazurat. qazırat. qazıranc. qazrac. qazraş. aşqal. daşqal. dışqal. töküntü.
köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım.
gövüd. göyüd. zibil.

qazraş

qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc. qazrac. aşqal. daşqal. dışqal. töküntü.
köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım.
gövüd. göyüd. zibil.

qazurat

qazırat. qazıranc. qazranc. qazrac. qazraş. aşqal. daşqal. dışqal. töküntü.
köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım.
gövüd. göyüd. zibil.

qec

gec. 1. gey. geç qurun. bevax. (qurun: oyun. öğün. vax. zaman). 1. sava. sova.

yubat. - bu sava çağda hara gedirsin. - sava gəlmək: gecə qalmaq. - sava olmaq:
gecikmək. 1. şam. -dan yeməyin bərkit, günortanı ləngid, gec yeməyin tərkit.
(günortanı: tuş yeməyin). 1. suvar. sovar. suar ( < savışmış). çağından ötə

qalmış, yetişmiş. -sovar yemiş (armıd, alma, üzüm) : gec yetişən yem, yeməli,
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meyvə. -sovar yemiş ucuz olmaz. -yatıb sovara qalma ha. -sovara qalsan arabanı
qaçıracaqsın.

-yollar ayrılmış, seçimə gec qaldıq.
-bitginin gec çiçəklənməsi, quruyub yenidən yəşərməsi: güzlükləmək.
güzləkləmək.
-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə)
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-bitginin gec çiçək açması: güzləkləmək.
-çağından, başqalarından gec yetişən, pişən: sava. sova. - sava yemiş: gec yetişən
yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa sava əkinlərdə yaxşı olur.
-gec olmaq: gec qalmaq. gecikmək. savalanmaq. sovalanmaq. sava olmaq. - bu il
əkinimiz savalandı.
- inəyimizin doğmağı savıya qaldı.

-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

-çağrılan yerə gec qalma, çağrılmaz yerə tez varma.
qecə

tün . -tün ertinlə yarınar. (ertinlə: sabahla). (yarınar: ışıqlar). (gecə sabahla ışıqlar).
- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı)
- gecə qalqanar, günüz salqanar. (salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq.
salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti)
- gecə qalxar, günüz salxar. (salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq.
sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti)
- yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar: seviş ağış, tün gün üzə yürkünər.
-bəsli gecə dan doğar. (bəsli : boylu)
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq).
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-gecə əsən yellərdən biri: kürək. kürük.

- quyu gecə. (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq).
- tuman gecə. (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq).
-tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır: tutqu. düşgünlük.
qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. qurumsaqlıq. amatorluq.

-gecə keşiyi: yatlaq.
-gecə kulupu: töküz. tökəz.
qecəliq

gecəlik. sürgü. qaşot. qarurə. lazımlık.

qecəni

-gecəni danan, dan atan yatar.

qeci

- erti yox geci yox: tezi yox geci yox.
- tezi yox geci yox: erti yox geci yox.

qeciqmə

-ötənlərə ütükmə, gündəligə gecikmə, yarınları unutma. (ötənlərə ütükmə:
keçmişlərə yanma, püşman olma).

qeciqmək

gecikmək. 1. sava olmaq. (sava: gec. sova. yubat). 1. gec olmaq. gec qalmaq.

savalanmaq. sovalanmaq. sava olmaq. - bu il əkinimiz savalandı. 1.
sallaşınmaq. salışınmaq. salışıqda qalmaq. sürüncəmədə qalmaq. 1. uzaq
barmaq. uzaq gedmək. yubanmaq.
- inəyimizin doğmağı savıya qaldı.

-yavaşınıb yubanmaq, gecikmək: sürəlmək. süyrəlmək. südrəlmək (üzbək)
sürünmək.

qeciqtirmək

gecikdirmək. sarşurmaq. sarcurmaq. sancurmaq. sərcitmək.
-dalı salmaq gecikdirtmək: yubatmaq. yupatmaq. yopatmaq. burbatmaq. girdələmək.
curlamaq. baş qulağ edmək. başdan eləmək. -o işi yupatdi.

qecim

gecim ( < 1. keçə. 1 < saçım). saçım. atqı. yəhərin altına qoyulan keçə, parça.
-incə gecim: təkəlti. təkaltı. həsir.

qecin

gecin. urta. axşam. -irtə yasda, urta toyda yeyər. (irtə: səhər) (səhər yasda yiyər,
axşam toyda).
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-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

qeç

-işə keç: tərpəş. dəbəş. hazırlan.
-keçəndən keç, ötəndən öt: saçılan sütə ağlama. yıxıqla yıxılma, yanığla yanma.
-vaz keç: silət. silat. salıt. unut.
-quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.

qeçə

- keçə sırımaq. (sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq).
-yəhərin altına qoyulan keçə, parça: saçım. atqı. gecim ( < 1. keçə. 1 < saçım).

qeçəcəq

-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan
göylərizə.

qeçəqə

keçəğə. saçağa. saçqıl > kakil. təpədə saxlanılan pərçəm.

qeçəl

keçəl. kələş < kəfzəl. kəvçəl. daz. kaz < kavz < kavuz. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq.
dazalaq. 1. takır. daz. saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq.

dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır.
qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1.
bitəksiz. bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl.
qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz.
çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl.
qeçəli

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq
təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

qeçəlləşmək

keçəlləşmək. kəvçəşmək. kəvçişmək. kəlləşmək. dazqarmaq. qazqarmaq.

dazarmaq. qazarmaq. dazqaşmaq. qazqaşmaq. dazqışmaq. qazqışmaq.
dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq.
qeçəmək

keçəmək. çeçəmək. saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. 1. boğazına

qaçmaq. 1. sözü ağzında qalmaq.
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keçən. 1. axan. süzən. sızan. sürən. 1. qədimki. -keçən, qədimki alim böylə
söyləmiş: üzəki bilgə, anca aytmış. 1. baryan. gedən. - baryan qapın min bolası,
yatyan qapın bir bolsın. (bolası: olası. olmuşsa)
-fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ, ox, mil: sübək. süvək. çübək. dəğirman çübəyi: dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin
sağlayan çubuğ. ( -dəğirman tüvəyi, dibəyi: dəğirmanın üst daşının yarı ortasına
taxılın, bu daşın dönməsin sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.
-yol çapqınından, oğurluqdan əsirdən tutulan, ələ keçən dağar yağar(mal o
mənal): soyqa.

-keçən xoş günlər. -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.
-başızdan keçən: başızda gəzən. ağlıza gələn. -başızdan keçən hər nə: ağlıza gələn
hər nə.
-iki nərsədə birbirinə keçən bölüm: tıxru. tıxrı. -qılıcın tıxrısın uzun götür.
-başızdan keçən: başızda gəzən. ağlıza gələn. -başızdan keçən hər nə: ağlıza gələn
hər nə.
-batan günün çıxacaq, keçən günün qayıtmaz.
-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
-keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova. (sağrulur: sanğulur. ılqımlanır. xiyala
gəlir). (ova: ağa. təliyə)
-oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca.
sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.

qeçəni

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

-ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama: yalıman. yalmanı.
-unutmasan keçəni, biçənməsən əkəni.
-unutmasan keçəni, dönüm görməz yaşamın. (dönüm: dəğişiklik. təhəvvül)
-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var.
(durmazsan: qalmazsan. fanisən).
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-unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). (alqış elə:
alqıla. qəbulla. öv. sev) .

qeçənlərin

-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.

qeçənməz

-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).

qeçəntən

- çox keçəndən son: sonabaxa. sonabara. çox sonra. ən sonda. - sonabara işlər
onamağ (düzəlməyə) başlardı.
-keçəndən keç, ötəndən öt: saçılan sütə ağlama. yıxıqla yıxılma, yanığla yanma.

qeçər

-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada)
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit)
-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.
-yaşam yasası dələr (əğər) keçər .
-qonaq köçər durmaz, yaxcı (yaman) keçər qalmaz.
- yud alına, ev salına, çox keçər(salmaq:bina edmək)
-yaşam yasası ələr keçər.
-günlər keçər ayrıq çanı çalınar, köşlər köçə qalxınar. (ayrıq: ayrılma. vida). (çanı:
zəngi).
-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.
-çəksən dərdi birlikdə, yüngül keçər ağrısı.
-keçər diyə aldanma, sınmaz diyə qatlanma.
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-tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər qocğalıq. (tavra: tovra. iti. yeğin.
yeyin).

qeçəri

-həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü
bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq).

qeçəriq

keçərik. saçaruq. saçarıq. saracuğ. uzun.

qeçərli

1. geçərli. sərik. salığ. yerik. yerikli. yarıq. işlənən. dəbdə olan. yürkə. yürək.
mö'təbər. adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı). 1. keçərli. sağ.
mö'təbər. 1. keçərli. sağlam. doğru. onğat. oğat. onat. olqamır. onqamır. sağlam qanıt. 1. keçərli. yarıq. yürüklü. yerikli. mötəbər.

qeçərsiz

-keçərsiz qılmaq: . silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. - bu yasalar
silinmiş artıq.

qeçəsən

-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən: dönük
verərək. dövr vuraraq) .

qeçi

geçi. ilmək. kiltə. kitlə. çitlə. tığ. toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri,

çəngəlli şiş, biz.
-kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi: qığ. qığı. qıcı. qıdı. tığ.
-keçi başlı: heç cürə, bir türlü yumuşamayan, vazkeçilmədən sürdürülən inad.
-keçi yemişi: göycə biçimli yaba alça.
-qonun, keçi kimi yılxıların kiçik quyruğu: sınğırığ. büzdüm.
- geçi saqqal: seyrək saqqal.
-ərkək keçi: təkə. - təkə saqqal: keçi saqqal.
-yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi: quzlacı.

qeçib

-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq) .

qeçici

keçici. 1. sırpancıq. sirpəncik. sürpəncik. müzmin, kıronik olmayan. 1. solruq.

fani.
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geçikmə. salış. geriyə qalma. yubanma. (əqəbmandəgi). - bu gediş salışa nədən
ola bilməzmi.

qeçiləbiləcək

-üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı: salbat. salqat.

qeçiləşmək

keçiləşmək. inadı tutmaq. söz dinləməmək. girtişmək. kitrişmək.

qeçiliq

keçilik. qısıqlıq. qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik. donazlıq. donqazlıq. donqazlıq.

qonazlıq. qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik.
təsrilik. inadçılıq.
qeçimi

-bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı: durmuş. olumluq.
yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu.
yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt.
gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

qeçimsiz

keçimsiz. soxuşqaq. savaşqan. çapışqan. davaçıl.

qeçinən

-onun bunun artığ urtuğundan keçinən: yalağçı. yalanğu. artığa qalan. artığçı. yalanğuyla yatan, dilənçi doğar.

qeçiniş

keçiniş. çəkiniş. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış,

görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi,
ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. sürnüş. yaşantış. yazıntış.
yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş.
yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
qeçinmək

keçinmək. sağlamaq (> saxtən). sıypamaq. mudara edmək.
-boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək:
sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sürülüb səriklənmək.
-birbirinə keçinmək, kilitlənmək: dişləşmək.

qeçinməli

keçinməli. sovşaq. durmamalı. müvəqqəti. quzəra.

qeçinmiş

- keçinmiş, teyy olunmuş yol: savrıq yol.

qeçintirmək

keçindirmək. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. yola vermək. -sən bir körpəni
uzartanmısanmı.
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keçirən. sürcə. şüşə. ışığı özündən süzdürən nəsnə, maddə.

-od keçirən, söndürən: od uçuran.
qeçirilən

-burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun.
ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.

qeçirilib

-bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib,
burulan çubuğ: dalquc. darquc. dilgic. qəmə.

qeçirimsinmək güzəşt edmək istəmək, güzəşt edməgə enimli, əğimli, meyilli olmaq. {-sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin
sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

qeçirinmək

keçirinmək. çökürünmək. yazınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək.

döğünmək. -duyquları kağaza tökündü.
qeçirmək

keçirmək. 1. tutunmaq. baş qatmaq. məşqul olmaq. -keçən günləri nə ilə
tutunduz. 1. uçurmaq. ötürütmək. söndürmək. kəmşitmək. gömşütmək.

xamşutmaq. -yandı içim, yox ötürən bu odu. -öpgəni uçuran sözlər. 1. saplamaq.
sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq.
taxmaq. çaqmaq. tikmək. ilişdirmək. tutdurmaq. yerləşdirmək. salmaq.
-iç keçirmək: yaxırmaq. ah, için çəkmək.
-yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola salmaq:
uğurlamaq. təşyi edmək.
-nərsəni nərsiyə ötürmək, ötgüzmək, keçirmək: saplamaq. sapaqlamaq.
-gözdən keçirmək: sezmək. süzmək. altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa
çalışaraq baxmaq
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək.
(> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara
sezinmək.
- sınadan keçirmək: kontrol edmək.
-düğməni, toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək: qapdırmaq. girələmək. girgələmək.
ilgəkləmək. iləkləmək. ilikləmək.
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-gözədən, süzgəcdən keçirmək: sinciləmək. incələmək. incədən incəyə, özənlə,
umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq. tədqiq edmək.
- gözdən keçirmək: yoxlamaq. maayinə, müayinə edmək.
-oy başından keçirmək: savurmaq. xiyyallanmaq. - o çağları bir kərədə olsun belə
savurma.
-gün keçirmək: sağımaq. sağumaq. yaşamaq. durmaq. - böylə sağumaq, kiminə
yaramaz. - başın sağusun: sağ olsun, yaşasın. - sağa sağa: yaşa yaşa. - burda orda
sağumaq, böylə olmaz yaşamaq.

qeçirməsən

-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur) .

qeçirmiş

-nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri: durmuş.
olumluq. yaşam. dirilik. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu.
yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt.
gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

qeçirmiyən

-günün xoş keçirmiyən, ilin xoş keçirdənmməz.

qeçirsə

-iç geçirsə, güc gedər, dil ölürsə , el ölər.

qeçirt

keçirt. atur. ötür. intiqal ver.

qeçirtən

-od söndürən, keçirdən: yanqın uçuş.

qeçirtənmməz

-günün xoş keçirmiyən, ilin xoş keçirdənmməz.

qeçirtib

-ip, sap ötdürüb, keçirdib tikmək, bağlamaq, qapatmaq: tikmək. tikəmək. kitəmək.
kitgəmək. dərizləmək. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək. ütgərmək. -pitik
üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.

qeçirtisən

-keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.

qeçirtiyi

-birinin saldığı, savdığı, keçirdiyi olaylar: salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit.
(sərquzəşt).

qeçirtmək

geçirtmək. keçirtmək. 1. gedirtmək. atlatdırmaq. artadmaq. atrıtmaq. artıdmaq.

aşlatdırmaq. aşırtmaq. rədd edmək. (ibur edmək) tey edmək. 1. sovlamaq.
sulamaq. söndürmək. 1. keçitmək. söndürmək. - ışığı söndür.
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-nərsəni nərsiyə keçirtmək, ötgüzmək: toxdurmaq. taxdurmaq.
-nərsəni süzgəcləyib gözdən keçirtmək: sızırmaq. sezirmək. - yol sızrıldı: yol
tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı.
-boşuna çağ keçirtmək: savqallamaq. oyalanmaq.

qeçiş

keçiş. sapış. taxış. (# səpiş: sərpiş. sərpmə. töküş. tökmə) .

qeçit

keçit. 1. götər. quzər. ibur. 1. verdiş. vərdiş. vərziş. burun. xuy. məzac. sinc.

sırıt. sirit. saya. sayağ. sıya. sıyağ. tempir. tinət. zati sifət.
-gerit (geçit) yerit: yaşbük. yaşbüküt. sərcək. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik.
nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin,
kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş.
keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü.
görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. biyoqrafi.

qeçitən

keçidən. sovan. sovatan. söndürən.

qeçitmək

keçitmək. keçirtmək. söndürmək. - ışığı söndür.

qeçqin

geçgin. 1. savın. savıq. savuq. savğın. savnığ. bayat. çağı ötmüş, dadı

çönmüş, qaçmış yemək, nərsə. - savın yemək yməkdən bıqdıq. 1. savın. savıq.
savuq. soluq.
qeçqinsimək

geçginsimək. ötümsümək. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.

savığınsımaq. savnısınmaq. dadı çönəsimək, qaçısımaq.
qeçmə

keçmə. sızma.

qeçmək

keçmək. geçmək. 1. (# seçmək: çekmək). 1. aşmaq. (satğamaq) 1. soğuymaq.

soğyurmaq. soğumaq. uçmaq. 1. sinmək. sızmaq. yayılmaq. (nəşt, nifuz
edmək). - bu sav qalmasın yerə sindi yayıldı. 1. yoğmaq. yoluğmaq. -bu iğ (kəsəl)
ölkəyə yoğdu. 1. sovmaq. sovalmaq. sönmək. 1. toxunmaq. soxunmaq. girmək.
-araba döngədə duvara soxundu. 1. uçuşmaq. sönmək.

-sıra keçmək: döngü atlamaq. (döngü: dönəm. sıra. novbət).
-vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək: toxulmaq: -bez
toxundu. (#. döğülmək: vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq. -buğda döğüldü. ).
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-sürtünüb keçmək: yalamaq. zədələmək. -piçağ əlimi yaladı. -onun gülləsi bizim
saçımızı belə yalayamaz.

-nərsəni bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, keçmək, dalı qoymaq: sovmaq. soğmaq. soruq sınavı (imtahanı) sovdı. -içib yeyib sovmaq: heç bir nə geri bıraxmamaq. -dağ
daşı sovub keçdi.

-işə keçmək: tərpəşmək. dəbəşmək. hazırlanmaq.
-olan nərsənin üstünə, önünə qoymaq, minmək, çıxmaq, keçmək: üstələmək.
artığlamaq. (fayiq. təsəllüt. qələbə).

-sözü, gücü keçmək: dişi ötmək.
-yan keçmək: yandunmaq. (cantunmaq) vaz keçmək. yaytunmaq. yaytuşmaq.
qaytunmaq. qaytuşmaq. danğılmaq. dartunmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq. gedmək istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu
işdən yaytun.

-vaz keçmək: yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək. yaytunmaq. yaytuşmaq.
qaytunmaq. qaytuşmaq. danğılmaq. dartunmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq. gedmək istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu
işdən yaytun.
-içinə hopmaq, keçmək: sınmaq. sınımaq. içmək. - suyu səp sinər yerə, sözüvü qıl
sığar yerə.
- sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək: sal salmaq. (salmaq: uzatmaq)
-nərsə nərsiyə keçmək, girmək, yatmaq: sığınmaq. sinmək. - sığmaz topraq: su
çəkməyən bərk, daş topraq.
- (birdən) işə keçmək: başlamaq. sıçaşlamaq. saçaşlamaq.
-konudan konuya keçmək: bir konuda durmamaq. sıçramaq.

qeçməsinə

- bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq: quş uçurmamaq. quş yuxusu: yüngül yuxu.

qeçmətən

keçmədən. uçuşmadan. -ona uçuşmadan qabağ: ona keçmədən qabağ.

qeçməyə

-su içməyə, keçməyə, yuğunmağa əlverişli yer: suvat. suvla. suval.
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keçməz. uçmaz. silinməz. gedməz.

-çox keçməz sizində buxcaz dışınar: (dışınmaq. dışanmaq. daşınmaq. dışarı
çıxmaq. biruz edmək).
-quş uçmaz kərvan keçməz: hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız
yer.

qeçmir

-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.

qeçmiş

1. geçmiş. özgeçmiş. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş,
dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam
keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş.
sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü.
görümlük. ötrək. yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi. 1.
keçmiş. üzə. -üzə biliklər: qədim elmlər. -üzəki bilgə: keçən alimlər. -üzə savlar
cirgəsi: keçmiş biliklər çiğdəsi (> çəkidəsi). -üzəki bilgə, anca aytmış: keçən, qədimki
alim böylə söyləmiş.

-keçmiş görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək: sozmaq.
sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq. solsulamaq. solusumaq. süzə vermək. alızsamaq. gündən günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

-içi keçmiş gücü gedmiş.
-birbirinə keçmiş, burulmuş saç, nərsə: təptik. > tiftik.
-içi keçmiş gücü gedmiş.
-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma)
- keçmiş sanalı: keçmişi özündə daşıyan. (sanalı: sanağay. bir olayı içində tutan,
özündə daşıyan. boylu).
-keçmiş olsun: savalat. (savalatmaq: salavatmaq. boş vermək. unutmaq)
- keçmiş xoşbəxtlik ardında olma:keçmiş qutuğ irtəmə.
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq).
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-keçmiş bir acıdan qalan üzüntü:quyruq acısı.
- keçmiş qutuğ irtəmə: keçmiş xoşbəxtlik ardında olma.

qeçmişə

keçmişə. ötünə . -yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları.
-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.
-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

qeçmişi

- keçmişi özündə daşıyan: keçmiş sanalı. (sanalı: sanağay. bir olayı içində tutan,
özündə daşıyan. boylu).

qeçmişin

-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma).

qeçmişintən

-(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma). -qapatsansa keçmişin, açıq durar
yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.

qeçmişivi

-keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.

qeçmişlərə

-keçmişlərə yanma, püşman olma: ötənlərə ütükmə. -ötənlərə ütükmə, gündəligə
gecikmə, yarınları unutma.

qeçmişləri

-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.

qeçmiştə

-yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları. (ötünə: keçmişə)
- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım
sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan) .

qeçmşləri

-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.

qeçrilən

-saplığı yerində bərkitmək üçün üzərindən keçrilən dəmir həlqə: salğunc.

qeçrinmək

keçrinmək. ötünmək. qəbul olmaq. - bu burğan ötünmədi: bu pişnəhad qəbul
olmadı. - ötnüşlü söz de: qəbul olunan söz de.

qeçsə

-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq
qoşuna. (qoşuna: cütlükdə).
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-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın.

qeçsin

- qoy səyil keçsin sonra ged. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).
-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

qeçti

-qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı, yaşlı çağım
qın oldu. (qın : dar).
-təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin : seçgin. quzidə). (təkin kişi:
təkcə kişiki).
-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var.
(durmazsan: qalmazsan. fanisən)
-yel əkib dəğmə tüpən, dad bu gün keçdi dünən.

qeçtirtmək

keçtirtmək. ötürtmək. qəbullatmaq. - gücün çatarsa ötürt.

qef

kef. 1. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova.

döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan.
həzz. ləzzət. fərəh. nişat 1. səriş. sürüş. duz. ləzzət. 1. səriş. sürüş. mutluluq.
eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik.
yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş.
sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ.
səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət.
neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz.
fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. dinək.
ləzzət.
-sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici: sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan.
yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. əğləndirici.
-həvəs, əğləniş, kef əhli: sövüz. savır. sovır. sapır.
-kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq: sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq.
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sorunuşmaq.
-kef, ləzzət, hal aparmaq: sağırmaq. sağurmaq. gözəl yaşam sürmək.
-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).

-dincliklə, kef ləzzətlə yaşamaq: yarıb yaşamaq. -bir gün olsun belə yarıb
yaşamadı.

-birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq: soraşmaq.
somruşmaq. sorağlaşmaq. sorğaşmaq. soğraşmaq. somraşmaq. sotraşmaq.

-kef əhval: səlamlaşma. soraş. sorvaş. sorğaş. səlam əleyk.
-kef əhval: soraş. səlam əleyk ediş.
-kef əhvallaşmaq: soraşmaq. səlam əleyk edmək.
-çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə:
sökür. söküt. sivrilmiş. utanmaz. həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə.

qefi

- kefi dirik: kefi kök.
- kefi yerində olmaq: ulduza qaş salmaq.
-aşırı əsrik, kefli: köskötük. küskütük.

qefilyə

- əsrik, kefilyə tay davranan: dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. sərsəm <
sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm.
sərəsərpə. avara.

qefin

-kefin, həvəsin qırmaq: soğutmaq.

qefinə

-kefinə sıra: kefinə görə. nəcür, nətür, nasıl istərsə.

qeflənmək

keflənmək. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq.

xoşallanmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. ləzzətlənmək.
-bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq: . səğirmək. səğrimək. əsğirmək. - içqi
başa çıxıb səğirir.

qefləntirən

kefləndirən. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. süzgüdürən. süzdürtücü.

süzdürütcü. xumarladan.
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kefli. 1. əsrgək. əsrik. sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq.
salğanmaq). 1. əsik. əsrük. - ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz.
-kefli talvaladı, valayladı: əsrik əsrədi. əsrük sırgəklədi.

qefsizləşmək

kefsizləşmək. sovzalmaq. sovzanımaq. sovsalmaq. sovsanımaq. sozalmaq.

sozanımaq. halsızlaşmaq. zayıflamaq. -genə niyə sovsalırsın.
qehimək

kehimək. uyaşmaq. uyuşmaq.

qehlənmək

kehlənmək. yubanmaq. yapanmaq. qafil olmaq.

qej

- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.

qeqirmək

geğirmək. gəğirmək. səğirmək. səğrimək. geri gəlmək, təpmək. utqunmaq. odlu yaraqların atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə' deyilir.

qen

gen. sayıl. səyil. bol. böyük. - sayılsaray: yekə saray - sayılbağ: böyük bağ.
-eninə sərik, gen olan: sərbər. ənli. enli. - sərbər gəzləmə: enli parça.
-(süt sağmağa yararlı) ağzı gen, dərin kasa: sağan. > sehin.
-ağzı gen qab: küvşat. küşat. köşat.
-düz, açıq, gen, qornaqsız yer: yaz. səpək. səvək. (süpürğün, saf, açıq)
düzəngahlıq. (dəşt).
-ağzı gen qab: sağıc.
-gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab: sağır. sağrınğ. sehin.
sehing. səhəng.

qenətə

-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.

qenəvcələmək genəvcələmək. yenəvcələmək. təkərləmək. təkrarlamaq.
qeninə

-ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.
-yaşam boydan qısadır, uzun gələr ənin tutsan geninə
-çalış yaşa bu yaşamı eninə, uzun gələr yaylnırsan geninə.

qeniş

geniş. 1. sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərinğ. sərin. saltay. bol. açıq. yazın. fərax. sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq. 1. salqın. enli. engin. açıq. -
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salqın yer: genişlik. açıq yer. yasdanaq. düzəngah. 1. sarvan. sərvən. bol.
-uzun, geniş geyim: çaltax. şoltax. saltax. şaltax. boltax.
-az geniş, enli: salcan.
-yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi: saçar. saçavan.
sayavan. (> çadorvan (fars)}.

qenişlətmək

genişlətmək. 1. sərmək. sərimək. açmaq. - qolları sərili yatmış köpək. 1. sərmək.

sərimək. sağrış, dəvam, təmdid, tosiə edmək, vermək. uzatmaq.
qenişlətmək

genişlətmək. gənişlətmək. çalbağlamaq. yalbağlamaq. düzənlətmək.

qenişliq

genişlik. gənişlik. çalbağ. yalbağ. düzlük.

qenişliq

genişlik. salqın yer. açıq yer. yasdanaq. düzəngah. (salqın: geniş. enli. engin.
açıq).

qerçeqsin

-işte gördük seni dünya, ne gerçeksin nede rüya, bir çəkit çizilmiş suya, yalan ışıq
yalan boya. (çəkit: resim).

qerçəq

gerçək. 1. anıq. otantik. doğru. həqiqi. bəlgələnmiş. 1. anıqlıqla. işəncliklə.

kirtinğlə. bəlgələnmiş. doğru. otantikman. həqiqi. 1. gərçək. sağı. sağlam.
səhih. doğru. gün. iyi. uyqun. onat. 1. salım. salim. sağ. salğım > sağlam.
sağlım. sağdım. doğru.
qerçəqləşər

gerçəkləşər uyqulanar.

qerçəqləşmək

gerçəkləşmək. tutmaq. yerinə gəlmək. vaqeiyyətə uğraşmaq. -istəklərimin
hamısı tutdu.

qerçəqliqi

- gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.

qerçəqtən

gerçəkdən. sağday. sayaq. sıyaq. doğru. ciddən.

qeri

geri. 1. dal. dalı atmaq. 1. qayra. - qayra gəldim: geri gəldim. - qayra ver: geri ver. qayra dönseydi keçən günlərim. 1. qıç. quyruq. dal. arxa. - quyruq ışığı: arabanın
arxasında olan tormuz ışığı. 1. savın. dalı. izir. əqəb.
-eykülük yap eykülük yap eykülük , at geri qalsın uzaq tam yadquluq. (yadquluq:
düşmanlıq. biqanəlik)
-geri qalar yükünüz, baş qoşdunsa özgüyə. (yükünüz: məsuliyyətiz)
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-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan
göylərizə.
-könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)

-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən)
-geri çəkmək, dartmaq: sırıtmaq. - gündən günə sırıtan ölkələr.
- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda
olamaz. (irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan)
-geri çarpılmaq: səkmək.
-geri gəlmək, təpmək: utqunmaq. səğirmək. səğrimək. gəğirmək. geğirmək. - odlu
yaraqların atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə' deyilir.
-dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir.
(dönəmiz : öğnümüz. zamanamız)
-geri, artığ qalan nərsə: sırğıntı. sızğıntı. (təh mandə).

-geri çəkmək: çıxartmaq. nərsədən dartmaq. -işindən dartılanlar.
-dalı, geri oturma: təpgi. təpgü. geriləmə. infial.
-geri dönmək: tərs gəlmək. qaytanmaq. tərsinmək. (qabaqkından, olduğundan artıq
iti, acıraq). -başlı yaranı qaşısan tərsinər. -sönəgən odu pülədikcə tərsinər. -onu
bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək.

-dalı, geri oturmaq: təpgitmək ( < təpmək: itmək). geriləmək. infiala uğratmaq.
-duruma uyqun olmayan, geri qalmış, sapıq qılavuzluq: qıçı yoluq. qılavuzçu.
-söz çıxdısa ağızdan, geri girməz bayırdan.
-geri bıraxılmaq: tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. ələnmək. atılmaq.
atqınmaq. rədd, mərdud olmaq. çıxmamaq. seçilməmək. eleminə edmək. -bütün
tələbələri töküldü.

-geri vermək: qayra soxmaq. yansıtmaq.
-dalı, geri qalmaq: yayaq qalmaq. (yayaq: körpə. göyüt. göysüt. göysüq. naşı).
-geri qoymaq: yendirmək. yemək. utmaq. yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq.
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əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə çəkmək.
altına qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.

qeriçi

geriçi. tutucu. qırlağan. sağdaş. sağdıc. qormaş. (nigəhban) muhafizəkar.

mahafizəkar. konservator.
qeriçinmək

geriçinmək. sağdaqmaq. sağdıcmaq. qırlağanmaq. qırlanmaq. tutucunmaq.

muhafizəkarlıq, mahafizəkarlıq edmək.
qeriq

-yenik gerik: (yenik: taza). taza yava (bayağı). acar köhnə.

qeriləmə

geriləmə. təpgi. təpgü. dalı, geri oturma. infial.
-sönmə, durqunluq, qaranlıq, geriləmə, dönüşmə: sönləm.

qeriləmək

geriləmək. 1. dönmək. 1. təpgitmək ( < təpmək: itmək). dalı, geri oturmaq.

infiala uğratmaq.
-asda asda geriləmək: çəkinmək.
qerisin

- olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik: sonu saymazlıq. güdə beyinlik.

qerisintən

gerisindən. gerisıra. sonusıra. arxasıra. arxasından. iş bitəndən son. hər nə

olub bitəndən son.
qerisıra

gerisıra. gerisindən. sonusıra. arxasıra. arxasından. iş bitəndən son. hər nə

olub bitəndən son.
qerişmək

gerişmək. gedişmək. gərişmək. yedişmək. (yed < metatez > dey) deyişmək.

qırvaşmaq. qırvışmaq. qırvalaşmaq. başbaşa qoymaq. sözləşmək. söyləşmək.
mubahisə edmək.
qerit

-gerit (geçit) yerit: yaşbük. yaşbüküt. sərcək. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik.
nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin,
kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş.
keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü.
görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. biyoqrafi.

qeritə

- nə pox geridə qoyduq, yoxumuş kimi yox olduq
-çevrəni bəkləyən geridə qalar. -irəli!.
-geridə bıraxmaq: uzaqlaşmaq.
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-ötün ötür heç baxmayır geriyə. (ötün: zaman).
-geriyə qalma: salış. geçikmə. yubanma. (əqəbmandəgi). - bu gediş salışa nədən ola
bilməzmi.

qesir

-doğursa nisgilim səndə, gedən sənidin , suç kesir, yoxdurur məndə.

qeşəqən

keşəgən. sürtək. uzanan.

qeşəlmək

keşəlmək. solğuşdamaq. biraz qurumaq. - dünəndən bu günə güllər
solğuşdamış.

qeşətmək

keşətmək. sərmək. sərimək. gərmək. əsnətmək. çəkmək. - bu ip sərdikcə
sərilir.

qeşiq

keşik. 1 < çəkik. çəkit. yasaq. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək.

kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab. 1.
sağçı. qaravul. bəkçi. -kordan sağçı, laldan carçı olmaz. (sağçı: qaravul. bəkçi.
keşik). 1. sürüt. sürə. novbət. post.

qeşiqləmək

keşikləmək. qaravullamaq. sağdaymaq. nizarət, hidayət, rəhbərlik edmək.

qeşiqli

keşikli. quşutlu. : köşütlü. kölgəli. örtülü. (açıq olmayan) .

qeşilsə

keşilsə. qaçılsa. sösülsə. -yorqandan artıq qaçılsa ayaq, üşüyür.

qeşinmək

keşinmək. keşginmək. gizinmək. gizginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək.

qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq.
qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .

qeşişlər

-keşişlər yığımı: şurayi nigəhban.

qeşiyi

-gecə keşiyi: yatlaq.

qeşqə

-keşgə qadın çığırmasın, erkək əli çırpmasın.

qeşqinmək

keşginmək. keşinmək. gizinmək. gizginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək.

qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq.
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qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .

qeşli

-corab torbacıqların ağzın sıxmaq, kip saxlamaq üçün, ağzında olan keşli,
qeytalı bölümü: tor. ( < tuğ).

qeşliq

xət keşlik. dalas. tasal.

qet

ged. yür. sür. {# toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. əkin. əklən.
əkilən. diklən. dik(üzbək) dikin. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!)}.

-ged ged: yox yox. -könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox). (könül:
istək (həvəs). (ürək: ağıl). (könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular
dəngini, ləngi tapar ləngini. ).
- qoy səyil keçsin sonra ged. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).
-ged gedə: sarı. sayın. -cə. - ca. barğanca: barğan sarı {- havalar, barğan sarı
qızınır} yaşladıqca: yaşladıq sarı {- yaşladıq sarı gücdən düşürəm}.
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən
üçün.

qetesə

-iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.

qetə

-arzular uzun ömrümüz güdə, kimləri yetə, kimləri gedə!
-ged gedə: sarı. sayın. -cə. - ca. barğanca: barğan sarı {- havalar, barğan sarı
qızınır} yaşladıqca: yaşladıq sarı {- yaşladıq sarı gücdən düşürəm}.

qetən

gedən. 1. uğrağucu. yollanan. 1. geddigin. baran. varan. -baran qapın min olsa,
yatan qapun bir olsun.

-kətən soxumaq: kətən toxumaq. (soxmaq: soxumaq. dövmək).
-boşuna axan, gedən su, nərsə: sürtün.
-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan
qamığ çalğaşur.

-təkər üsdə yerdə gedən arac: sürtüt. sütrüt. sürrüt. araba. qayağ. maşın.
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-uzağ sürən, gedən: süzülgən. sozulğan. (müzmin. sürəkli. durna. dəvamlı) uzanan.
-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

-yügrük gedən yorular.
-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək
vurmaz.
-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
dönən yok.
-gedən kimi görünmək: barımsımaq.
-ır gedən: ölən. -yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri
dönməz ır gedən. (ır: ıraq).
-çəkib, uzanıb gedən: sapıl. yol.
-qoşunun önündə gedən qol: salçı. pişqaravul. devriy. kəşf qolu. (# dalçı: qoşunun
dalında (ardında) gedən qol)
-qoşunun dalında (ardında) gedən qol: dalçı. (# salçı: qoşunun önündə gedən qol.
pişqaravul < başqaravul. devriy. kəşf qolu)
-uzanıb gedən: sarvan. sərvən. karvan. kərvən. kərvan.

qetənin

-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).
-yol gedənin, yol ardıca ağlama, ürək tövlə deyil, öküz inək bağlama.

qetənlərtən

-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
dönən yok.

qetər

- gedər yelə çox sürməz, qarınpalar qarından, çox danışan sözündən.
-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.
-dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur,
bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu
koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).
-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar
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kölgələr.
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-gələn nərsənin gedər yolu: savacağ. savac. savağ.
- axar axarda gedər, barıb oluna yetər. (oluna: olacağına).
-iç geçirsə, güc gedər, dil ölürsə , el ölər.
-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.
-doğru köşədə qalar, yalan baş alıb gedər.

qetəri

-toy gedəri: toy xərcliyi.

qetərli

gedərli. 1. sırçıxım. sıxçıxım. çıxımlı. xərcli. 1. sırçıxım. sıxçıxım. çıxımlı.

məsrəfli. 1. sürşük. süyşük. sivişik. sirşik. sırşıq. sürülü. üstün. kəsərli. -baş
başdan sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü.

qetərmiş

-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı
varangedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı).

qetərsən

-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.

qetəsəq

gedəsək. gedgedə. sürşük. yavşağ. çağsağ. dərisik. tədricən. tədrici.

qetəsən

- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.

qetəsi

-gedəsi olaraq: gedəsiyə. gedmək üzrə.

qetəsiyə

gedəsiyə. gedəsi olaraq. gedmək üzrə.

qetib

- bir yerə çox gedib gəlmək: kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək.
nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq. siyrə yapmaq. sirə yapmaq:
(siyrə: sirə. uzun. uzanan).
-gedib gəlinən, dolaşılan çevrək, məhdudə: yörüngə.

qetim

gedim. sürüm. axım.

qetir

gedir. savqarac. məsrəf. xərc.
-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
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yox.
-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan
qamığ çalğaşur.

-gəlir gedir: toxuş tüküş. xərc o dəxl.
qetiri

-gediri sıx tutsan, gəlir sıxılmaz.

qetirin

-gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq: salma. salmıq. salda.

qetirqən

-sən gedirkən mən gəlirdim: sən eşələdiyivi mən eşmişəm. (eşələdiyivi:
düşündüyüvü)

- sözü gedirkən birindən taba çıxmaq, difa' edmək. uyğu (iygi) savınmaq. zikri xeyr
edmək. (iygi: eyği. uyğu) .

qetirsin

-gedirsin ged, uyun barsı değilim: dalıca gələsi dəyiləm.

qetirtmək

gedirtmək. geçirtmək. atlatdırmaq. artadmaq. atrıtmaq. artıdmaq. aşlatdırmaq.

aşırtmaq. rədd edmək. (ibur edmək) tey edmək.
qetisən

-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən
üçün.
- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.

qetiş

gediş. 1. sürəkə. axın. satış. istəş, istən, təqaza ölçüsü. -sürəkəli mal. -bu il
yemək ürünləri çox sürəkəli değil. 1. sürəm. yöntəm. usul. 1. utrat. uğrağ. pırosə.
-işlərin uğrağın iyidir. -yaşam uğrağın dəğiş. 1. çalşıq. alışıq. eşəyiş. yeriyiş.

tutuş. rəfdar
yörüngə. iş. pırosə. -yaş gedişi: yaşam yolu, keçişi. yaşayış.
-tərsinə gediş: qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.
qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt.
sapağ, sapığ, tərs cəvab. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik. öcüşlük.
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çəlişlik. muxalifət. ziddilik.
- dinc sürüş, gediş: salqın yeriş: (salqın: geniş. enli. engin. açıq).

qetişi

-bir durumun uyqunu, iyi gedişi: sarqın. axarlı. - sarqın alver. - sarqın tükan. sarqın araba.

qetişin

-axışın, gedişin, oluşun tutmaq.

-bir oluşun, gedişin yavaşlığın bildirir: süzələşmək. -bir yerimə var, bir yügürmə, bir
də süzələşmə var.

qetişləri

-nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri: durmuş.
olumluq. yaşam. dirilik. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu.
yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt.
gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

qetişmək

gedişmək. gərişmək. gerişmək. yedişmək. (yed < metatez > dey) deyişmək.

qırvaşmaq. qırvışmaq. qırvalaşmaq. başbaşa qoymaq. sözləşmək. söyləşmək.
mubahisə edmək.
qetiyapmaq

gediyapmaq. gedmək.

qetiyoruz

-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız,
qanmayız, bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

qetqetə

gedgedə. gedəsək. sürşük. yavşağ. çağsağ. dərisik. tədricən. tədrici.
-gedgedə itinmək: şişlənmək.
-gedgedə ititmək, incətmək: şişləmək. şişlətmək.

qetqəl

-gur gedgəl: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx).

qetqəlli

gedgəlli. -çox işlək, ged gəlli yer: sürəgən. çox axıntılı, cərəyanlı yer.

qetmək

gedmək. 1. gedmək <> yetmək <> edmək < met > dəqmək. ərişmək. varmaq. 1.

uğramaq. yönəlmək. -işlər hara uğrayacaq bilməm. -uğrası yerim yox. -uğrası
yönün bilmirəm. -uğramasın: uzaq olsun. allah göstərməsin. -uğranılmaz arman.
(uğranılmaz: çatılmaz). -uğrasız qalası: avara. -evə uğrayın. -uğrağucu: gedən.
yollanan. uğrağan: alışıq. uğrağu. 1. uçmaq. -ürəyi uçmaq: çox sevinmək, öğünmək.
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-kuf uçmaq: kuf gedmək. -züvüldaq uçmaq: züvüldaq gedmək. 1. uğramaq.
-gedmək üzrə:gedəsiyə. gedəsi olaraq.
-gedmək üzrə olmaq: barımsımaq.
-gedmək istəmək: barımsınmaq
- sapcamaq düşmək, gedmək: bir yönə qıvraq qaçmaq.
- əriyib gedmək: sızğırmaq
- qoyub gedmək: salıb gedmək.
- salıb gedmək: qoyub gedmək.
- kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək:bir yerə çox gedib gəlmək. nərsəni
sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq. siyrə yapmaq. sirə yapmaq: (siyrə:
sirə. uzun. uzanan).
-bitməyə sürüb gedmək: sırmaq. sıyırmaq. sürmək. dibindən düşürmək. - inancım
sırdı.
-dərinliyinə gedmək: sınğmaq. batmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq. gömülmək.
basınmaq. çökmək. oturmaq (təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq.
-gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək: səğirmək. səğrimək.
-süzüb, axıb gedmək: süvtənmək. sürlənmək.
-böyük, qutsal kimsə, yerə gedmək (gəlmək) qulluğa, ayağa gedmək, gəlmək:
qatınmaq. təkinmək. təşrif edmək (aparmaq, gətirmək) müşərrəf, şərəfyab olmaq. -bəy
təkindi. -təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun.
-suyu bir arxa gedmək: suylaşmaq. savlaşmaq. uzlaşmaq.
-yan gedmək: yan çəkmək. çəkinmək. qırağ durmaq. sakınmaq. pərhiz edmək. -içgili
yığvalardan yan çəkin.
-yeb gedmək: yeyib qurtarmaq.

qetmətiyi

- hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız yer: quş uçmaz kərvan
keçməz.

qetməyən

-üzdən gedməyən: sinsin. simitən. sırtıq. sürbet. sırbit.

qetməz

gedməz. uçmaz. silinməz. keçməz.

-didiksiz baş uzaq gedməz. (didik: titik. tetik. göz. güdücü. qılavuz).
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-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.
- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.

qetmiş

-ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular.

-bilməyən bilənə gedmiş, biləsi gəlməz tutduğun edmiş.
-içi keçmiş gücü gedmiş.

-içi keçmiş gücü gedmiş.
qetmiyə

-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.

qetsə

-könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)

.
qetsin

-unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). (alqış elə:
alqıla. qəbulla. öv. sev)
-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
yox.
-uyğuş gəlsin, uysuz gedsin. (yaxcılıq gəlsin, yamanlıq qoğulsun).

qettən

gedyən. gedən. baryan. keçən . - baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir
bolsın. (bolası: olası. olmuşsa).

qetti

-getdi gözüm yarığı, qaldı ağın qarığı. (yarıq: ışıq). (qarığ: kölgə) (ağ günlərdən bir
kölgə qaldı).
-iç getdi, güj getdi.

qettiq

-bir gün gəldik, bir gün getdik, bilib bilməz nələr etdik.

qettiqin

geddigin. gedən. baran. varan. -baran qapın min olsa, yatan qapun bir olsun.

qettilər

- səhəl öncə geddilər. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).

qey

gey. gec. geç qurun. bevax. (qurun: oyun. öğün. vax. zaman).
-törəş gey: idman geyimi.

qeyçi

-yekə qeyçi: sındı.

qeyənin

-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).
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-axsaq ayaq qızıl geyik qaçanmaz, qaçırsada qayavçudan qurtulmaz. (qayavçudan:
naməd ovçudan).
-uzun buynuzlu geyik: təkə.

qeyiqmək

geyikmək. geyrikmək. kürükmək. küyrükmək. ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq.

(> qorixtən (fars)}.
qeyilən

-əğnin ayağdan belə dək geyilən örtük: tuman.

-evdə, çöldə geyilən gənəbol geyim: yeldirmə.
qeyim

geyim. 1. quşam. bürgək. puşak. əlbisə. - geyim quşam: geyim keçim. 1. sarac.

saran. örtük. 1. sırtaq. (sırt: əğin baş) paltar. 1. sarıq. 1. əsasi. -qeyim , açıq
bəyaniyyə: savrıq. çavrıq. çağrıq. mənşur. manifest. 1. geyiz. sıva. sarığ. sarqı.

üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı.
duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat,
təbəqə. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz.
qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-gövdəyə oturan geyim: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. daramdurul. yerinə tam
düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan.
-əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol). bacardığın tanırsan,
seçdiyivə güvən qıl.
-geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək, bəzəmək: sarmalamaq. savmalamaq.
soymalamaq.
-geyim, nərsə üzərindəki işləmə, savma, aralıqlı işləmə, bəzək: sarma. savma.
soyma. (sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) - altın sarma. - sarmalı çəgət
(çərdət). - orta otağ duvarları sarma boyalıydı.
-salvırağan geyim: gənəbol, sallağ duran geyim. (salvıramaq: sallanmaq).
-yoxsullar üçün yemək, para, geyim, nərsələr saçılan, verilən yer: səpilik.
yolçuxana.
-uzun, geniş geyim: çaltax. şoltax. saltax. şaltax. boltax.
- sallam saçaq geyim: açığ saçığ geyim.
-sırmalı, sırılı geyim, parça:sallama.
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- yala geyim: sadə geyim. (yala: sadə).
-əsgimiş, yırtıq geyim: küvül. küfül. əsgi.
- geyim keçim: geyim quşam.
- geyim quşam: geyim keçim.
- bu geyim əğnində salınğın qalır: əğnindən tökülür. (salqın: salınğın. aslağ. düşük).
-topuğdan yuxarını çulqayan ayağsız geyim: topuğluq. qıç dolağı. patava.

-qolsuz üst geyim, üstənək: yapırca. qapırca.
-bəzəksiz geyim: dal don: (dal: saya. sadə).
-yüngül, incə parçalı geyim: sovus.
-astarsız geyim: yelxayı.
-evdə, çöldə geyilən gənəbol geyim: yeldirmə.
-qolsuz geyim: yartıq.
-incə, gənəbol üst geyim: yələk.
qeyimə

-bəzək, yaraş nişan olaraq geyimə tikilən, geyimin üstündən atılan şırıq, navar:
yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq. yarımaq). nəvar.

-geyimə tikilən, yamanan başlıq: yanğalduruq. yanduruq. -yanduruqlu paltov,
yağmur.
-geyimdən asılan, geyimə sapılan im, nişan: sırma. yaraq. paqon.
-bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor,
qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.

qeyimi

- gəlin geyimi: saltuq
-qalın qış geyimi: sıxma.
-geyimi, başmağı çıxardılan yer: soyunuq. soynuq. camedarxanə. camexanə.

-gəlin geyimi: sürə.
-idman geyimi: törəş gey.
-qabağı açıq, ilməkli, qolsuz üst geyimi: yelək. kovac. göyəç.
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-bəzək, yaraş nişan olaraq geyimə tikilən, geyimin üstündən atılan şırıq, navar:
yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq. yarımaq). nəvar.

-geyimin, nərsənin yaxa, boyun, baş tuşu bölümü: yelkə. yeltə. yalqa. yalta. -tökük
yaltalı geyim: çiğni düşük paltar.

qeyiminin

-qolluğun, qol geyiminin ast, alt bölümü: yen. astın (> astin).

qeyimlə

-geyimlə kişi ölçülməz. (yapınc atda ər yatar). (yapınc: örtük) .

qeyimlənə

-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq) .

qeyimləri

-vəkillər, kəşişlər, xanların geydikləri gənə bol üslük geyimləri: gürdə. kürdə.

qeyimli

-arın yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli: sırğov. üslü başlı.

qeyimtən

-geyimdən asılan, geyimə sapılan im, nişan: sırma. yaraq. paqon.
-bir yerdən, duvardan, geyimdən sırqanan, aslan nərsə: sağız. - sağızlı don, börk.
- sağız ışıq: luster.

qeyin

-öncə təməl, geyin duvar, öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün, sonra yuvar. (sökə:
şuxum). (yuvar: açıqla).

qeyinib

-açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan: sərgiçi.

qeyinir

geyinir. sarınır. yoğunur. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim:
yoğunan kim, soyunan kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1.
dolamaq. 1. doldurmaq).

qeyinmək

geyinmək. 1. quşanmaq. 1. urunmaq. vurunmaq. urnulmaq. sarınmaq. bürüncək urun çıx, soyuğ vurar. -suluq urunmuş: əmamə qoymuş. -indiki (maasir)
qızlar açıq saçıq urnullar.

qeyintən

geyindən. sonundan. sonradan. daha sonra. - sonradan ökünərsin: daha sonra
döğünərsin, peşmanlarsın.

qeyiz

geyiz. geyim. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü.

qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı.
yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ.
üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
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geylərlə. əşya ilə. -türlü türlü bəzəklərlə, geylərlə (əşya ilə) duraqlatmaq,
buraqlatmaq, quratlatmaq, biçimlətmək, şəkillətmək: türməkləmək.

qeymək

geymək. üstənmək. -bir çəpək üstən çıx, eşik soyuğdu.

qeymiş

-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.

qeynişli

-gözəl geynişli: satanğ. alaçam. arsat. yanıq. süslü. darat. daraş. şik. nəzif.

qeyrət

1. sinir. sınır. çaba. tutu. cürət. taqət. (güc. qudrət. təvan) . 1. sıyış. sıyaş.
sınanış. sınaş. sırvaş. sırvat. çaba. tutu. salsalaman. ciddi cəhd. sə'y. 1. yetin.
güc. -yetininə dək döğüşdü. 1. təpgi. təpgü. tutu. tutuc. cürət. şücaət. -təpgi
göstərmədən yendi bitdi: sındı qutardı. 1. yarqış. yarqıc.
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa
çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.

-qeyrət göstərmək: yetinmək. gücgünmək.
-qeyrət, cürət, şücaət, ürək göstərmək: təpgitmək ( < təpmək: itmək). təpgitənmədən yendi bitdi: sındı qutardı.

-qeyrət, pəhləvanlıq, diləvərlik göstərmək: tovraşmaq. toğraşmaq. tığraşmaq. ( <
toq. tuq). iyidləşmək. qaysırışmaq.

-yanğu yoxsa səs batsın, qeyrət yoxsa ər batsın. (yanğu: yanğı. yanığ. əksi səda).
-qeyrət göstərmək: uğraşmaq. çalışmaq. çalqaşmaq. ciddo cəhd, səy, himmət
edmək.

qeyrətə

-qeyrətə gəlmək: tovraşmaq. toğraşmaq. tığraşmaq. ( < toq. tuq). qaysırışmaq.

qeyrətin

çaban. çalışman. -çaban nəsə yazın o, istək nəsə çalış ol.

qeyrətli

1. tovraq. toğraq. tığraq. ( < toq. tuq) iyid. pəhləvan. diləvər. 1. yetinli. güclü.

qeyrətsiz

yetinsiz. gücsüz.

qeyrətsizliq

qeyrətsizlik. qursaqsızlıq. qorsaqsızlıq. damarsızlıq.
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geyrikmək. geyikmək. kürükmək. küyrükmək. ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq.

(> qorixtən (fars)}.
qeytalı

-corab torbacıqların ağzın sıxmaq, kip saxlamaq üçün, ağzında olan keşli,
qeytalı bölümü: tor. ( < tuğ).

qeytəl

geydəl. quşat. quşatı. xələt.

qeytiqləri

-vəkillər, kəşişlər, xanların geydikləri gənə bol üslük geyimləri: gürdə. kürdə.

qəbərəsi

gəbərəsi!. yamanvurası!. vırqınısı!.

qəbərmək

gəbərmək. 1. gəbirmək. piscənə, acınaqlı ölmək - süycü süycü yeyənlər, acı acı
gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (süycü: dadlı). (gəbirmək:
gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək) . 1. quyruğu titrmək. canı çıxmaq. ölmək. 1.

soğumaq. soğulmaq. savımaq. savılmaq. sovumaq. sovulmaq. ölmək. -soğub
bitirmir ha.
qəbərmiş

gəbərmiş. gəbirmiş. piscənə, acınaqlı ölmüş - süycü süycü yeyənlər, acı acı
gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (süycü: dadlı). (gəbirmək:
gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək).

qəbinin

-arvad kəbinin bıraxıb boşandı, canın qurtardı: arvad yolundu. arvad başın yoldu.
başın açmaq.

qəbir

1. dübül. tünbə. son duraq. gor. sin. -tübülə dal: tünbə tün ol. 1. yeric. yercik.
gor. sin.
- qəbir daşı: sin daşı. singi.

-üstü qubbabiçimdə örtülü sin, qəbir: tomba. tombal. türbə. mozola. məqbərə.
zərih. aramqah. mərqəd.

qəbirmək

gəbirmək. gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək - süycü süycü yeyənlər, acı acı
gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (süycü: dadlı). (gəbirmək:
gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək).

qəbirmiş

gəbirmiş. gəbərmiş. piscənə, acınaqlı ölmüş - süycü süycü yeyənlər, acı acı
gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (süycü: dadlı). (gəbirmək:
gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək).
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qəbqəb

ğəbğəb. sağaq. puxaq.

qəbrə

sinə. -bendən ayrı yol batsın, sevgidirsə, sinə yatsın.

qəbrin

cumasın. oyuğun. -yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun cumasın. (cumasın:
oyuğun. qəbrin) (yavqar: yavlıq. amansız. quduz. qırıcı. rəhmsiz).
-sinin (qəbrin) içi: sapba < çapba. ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur.

qəc

kəc. sırac. sirəc. hiz. xirəsər tərs. səqqət. dirəc. inadçı. müsirr. sübatlı. əziml.

asığ üzlü.
-yazma üçün gəc tikəsi: sap. çap.

qəcər

-təkiz qəcər: təkiz ova: {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}düz ova. istep.

qəçəl

kələş. keçəl < kəfzəl. kəvçəl. daz. kaz < kavz < kavuz. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq.
dazalaq. 1. saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq.

çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq. qındır.
qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1. bitəksiz.
bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç.
qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz.
çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl.
qəf

kəf. 1. təpsi. təpis. yaya. aya. -ayağ təpsi. 1. kəfə. -tərazı təpisi. 1. tavan. taban.

daban. (# tavan: səqf. dam).
qəfələnmək

xəfələnmək. 1. tınsıqmaq. 1. uçuqmaq. -tınım (nəfəsim. -dinim: səsim) daha
uçuğdu, söz deməyə gücüm yox.

qəfənq

gəfənğ. gəfşənğ. xərmən arıtlanan son gələn kimsəyə verilən xərmənlik, pay.

qəfəs

salta. dam. - quşların hamsı salta salındı.
-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən kişisən.
-çıldı qəfəs, girdi içəri, nisgilli biri sevəcən biri.
-göy üzündən böyük qəfəs bir quş üçün qurulmaz.
-dəmir barmaqlı, qəfəs biçimində olan pəncərə: quzquncuq. qazqıncıq.
-quşluq qəfəs: kiçik gözəl yapı.

qəfəsə

sər. səri. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən.
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qəfəsəsi

-göğüs, sinə qəfəsəsi: təpəngi. təpənək.

qəfəsi

-quş qəfəsi: quşluq.

qəfəsin

-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən
kişisən.

qəfil

uysal. toysal. qafil. xam xiyal.
-kəfil olmaq: sırıtmaq.

qəflənmək

kəflənmək. gəplənmək. köplənmək. köpənmək. qopanmaq. təvərrüm edmək.

qəfzəl

kəfzəl. kəvçəl > keçəl. daz. kaz < kavz < kavuz. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq.
dazalaq. 1. saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq.

çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1.
bitəksiz. bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl.
qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz.
çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl.
qəhrəman

sökmən. (sökən) batur.

qəhrəmanlan

sökmənilən. sökkənil. sökmənil. baturlan. pəhləvanlan.

qəhrəmanlanmaq sökmənilmək. sökkənilmək. sökmənlənmək. baturlanmaq. pəhləvanlanmaq.
qəhriz

kəhriz. kəriz. güdür. (suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar.

mürtəbit araxlar. - güdürün dəngərin yarçıq aç. - güdür açmaq: kərdilər, quylar,
neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq.
-üstü örtülü arx, kəriz, kəhriz: sarap. sarab. sarqağuc.

qəhvəaltı

saçaltı. tutğuc. tuştuğ. çatşuq. çaştuq (> çaşt (fars)}. ağızalma. sübhanə.

qəiyşmək

gəiyşmək. meşveret edmək.

qəqəq

kəkək. çəkək. səpgil. sıpqıl. çıpqıl. xal. bənək. (şəbnəm) .

qəqil

kəkil. kakil. kəsmə. alına düşən saç. pərçəm.

qəqirmək

gəğirmək. geğirmək. səğirmək. səğrimək. geri gəlmək, təpmək. utqunmaq. odlu yaraqların atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə' deyilir.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

qəqirmiş

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

- süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş.
(süycü: dadlı). (gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək). (ağzın açıb deyənlər:
ağzın açıb , gözün yumubdeyənlər).

qəqləmə

saldal.

qəl

kəl. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. daz. kaz < kavz < kavuz.

kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq.
-kəl qoyun: daz qoy. daz qoyun.
-birin kəl saymaq: dazlamaq. qazlamaq.
-batman gəl: ağır davran.
-içgi can sağlığının düşmənidir, gəl içək canımızın sağlığına.
-ayda bir gəl dosduna, qalxsın ayaq üstünə, gündə bir gəl dosduna, yatsın sırtı
üstünə.

-gəl gəl: hən hən. -könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox). (könül:
istək (həvəs). (ürək: ağıl). (könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular
dəngini, ləngi tapar ləngini).
-ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm çalı.
(çalı: çər çöp).
- səyil sonra gəl. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq
təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan) .

qəlbir

silgir. siliv. sağqıç. sağquç. - iri gözlü silgir.
- siçan sığmaz nininə, qəlbir bağlar dibinə.

qəlbirləmək

silgirləmək. silivləmək. ələkləmək.

qəlciq

kəlcik. 1. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən.

gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin.
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girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan. qırışqan. qılpçı.
qıpçı. qulpçı. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul. 1. qızağac. qıyağac. qıssa saçlı qadın.
qəlciqləmək

kəlcikləmək. qızağlamaq. qıyağlamaq. qızağaclamaq. qıyağaclamaq. 1.
gərcikləmək. gircikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək.

qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə
qarışmaq, girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək. 1.
qısarmaq. qıcarmaq. qırnaqlamaq. arapozmaq. arapozuculuq edmək. mızıçılıq
edmək. 1. qısarmaq. qıcarmaq. cığallıq edmək.
qələ

-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı
- söz ola bəri gələ: saçma sapan söz.

qələcəq

-xoş (xoşa) gələcək: yoğşacağ. yapışacağ.
-keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.
-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri
var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən).

qələç

gələç. gələçi. söz. 1. ləfz. 1. sözləm. ibarət. 1. qonuşma. danışma. nıtq. 1. dil.

1. söyləyiş.
qələçi

gələçi. gələç. söz. 1. ləfz. 1. sözləm. ibarət. 1. qonuşma. danışma. nıtq. 1. dil.

1. söyləyiş. 1. kələçi. gəp.
qələf

kələf. 1. sarqac. çilə. 1. sümə. sarım. sarma. top. -iki sümə ip.

qələfləmək

kələfləmək. dolğamaq. dolamaq. -işlərin dolayıb qoydu.

qələq

kələk. qılava. -heyvan qılavası üzündədir işində, kişi qılavası harasıda, bəlirməz. 1.
kələk. küllüm. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. -küllüm atmaq: tor, kələk yapmaq. 1.
gələk. dilənc. diləv. istək. -gələym yox. 1. kələk. soxat. məkr. hilə. 1. kələk. dal.

çal. hilə. oyun.
-bu qılava səni ayağdan salar.
-kələk külək: yap yup. tav tov. nəxşə. hilə. məkr. -ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol
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bilər.

-kələk işləmək: yapığlamaq.
qələqbazlıqa

-özün kələkbazlığa vurmaq: tavluğlanmaq. özün aldatmağa, tovlanmağa vurmaq.

qələqçi

kələkçi. 1. soxac. məkrçi. hiləbaz. 1. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu.

burnuqçu. qoynıqçı. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz.
qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac.
qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı. dələduz.
qələqçinmək

kələkçinmək. taqqılınmaq. taqqalınmaq. çaqqalınmaq. qalaqçınmaq.

güdyanlamaq. güdaylanmaq. hoqqabazlıq edmək.
qələqsiz

kələksiz. üfüsüz. püfüsüz . -acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz. (acısız: əməksiz.
zəhmətsiz). (süycü: dadlı). (üfüsüz: püfüsüz: kələksiz). (büycü: büyücü: cadıçı).

qələli

-ay qız səni qara batası, yaz gələli gülə yatası. (alqış).

qələm

kələm. yumurtqa yaş.
-dəmir çatal, qələm: küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. çözgü.
-yazma üçün qələm: saçur. çatal.

-daş, nərsəni yonmada, yarılan ağacı açıb yarmada işlənən tirə, qıssa soxu,
qələm: yalma. yarma.

qələmə

1. dal. çıpqa. sıvğın. sırğın. sıvqa < sürgə. 1. sarağac. salağac. salğac. dikinə
uzanan, boylanan ağac. 1. yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim.
siyrəm. sirmə. çıpıq.
-qələmə ağacı: dal.

qələməsi

-ağac qələməsi, fidanı: salma. salmıq. tikmə. tikmik.

qələn

-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)

-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda
çiçək vurmaz.
-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.
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-irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan. - qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri
dönəməz, olum budur başqa yolda olamaz.
-gələn nərsənin gedər yolu: savacağ. savac. savağ.
-güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran: səric. sərci. sarıc. sarcı. salıc.
salıcı.
-oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).
-gələn günü yad olur: gələcəyivi düşünəməzsin . -unutmasan ötəni, ötər günlər,
gələn günün yad olur. (ötəni: keçəni). (ötər günlər: boşuna keçər günlər)
-çörək pişirirkən gələn kimsəyə verilən isti çörək: saçısıcağı.
-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan
pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri
salmalıq parası ilə yollanır.
-səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı
başsız, usqan usqıt, ağıllı ağılsız bilməz, amma əksiklik hər kişinin işi değil) .
-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

-dün dünə qaldı, gün günün saldı, irt, gələn aldı. (irt: yarın).
-alverdə birinci alıcıdan gələn para: süfdə. savda. savat ( < savmaq). coşun.
qalxan. savıt. zireh.

-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan
qamığ çalğaşur.

-işə gələn: yaraş. yarac. dərdə dəğən. işgüzar. (kar aməd. be dərd be xor). -yaraş
sözlər. -yaraş nərsələr. -yaraş araclar.

-içdən gələn: içdən. içdin. doğal.
qələnə

-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.
- yerli yersiz gələnə çıxışmaq: güpürdəyib durmaq.

qələni

-ağzına gələni danışan: sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. başısoyuq.
-ağzına gələni, iti sözlər artamaq, söyləmək: savğamaq. savramaq. (narəva. dürüşt.
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zişt). - ona nə olub genə belə savrayır.
-əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol). bacardığın tanırsan,
seçdiyivə güvən qıl.
-ağzına gələni söyləmək: sansıraşmaq. sanğıraşmaq. çançınaşmaq. çançanaşmaq.
(çənə çalmaq) həvərələmək.

qələnlə

-gələnlə qucaqlaşır: ucraşanla qucraşır.

qələr

-duran başa iş gələr. (dirik əsən bolsa, tan oluş görər). (tan: tanğ. çox).
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın qalar
boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.

qələsi

-dalıca gələsi dəyiləm: gedirsin ged, uyun barsı değilim.
-gələsi olaraq: gələsiyə.

qələsiyə

gələsiyə. gələsi olaraq.

qələş

1. gələş (moğol). söyləş. söyləv. söylük. ötük. aytığ. aytlığ. aytuv. aytul. xitabə.

xutbə. nıtq. suxənranlıq. 1. gələş (moğol). söyləş. söyləv. söylük. movizə.
moizə. 1. gələş (moğol). söyləş. söyləv. söylük. bəlağət. fəsahət. 1. kələş. kal.
kəvəl. qırbaş. qıldaq. qındır. qıldır. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl >
keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız. kavlaq.
tüksüz. dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.
qəli

-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

qəlib

-qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal
qalar.
- gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) (sığa: sıya. sıyğa. sağa. səfa).
-bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə) çatdı:sara sara sarıb gəlib sarısına
çıxdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.
-sara sara sarıb gəlib sarısına çıxdı: bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə)
çatdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.
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- hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız yer: quş uçmaz kərvan
keçməz
-sanına gəlib gəlməyəni ötrüşmək, demək: sandırışmaq.

qəlibən

- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.
-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).

qəlimsinmək

gəlimsinmək. gülməyə enimli, əğimli, meyilli olmaq. {sınmaq. sıyınmaq.
sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın
tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

qəlin

-arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar,
ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.
- gəlin geyimi: saltuq.
-gəlin geyimi: sürə.
-ağ gəlin payın olsun: toyunda qayıtsın. (subaya uğur dilək, alqış).

-gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.
-yoğuşlu gəlin, güveyi yavaş bulur. (xələtli gəlin kürəkəni yumşaq, əxlaqlı görür,
bulur, gözlür). (yoğuşlu: xələtli).

-yanza gəlin: taza gəlin. (yanza: yenzə. yanız. yeniz. yeni. taza).
qəlincə

-(təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar). (ərik yuxudan qalxınca, irik yürbay).
{kəsələ dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox}. (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

qəlinən

-gedib gəlinən, dolaşılan çevrək, məhdudə: yörüngə.

qəlini

-sözünü duyda gəlini al, qırığın gördə daşını.

qəlir

gəlir. yarar. yaraq. uduş.

-gediri sıx tutsan, gəlir sıxılmaz.
-gəlir gedir: toxuş tüküş. xərc o dəxl.
-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.
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-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.
- gəlir qaynağı qurudu: sağın sığırı öldü
-gəlir qaynağı: sağıyanlıq. sağın.
-gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq: salma. salmıq. salda.

qəlirim

-ağamdan bir at isdərim, verirsə minər gəlirim, verməzsə, dönər gəlirim.

qəlirsə

-əldən gəlirsə yeğ iş, yubatmadan yeriyiş. (yeriyiş: əməl ediş).

qəlirtim

-sən gedirkən mən gəlirdim: sən eşələdiyivi mən eşmişəm. (eşələdiyivi:
düşündüyüvü) .

qəlirtin

- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.
-niyə bəs tez köçüsən sənki gəlirdin yaşıyaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.

qəlişər

gəlişər. ösər. -əkirsə bitər, suvarsa ösər.

qəlişim

gəlişim. 1. gəlişmə. sürəkə. törüş. -suluğda bitgilərin sürəkəsi yaxşı olur. 1. tapış.

tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. yarğaş. təvafüq. saziş. 1. yarğaş. cürgüş.
türgüş. saziş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir). 1. cürgüş.
türgüş. yarğaş. saziş. 1. yarıq. anlaşma. sözləşmə. yarğaşma. yarğaş. yazış.
düşüt. qərardad. pakt. muqavilə. maahidə. misaq. əhd. peyman. saziş. saziş.
qəlişin

gəlişin. gəlişli. yarar. yaraq. yatay. uyqun. yarşın. yarşan. yarğaş. muvafiq.

münasib.
qəlişinmək

gəlişinmək. 1. sindirmək. yarğaşmaq. təlfiq, saziş edmək. 1. yarşınmaq.

yarşanmaq. yaşlanmaq. yaşdanmaq (yumuşanmaq) yarğaşınmaq. düzülüşmək.
düzəlişmək. barışmaq. saziş edinmək.
qəlişir

-çalışma gün adamı olasan, çalış öz adamın olasan, gün dəğişir, öz gəlişir.

qəlişitmək

gəlişitmək. 1. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. barışdırmaq. cürgütmək.

türgütmək. yarğaşıtmaq. saziş vermək. -öz ağrımınan uzarmayım neyləyim. 1.
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düzmək. düzümək. düzətmək. barışdırmaq. yarşıtmaq. yarşatmaq.
yaraşıtmaq. yarğaşıtmaq. saziş editmək. harmonizə yapmaq.
qəlişqən

-işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz: sıxqa. > sikkə. sikgə. saz.
- o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.

qəlişqin

gəlişgin. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı

(xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin
sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
qəlişli

gəlişli. gəlişin. yarar. yaraq. yatay. uyqun. yarşın. yarşan. yarğaş. muvafiq.

münasib.
qəlişmə

gəlişmə. gəlişim. sürəkə. törüş. -suluğda bitgilərin sürəkəsi yaxşı olur.

qəlişmək

gəlişmək. 1. saçarlanmaq. çiçəklənmək. açılmaq. böyümək. başarı qazanmaq.

1. sərilmək. sərpilmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq. göyərmək.
göysərmək. yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd.
rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar:
rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə
işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi. 1. sürmək.

sürgütmək. gövərmək. böyümək. -bu bərk toprağla, susuzluğla ağaclar necə
sürsün. -cücənin qanatları sürməyib balaca qalıb. -tanrı bağışlasın, uşaqların nə
gözəl sürmüşlər. 1. tutmaq. cücərmək. qalxışmaq. sürgünmək. yaşğırmaq.

göyərmək.
-bala bala boy atıb gəlişmək: sızamlamaq. sərpəmləmək. sərpmək. cücərmək.

qəlişməmiş

-gövdədən gəlişməmiş, cılız, arığ, sısqa, cürə qalmış: yandıq. yanıq. -yanıq
cocuq.

qəlişmətə

-işləri yolunda, gəlişmədə: dirik işli.

qəlişməyi

-gərəkli gəlişməyi göstərəməmək:tapşırığın yapamamaq. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
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büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}.

qəlqəpcə

kəlkəpcə. kəlcik. kəsəvəz. kəsəvzə. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi.

gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik.
girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan. qırışqan. qılpçı. qıpçı.
qulpçı. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq. taxılan.
taxılqan. fizul.
qəllə

1. gəllə. sığla. > sələ. sürü. 1. kəllə. tingə. tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain
(ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ.

qavrayış. mox. məğz. us. fəhm. fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə. 1.
kəllə. təpə (1. təpmək. 1. töpə. tüpə < top: topuq. şişik). baş kasası.

-kəllə işləməz: baş olmaz. -acıqlıda baş olmaz.
- uzun, sivri kəllə: salpan baş(salpan:sallaq).
-kəllə paça yeməyi: xaş. sallama.

qəlləqə

-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.

qəlləqənti

-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

qəlləqənti

-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.

qəllələşmək

kəllələşmək. güpüşmək. güpmək. süsləşmək. toslaşmaq. tos vurmaq.

qəlləli

-başlı kəlləli kimsə: usmuş. usmanlı. düşüncə yiyəsi. düşünəcəkli. anlaqlı.

qəlləmallaq

kəlləmallaq. təpə taxlaq. baştübən. təpəsi üstə.

qəlləsi

-yumurta döğüşündə kəlləsi bütün qalan yumurta: sağa.

qəlləsin

- kəlləsin qırçayın (qırça kimi) vurmaq, qırmaq: başını sapçayın üzmək(sapcayın:
sıpçayın. çapcayın. qırçayın).
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-kəlləsindən vurmaq: təpələmək. töpələmək. tüpələmək.
-piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli
bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.

qəlləşmək

kəlləşmək. kəvçəşmək. kəvçişmək. keçəlləşmək. dazqarmaq. qazqarmaq.

dazarmaq. qazarmaq. dazqaşmaq. qazqaşmaq. dazqışmaq. qazqışmaq.
dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq.
qəlmə

-qarşı gəlmə: qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.
qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt.
sapağ, sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik. öcüşlük.
çəlişlik. muxalifət. ziddilik.

qəlmək

gəlmək. düşmək. -ona nə düşdü görən.
- gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək:salğım olub görünmək. xəyal miyal görünmək
- sava gəlmək: gecə qalmaq. (sava: gec. sova. yubat).
-geri gəlmək, təpmək: utqunmaq. səğirmək. səğrimək. gəğirmək. geğirmək. - odlu
yaraqların atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə' deyilir.
- bir yerə çox gedib gəlmək: kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək.
nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq. siyrə yapmaq. sirə yapmaq:
(siyrə: sirə. uzun. uzanan).
- bilməzliyə salmaq: bilməzgə salmaq: bilməzlikdən gəlmək. (salmaq: vurmaq).
- görməzlikdən gəlmək: görməzgə salmaq: (salmaq: vurmaq).

-tuş, ödül gəlmək: tuşlaşmaq. ötlüşmək. bərabərləşmək.
-böyük, qutsal kimsə, yerə gedmək (gəlmək) qulluğa, ayağa gedmək, gəlmək:
qatınmaq. təkinmək. təşrif edmək (aparmaq, gətirmək) müşərrəf, şərəfyab olmaq. -bəy
təkindi. -təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun.

-dilə gəlmək: söylənilmək. sözlənilmək.
-suya düşmək, gəlmək: suluşmaq. (# soluşmaq: suyu çəkilmək).
-tanımazlıqdan gəlmək: tanımazmaq. danmaq. dalımaq. dalmaq. dəlmək.
(daldırmaq) { 1 < dal: geri. dalı atmaq). 1 < dal: dəl: yox}. təpimək. inkar, rədd edmək.

qəlməmək

-düz gəlməmək: sallaşmaq. arası dəğmək. - niyə dosdunla sallaşdın.
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-nərsənin gərəkli duruma gəlməsi: sınmaq. sınımaq. qəvama gəlmək. - sınık yoğur:
acımış qabarmış xəmir. - sınık yoğurdan pişirilən çörək ürəyə düşməz.

qəlməsin

-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça:
güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.

qəlməsintən

-neçə bənzər nərsənin bir araya gəlməsindən oluşan böyük nərsə: toxdar.
toxdara. -üç cığır toxdarı: üç kiçik yolun birləşməsindən oluşan enli yol.

qəlmətən

-yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun cumasın. (cumasın: oyuğun. qəbrin) (yavqar:
yavlıq. amansız. quduz. qırıcı. rəhmsiz).

qəlməyən

-düşə gəlməyən: nəsib olmayan. qismət olmayan. - hər başa düşə gəlməyən
duyqular.

qəlməyəni

-sanına gəlib gəlməyəni ötrüşmək, demək: sandırışmaq.

qəlməz

-bilməyən bilənə gedmiş, biləsi gəlməz tutduğun edmiş.
-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-ipə sapa gəlməz: sapdadurmaz. çox oynaq, şuluğ.

qəlməzqi

-nə işlər var gəlməzki başa, dönər çoğun yoxsulda paşa. (dönər çoğun: fırlanar
fələk. devir çönər) .

qəlmir

-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan
qamığ çalğaşur.

qəlmiş

-cana gəlmiş:siləmə
-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq).
-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.

qəlsə

-ölüm gəlsə yox edər, ayrılıqlar çürüdər.
-qırx el qıran gəlsə, ölümü çatan köçmüş.
-uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər,
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iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər. (uma: bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq,
ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən. qonaq).

qəlsin

-iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.
-uyğuş gəlsin, uysuz gedsin. (yaxcılıq gəlsin, yamanlıq qoğulsun).

qəlşiqü

gəlşiğü. yaraşığı. -toy gəlşiğü bağşıdur, sözün düzü yaxşıdur. (gəlşiğü: yaraşığı).

qəltəq

qəltək. 1. sürüc. sürgə. sürtmə. qaydıraq. 1. dürün. ( < dürmək) ustuvanə.

silindr. 1. yumlaq. yumalaq. 1. sırvac daşı. dığır daş. yuvağ. sürgü. silindir.
tapan. loğ.
qəltiq

-bir gün gəldik, bir gün getdik, bilib bilməz nələr etdik.

qəltim

-silə gəldim: cana gəldim bıqdım - sənin əlindən silə gəldim. (siləmə: cana gəlmiş).

qəm

1. gəm. kəm. silgin. şingir. ( < silkəmək) böyük toprağ ələyi. 1. sıxın. sınığ. sox.
sıx. sağı. > suq. müsibət. matəm. əza. ənduh.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa
-kəm kəm: seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. aralıqlı. arada bir. endik.
endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (#
tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (#
tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız)
(sınırlı. qısıtlı).

qəm

bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma
(> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq.
qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. iç darlığı.
sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. dərd. qussə. ağrı. sızı.
duyqu. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. acı. yaxınc. əzab.
təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda.
qussə. qapanğ. kədər < kitir. qapal. tasa. qussə. qayğı. alada. -qapalınğ dartıb
: sənin həsrətini çəkərək, səni özləyərək. iztirab. ələm. -nəminədən qapanğ
bar! : kədərin nədən iləri gədi!.
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qəmçitmək

kəmçitmək. yergəmək. təhqir edmək.

qəmə

1. dalquc. darquc. dilgic. bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə
yükün arasına keçirilib, burulan çubuğ. 1. dalquc. darquc. dilgic. iki nərsəni
birbirinə kiplətmək üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə. 1. küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. kündə, daş, bərk nərsəni
aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə.
-tüfək başına vurulan dəlici, deşici qəmə: deşnə ( < deşmək). sərneyzə.
-uc yanı ənli qəmə: yatağan.
-tüfəngin ucuna taxılan qəmə: salcıt. salcida. sal+ cida. salcut.
-qıssa qəmə: sancar. səncər > xəncər.

qəməlmək

kəməlmək. sındırmaq. qırmaq. azalmaq. - qızdırmanı sındıran nərsələr.

qəmənt

-tor, qarmaq (qullab), kəmənd kimi nərsə ilə tutmaq: qapdırmaq.

qəmər

1. (kəmər) < çəmər. səmər. malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü. palan.
paltan. 1. kəmər. quşağ. belt. sarıntıq. yarıntıq. qarıntıq.
- ucları açığ qalıb sallan kəmər çeşiti: sallama quşaq.
-beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik: onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel
üstünü. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.

qəmiq

kəmik. düşük. pozuq. çorman. korman.

-gəmik toxu: kök quruluş. nərsənin ən köklü, əsasi qurumu, çubuğu, qurbağı, iskileti.
qəmiqçiq

-at, sığır kimi heyvanların dırnağlarının üst tərəfindəki gəmikçik: aşıq gəmiği.
baqay.

qəmiqi

-aşıq gəmiği: baqay. at, sığır kimi heyvanların dırnağlarının üst tərəfindəki gəmikçik.

qəmiqlərinin

-kürək gəmiklərinin hər biri: yarın.

qəmilmək

kəmilmək. silgimək. solğumaq. salğımaq. soluğmaq. axsamaq. asğamaq.

azalmaq. - işlərimiz silgiyib.
qəmin

-kəmin tutmaq: kəminmək. tinğdəmək. sinğdəmək. enğidəmək. əğilib gizlənmək.

-az qalıb ömrün sənin, qış çıxar asdar qəmin. (asdar: azalar).
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- gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.
-gəminin künclü olan uc bölümü: sökəcən. sukəsən. burun.

qəminmək

kəminmək. kəmin tutmaq. tinğdəmək. sinğdəmək. enğidəmək. əğilib

gizlənmək.
qəmirtmək

gəmirtmək . 1. azaltmaq. zayıflatmaq. (# təmirtmək. tamurtmaq. səmirtmək) 1.
gəmirtmək azaltmaq. zayıflatmaq. (# təmirtmək. tamurtmaq. səmirtmək) .

qəmisi

gəmisi. salı. (qayığı). - salı ağnamaq: qayığı, gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq
olmağa yönəlmək.
-döğüş gəmisi: gürsavır. gursavır. donanma. navşikən. rəzmnav. navqan.

qəmiş

-qəmiş qoymaq: quyruq sallamaq. quyruq uzatmaq. dəxalət edmək.

qəmiyi

- quyruq gəmiyi: üç gən sümük.
- sapan gəmiyi: burun gəmiyi.
-bel gəmiyi: onqurqa. omqurqa. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk tutduran
gəmik. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.
-göğüs gəmiyi: sapırqa. səpirgə. qabırqanın sinə bölümündə aralıqlı sümükləri.
-kürək gəmiyi: dəlırqa. qabırqanın kürək, dal bölümündəki sümükləri.

qəmli

-tutqun, yasıq, qəmli ötüş: satı. sağı. (sığı) .

qəmliq

gəmlik. savlıq. sovluğ. suvluğ. atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün,

ağzına vurulan dəmir. dəhənə. dəhnə.
qəmliq

kəmlik. ucuzluq. həqarət.

qəmsiz

gəmsiz. gürgəvəz. çürgəvəz. qabırsız. abırsız. rüsvay. - el içində gürgəvəz
qaldıq.

qəmşitmək

kəmşitmək. gömşütmək. xamşutmaq. uçurmaq. keçirmək. ötürütmək.

söndürmək. -yandı içim, yox ötürən bu odu. -öpgəni uçuran sözlər.
qəmtə

-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.
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-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.

qən

-ağzı gən olan qab, nərsə: sıyıl. (# sığıl: ağzı dar olan qab, nərsə)
-üstü gən, ağı körüklü (qat qat olub açılıb yığılan) dizdən dar şalvar çeşiti: sıxma.
- üç gən sümük: quyruq gəmiyi.
-gən. -ğan. -qın. -dan. -çan. -can. -lan. -ban. sonuna artırılan sözə çanağ, qab

anlamın artırır. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.

qənar

kənar. 1. dəğrə. dəvrə. çəvrə. (buramın > piramun). ətraf. -evin təkrəsi. 1. yana.

qırağ. -yana dur. -bu bir yana gedmə. 1. qınar. sınar. qırağ. - ölkənin sınar yerləri. duvar sınarına yığılmış xəzəl. - sınardan keç, maşın basar. - keç sınara. 1. sapa.

sopa. sava. sova. nərsənin içinə görə yanı, qırağı. - şəhərdən sava keçən yol:
kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar.

-yad, kənar adam: başqa biri. yançı. -sən yeməsən, yançısına pay olur.
qənarə

sarısərçə. sarıköynək. sarduvac. sağduvac. sərduvac. bülbül.

qənc

gənc. 1. gömü. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. kisib. kizib. dəfinə.

xəznə. 1. saqqalsız. yaş. cəvan. - saqqalsızın sözün gücün keçər.
-gənc dəvə: dılaq.

qəncər

xəncər < səncər. sancar. qıssa qəmə.

qəncinə

gəncinə. 1. sintə . 1. yatar. mədən. kan. xəznə.

qəncləşmək

gəncləşmək. yaşarmaq. cəvanlaşmaq.

qənclətən

gənclədən. gənclətici. yaşartıcı. yaşardan. cəvanladan.

qənclətici

gənclətici. gənclədən. yaşartıcı. yaşardan. cəvanladan.

qənclətmək

gənclətmək. yaşartmaq. cəvanlatmaq.

qəncliq

gənclik. gəncilik. yaşlıq. -tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər qocğalıq.
(tavra: tovra. iti. yeğin. yeyin).
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gəncligin. yaşlığın. -yaşlığın qədrini bilğıl ta ulalmasdan burun. (ulalmasdan:
qocalmazdan) (burun: qabaq. ön).

qənə

kənə. gənə. sağırqa. qansoran.
-iri kənə:sapcaq. (yapışıb qopbayan) salca.
-vəkillər, kəşişlər, xanların geydikləri gənə bol üslük geyimləri: gürdə. kürdə.

qənəb

kənəb. qənəf. tənab. tənəb. sarığ.

qənəbol

gənəbol. 1. sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik.

saçıq. açığ. yayıq. vəsi'. vüsə'tli. 1. yaylım. dalbadal. -yekə törənlərin girişində
yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu: sağut. sağıt. salıt.
salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.
-gənəbol, sallağ duran geyim: salvırağan geyim. (salvıramaq: sallanmaq).
-incə, gənəbol üst geyim: yələk.

-evdə, çöldə geyilən gənəbol geyim: yeldirmə.
-açıq, gənəbol yer: ərrik. gərrik. gərğik. erik. yerqın. yerğan. ərgən. erğin. erən. (fəlat)
(pəhn. qustərdə).

qənəf

kənəb. tənab. tənəb. sarığ.

qənəl

gənəl. sarqun. yayqın. yürkə. yürək. mütədavil. külli. mə'muli. imumi. came'.

qənəlliqlə

gənəlliklə. sərik. sərəki. sərcə. açıqca. imumiyyətlə.
-gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab: sağır. sağrınğ. sehin.
sehing. səhəng.
-gənəlliklə çiğindən (omuzdan), at eşşəyin üstündən aşırılan iki taylı tobra:
yanğaq. yenğək. çuxal. çuval.

-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.

-hər çeşit qapağ, gənəlliklə toğalaq, girdə qapağ: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). dibək (çölmək) dığırlanar, duvağın tapar.
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gəncilik. gənclik. yaşlıq. -tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər qocğalıq.
(tavra: tovra. iti. yeğin. yeyin).

qənişlətmək

gənişlətmək. genişlətmək. çalbağlamaq. yalbağlamaq. düzənlətmək.

qənişliq

gənişlik. genişlik. çalbağ. yalbağ. düzlük.

qənqan

-kənkan pox iyi verər: tütdürən tütün, islənir.

qənqəş

gəngəş. danışıq. açıqlayış. - (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (səpəndə
dartış, biçində yartış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış).
-yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay. (yanğı: yanğ. ülgü. ).

-milli gəngəş (şura) yığbası: tomar. tombal. milli məclis. milli gəngəş (şura) yığbası.
qəntəq

xəndək < kəndək. sıpa. çıpa. çuxur.

qənti

kənti. çənti. çəntə. santi. cızığ. bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar.
-kəndi ilə götürmək: salmaq. - yanında (üstündə) pıçağ salma.
-kəndi yolun, kəndi yasan, kəndin ol
-yanan odur, kəndi başan kül olma. (yanan odursa, sən niyə bəs kül olursan).
-kəndi aşın kəndi başın, öz işinlə kəndin aşın.
-kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə. (qay: pis)
-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.
-qudurqanın kəndi başı kəndisinə yük olar.

-ev yiyəsi tutanmasa oğrunu , kəndi özün qınarmış.
-talas kəndi: taraz şəhri.
qəntil

qəndil. 1. yartıc. yarıtqıç. məşəl. 1. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan. yağtıqıc.

yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc. aydınladan. ışıqladan. ışıtqıc.
tandıran. tandığan. tandal. oyquran. oyqurğan. münəvvər, aqah edən.
qəntimtə

-kəndimdə doğdum, kəndimdə yaşadım, qaldım, kəndimdə gəzdim, kəndimdə
ölürüm!.

qəntin

-kəndi aşın kəndi başın, öz işinlə kəndin aşın.
-kəndi yolun, kəndi yasan, kəndin ol.
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- kəndinə qalxan edmək: sipər edmək
-kəndinə yabancı:yadın. - dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir
yadın oluram gecə olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca.
-qatlanırsan kəndinə, güvən verərmiş sənə.

qəntini

-kəndini göstərməmək, saxlanmaq: sinmək.
-yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq, uzaqlatmaq, ayırmaq: sıyrılmaq. sıvrılmaq.
savrılmaq.

qəntisinə

-qudurqanın kəndi başı kəndisinə yük olar.

qəntivə

-əlində yüyən, kəndivə güvən. (yüyən: cilov. noxda)
-kəndivə görə düşün, çevrənə baxıb biçin. (biçin: tədbir qıl. səyasət götür).

qəntivi

-kəndivi artıq tanı, dosluqların bollansın.

qəntli

kəndli. 1. kətli. tarğan (moğ). taran. əkinçi. dikgən > dehqan. 1. uyruq. quyruq.

qol. qul. bağlı.
qəp

gəp. söz. kələçi.
-aydılmadıq gəp yok, duyulmadıq gəp çok. (aydılmadıq: deyilmədik).
-suyuğ gəp: əğib, kifir söz. (suyuğ: pis. pozuq. iğrən).

qəpə

kəpə. (yanağ) qanat. dal. qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları. -iki yanağlı
qapı. -bir yanağlı qapı.
- gəpə baxmaq: danışdırmaq. qonuşdurmaq.

-(tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi) . -tıncıvı gəvə, sonası gəpə.
qəpəq

kəpək. 1. tort. dürd. durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb,
sıxılmış nərsə). dartılmış tağıl qabığı. 1. ( < çəpək) > çapus > səbus < 1. xırda.

riz. rizə. - kəpək mıncıq. 1. döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ,
oğuntulu qabığı. 1. qoğaq. başda oluşan dəri oğuntusu. 1. kəvək (moğol) xəvəh
(moğol) kəvəl. səbus < savus. savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu.

qəpəqli

-çəkirdəyin, qabıqlı kəpəkli nərsənin içi, özü: toxu. iç. məğz.

qəpən

gəpən. qonuşan . - qısa yol sapmaz, düz gəpən yormaz.
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kəpənək. uçqur. qanat. pər.

-balığ, kəpənək kimilərin başında olan dalğac (hissi şaxək), buynuzluğları:
sorğıc. soğıc.

qəpəyin

-ələyib ələyib, sonunda kəpəyin una qatmaq. (gördüyü işi poxlamaq). (işsiz qalıb
töküb yığmaq).

qəpiq

kəpik. bahalı. - çox gəpik. - gəpiklik illər: bahalıq illəri. - gəpik, qaravsız qala:
bahalı, baxımsız şəhər.

qəpir

gəpir. bəha'.

qəpirçi

gəpirçi. bahaçı.

qəpişmək

danışmaq. çanışmaq. çənişmək. açğınışmaq.

qəplənmək

gəplənmək. kəflənmək. köplənmək. köpənmək. qopanmaq. təvərrüm edmək.

qəpləsin

gəpləsin. -ağzı qışıq bolsada, bəyin oğlu gəpləsin. (qışıq: qıyşıq. qayşıq. əğri).

qəpləşqən

gəpləşgən. sırgəp. sərgəp. sığgəp. sözləşgən. söyləşgən. çox danışan. vərrac.

qəptə

gəpdə ( < qapmaq aracı).

qəptələmək

gəpdələmək < qapdalamaq.

qər

-kər yağı: kəryağ. kərə yağı. saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. səriyəğ. zarıyağ.
zəriyəğ.

qərbəlayata

-söz arası kərbəlayada bir dalın: dalınmaq. giriz vurmaq.

qərciq

gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. qazıl. qatıl. gircik. girəçi. girəmbə. girən.

girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul.
qərciqləmək

gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq.

qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək.
qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə
qarışmaq, girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.
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gərçək. gerçək. sağı. sağlam. səhih. doğru. gün. iyi. uyqun. onat.
-nərsiyə gərçək kimi inanmaq: tanımaq. tanğımaq. tanalmaq (tan almaq).

qərçəqliq

gərçəklik. gerçəklik. sağılıq. sağlıq. sağlamlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik.

səhhət. doğruluq. iyilik. onatlıq. uyqunluq.
qərçəyin

-bir gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün qoyulan para, nərsə:
dilbasan. boğazbasan. rüşvət.

qərçinmək

kərçinmək. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. doğranmaq. dövülmək.

avranmaq. tikələnmək. çapınmaq.
qərə

kərə. 1. dəfə. yarqış. yarqıc. gəziş. səfər. -iki yarqış gəldim yoxuduz. 1. soğuc.

sovuc. ( < savmaq). dəfə. -bu soğuc: bu kərə.
-kərə yağı: kəryağ. kər yağı. saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. səriyəğ. zarıyağ.
zəriyəğ.
-qərə yəxə: qara yaxa: sərgil. sivil. (sarqıl: burkan. ruhani. malla).
-yetim dəğər bilirsə, sudan kərə çıxarram. (dəğər: qədir)
-bir işi ilkin kərə görmək: bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək. saçınmaq.
saçdamaq. süfdə edmək.
-gərə gərə: gərgə gərgə. çərgə çərgə. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə.
bizə bizə. sərə sərə. dərə dərə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.

-son kərə: ucbar.
qərəcli

-nərsənin qurulmasına gərəcli olan qoşular: quruntuluğ.

qərəçi

gərəçi. gərcik. gərən. gərəşi. gərəti. qazıl. qatıl. gircik. girəçi. girəmbə. girən.

girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul.
qərəq

-çox yaxşı olmağa gərək yox, yetərki yamanlığın olmasın.
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-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc,
fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq.
sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca)
çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik
duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

qərəqinmək

gərəkinmək. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. icab edmək. ittixaz edmək.

qərəqir

-kölgəni görməyə ışıq gərəkir, ışıqı görməyə kölgə gərəkməz.

qərəqləmək

gərəkləmək. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq.

bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq.
onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq.
yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq.
qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu
eşitmək, o demək deyir ki onadın.

qərəqlərin

-bir işin başlanqıc gərəklərin yerinə gətirmək, hazırlamaq: saçaltı yapmaq.

qərəqli

-neçə nərsədən oluşan hər nəyin olduğunu yaraşdıran, düzəldən gərəkli
tikələrdən hər biri: uzuv. üzüv. ( < uzmaq. uzumaq). quruq. orqan.

-çox önəmli, gərəkli, əhmiyətli, zəruri olan: dalçağ. dalçap. çalçab. -bu bir dalçap
soru değil.
-nərsənin gərəkli duruma gəlməsi: sınmaq. sınımaq. qəvama gəlmək. - sınık yoğur:
acımış qabarmış xəmir. - sınık yoğurdan pişirilən çörək ürəyə düşməz.
-gərəkli gəlişməyi göstərəməmək:tapşırığın yapamamaq. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}.

qərəqməz

-kölgəni görməyə ışıq gərəkir, ışıqı görməyə kölgə gərəkməz.

qərəqsiz

- işsiz qalmayıb, gərəksiz qonuşmaq: söz olsun, torba dolsun.
- gərəksiz, düzənsiz uzun qonuşma: söz salatı.
-gərəksiz nərsə: savağ. sovağ.
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-gərəksiz yerə uzatmaq: sallamaq.
-boşuna, gərəksiz yorqunluq: dolbat. tuğbat.

qərəqtən

-gərəkdən, ehtiyacdan arda qalan nərs: artığ olan nərsə. sapan. mazad. - saxla
samanı, gələr zamanı: saxla salmanı, yetər yarmanı: atma eşiyə artığ qalanı, gələr
yarın, qılır yaranı. bu gün əlində artığ olanı at qırğa, yarın gərəyin olar.

qərəqtiyi

-nərsəni gərəkdiyi yerinə, durumuna qoymaq, yerinə gətirmək: salmaq. yadından çıxmasın, qapının dalın sal. - qabına salmaq: gərəkdiyi qarşıtı vermək. bunu ona salanmadım.

qərən

gərən. 1. gərcik. gərəçi. gərəşi. gərəti. qazıl. qatıl. gircik. girəçi. girəmbə. girən.

girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul. 1. mütdəd. -bir gərən: bi gərən: bir ara. bir zaman. bir
mütdəd.

qərənti

siqorta < saxurta. saxurtuq. saxtuq. (saxurtlama < saxlamaq. qorumaq). bimə.
tə'min. zəmanət. təzmin. vəsiqə. əmniyyət. məsuniyyət. asayişi xatir. itminan.

qərərqli

-işlələnəcək nərsə üçün gərərkli olan bəlirli ortam, quşağ, şərayit: (tutam. hal.
qıvam): tav.

qərəsiz

-dağ dərəsiz, süt kərəsiz (olmamış).

qərəşi

gərəşi. gərcik. gərəçi. gərən. gərəti. qazıl. qatıl. gircik. girəçi. girəmbə. girən.

girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul.
qərətə

-bir işi bir kərədə, yerli dibli eləmək: sıpqırmaq. çıpqırmaq.
-bir kərədə daşınan yük: sürgə. çatı.

-bir kərədə dişlə qoparılan bölüm: dişləm. tikə. -bir dişləm ət, çörək: bir tikə ət,
çörək.
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gərəti. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. qazıl. qatıl. gircik. girəçi. girəmbə. girən.

girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul.
qərəyə

-bu gərəyə, məsələyə bağlı, mürtəbit bu sorun toxay.

qərəyi

- gərəyi kimi danışmaq: sözünü bilmək.
-gərəyi kimi: sallısoplu. sallı sartlı. dosdoğru.

qərəyintən

-gərəyindən, tanğından, həqqindən az olan: payaltı. dəğəraltı.

qərəyit

gərəyit. təpgi. təpgü. güc. zor. icbar.

qərib

-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən:
dönük verərək. dövr vuraraq) .

qərilmək

gərilmək. dartılmaq. quyrulmaq. qurulmaq. - quyrulu yaya yiyə çıxan: müfdə xor. soyuq vurub belim qurulub. - canın quyrulsun: öləsən!. öləsi ağrıya düşəsən.

qərinmək

gərinmək. yaylanmaq. yaysanmaq. yay kimi çəkilmək. dartılmaq.

qəriş

gəriş. kəriş. sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. ağır, iti yoxuş. sinəkeş.

qəritmək

gəritmək. 1. təpgitmək ( < təpmək: itmək). gücətmək. darıtmaq. dürtmək.

dürtdəmək. zorlamaq. icbar edmək. -məni bu yola təpgidən yoxudu. 1. yasmaq.
yazmaq. açmaq. göndərmək. ezam edmək. pəxş edmək. -yasılmamış yasdan
(yaydan. kamandan), ox atılmaz. -ölkələrə qoşun yasdı. -yaşın yasmaq: sirrin açmaq.
-çadırlar yasıldı, saçaqlar açıldı, sürən şölən quruldu.
-işdən yasılmaq: işdən qurtulmaq, boşalmaq.
-yasılmış iş: boşlanmış, bıraxılmış, tərk olunmuş iş.
-ox gəritmək: saplamaq. oxu yaya qoymaq.

qəriz

kəriz. 1. kəhriz. güdür. (suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar.

mürtəbit araxlar. - güdürün dəngərin yarçıq aç. - güdür açmaq: kərdilər, quylar,
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neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq. 1. sınğar. sinək.
-üstü örtülü arx, kəriz, kəhriz: sarap. sarab. sarqağuc.

qərq

-qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək: ağnamaq. - salı ağnamaq: qayığı,
gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək.
-qərq edmək: sınğıtmaq. basıtmaq. çökütmək. boğutmaq. dərinliyinə aparmaq.
-qərq olmaq: boğulmaq. sınğmaq. batmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq. gömülmək.
basınmaq. çökmək. oturmaq (təhnişin) dərinliyinə gedmək.
-qərq olmaq: sinmək. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. bürünmək. - dağlar alaqan ışığa
sınğmışdı.
-qərq edmək: suya soxmaq. (soxmaq: batırmaq).

qərqanası

-toxuma kərxanası : toxuc. toxmac. çulğac. arğac. hörgüc. hörüc. nəssaclıq.

qərqə

-gərgə gərgə: gərə gərə. çərgə çərgə. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə.
bizə bizə. sərə sərə. dərə dərə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.

qərqərə

1. sarqac. tuğqac. fırqac. topara. mağara. bobin. məkik. 1. sarman (> sərmən).
topara. bobin.
-topara, qərqərə sapı, teli: sapqıl. tək qat sap.

qərqərə

dövələ. dövlə. tövlə. bağara. topara. bobin.

qərqərəni

- o qərqərəni sağıb bu birinə sar. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1.
dolamaq. 1. doldurmaq).

qərqiq

gərğik. ərrik. gərrik. erik. yerqın. yerğan. ərgən. erğin. erən. açıq, gənəbol yer.

(fəlat) (pəhn. qustərdə).
qərqin

gərgin. 1. çəngin. qarqın. qağır. ağır. (# səngin. dəngin. dərgin. tərgin. yumuşaq.
mö'tədil. musaid. mürəttəb). 1. çağlı. çağıl. sallı. 1. daranğ. darınğ. darğın.

dartılmış. (sift. səxt) möhkəm. gəvşək, şol olmayan.
- gərgin, dar düğünə düşmək: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. quyruğu qapı
arasında qalmaq.

-gərgin (fovqüladə) durum: ürk.
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-gərgin, iti, qəvamlı nərsənin boşalması, gəvşənməsi: sulanmaq. suvlanmaq.
suflanmaq. sovlanmaq.

qərqinləşmək

gərginləşmək. çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq.

qərqinlətmək

gərginlətmək. qarışdırmaq. qarmaq. tədirginlətmək. dalqatmaq,

dalqalandırmaq. çalxamaq. müşəvvəş edmək . -qamuoyunu (imumi əfgarı)
tədirginlətmək, gərginlətmək, müşəvvəş edmək.
qərqinliq

gərginlik. sal.

qərqinliqtən

-gərginlikdən düşmək: sınğımaq. sınğışmaq. (aşağ) düşmək.

qərqürmək

gərgürmək. sarqurmaq. qarqurmaq. sərgürmək.

qərmə

kərmə. sığıma. yabba. təzəklə saman sığmasından, qarışığından yapılan

yanacağ.
qərmək

gərmək. 1. sərmək. dərmək. 1. sərmək. sərimək. əsnətmək. çəkmək.

keşətmək. - bu ip sərdikcə sərilir. 1. tutmaq. asmaq. çəkmək. örtmək. pəncərələrə tutu (pərdə) tutmaq. -əğnivi tut, hava soyuğdu. -yaprağları çiğ tutmuş. dəmiri pas ututmuş.
-xərmən savırma kürəyi: yapa. səkov ( < səkmək: atmaq).

qərmən

xərmən. 1. tıqnaz. tıkaz. tınaz. tıyaz. yığın. çoğa. kültə. kürmən. kümür. 1.

ortun. -sığac işi irməz, ortun təpmək. (işi irməz: işi değil). (təpmək: döğmək). (sərçə
işi değil xərmən döğmək). (sığac: sındılac. sığdılac. ötücü quş çeşiti).

-çalı çırpıdan yasanmış xərmən sürgəsi: sürgü. sürgə.
qərpətin

kərpətin. sapaqar.

qərpiç

kərpiç. sındığ.

qərpiçlərin

-kərpiçlərin aralıqların, nərsənin oyuq, açıq, dəliklərin tutmaq: dərizləmək.

qərpiçtən

kərpiçdən. -daşdan, qaş bölüklərindən, tuğladan yapılan yapı, qurqun: daşqır.

qərpiştə

xərpiştə < yarpuştaq. yarquştaq. yapı altına yerləşən yer altı otaq.

qərrahlanıb

qurralanıb. tığraqlanıb. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ
anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı),
hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq:
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tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət
götərmək (göstərmək)}.

qərriq

gərrik. ərrik. gərğik. erik. yerqın. yerğan. ərgən. erğin. erən. açıq, gənəbol yer.

(fəlat) (pəhn. qustərdə).
qərti

kərdi. salma. evlək.

qərtiq

kərtik. kürtük. kürlük. kütcə. qısa üslük. yelək. çulqa. çuxa. çoxa. xırqa. xirqə.

qərtilər

- kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq:güdür açmaq.
{güdür:(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz}.

qərtilərin

-(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar: güdür. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz. - güdürün dəngərin yarçıq aç. - güdür açmaq: kərdilər, quylar, neçə su
qaynağı arasında su yolu açmaq.

qərtiş

gərdiş. 1. yörüş. yörə, dövrə bəri dolanma. gəziş. 1. gəşt. dolaş. dolac. dönəş.

dönəc. çərx. çərxiş. döngü. döngüş. arqış. dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri,
bölgəni dönüb gəzmək. 1. gəzinti. gəşt. sürə. 1. sayrılış. saylınış. səyriniş.

səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma.
sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış. səyahət.
qərtü

kərtü. kərüt. səkit. (kəsit) > saqat. naqis. şil. çolağ. bir yanı işləməyən,

çalışmayan kimsə, nərsə.
qərüt

kərüt. kərtü. səkit. (kəsit) > saqat. naqis. şil. çolağ. bir yanı işləməyən,

çalışmayan kimsə, nərsə.
qərvan

kərvan. 1. ardış . -ardış (kərvan) birbirin ardından uzanan duru: sırasır. sırsıra.
silsilə. salsala. sap. rişdə. - dağ sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə. 1. karvan.
kərvən. sarvan. sərvən. uzanıb gedən. 1. sarıt. sərit. arqaş. 1. sarqa. (> sarva.
sarba)
-kərvan ağası: kərvançı. kərvanbaşı. sarqağa. sarban. sariban.
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada)
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-quş uçmaz kərvan keçməz: hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız
yer.

qərvanbaşı

kərvanbaşı. kərvan ağası. kərvançı. sarqağa. sarban. sariban.

qərvançı

kərvançı. kərvan ağası. kərvanbaşı. sarqağa. sarban. sariban.

qərvanın

-bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq: səğirmək.
səğrimək. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım
səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.

qərvansara

kərvansara. salsar. salsaray.

qərvən

kərvən. karvan. kərvan. sarvan. sərvən. uzanıb gedən.

qəryaq

kəryağ. kər yağı. kərə yağı. saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. səriyəğ. zarıyağ.

zəriyəğ.
qəs

1. gəs. şaqq. didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü.
sıxıcı. şiddətli. şədid. sərt. kəsgin. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran. 1. kəs. üz!.
acıt. qır. böl. qopat. oğ. poz. dəl. devir. çevir. aşıt. sındır. 1. (dad). kütöy. oyma.
buruq mor. - kütöy alma.
-ağzıva bax tikə kəs, yağdaya bax yürə kəs. (yağdaya: duruma) (yürə: tədbir)
-hərkəs: hərbiri. sayı. sayu.
- ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa).

-hər kəs: yaş yaşlı. hammı.
-hərkəs: dəğmə. -dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: hər yetən kişi öz
(içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz).

-hər kəs olma, özkəs olubda yaşa. (özkəs: şəxs. şəxsiyət).
-ağza baxıb, tikə kəs.
-çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. (çaloyu yalotu. quşoy. çalbacay. səlbə.
oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən).

qəsalət

kəsalət. kəsillik. kəsəllik. korluluq. kəsəlli. kəsəl. kəsil. korlu. korluq.

qəsçilmək

kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}. sıtılmaq . sitilmək . çıtılmaq. çitilmək. çatçılmaq.

qırçılmaq. sökçülmək. didçilmək. - gözü sitiləsi.
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qəsə

-kəsə soxmaq: doğramaq. (soxmaq: soxunmaq. vurmaq. çalmaq. salmaq).

qəsəc

kəsəc. kəsmə aracı. -diş kəsəc (diş: deş). yalağac. yalağac. qılavız. hədidə.

qəsəl

kəsəl. 1. xəsdə. sağız > sayız > sayır > sayrı. sırkav. çalığ. sağsız. naxoş. sağız sapırdısı: kəsəlin sayıqlası. 1. sərgin. salqın. yatar durumda olan. xəsdə. (#
dərgin. dirgin: asağsağlam) 1. savrıq. sovruq. zayıf. 1. xəsdə. -sürəgi kəsəl. (sürəgi:
irsi). 1. kəsil. kəsillik. kəsəllik. korluluq. kəsalət. kəsəlli. korlu. korluq.
-qoşuğ, rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə: sakın. səkin. sakqın.
-yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici kəsəl çeşiti: tifus. tüfüs. tüpüs. türpən.
turpan. tırpan. tifo.
-gövdədə kök salıb sürütlərin (qolların, tellərin) gövdənin hər yanına sala kəsəl:
sürütən.
-irinləyib, irini süzən əşsi, yanaçı (cinsi. muqaribəti) kəsəl: süzək. süzənək {(>
suzak (fars)}. ( < süzmək).
-yatıracaq, qorxunc ağır kəsəl: yatığ. -səni görüm yatığın olmasın. -yatığ vurmuş.

qəsələ

-{kəsələ dərman tapıldı, armana yox. (armana: təmbələ)}. ərik yuxudan qalxınca,

irik yürbay. (təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar). (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

qəsəli

-quşkəsəli: bir at kəsəli.
-bir at kəsəli: quşkəsəli.
-saçağ kəsəli:saçat. saç çat. saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli.
-saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli: saçat. saç çat. saçağ kəsəli.
-sınır kəsəli: darqınlıq. sınır, əsəb kəsəli. əsəbilik.

-burun suyu dayanmada axan soyuğdəğmə kəsəli: suzam. sucam. zükam.
-qadınların aybaşı kəsəli: suruğ. sürük.
qəsəlin

-sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac)
çubuğu: sancı oxu.

qəsəlinə

-quduz kəsəlinə tutulmaq: quduzmaq. qudurmaq. qurçanmaq. azmaq.

qəsəllənmək

kəsəllənmək. sarılanmaq. sarı gətirmək.

qəsəllərintən

-çiğər kəsəllərindən: salğımqara.
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qəsəllərintən

-sığır kəsəllərindən: yanıqara.

qəsəlli

kəsəlli. kəsillik. kəsəllik. korluluq. kəsalət. kəsəl. kəsil. korlu. korluq.

qəsəlliq

-pozuq yeməkdən töryən kəsəllik: yemçalığı.

qəsəlsiz

-kəsəlsiz, saqatsız olan: salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım.
səhhətli.

qəsəm

kəsəm. sapam. savam. ayrım. ayırım. çala. 1. dalqıc. 1. çiğ. fəsl. movsim.

mövsim. 1. dalqı. fərq. 1. fəri. fəri'.
qəsən

kəsən. uçurquş. uçurquc. söndürən. toxdadan. -od uçurquc: od söndürən. -ağrı
uçurquc: ağrı toxdadan. ziddi dərd. müsəggin.

-şumda kəsən qoşumu, sonda çəkməz qoşunu. (qoşumu: şərti). (çəkməz qoşunu:
savaşa qalxmaz).

qəsən

-şəpəkəsən: dalqakəsən. şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran. dalqabasan. dalqaqıran.
salpaqıran. yalpaqıran. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.
-yolkəsən: salğınçı.
-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.
-it hürər çörəyin kəsər.
-iki ağızlı balta kəsər: salma.

qəsər

kəsər. kəsgi. tiyə.

qəsərli

kəsərli. sürşük. süyşük. sivişik. sirşik. sırşıq. sürülü. üstün. gedərli. -baş başdan
sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü.

qəsəs

kəsəs. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs.

qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
kəsmənti. xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt.
bıçqıt. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.
qəsəsiyə

kəsəsiyə. kəsmiş olaraq.

qəsətəqana

xəsədəxana. sağalıq. bimaristan.
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kəsəvəz. kəsəvzə. kəlcik. kəlkəpcə. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi.

gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik.
girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan. qırışqan. qılpçı. qıpçı.
qulpçı. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq. taxılan.
taxılqan. fizul.
qəsəvəzliq

kəsəvəzlik. kəsəvzəlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. girişginlik. girişiklik.

girişginlik. girəmbəlik. girləklik. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik. girqıclik.
girintilik. girnillik. girnişlik. girginlik. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq.
soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qəsəvzə

kəsəvzə. kəsəvəz. kəlcik. kəlkəpcə. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi.

gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik.
girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan. qırışqan. qılpçı. qıpçı.
qulpçı. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq. taxılan.
taxılqan. fizul.
qəsəvzəliq

kəsəvzəlik. kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. girişginlik. girişiklik.

girişginlik. girəmbəlik. girləklik. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik. girqıclik.
girintilik. girnillik. girnişlik. girginlik. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq.
soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qəsib

-nərsni yarma, kəsib açmaq üçün kəsici arac: sında. cərrahlıq piçağı. neştər.
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.
-sonundan izləb, iz kəsib düşmək: çox yaxından izləmək.

qəsici

-çox incə, iti, kəsici arac: tiğə. jilet.
-nərsni yarma, kəsib açmaq üçün kəsici arac: sında. cərrahlıq piçağı. neştər.

qəsiciliyin

-nərsənin dişi ilə uğraşmaq, dişliyin, kəsiciliyin ititmək: dişəmək. dişələmək.
dişəvləmək. -ərə dişələmək.

qəsiq

kəsik. 1. yala. yələ. sala. sadə. yalnız. ancağ. təkcə. təki. sal. salt. fəqət. sırf.

sirf. mütləq. münhəsirən. 1. naqis. -nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik,
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naqis olmalıq: küs. çüt. qıt. götürüm. saqat. çotur. çolaq. çalaq.

-nəsli kəsik, qırıq: əxdə. tutuq. əbtər.
-uzun, dar kəsik, dəlik: yırtmac. yarıq.
-qasıq qusuq, kəsik küsük qalmış: gürdürkücük. kürdürkücük. yarım yamalaq.

qəsiqliq

kəsiklik. üzüklük. qırıqlıq. münqətelik.

qəsil

kəsil. 1. sayır. -çox kəsil: dala sayır. {dal: tala. dala. çox. cüda (özbək)}. 1. kəsəl.

kəsillik. kəsəllik. korluluq. kəsalət. kəsəlli. korlu. korluq. 1. düşgün. çökəl. sayrı.
məriz.
qəsiləcəq

-kəsiləcək, qurumuş, odunluq ağac: yatır. -bu bağda yatırlıq ağac yoxdu.

qəsilən

-göndən, parçadan, bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə,
(dəval): yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.
-kəsilən ağacdan yerdə qalan bölüm: kütük. kötük. oturqa.

qəsilərəq

-göndən yarılıb, kəsilərək yasanmış qayış, nərsə: yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq.
yarımaq).

qəsilib

-kəsilib atılan tük: telcigi. telciyi. qılcığı. -bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş,
bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış. (dönüyü: xaini).

-qış üçün qavrılmış, duzlanıb qurutulmuş (kəsilib savılmış, hazırlanmış) ət: sovum.
savım.

-güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum.
soxma. qoğurma.
-ucu kəsilib, alna bıraxılan saç: qırxma. kəsmə. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.

qəsiliq

kəsilik. tapu. ağalıq. tutuğluq. tutluq. malikiyyət.

qəsilliq

kəsillik. kəsəllik. korluluq. kəsalət. kəsəlli. kəsəl. kəsil. korlu. korluq.

qəsilmək

kəsilmək. 1. uçuqmaq. -axar suyu uçuqmasın, açıq könlün darılmasın. 1.

daşılqamaq. qət olmaq. -bu yol aradan daşılqayır. -sular tez tez daşılqayır. -ilşgi
yolları daşılmadan. 1. ayrılmaq. qırılmaq. dayanmaq. daşqınmaq. (dışarılmaq.
dışa düşmək) (bir gedişin, gəlişmənin, yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması).

daşralmaq. 1. sığınmaq. çəkilmək. - qoyunun sütü sığmış.
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-kəsilmək üçün ayrılan malqara: sovum. savım.
-səsi kəsilmək: doncıqmaq. (tıncıqmaq: tınsıqmaq. tıxcınmaq. bıqqınmaq. tını, nəfəsi
kəsilmək).

-tını, nəfəsi kəsilmək: tıncıqmaq. tınsıqmaq. tıxcınmaq. bıqqınmaq. (doncıqmaq:
səsi kəsilmək).
-səs səmiri kəsilmək: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. olduğu yerdə cummaq,
qurumaq, donmaq.
-arası kəsilmək: səkləmək. durmaq.
-kəsilmək üçün ayrılan, bəslənən davar: sökələv.

qəsilməsi

-nərsənin birdən kəsilməsi: . sındırmaq. qırmaq. - ölüm qonmadan, yaşam
sınmadan, ed iygilik.

qəsilmiş

-kəsilmiş nərsədən görünən üz: silət. yalıt.
-tını üzülmüş, tini kəsilmiş: nəfsi (ruhu) uçmuş (ölmüş), nəfəsi biçilmiş.

qəsimi

-güz kəsimi: sovum. savım.

qəsin

- kəsin sapın: hər kəs. hammı. (sapın: sayın. hər. tamam. həpsi).
-kəsin, tam olaraq: kəsinliklə. sağday. sayaq. sıyaq. tamam. tamı tamına. eynən. buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi.

qəsinit

kəsinit. düz. tamamən. tümüylə. durşuna. doğrus. dursun. səhihən. dürüst.

eynən. əksiksiz. mükəmməl. bütün. -aldığımı düz verdim sizə. -nə eşitmişdim, düz
ona çatıdırdım.

qəsinliq

kəsinlik. sıxılıq. sərtlik. bərklik.

qəsinliqlə

kəsinliklə. 1. sən öl. sən öləsən. əslən. heçin. heç vax. 1. sən sən ol. sən olsan
(> sən öləsən) dibindən. heç bir çağın. heççağun. heçin. 1. kəsin, tam olaraq.

sağday. sayaq. sıyaq. tamam. tamı tamına. eynən. - buyruqlayız sağqoy yerinə
yetirildi.

qəsintiyə

-kəsintiyə uğramaq: səğmək. aralıq vermək.

qəsir

kəsir. 1. kəsit. qısıt. küsüt. küsür. (# qusut: artıq). 1. ziyan -yavuz sirkə küpünə
kəsir eylər.
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kəsirli. yarmaçalıq. qusurlu. nüqsanlı. naqis. -yarmaçalıq min işdən, doğru bilsən
yeğ bir iş.

qəsirsiz

kəsirsiz. salbas. bir əl əksiksiz. tamam. bütün. kamil. naqis olmayan.
- sözü yox. çox gözəl. yoğlaz. heç kəsirsiz. mükəmməl.

qəsişər

kəsişər. üz üzə gələr . -yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz üzə gələr). (yaşam boyu
biriylə daha üzləşmək çox olasıdı).

qəsişin

kəsişin. şaşı. çaşı. çapraz. çeri. alaqaraq. alqaraq.

qəsişmək

-başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq.
sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə
dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin,
alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

qəsit

kəsit. 1. > saqat. səkit. naqis. şil. çolağ. kərtü. kərüt. bir yanı işləməyən,

çalışmayan kimsə, nərsə. 1. kəsir. qısıt. küsüt. küsür. (# qusut: artıq). 1. kosıt.
kosat. kasat. kütə. kütəl. körüz. koruz. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl
> keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan.
qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq.
qəsitmək

kəsitmək. düşlətmək. azaltmaq.

qəsqi

kəsgi. kəsər. tiyə.

qəsqin

kəsgin. 1. çapıq. atıq. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək. 1. savan. savın. (təpici. iti).

yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. gözü açıq. oxuğan. savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş.
ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı. 1. sürət. sürən. iti. irtin. 1. didiz. tiz. tünd. dartız.
qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı. şiddətli. şədid. sərt. gəs. şaqq.
bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran. 1. dişli. uclu. öclü. iğnəli. toxcanlı. toxnaqlı.
sızatan. odlu. acı. yaxıcı. (əziyyətli. əzablı. sarqıçlı. sarqıslı. rişxəndli. kinayəli.
tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar. müzhik. nişdar).
- kəsgin qılıc dil durur, qansız izsiz öldürür
-sivri, kəsgin, uzun, iti, biz olmayan: küt. küs. çüt. qıt.

qəsqinləşmək

kəsginləşmək. sancıqınmaq. saşqınmaq. itiləşmək. dəlicinmək. dəlici olmaq.
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qəsqinlətmək

kəskinlətmək. dişəmək. dişgəmək. (diş <> deş) diş açmaq. dişlərin ititmək.

qəsqinliyin

-kəsginliyin itirmək: suvsımaq. susımaq. yumşanmaq.

qəsqiritmək

kəsgiritmək. ucqurlamaq. ucurlamaq. ititmək. sivritmək. uc açmaq.

qəsqit

kəsgit. kartək. sapqal. çapqal. 1. quruyub yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli,

güdə arac. 1. suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı.
qəsqiyə

kəsgiyə. zərərə. -bir kəsgiyə, zərərə üzləşmədən doğan qızqınlıq, hirslilik: quyruq
acısı.

qəsləmə

kəsləmə. sınırlama. qıslama. qıtlama. sınırlama. azaltma.

qəsmə

kəsmə . 1. > təsmə < bağ. 1. alına düşən saç. kəkil. kakil. pərçəm. 1. çalağ.

çaqqul. çəkgül. qaqgül. kakil. qırxma. pərçəm. zülf. 1. qırxma. ucu kəsilib, alna
bıraxılan saç. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.
-diş kəsmə qarın açmaz tikə:çındır.

qəsmək

kəsmək. 1. sapmaq. çapmaq. 1. sıtmaq . sitmək . çıtmaq. çitmək. didmək.

qırmaq. sökmək. yencmək. 1. sovmaq. soğmaq. savmaq. qırmaq. 1. uçurmaq.
qaytarmaq. -tın uçuran yoxuş. tın uçuran acı (bibər). -ümid uçuran sav sorağ (xəbər
ötər). 1. yazmaq (yarmaq) ayırmaq. açmaq.
-nərsəni iticə kəsmək, qırmaq: saltmaq. - danışmağa qoymadılar, sözün siltədilər.
-ilgisin kəsmək: quyruğun düğünləmək. işinə son vermək.

-kəsmək üçün yedirtilmiş heyvan: soxum. soxlum.
-kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş davar) kəsmək:
soyuşlamaq. söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq. sevişləmək.

-nərsəni bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, keçmək, dalı qoymaq: sovmaq. soğmaq. soruq sınavı (imtahanı) sovdı. -içib yeyib sovmaq: heç bir nə geri bıraxmamaq. -dağ
daşı sovub keçdi.

-nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq: sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək. səvritmək. -bu işləri ilə qalan qulan
sevgimi sıyrıtdı.
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-təpəsindən vurmaq, çırpmaq, kəsmək: təpəsləmək. tapaslamaq.
-nərsəni girdə girdə kəsmək: tomrutmaq. boğnatmaq. yumrutmaq.
-tomur tomur, həlqə həlqə, girdə girdə kəsmək, edmək: tomurlamq.
-qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ qarışığından yapılan ota,
dərman: yağlıqara. -yağlıqara türkəçara otadır.

-dişi kəsmək. dişi ötmək. usu (ağlı) çatmaq, qəd vermək.
-kar kəsmək: yaxmaq. yaramaq. yarqamaq. düşülmək. düşü olmaq. düşəlmək.
faydalamaq. şifalamaq. -bu darı ağrıya düşüldü: kar kəsdu. -sizin sözüz bu işlərə
düşülməz, oxun boşdu, daşın bərkdi deşilməz.

qəsməqtə

-ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli,
çəlik arac: dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə.
torpu.

qəsmən

kəsmən. sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. 1. gəriş. kəriş. ağır, iti yoxuş. sinəkeş. 1.

böyük, düz, qayaq qaya. 1. seldırım. dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən
ağır coşqun, sel.
qəsmənti

kəsmənti. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı.

qırcıq. qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı.
xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt.
kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.
qəsməz

-kəsməz olmaq: əzilib ötgürlüyü, itiliyi qayıtmaq, gedmək. kallaşmaq. dağılmaq.
dağalmaq. döğülmək.

qəsmib

-nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib,
qabaqkındanda kötüyə gətirmək: quşa bənzətmək. quşa döndərmək.

qəsmiş

-kəsmiş olaraq: kəsəsiyə.

qəssəq

- buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa. (daş salsan quyuya, bulduraman
(pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz).

qəssinmək

kəssinmək. tüşlənmək. azalmaq.
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xəsdə. 1. sərgin. salqın. yatar durumda olan. kəsəl. (# dərgin. dirgin:
asağsağlam) 1. kəsəl. sağız > sayız > sayır > sayrı. sırkav. çalığ. sağsız. naxoş.
- sağız sapırdısı: kəsəlin sayıqlası. 1. kəsəl. -sürəgi kəsəl. (sürəgi: irsi).
-xəsdə baxıcısı: sağıdar. sağdar. sağlar. yağdar. yağlar. saxçı. ardıc. (ardında olan.
muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq: pərəstarlıq)
- çox xəsdə. sap sökəl: (sap: çox).
-qoşuğ, rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə: sakın. səkin. sakqın.

-(təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar). (ərik yuxudan qalxınca, irik yürbay).
{kəsələ dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox}. (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

qəstələnib

- xəsdələnib çox tez ölmək: quş olub uçmaq.

qəstələrin

-xəsdələrin yanında qoyulan işəklik: kaşuv. sıs. sız. sığsıq. qarurə.

qəstəliq

-yoluxucu xəstəlik: sarqın. salğın. yapışqan. yoluğqan. yoluşqan.

qəstərə

kəstərə. kəstərək. təstərə. dişdərə. dişdərək. dişdara. dişdaraq. əğə. ərə. ağac,

dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik
arac. torpu.
qəstərəq

kəstərək. kəstərə. təstərə. dişdərə. dişdərək. dişdara. dişdaraq. əğə. ərə. ağac,

dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik
arac. torpu.
qəstəti

kəstədi. xəstədi. -söz deyəndə usdadı, iş diyəndə kəstədi.

qəstinə

kəstinə. əksinə. təpzinə. tərsinə. kivzinə. qarşına. ziddinə. -indi daha təpzinə
davranma çağı yetdi ya.

qəstirmə

kəstirmə. 1. anıqlaşı. dəğər biçmə. dəğər vermə. dəğərləndirmə. appreciation.

1. sağday. sayaq. sıyaq. ələlfəda'. muxlis.
qəstiyin

-əkdiyin biçilir yarın, kəsdiyin olacaq payın.

qəşənq

qəşəng. 1. satanğ. gözəl. 1. saya. sayağı. sığıl. sığın. sıyıl. sıyın. gözəl. sulum.

yaxcı. - çox sığıl uşaq.
qəşişlər

-vəkillər, kəşişlər, xanların geydikləri gənə bol üslük geyimləri: gürdə. kürdə.
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qəşləmək

xəşləmək. savlamaq. açıqlamaq. faşlamaq. (# saxlamaq: gizləmək. örtələmək) .

qəşş

tutnağ. tutunağ. sər kəsəli.

qəşt

gəşt. 1. gərdiş. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. çərx. çərxiş. döngü. döngüş. arqış.

dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri, bölgəni dönüb gəzmək. 1. gəzinti. gərdiş. sürə.
qət

-sərə qət: (sərəqət). sala qat. (salaqat). sərəqət. çatı ortasında boş qoyulan qat. salaqatda quş yuva qurub.
-sərə qət: salaqat (sala qat). çatı ortasında boş qoyulan qat. - salaqatda quş yuva
qurub.

qətəh

qədəh. satqın < sağtın. küp. xumrə. piyala. kasa. sağraq.

qətəqən

-qədəğən edmək:sakıtmaq. məmnu', movquf edmək.

qətər

qədər. sayı. dərək. - veridiyin sayı al. - bu sayı verəməm.
-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,
güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).

qətərqi

-bu qədərki: salt. ancaq. böylə ki. bu dəğər ki.

qətərləniş

kədərləniş. kidirləniş. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc.

qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış.
qətərlənmək

kədərlənmək. kitirlənmək. sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək.

tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü)
oysalanmaq. qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. darılmaq.
qətərləntirmək kədərləndirmək. kitirləndirmək. sanartmaq. sanatqarmaq. sanalatmaq.
sanışıtmaq. düşündürmək. üzmək. üzütmək.
qətərli

kədərli. kitirli. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli ( <
düd: tüstü) munğlu. darqın. könük. matəmli. təəssüflü.

qətərsiz

kədərsiz. çitsiz. kitsiz. qussəsiz. -yaşamın çitsiz, cətinsiz olsun (cətinsiz:
problemsiz).

qətərtən

-qayğı kədərdən kitirdən arığıb çürümüş: sortun.
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gədik. 1. yar ( < yarmaq). 1. yart. dar yol, küçə. 1. sokak. soxaq. sovaq. savağ.
(1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). sökük. daş duvar

arasından açılan yol. (surax (fars)}.
qətiqlərinin

- bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay, çıxıntısı çoral (çoral: güc). (saysov:
göründüyü kimi olmayan).

qətirən

-neçə ucu bir araya gətirən, birgəşdirən nərsə: top. ocaq.

qətirib

- söz gətirib aparmaq: söz daşımaq.

qətirilən

-sellə yellə gətirilən süpürüntülər: sürtük.

qətirilmək

-bir araya götürülmək, gətirilmək: tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.
yığınmaq. -döğüşə tümənlər döğüşçü tökündü.

qətirilmiş

-gətirilmiş, göndərilmiş, qurulmuş, qoyulmuş olan nərsə: salıntı (atıntı).
-yel, su ilə gətirilmiş, dağılmış, salınmış, atılmış olan:salıntı (atıntı). - salıntı
küçələri qapamış.
-başqa yerdən gətirilmiş: salma. gətirmə. - salma görənək. - salma din (: başqa
yerdən gətirilmiş rəsm, dəb, din). -salma su: çəkilmiş arx.

qətirir

-yalan yalanı gətirir.

qətirmə

gətirmə. salma. başqa yerdən gətirilmiş. - salma görənək. - salma din (: başqa
yerdən gətirilmiş rəsm, dəb, din). -salma su: çəkilmiş arx.

qətirmək

gətirmək. 1. gətgirmək. dəğirmək. dəğgirmək. təkdirmək. təkirmək. yetirmək.

yetgirmək. (təkizmək. təkdizmək. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək.
yetizmək. yetgizmək) çatdırmaq. çatğızmaq. çatğıtmaq. -bunu ona təkiz. 1.

daşımaq. daşınmaq. 1. sürmək. sürgütmək. çıxartmaq. -yarsı ət sürmüş: artığ ət
gətirmiş.
- ələ gətirmək: ələ salmaq. (sarımaq: sərimək. salmaq. salıtmaq. salımaq).

-bir işin başlanqıc gərəklərin yerinə gətirmək, hazırlamaq: saçaltı yapmaq.
-nərsədən (nərsə kimi) sana (hesaba) gətirmək, qoymaq: sağınmaq. sayğınmaq.
sayınmaq. təsəvvür, fərz edilmək. - sizin bu tavşızı (davranışızı) yaxcıdanmı,
kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq
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sağınır.
-nərsəni gərəkdiyi yerinə, durumuna qoymaq, yerinə gətirmək: salmaq. yadından çıxmasın, qapının dalın sal. - qabına salmaq: gərəkdiyi qarşıtı vermək. bunu ona salanmadım.
-gözünə gətirmək: saçılamaq. imgələmək. sağınmaq. səğinmək. təsəvvür edmək. yuxuda belə bu günləri saçılayamazdım.

-ürək sözlərin dilə gətirmək: sağınmaq.
-sarı gətirmək: sarılanmaq. kəsəllənmək.

-gündəmə, güncələ gətirmək: sorutmaq. soru, məsələ kimi ortaya qoymaq.
aktuallaşdırmaq.

-sözə gətirtmək: sözlətmək. danışdırtmaq. -onu kimsə sözlətəməz: ondan kimsə söz
ala bilməz.

-nərsəni diş biçiminə gətirmək, soxmaq: diş düzəltmək. dişəmək. dişələmək.
dişəvləmək. dişələtmək.

-üzə gətirmək: dilə gətirmək.
-üz üzə gətirmək: ucraşdırmaq. qarşılaştırmaq. raslaşdırmaq.
-yerinə gətirmək: tutmaq. uyutmaq. qılmaq. qurmaq. bərquzar edmək. -toy tutmaq. duzağ tutmaq: incitmək. -oruc tutmaq. -sizin buyruqlarızın hamısın tutduğ. -qanunu
tutun. -qanunu tutulmayan ölkə.

-bir araya gətirmək, tikmək: təpcəmək. tapşatmaq. yapşatmaq.
-bir dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək: sürmək. sürümək.
düzmək. düzümək. sızılamaq. seziləmək. düzələmək. doğrulamaq. həmahəng edmək.

qətirmiş

- sel gətirmiş odun: salıntı ağac. - salıntı salqı: verilmiş sorağ, xəbər.

qətirsə

-tuş gətirsə yağdırar, tuş batırsa (batır isə) caydırar. (tuşu: bəxti).

qətirtiyi

-selin süpürüb gətirdiyi nərsələr: silinti. sıyıntı.
-selin gətirdiyi, saldığı nərsə: salındı. selindi.

qətizmək

gətizmək. gətgizmək. dəğizmək. dəğgizmək. təkizmək. təkdizmək. yetizmək.

yetgizmək.
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gətgəş. gətrəş (qatarlaş). tirkəş. tirkəş. dizgəş. cərgəş. sırqaş. səf çək. səfə,

sıraya, xəddə keç.
qətqirmək

gətirmək. gətgirmək. dəğirmək. dəğgirmək. təkdirmək. təkirmək. yetirmək.

yetgirmək. (təkizmək. təkdizmək. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək.
yetizmək. yetgizmək) çatdırmaq. çatğızmaq. çatğıtmaq. -bunu ona təkiz.

qətqizmək

gətizmək. gətgizmək. dəğizmək. dəğgizmək. təkizmək. təkdizmək. yetizmək.

yetgizmək.
qətquta

-kətxuda yardımçısı, köməkçisi, maavini, vəkili: kətgüdəyeri. kitgüdəyeri.
kətxudayeri. qaqayyeri. darqayeri.

qətqutayeri

kətxudayeri. kətgüdəyeri. kitgüdəyeri. qaqayyeri. darqayeri. kətxuda

yardımçısı, köməkçisi, maavini, vəkili.
qətqütəyeri

kətgüdəyeri. kitgüdəyeri. kətxudayeri. qaqayyeri. darqayeri. kətxuda

yardımçısı, köməkçisi, maavini, vəkili.
qətlənərəq

-qapağı üstündə qətlənərək qapanıb açılan qutu çeşiti: sındığ. sandığ.
-neçə qətlənərək yığılan nərsə: . sındı. qətli. - sındı çəlik: neçə tikədən oluşub,
tikələri birbiri içinə girib, yaxud üst üsdə qətlənərək yığılan əsa.

qətləyib

-qətləyib yana çəkmək: sıpatlamaq. çıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. sırıtlamaq.
çırmamaq. çırmalamaq. qaldırmaq.

qətli

sındı. neçə qətlənərək yığılan nərsə. - sındı çəlik: neçə tikədən oluşub, tikələri
birbiri içinə girib, yaxud üst üsdə qətlənərək yığılan əsa.

qətrə

tamşı. damcı. sarqıntı. -bir tamşı: bir qətrə. -qıt qıt (qətrə qətrə), çək çək, damcı
damcı dalamaq: süzələnmək. sızalanmaq.

-damcı damcı qətrə qətrə axmaq, süzmək: tamışlamaq. damıclamaq. sarqınmaq. bitsədə yağışda tamışlayar: damıcı, damması qalar.

qətrəş

gətgəş. gətrəş (qatarlaş). tirkəş. tirkəş. dizgəş. cərgəş. sırqaş. səf çək. səfə,

sıraya, xəddə keç.
qətrini

-sağlığın qədrini bilgil, xəsdə bolmasdan burun. (bolmasdan: olmasdan). (burun:
qabaq. ön).
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-nərsənin qırağın qəddəmək: sarpıtmaq. çevirmək. döndürmək. - şalvar qollarının
ağzın sarpıtıb girdi suya.
-yuxarı qəddəmək: sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək.
sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq.
çığmalamaq. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

qəttli

kətli. kəndli. tarğan (moğ). taran. əkinçi. dikgən > dehqan.

qətu

-sarığsız qabağ, kədu: dal qabağ. (dal: lüt. boş. çıplaq).

qəv

gəv. giyev. görəgən. gözəgən. güvəgən. güvey. güveyi. güvəy. güyəv.

kürəkən. körəgən. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. -giyev var eli
öğünər, giyev var elə öğünər.

-təlim yorub, gücün kəv: çox yorub gücdən sal.
qəvamlı

-gərgin, iti, qəvamlı nərsənin boşalması, gəvşənməsi: sulanmaq. suvlanmaq.
suflanmaq. sovlanmaq.

qəvçəl

kəvçəl. kəfzəl> keçəl. daz. kaz < kavz < kavuz. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq.
dazalaq. 1. saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq.

çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1.
bitəksiz. bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl.
qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz.
çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl.
qəvçəşmək

kəvçəşmək. kəvçişmək. keçəlləşmək. kəlləşmək. dazqarmaq. qazqarmaq.

dazarmaq. qazarmaq. dazqaşmaq. qazqaşmaq. dazqışmaq. qazqışmaq.
dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq.
qəvçişmək

kəvçişmək. kəvçəşmək. keçəlləşmək. kəlləşmək. dazqarmaq. qazqarmaq.

dazarmaq. qazarmaq. dazqaşmaq. qazqaşmaq. dazqışmaq. qazqışmaq.
dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq.
qəvə

-tıncıvı gəvə, sonası gəpə. (tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi).
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xəvəh (moğol) kəvəl. kəpək. kəvək (moğol) səbus < savus. savrulduqan arda
qalan aval, axal, oğal, oğuntu.

qəvəq

1. gəvək. kövül. kahıl. yatıq. yatuq. təmbəl. -yatuq kişi. 1. kəvək (moğol) kəpək.
xəvəh (moğol) kəvəl. səbus < savus. savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal,
oğuntu.

qəvəl

1. kəvəl. xəvəh (moğol) kəpək. kəvək (moğol) səbus < savus. savrulduqan arda
qalan aval, axal, oğal, oğuntu. 1. kəvəl. kal. kələş. qırbaş. qıldaq. qındır. qıldır.
daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq.
dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız. kavlaq. tüksüz. dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq.
cavlaq. qavlaq. qındır. qıldır. qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. kavlaq kişi. -kavlaq öküz.

qəvələmək

gəvələmək. güvələmək. hövülgən, tələsik çeğnəyib udmaq.
- sözü gəvələmək: bir sözü dönə dönə qaytarmaq.

qəvərə

kəvərə. gəvərə. həvərə. avara. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvzək.

kəvzən. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq.
təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.
qəvəşliq

gəvəşlik. gəvşəklik. təmbəllik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. koğluq.

kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət. rəxavət.
qəvəzə

gəvəzə. 1. sağsağan. çox danışan. baş beyin aparan. vərrac. 1. sayrağ.

sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi.
çalçənə. çərənçi. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan,
söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac). 1. çox danışan. yamşaq. yanşaq.
yanqır. çanşağ. yançı. çançı. çançağ. çanaçağ. ( < çan). -yanqırla düşən,
deyingən olur.
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qəvəzəliq

gəvəzəlik. salaqıllıq. sapaqıllıq. samaqıllıq. - onun samaqıllığın sayma.

qəvi

sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. 1. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu.

oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm.
qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin.
qəvic

gəvic. gəvik. gəvinc. gəviş. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. qırvıt. qırtıq.

kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə.
qəvicçi

gəvicçi. gəvikçi. gəvinçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi.

küfdəçi. küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.
qəviq

1. gəvik. gəvinc. gəvic. gəviş. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. qırvıt. qırtıq.
kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə. 1. gəvik. üşəngən. təmbəl . - işəngən durmuş, üşəngən
ölmüş. 1. kəvik. yasrıq. yumşaq.

qəviqçi

gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi.

küfdəçi. küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.
qəvil

-kəvil kəvil: kavıl kavıl. yap yanza. yapa yanza. yana yanza. (yanza: yenzə. yanız.
yeniz. yeni. taza). taza taza: tap taza.

qəviləşmək

sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq.

1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq.
qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək.
hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.
1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək.
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quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq.
qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.
qəvinc

gəvinc. gəvik. gəvic. gəviş. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. qırvıt. qırtıq.

kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə.
qəvinçi

gəvinçi. gəvikçi. gəvicçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi.

küfdəçi. küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.
qəvir

kəvir. 1. gəvir. gəvşək. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək.

kəvzən. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq.
təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal. 1. sarğan ( < sarı). - sarğan yer. - sarğan qamış.
qəviş

gəviş. gəvik. gəvinc. gəvic. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. qırvıt. qırtıq.

kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə.
qəvişçi

gəvişçi. gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. qırvıtçı. qırtıqçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi.

küfdəçi. küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.
qəvrəq

1. gəvrək. soruq. soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. ərik. ərim. ərip. əriç. əris.
lətif. mühibb. mulayim. 1. gəvrək. yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq.
qartlavıq. qırtlavıq. yaplavız. yaplavıq. yaprıq. əprik. qartış. qocatış. kövcüt. 1.
kəvrək. seyrək. açıq. xoşəxlaq. - belə seyrək atanı kim sevməz. 1. kəvrək.

seyrək. səğrək. səkrək. yumşaq. lətif. rəqiq. 1. kəvrək. sağ. saf. dadlı. - sağ kişi:
xoş əxlaq. - sağ su: güvara su.
-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq.
ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.

qəvşəq

gəvşək. 1. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək.

kəvzən. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq.
təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
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uysan. oyasa. oysal. 1. sürütmə. sürütlük. sürüngəl. təmbəl. (iş) yarıtmaz. 1.
salqa. solqı. solqa. şol. boş. - salqa örkən. 1. salaq. sölpük. 1. salanğ. salğıq.
salğaq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış). düşük. sölpük. 1. dursuz. durunsuz.
durumsuz. durutsuz. sölpük. sölpə. solpuq. solpa. salpıq. salpa. salxıq.
saxmış. sallaq. sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl).
-gəvşək, şol olmayan: daranğ. darınğ. darğın. dartılmış. gərgin. (sift. səxt) möhkəm.
-gəvşək, yavaş, küt, sust davranan: soyğıc. soğqıc. susqaç. təmbəl. asta. -soyqıc
işçi.

-yeyib içib yatıb gəvşək, təmbəl kimsə: soxum. soxlum.
-gəvşək tikiş: təpcəmək. təvcimək. seyrək tikiş. kök tikiş.
qəvşəqliq

gəvşəklik. təmbəllik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. koğluq. kofluq.

kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət.
rəxavət.
-uyuşuqluq, gəvşəklik edmək: sürsünmək. sürsükmək. > sümsünmək.
sürsüklənmək.
-gəvşəklik edmək: sallanmaq. sallacıramaq. salsıramaq. yapığınmaq. hövsələsizlik
edmək. təmbəllik edmək.

qəvşəmək

gəvşəmək. saşumaq. ( < saç) saçmaq. açılmaq. boşalmaq .

qəvşənmək

gəvşənmək. 1. boşqanmaq. boşqalaşmaq. loşqanmaq. loşqalaşmaq.

təmbəlləşmək. 1. qantallaşmaq. hantallaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq.
təmbəlləşmək. kövgürləşmək. kovlaşmaq. uyuşmaq. kövgürənmək.
kovlanmaq. sustalmaq. 1. yapcıqmaq. yapcıraqmaq. yapğınmaq.
yumuşanmaq. ərcinmək. ərçinmək. ərşinmək. 1. yapızanmaq. çapızanmaq.
yapığınmaq. boşalmaq.
qəvşənməsi

-gərgin, iti, qəvamlı nərsənin boşalması, gəvşənməsi: sulanmaq. suvlanmaq.
suflanmaq. sovlanmaq.
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gəvşətmək. 1. yapızatmaq. yapızamaq. çapızatmaq. çapızamaq. yapığdırmaq.

boşaltmaq. 1. loşqatmaq. loşqalatmaq. boşqatmaq. boşqalatmaq.
təmbəllətmək.
qəvşinmək

gəvşinmək. təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq,

korlaşlıq, uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək. qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq.
qımqımınmaq. qındırdamaq. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq.
qıycıqlanmaq. qıycıllanmaq. qısırlanmaq.
qəvzəq

kəvzək. kəvzən. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.

gavara. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq.
təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.
qəvzələmək

gəvzələmək. yanğırmaq. yanırmaq. çanğırmaq. deyinmək. -yan yanğıru
danışmaq: ağzına gələni, içində olanı danışmaq.

qəvzən

kəvzən. kəvzək. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.

gavara. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq.
təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.
qəymək

qaymaq. kırıxmaq. yozmaq. sapmaq. yön dəğişmək. imi, hədəfi şaşmaq.

qəyy

yanığ. qayıq. qaytıq. qusuq. istifrağ. -yanığ yanmaq: qusmaq. qaytarmaq. qəyy
edmək.

-qəyy edmək: yanığ yanmaq. qusmaq. qaytarmaq.
qəz

-batman gəz: uçma. düşün. farqına var. xəyallara dalma. -ağır otur batman gəz.

-çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. (çaloyu yalotu. quşoy. çalbacay. səlbə.
oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən).
-incə gəz, xətt: damar. sınar. şiyar. - sınarıq: gəzik. xətli.
-tarlanı üçüncü kəz sürmə: sabanvemə.
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1. qıda. yeyəcək. yeyiləcək. yeyimlik. yeyinti (istehlak) yeyim. yeməli. maaş. 1.
yem. yeyim. qida. (xurak).

qəzafə

gəzafə < qozağ. kovaz. loğaz. boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. quru söz.
(quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).

qəzan

xəzan. 1. salmalıq. yaprağ tökümü. 1. sarğan ( < sarı). saran.

qəzanə

xəzanə. təpəngi. təpənək.

qəzə

xəzə. 1. sarq bağa. sarqabağ. sulbağa. sulqabağ. > cülbək. yozun. qarayosun.

mamır. 1. suysun. su yosunu. cülbək.
qəzəq

gəzək. 1. soval. sovalğa. mahana. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. 1. ucun.

dəlil. sürgüt. mahana. üzr. -bir ucun tasar: bir mahana yonar.
qəzəqən

-gəzəgən qulluqçu, servisçi, xidmətçi: salvac. salvaz. sallab.
-gəzəgən, dolambac qonağlıq: el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan,
verilən qonağlıq. soğduc. sovduc.

qəzəl

gözəl. qəzal. gəvəzn. söğün. maral.

qəzən

gəzən. sərici. səritən. sərtən. dolaşan. səyyar.
-başızda gəzən: başızdan keçən. ağlıza gələn. -başızdan keçən hər nə: ağlıza gələn
hər nə.

-tək gəzən: yalğızaq.
-tək gəzən qurd: canavar. cənəvar. yalğızaq. yalğuzaq. -yalğızaq meşənin bükük
yerlərində olur.
-könlün gəzən: dilək gəzən. -elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş
aşmış dağları.
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).

qəzər

-doğru köşədə qalmış, yalan dünyanı gəzər.
-xəzər dənizi: quzqun dənizi.
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gəzi. gəzişmə. gəziş. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş.

salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma.
yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.
qəzib

-avara govara gəzib dolaşmaq: sırsıraqlamaq. sərsərəkləmək.
-el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman.
səpmən.

qəziqəntə

-işləyəndə qul yalı, gəzikəndə bey yalı.

qəzinmək

gəzinmək. 1. gəzmək. dalınmaq. -dal dal dalınır. -bəsdi boşuna dalındın. 1.

seyrimək. səyrinmək. vırnığmaq. vurnuğmaq.
-amacsız, avaraca gəzinmək: sürsünmək. sürsükmək. > sümsünmək. vırnıqmaq.
-açığlıqda gəzinmək, dolanmaq: sərğildəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək.
seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
-aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək: sərinmək.
pərsələmək.

qəzinti

gəzinti. gəşt. gərdiş. sürə.

-gəzinti, at, top yarışı üçün əkilmiş, becərilmiş yer: tapuğ. tapığ. patuq. çəmənlik.
qəzintiliq

gəzintilik. düzlük. (süzlük: zöhd. zühd). gərdişqah.

qəziş

gəziş. 1. yörüş. yörə, dövrə bəri dolanma. gərdiş. 1. yarqış. yarqıc. kərə. dəfə.

səfər. -iki yarqış gəldim yoxuduz. 1. gəzişmə. gəzi. sayrılış. saylınış. səyriniş.
səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma.
sovlaşma. dolaşma. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.
-başlanqıc yerinə dönülən dolaşım, gəzmə, gəziş: tuğ. tur. dolanma.
qəzişib

-birlikdə dil ağız verib, oylanıb savlanıb (düşünüb ilhamlanıb), gəzişib dolaşmaq:
uçraşmaq. -ərkək dişi ucraşar.
-yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq: seyilmək. seyrənmək. seyginmək.
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gəzişgə. gəzişlik. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. park. gərdişqah.

saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə.
seyingə. seyləngə. salyanğa).

qəzişliq

gəzişlik. gəzişgə. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. park. gərdişqah.

saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə.
seyingə. seyləngə. salyanğa).

qəzişmə

gəzişmə. gəziş. gəzi. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş.

salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma.
yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.
qəzişmək

-çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq: salyanmaq. bayralmaq.
sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək.
-umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək: səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq.
sələğləmək.
-boş gəzişmək, dolaşmaq: salqamaq. salqanmaq. sallanmaq. salqışlamaq.

qəzqinmək

gəzginmək. tezginmək. təzginmək. gicəllənmək.

qəzləmə

- sərbər gəzləmə: enli parça. (sərbər: eninə sərik, gen olan. ənli. enli) .

qəzləmək

gəzləmək. durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq. öləçləmək.

ölçələmək. çəkələmək. çəkləmək. əndazə tutmaq. -acgöz, küprük (məğrur) yer
göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.

qəzləri

- gilas kimi dolmuş gəzləri: sağuq dolu gözləyu.

qəzmə

-başlanqıc yerinə dönülən dolaşım, gəzmə, gəziş: tuğ. tur. dolanma.

qəzmək

gəzmək. 1. gəzinmək. dalınmaq. -dal dal dalınır. -bəsdi boşuna dalındın. 1.

sərimək. səritmək. sərtimək. dolaşmaq. yerimək. seyr edmək.
-avara avara gəzmək: səğirtilənmək. səkirtilənmək. siyirtilənmək. səyirtilənmək.
oyalanmaq. qurddalanmaq. - bir iş görmədən səğirtilənmək.

-boşuna gəzmək: sütrəşmək. sürtəşmək. sürütlənmək. vellənmək. -haralarda
sürtəşib qaldız.
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-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi
aralı. (aralı: ıraqdan).

qəzməz

-çıpıt gəzməz: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. ins cin ayağı çatmamış yer.
tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.
-dənsiz döşsüz aş olmaz, bilməz gəzməz baş olmaz.

qəznə

xəznə. 1. yatır götür. kan. -el elə bilir ki yatır götür vardır. -bu gedərə yatır götürdə
dayanmaz. 1. yatar. mədən. kan. gəncinə.

qəztim

-kəndimdə doğdum, kəndimdə yaşadım, qaldım, kəndimdə gəzdim, kəndimdə
ölürüm!.

qəztirmək

- səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək. salıt. səlit. söz. sorağ. sorğa. xəbər.
-göz gəzdirmək: göz salmaq. sozlamaq. süzləmək. süzürmək. sezirmək. bir qarab
qoymaq. nəzər salmaq. bərəndaz edmək. -öncə sozlayıb sonra girdi.

qib

-gib girdə: təs təgirmə.

qibi

bax < kimi.

qibləmək

kibləmək. sibləmək. sinləmək. çıplamaq. oxlamaq. önəmsəmək. aldırmaq.

dikləmək. dəğər vermək.
qibrit

kibrit (sumer). 1. sıpışqa. çıpışqa. çaxmaq. birbirinə çırparaq, vuraraq çaxır,

qor törədən nərsə. 1. kirbit. şamşa.
qic

gic. 1. gayaq. gay. -uzun yorqan qısqa ayaq, düşünəmmiyən qalar gayaq. 1.

səvgət. savğat. səhvət. səpə. çapa. səmə. (çəpələk. səmələk. avara) səvsəx.
savsax. axmaq.
qıca

kütün. köşşək. çözzək. köçəl. götür. qarqıdalı kötüyü.

qıcarmaq

qısarmaq. qırnaqlamaq. arapozmaq. arapozuculuq edmək. mızıçılıq edmək.

qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. cığallıq
edmək.
qıcarsız

qıycar. qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət. -ucursuz qıcarsız: ucsuz
bucaqsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız.

qicəllənmək

gicəllənmək. gəzginmək. tezginmək. təzginmək.
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qicəlmək

gicəlmək. səyəllənmək. səyələnmək.

qıcı

qığ. qığı. qıdı. tığ. kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi.

qıcırlıq

şişmanlıq. şişginlik. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük.
doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük.
guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.

qıcıva

qıycıva. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax.
qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə.
qapıdan. üzü bərk. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic
< sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir
yenilməz, qarşındakın caydırır.

qıç

1. geri. quyruq. dal. arxa. - quyruq ışığı: arabanın arxasında olan tormuz ışığı. 1.
sağan. saçan. satan. bacağ. gövdədə butdan ayağa dək olan bölüm.
-qıç dolağı: patava. topuğluq. topuğdan yuxarını çulqayan ayağsız geyim.

qıçı

-qıçı yoluq: duruma uyqun olmayan, geri qalmış, sapıq qılavuzluq. qılavuzçu.

qiçiq

kiçik. köçək. köçük. kövçək. kövçük. quzu. xırda.
-kiçik yağlıq: silcik. silbiç. dəsmal.
-kiçik amac, güdə yol. (yaşam güdə).

qiçiqliq

-kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr. -kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər.
(qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).

qiçiliqtə

-kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər. (kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr).
(qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).

qiçilmək

kiçilmək. darağmaq. daralmaq. qısılmaq. incəlmək.

qıçın

-iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri: yapış. -uşağ tərləsə yapış
soğıcları tez yanar. (sorğıc: soğıc: gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. zar.
sar).
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-dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq: daldaymaq. dalbaymaq.
-qol qıçın ən yoğun bölümü: uyluq. yutluq. yoğluq.
qiçitilmək

kiçitilmək. yapızanmaq. çapızanmaq. alçatılmaq.

qiçitmək

kiçitmək. 1. bulamaq. bulaşdırmaq. bələşdirmək. salaqlamaq. çalaqlamaq.

ləkələmək. onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq. 1.
yapızatmaq. yapızamaq. çapızatmaq. çapızamaq. alçatmaq. qısrıtmaq.
qırsıtmaq.
qiçiyəm

-mən kiçiyəm : mən nökərizəm. (təbriz sayağı deyim).

qiçiyiniz

kiçiyiniz. əlhəqir. ələhqər. (bu təbriz deyimi. sayqı göstərcisi).

qıçlı

- uzun bacağlı, qıçlı:atdım araları çox aralı olan. seyrək basan. seyrək bacaq. seyrək
ayaq.
-çarpı qıçlı otracaq: çarpaya < çalpaya.

-iki qıçlı nərdüvan. üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca nərdüvan. tapcanğ.
tovcan. üzüm qanasında işlənən uca çarpaya.

qif

kif. 1. sumka. sumba. tumqa. tumaq ( < tum. yum) sak. topra. torba. 1. sostav.

toslav. tutsağ. tutçağ. toxlav. tuğlav. ( < tut. tuğ). dağarcıq. çanta. torba. kisə.
məxzən. -söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.
-qıf, qoni biçimli: soyru. -soyru börk.
-çiğindən asılan çanta, kif, torba: yanğaq. yenğək. heybə.
qıfıl

salcığ. salcağ.

qifir

-əğib, kifir söz: suyuğ gəp. (suyuğ: pis. pozuq. iğrən).

qıq

qığ. 1. qığı. qıcı. qıdı. tığ. kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili,

pisliyi. 1. tığ. quru, sıxılmış kübrə, gücrə, götrə.
-uşağ dilində xıx, pis: tığ.
-dəvəçiyə xıx deməzlər, kor birinə bax deməzlər.

qıqan

qığan. qıran. oğlan. yeniyetmə. nocəvan. novcəvan. nonəhal.

qıqcaq

cıqqaq. qıqqaq. dınnacıq. qınnacıq. qırcın. qırım. azacıq. -bir dınnacıq dinlən.

qıqı

qığ. qığı. qıcı. qıdı. tığ. kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi.
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qıqqaq

qıqcaq. cıqqaq. dınnacıq. qınnacıq. qırcın. qırım. azacıq. -bir dınnacıq dinlən.

qıqqıltamaq

qıqqıldamaq. qaqanlamaq. qaqalamaq. qaqlamaq. toyuq yumurtlarkən qıt qıt

edməsi.
qıqqım

qığqım. 1. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qırıs. qırıntı. qıyıntı.

qırcıq. qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı.
kəsmənti. xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt.
bıçqıt. kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik. 1. qırqım. qırıs. qırıntı. qıyıntı.
qırcıq. töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat. aşqal. daşqal. dışqal. gövüd.
göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc. qazrac. qazraş. zibil.
qıqmıq

qığmığ. qığqım. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq.

qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti.
xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt.
kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.
qıqocılqım

-çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl.
çalıt. çəlit. sağut.

qil

1. gil. suvağ. 1. kil. tutsaq. tusaq. (tutğun: zindani). peymanə. 1. kil. sağu.
sağuq. bölmə, dağıtma qabı, ölçüsü. peymanə. məşgəfə. - qırqılım sağı:
(qırqılım: qıpqılım: başınacan) keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir
dartı, ölçü qabı.
- sağuq dolu gözləyu: gilas kimi dolmuş gəzləri.

- sağulamaq: sağu, peymanə ilə ölçmək
- sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. (sapa: sayladan. təmizləyən).

qıl

yür. qılın. -köp bilən get, özbaşınla yür. (köp : çox). (çoxuyla danış, öz bilənin ed)
- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.
-uzun saç, qıl, tük: sür. -sür tüklü qoyun, keçi, öküz.
-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
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işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.
- qıl payı: saç payı. az qaldı.

qıla

-güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (çaba: çalış)
(əlindəkin: bacardığın) .

qilaf

qılıf. sərir. siltə. nərsiyə çəkilən üz, örtü. (rupuş. rukeş. puşiş) .

qılaram

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər işin
var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

qılava

kələk. -heyvan qılavası üzündədir işində, kişi qılavası harasıda, bəlirməz.
-bu qılava səni ayağdan salar.

qılavası

-heyvan qılavası üzündədir işində, kişi qılavası harasıda, bəlirməz. (qılava: kələk).

qılavız

yalağac. yalağac. diş kəsəc {diş: deş. (kəsəc: kəsmə aracı}. hədidə.

qılavutmaq

qılovlamaq. cilovlatmaq. yolatmaq. yoldatmaq. yola qoymaq.

qılavuz

1. didik. titik. tetik. göz. güdücü. -didiksiz baş uzaq gedməz. 1. yoluq. yolqa.
yolçu. qocaş. kosaman. kösəmən. gözəmən. qapran. aparan. burqan. sükançı.
nərsəni yönətən kimsə. 1. yorcı. usda yolçu. bir konunun usdası.

qılavuzçu

qıçı yoluq. duruma uyqun olmayan, geri qalmış, sapıq qılavuzluq.

qılavuzluq

-duruma uyqun olmayan, geri qalmış, sapıq qılavuzluq: qıçı yoluq. qılavuzçu.

qılcıqı

qılcığı. telcigi. telciyi. kəsilib atılan tük. -bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş,
bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış. (dönüyü: xaini).

qılçıqlar

-taxıl başağından uzanan qılçığlar: sür. sürə. sürmü. sürüv.

qiley

giley. giləv. çiləv. dilənc. diləv. şikayət.

qileyçi

gileyçi. giləvçi. çiləvçi. dilənçi. diləvçi. şikayətçi. şaki.

qileyliq

gileylik. giləvlik. çiləvlik. diləvic. diləngic. şikayətnamə.

qilələmək

gilələmək. saydalamaq. çandalamaq. çəndələmək. dənələmək. - üzüm
saxımların saydala.

qiləm

- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.

qiləv

giləv. giley. çiləv. dilənc. diləv. şikayət.

qiləvçi

giləvçi. gileyçi. çiləvçi. dilənçi. diləvçi. şikayətçi. şaki.
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qiləvliq

giləvlik. gileylik. çiləvlik. diləvic. diləngic. şikayətnamə.

qılı

yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan. qılnıq. incə. qımşıt.
qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qılıb

- saqqız qılıb çeynəmək: durmadan təkərləmək. ağzından düşürməmək.

qılıc

qılınc. salur.
-arac işlər, əl öyünər, qılıc işlər ər öyünər.
-kitab kimi sus, qanmaza qılıc vermə. (qanmaza: cahilə).

-dal qılıc: salıq, çəkilmiş qılıc. (dal: lüt. boş. çıplaq).
- qılıc sıyırmaq: qılınc çəkmək.
- kəsgin qılıc dil durur, qansız izsiz öldürür
- qılıc salmaq. (salmaq. vurmaq. çırpmaq).
-ustaca, iyi qılıc salan, çalan: salqar. sağlar. salur (> salar (fars)}.

qılıf

qilaf. sərir. siltə. nərsiyə çəkilən üz, örtü. (rupuş. rukeş. puşiş) .

qilifli

gilifli. yuvalı. -qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində
durduğu, oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum.
lovlova. lovla. -elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı)
tuşumları düşə qaldı: yejindən oynadı.

qılıq

1. qılqıq. tığ. ucu çəngəlli toxuma şişi, mili. qırıq. 1. qılqıq. tığ. biz. 1. sov. sav.
(> suv (fars)}. ( < savmaq). cür. təhər. çeşit. -nə sov adamdır. -o sov elə, bu sov
elə, ama belə eləmə. -elə keçdi ki, necə, nə sov olduğn bilmədim. 1. sıyın. sığın.

sınır. suyun. ötgə. qılınğ. xuy. əxlaq. məzac. təb'. karakter. tembir.
-durnuq qılıq: dəğişməz karakter.
-qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət:
sar. sər. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir.

qılıqlı

seçtil. saçtıl. çeştil. səciyyəli. karakterli. xuylu. yaradılışlı.
-ağırqılıqlı: ağırxəsiyətli. qaşqabaqlı. qaraqabaqlı. küsənət. küsnət. gücənət. gücnət.
-yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu: söğüt. söyüt. söyümlü. sevimli.
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-soyuq qılıqlı: sust rəftarlı. (soyuq: soyuğ. soyut. sovuğ. sovut. soğut > sust).

-çox yüngül qılıqlı kimsə: suyuq. (nərm. rəqiq).
qılıqsız

çeşitsiz. seçitsiz. saçıtsız. səciyyəsiz. karaktersiz. xuysuz.

qilim

kilim. sərgi. çarşab.

qılın

yür. qıl. -köp bilən get, özbaşınla yür. (köp : çox). (çoxuyla danış, öz bilənin ed).

qılınan

-çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən: saxda < çaxat. çaxtan. soxda.
-çaxda kişi, yaşdı işi.
-yersiz danışan, qılınan: güdük.

qılınc

1. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül.

gövül. göyül. ürək. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs. 1.
qılıc. salur.
- qılınc çəkmək: qılıc sıyırmaq.

-təkmə qılınc qılınma: (təkmə: dəğmə: hər). olmasın iş işləmə. hər oyundan çıxma.
çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. sırtınma. üzlənmə.

qılıncı

- quzqun qılıncı: qarqa soğanı. qılayol gülü.

qilincimək

kilincimək. kirincimək. kitincimək. çitincimək. korlanmaq. qıvıcqaşmaq.

oğursuzmaq. yoğursuzmaq.
qılınq

qılınğ. sıyın. sığın. sınır. suyun. ötgə. qılıq. xuy. əxlaq. məzac. təb'. karakter.

tembir.
qılınma

-təkmə qılınc qılınma: (təkmə: dəğmə: hər). olmasın iş işləmə. hər oyundan çıxma.
çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. sırtınma. üzlənmə.

qılınmaq

1. qanmaq. tanımaq. 1. tutmaq. rəftar edmək. -çox sıx tutmayın. -ağır tutmaq.
-yel kimi, iticə gedmək, qılınmaq: yelmək. yeləmək. -eşidən kimi yeləyib qaçdı.
-çox iti davranmaq, qılınmaq, işləmək: sapcamaq. sıpcamaq. çapcamaq. çıpdamaq.
-utanmazca qılınmaq: sıyıtmaq. sırıtmaq. sıytılmaq. sırtılmaq. sırtıqlanmaq.
sırtarmaq. dişlərin ağartmaq. sarnıcmaq. sürbetinmək. sırbitinmək.

qılınmaz

-işsiz sevgi qılınmaz, sevgi ağza sığınmaz.
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: iradə. - qılışlı kişi, görər işi, yaxcını pisi.
-sabaq qılış: dərsə baxma.

qılış

yüzüş. çalışma. yordam. ərdəm.

qilişələtmək

kilişələtmək. sürəkləmək. mikanikləşmək.

qılışın

-görüşün sayma qılışın say: üzün görmə, yüzün gör. (yüzün: qılışın). (yüzüş: qılış.
çalışma. yordam. ərdəm) üzün görmə, işin gör. (surətə baxma, sirətə bax).

qılışın

yüzün. -üzün görmə, yüzün gör: (yüzüş: qılış. çalışma. yordam. ərdəm) üzün
görmə, işin gör. görüşün sayma qılışın say. (surətə baxma, sirətə bax).

qılışmaq

-başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq.
sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə
dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin,
alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

qilit

-saçma, qırma tüfənglərdə olan kilit: sürgü.

qilitlənmək

-birbirinə keçinmək, kilitlənmək: dişləşmək.

qilitləyən

-iki nərsəni birbirinə kilitləyən, bağlayan tikə: toqur. toqqa. ( < toxumaq) (səgək.
həlqə).

qılqa

xılxa. töküntü. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı.

qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti.
xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt.
kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.
qılqal

qılqan. qılnıq. yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. incə. qımşıt. qılı.
qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qılqan

qılqal. qılnıq. yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. incə. qımşıt. qılı.
qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qilqə

kilkə. 1. gilgə. kitgə. töküntü. xılxa. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı.

qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti.
xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt.
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kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik. 1. yapağu. pırtlaşıq. -yapağu saçlı. bunun tükləri yapağlaşmış. 1. tiftik. 1. şitil. çitil. çulq buruq. pırtlaş.

qılqıq

qılıq. tığ. 1. ucu çəngəlli toxuma şişi, mili. qırıq. 1. biz.

qilqir

gilgir. sapqal. çapqal. təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı

önləyən enli tikə.
qıllanmaq

sapbalmaq. çapbalmaq. saçlanmaq. tüklənmək.

qıllar

-(darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar: toxuma araclarından tökülən qırıntılar.
kürküt. körküt. çürçüt. çörçüt. tiftih.

qilli

-incə gilli, sırlı şirli saxsıdan yasalan nərsə:sırağıl. siramik.

qıllı

sapbal. çapbal. saçlı. tüklü.

qılma

-bağlac qılma: bağlamar. bağlama!. -dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə
yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac qılma!).
-könlün təpə qılma: könlüvə tərs işləmə. (təpə: tərs. qarşı. xilaf. zidd. əlarəğmi, əleyhi
nərsə).

qılmaq

1. daşlamaq. -atıb daşlamaq. : atı vermək. -yeyib daşlamaq. : yeyivermək. -sizib
daşlamaq: cızıvermək. 1. tutmaq. -soruğ qılmaq: nişan tutmaq. (soruğ: nam o
nişan). 1. tutmaq. uyutmaq. yerinə gətirmək. qurmaq. bərquzar edmək. -toy
tutmaq. -duzağ tutmaq: incitmək. -oruc tutmaq. -sizin buyruqlarızın hamısın tutduğ. qanunu tutun. -qanunu tutulmayan ölkə. 1. qaldırmaq. qıldıqmaq. sanmaq.

ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək.
duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq.
önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq.
ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. salmaq.

sallamaq. döşəmək. uyqulamaq. başarmaq. icra edmək. 1. -keçərsiz qılmaq: .
silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. - bu yasalar silinmiş artıq.

-daranğ qılmaq: daranğatmaq. darıtmaq.
-toy qılmaq: toyqanmaq. evlənmək.
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qılmaz

-süpür kişi dos qılmaz. (süpür: bədəxlaq. əxlaqsız).

qılmış

-qılmış yasası: ağır cəza qanunu.

qılnıq

qılqal. qılqan. yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. incə. qımşıt. qılı.
qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qılob

tük. küt. tuq. top. kürə. girdə hər nərsə.

qılov

cilov. yolar. yular. ovsar. mahar.

qılovlamaq

cilovlatmaq. qılavutmaq. yolatmaq. yoldatmaq. yola qoymaq.

qılovun

-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.

qılp

sap. sapağ. saplağ. - üzüm saplağı. - alma sapağı.
-qılp taxmaq: qıpçıtmaq. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq.
qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək.
sürnəşikmək. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə qarışmaq, girmək. girintilik,
girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.

qılpçı

qıpçı. qulpçı. çaçarın. çançan. taxılan. taxılqan. soxul. fizul. maraqlı. könüllü.
gözləyici. güdükçü. gözəksi. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti.
gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.
girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz.
kəsəvzə. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. fizul.

qılpçılıq

qulpçılıq. qıpçılıq. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik. girqıclik. girintilik.
girnillik. girnişlik. girginlik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik.
kəsəvzəlik. kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq.
soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.

qılpı

-hər nədən sapı, qılpı, tanışlığı olan: sapqın. çapqın. bilgili.

qılsın

-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit).
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qıldaq. qındır. qıldır. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa.

(çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız. kavlaq. tüksüz. dazıq.
mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır.
qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.
qiltə

kiltə. kitlə. çitlə. geçi. ilmək. tığ. toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri,
çəngəlli şiş, biz.

qıltıqmaq

qıldıqmaq. qaldırmaq. qılmaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq.

bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək.
götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq.
saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək.
inanmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu
eşitmək, o demək deyir ki onadın.

qıltır

qıldır. qındır. qıldaq. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa.

(çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız. kavlaq. tüksüz. dazıq.
mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır.
qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.
qıltırmaq

-çox iti davrandırmaq, qıldırmaq, işlətmək: sapcatmaq. sıpcıtmaq. çapcıtmaq.
çıpdatmaq. - arabasın sapcatıb getdi.

qıltırtmaq

-önəmli atılımlar, iqdamlar qaldırtmaq, qıldırtmaq: səksətmək. səksəndirtmək.
sallatmaq. sallandırtmaq.

qım

1. tım. istirahət. 1. xım. him. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. özül.
kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy.
quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc.
ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan.
tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar.
us. əsas. əsl. covhər. sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
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kim. ünüm. im. əlamət. nişan.

-sevgi oyun. -vurulmuş kim, vuran kim, alınmış kim, alan kimdir bəllənməz.
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.

-kim vermiş yetimə malın, el yığıla alanmaz.
- kim üsdə: kim ilə. kim aralı. kimin təriqiylə. - pulu kim üsdə salğadın. (salğamaq:
salağmaq. salmaq. göndərmək).
- biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim.

(sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
qımaşıq

qıymaşıq. qaymaşıq. qımılqan. qımılcan. soxulqan. soxulcan. soğulcan.
sovulcan. girgin. sarlaq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

qimi

kimi . 1. yın. -sapcayın: sıpçayın. çapcayın. qırçayın. - kəlləsin qırçayın (qırça
kimi) vurmaq, qırmaq: başını sapçayın üzmək . 1. kimi. kimya. himi. himya. şimi.
simi. simya. -əl şimi:əl simi. şimya. (ş <> s <> k <> h) kimya. əl himya . 1. sarı. gələnsıra: gələnkimi. - yeyənsarı: yeyənkimi. 1. sıyı. - hamı onu usta dəmirçi sıyı
(kimi) dəng alır 1. kimi. simanı. siməni. sımanı. səməni. bənzəri. oxşarı. -

kişisimən: kişisi. insansıl. 1. kimya. kimi. himi. himya. şimi. simi. simya. -əl şimi:əl
simi. şimya. (ş <> s <> k <> h) kimya. əl himya 1. sayın. - ərsayın. - dağsayın. yoxsayın. - atasayın - elsayın. - gülsayın. - bunun sayın kişilər. - türk sayın yarıtmaz:
türk sayağına oxşamaz. 1. uş. -yağar yağış uş dəniz. 1. bəzi. -kimi qabların
qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində yerləşdirilən
bağlac: sürgü. 1. varı. oxşarı. bənzəri. sayağı. -evvarı: 1. evə oxşarı. 1. ocağlıq.
xanəvadəgi. -quzuvarı: quzu kimi. -uşaqvarı: uşağ kimi. -qadınvarı: qadın bənzəri. qızvarı: qız oxşarı. 1. yana. ötür. ötəri. (bənizdən, üzdən oxşar).
-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.
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-kimi sevdikcə güvənir, kimi güvəndikcə sevir!.
-kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq, qatmaq: soxmaq. suxmaq. (#
sökmək: kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq).
. -çıldırası sevənləriz, dəli qibi atanlar.
-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız,
qanmayız, bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

qımılcan

qımılqan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. soxulqan. soxulcan. soğulcan.
sovulcan. girgin. sarlaq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

qimilə

kimilə. kim üsdə. kim aralı. kimin təriqiylə. - pulu kim üsdə salğadın. (salğamaq:
salağmaq. salmaq. göndərmək).

qimilər

-pənir qurdu kimilər, çox incə qurd: sırçığ. sıçığ.

qimiləri

-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng:
sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.
-taxıl, mağaşar kimiləri saxlanılan yer, qab: sağan. saxan.

qimilərin

-balığ, kəpənək kimilərin başında olan dalğac (hissi şaxək), buynuzluğları:
sorğıc. soğıc.

-çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü: süvluğ. sülük. sivlik. su ibiyi.
-eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq: saçtağ. satağ. nərdə.
barmaqlıq. mə'cər. mərcər.

qimilərtən

-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama.
sinəriz.

qımılqan

qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. soxulqan. soxulcan. soğulcan.
sovulcan. girgin. sarlaq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

qımıltaqan

- çox qımıldağan, şuluğ uşaq: yerə vursan göyə səkrəy.
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-eşitsənsə ölmüşəm, qımıldama yerindən, susub düşünsən bir az , yazılmışı
yayarsan, yazılmazı yazarsan.

qımıltamasıntan -nərsənin oluşundan, qımıldamasından oluşan cızıq, iz, xədd: yörüngə. -ox, top,
gəzəgən yörüngəsi.

qımıltamatan

-qımıldamadan durma: sindiri. rakitlik. rikud.

qımıltayan

-sürəklic iti qımıldayan, hərəkət edən: suruğ. sürük.

qimin

-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü,
sayma kimin yumar saxla gözünü.

qiminə

- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.
-sevməyi sevmək kiminə düşdü, sevgidə ilqar boşuna düşdür. (düşdür: yuxudu.
gümandır).

qimini

-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.

qimisi

-kimisi alverçi, kimisi alaverçi. (alaverçi: qurumsaq. arvad satan).

-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

-kimisi yalan, kimisi yaman, qalanı yanan.
-kimisi yalan, kimisi yaman, qalanı yanan.
qimisin

-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.

qımış

sıxış!. qısış. qınış. topuş.

qimitir

-unutmaq ölüm kimidir, ölməyin bacarmayan, zırbazır olar (ayaqlara düşər).

qımqımınmaq

qındırdamaq. qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. gəvşinmək. təmbəllik,
qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq, uyuşuqluq,
qıvıcqalıq edmək. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

qımlaş

sıxlaş!. qıslaş. qınlaş. toplaş. ekonomikləş. iqtisadiləş.

qimlər

-değiliz kimlər kimi sıradan, sağuş olsun türk yaratmış yaradan. (sağuş: şükr.
həmd).
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-arzular uzun ömrümüz güdə, kimləri yetə, kimləri gedə!.
-kimləri üçün. -gülənməyən ağlayır, susanmıyan qonuşur, ölənməyən yaşayır.

qimliq

kimlik. 1. kütük. kötük. sicill. 1. sicill. -kimlik, sicill işlərinə yetişilən yer: kütüklük.
kötüklük. 1. seçik. seçil. seçlə. sicill.
-kimlik başarığa satılmaz.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz
anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər,
heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

qimliyimiz

-söyləmədən kimliyimiz bəllənməz.

qimliyin

-alver ilə çöllüklə, dos kimliyin sınarlar.

qimsə

- kimsə bilmədən, duymadan: söz aramızda
- çox danışan kimsə. çançan. ozan. ağzan. söz körüyü. (savt (sovt) (ərəb) : səs).

- qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə
-kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı: sadıç. sığdac. sığdıc.
sığdış. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit)
-əl ayağı titrəyən kimsə: sarsık. salsık. çalsıq.
-sınavlı kimsə: qoca quş. qoca qurd.
-əğri çürükü olmayıb bütün, teyxa olan kimsə, nərsə: sağ akçə.
-içib sızmış, əsrük kimsə: küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. köskütük.
köskötük. zırkefli. dadlanmış.
-oyu (fikri) dağınıq olan, huşu başında olmayan kimsə: saçğın. saçığın.
-təmiz, açıq, düz, saf kimsə: quşbaşı.
-üzü aşağı yol, kimsə, nərsə: salqan.
-yükümsü, sıxıntısız kimsə: salt. salta. salt suvay. sat subay. arvad uşaqsız.
-iyi ürəkli kimsə: sinikxeyrxah.
-bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.
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-para ilə hər nəyi yapan kimsə: satılıq. satlıq.
-dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə: sofi < sovu.
-səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə: soxasəqqəl: soxsəqqəl.

-üğəsiz kimsə bulunmaz. (üğəsiz: mansız).
-böyük, qutsal kimsə, yerə gedmək (gəlmək) qulluğa, ayağa gedmək, gəlmək:
qatınmaq. təkinmək. təşrif edmək (aparmaq, gətirmək) müşərrəf, şərəfyab olmaq. -bəy
təkindi. -təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun.

-çox uçuşlu, həvəsli, canli kimsə: tuxumlu.
-nərsə, kimsənin yanına qoşulan kimsə: sürükçü. sürüküc. -bacımı uşağa sürükçü
etdim. -sürükçüsüz uşağı heç yana göndərmə.

-başlı kəlləli kimsə: usmuş. usmanlı. düşüncə yiyəsi. düşünəcəkli. anlaqlı.
qimsələ

-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.

qimsələr

- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı).

qimsəni

-kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş davar) kəsmək:
soyuşlamaq. söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq. sevişləmək.

-yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola salmaq:
uğurlamaq. təşyi edmək.
-kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək: sırvatmaq. sırıştırmaq.
sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq.
süvüşdürmək. süvşütmək.
-kimsəni izləyən görəvçi: quyruq. qoyuq.

qimsənin

-kimsənin təhtilhimayəsində olan: sığındı.
-bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı:
sanağ san. say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd.
- kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək:bir yerə çox gedib gəlmək. nərsəni
sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq. siyrə yapmaq. sirə yapmaq: (siyrə:
sirə. uzun. uzanan).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yaşalanmış kimsənin yaraqının sallağ durumu: salaq.
-nərsə, kimsənin yanına qoşulan kimsə: sürükçü. sürüküc. -bacımı uşağa sürükçü
etdim. -sürükçüsüz uşağı heç yana göndərmə.

-bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı: durmuş. olumluq.
yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu.
yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt.
gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

-kimsənin könlü qalmamaqsın davranmaq: tutmaq. sunusmaq. dəğişmək.
təkişmək. taaruf edmək. -qonağlara çay tut.

qimsətən

-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan
pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri
salmalıq parası ilə yollanır.
-öfgəli kimsədən: hisbağırdan. -küpə gopdan, gözüacdan, his bağırdan ıraq. (küpə:
qurralı. məğrur. kibirli. mütəkəbbir) (gopdan: lovğadan).

qimsəyə

-çörək pişirirkən gələn kimsəyə verilən isti çörək: saçısıcağı.

qimsəyi

- kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək: quşlamaq. kişləmək. kişələmək.

qimsəylə

- kimsəylə darılmağı, danışmamağı, qonuşmamağı sürdürmək: küsülü durmaq.

qimsin

-yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.

qımşıt

yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan. qılnıq. incə. qılı.
qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qimtə

-hər kimdə var öncəlik, sevsən onu gözdə tut. (öncəlik: bəğəni. tərcih).

qimtir

-könlüm içrə tamdıran od, kimdir ol. (tamdırmaq: < yandırmaq. yaxdırmaq.
odaşdırmaq).

-sevgi oyun. -vurulmuş kim, vuran kim, alınmış kim, alan kimdir bəllənməz.
qın

1. dar. -qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı, yaşlı
çağım qın oldu. 1. -qın. -gən. -ğan. -dan. -çan. -can. -lan. -ban. sonuna artırılan
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sözə çanağ, qab anlamın artırır. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz
qabı. - canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. kanğ. -ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.

qin

kin. sınğı. çınğı. öc. - sınğısın çıxarmaq: öcün almaq.
-öc, kin bağlamaq: öcrəşilmək.
-kin davşırmaq: öc tutmaq, bəsləmək. (davşırmaq: devşirmək. dəğşirmək.
toplamaq).

qına

-qına. -sayın. -yana. -vəranə. - ərsayın: ərqına: cəvanmərdanə. - dəlsayın: dəlyana:
dilavəranə. dilavər qunə.

qınaq

1. qıynaq. sınaq. çəngəl. - sınağlı çivi: çəngəlli mıx. 1. tapdağ. nəqd. tənqid.
(məlamət. məzəmmət. sərzəniş).

qınaqsız

qıynaqsız. sırnax. sıvax. sırvax. çəngəlsiz.

qınama

-sevdiyivi sınama, sınadınsa qınama.

qınamaq

qıynamaq. 1. dinc, rahat qoymamaq. - yurd duyqusu məni qıynar. - az qıynayın:
az rahatsız edin. 1. tapdamaq. tapadalamaq. təpələmək. təpgələmək.

tapalamaq. nəqd, tənqid, məlamət, məzəmmət, sərzəniş edmək. 1.
qaqalamaq. qaqlamaq. bir kimsəni, nərsəni xor görmək. xorlamaq. korlamaq.
çorlamaq. alçatmaq. pisləmək. danlamaq. gülgüləmək. dürtgüləmək.
dürtgütmək.
qınamazlıq

cürətsizlik. -kişini dörd nədən yıxar. -qanamazlıq, qınamazlıq, yenəməzlik,
çatamazlıq. (yenəməzlik: acizlik. ). (çatamazlıq: bacaramazlıq).

qınamız

1. əzabımız. 1. günahımız . -qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. qanmır deyir qanıram, kordur deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram,
bilməm nədən qınamız.

qınar

kənar. sınar. qırağ. - ölkənin sınar yerləri. - duvar sınarına yığılmış xəzəl. sınardan keç, maşın basar. - keç sınara.

qınarmış

-ev yiyəsi tutanmasa oğrunu , kəndi özün qınarmış.
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qıcarsız. qıycar. qıycağar: bucaq. məhdudiyyət. -ucursuz qıcarsız: ucsuz
bucaqsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız.

qıncı

tıxıntı. cığıntı. yığıntı. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul.

qıncıqlama

-yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz: quş tuttu.

qıncıqlamaq

qıncılıqlamaq. ılqapmaq. yilqapmaq. ilqartmaq. qıvlamaq. qıvmaq. qaçmaq.

qıncıqlanmaq

qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq. qıycıllanmaq. qısırlanmaq. gəvşinmək. təmbəllik,
qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq, uyuşuqluq,
qıvıcqalıq edmək. qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq.

qıncılıqlamaq

qıncıqlamaq. ılqapmaq. yilqapmaq. ilqartmaq. qıvlamaq. qıvmaq. qaçmaq.

qıncıllanmaq

qıncıqlanmaq. qıycıqlanmaq. qıycıllanmaq. qısırlanmaq. gəvşinmək. təmbəllik,
qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq, uyuşuqluq,
qıvıcqalıq edmək. qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq.

qıncımaq

1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək.
gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. darılmaq.
qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq . kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) . 1. yercimək.

sıxışdırmaq. tənbihləmək. -uşağı nədən belə yercirsin. 1. yercimək. qırcımaq.
intiqad edmək.
qıncınmaq

qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. gizinmək. gizginmək. keşinmək.
keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək.
incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək.
küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
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büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .

qıncıvır

toratan. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı.
burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz.
qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.

qını

-qını qını: yandı qındı.

-qını qını: yandı qındı.
qınıq

duruğ. durğ. zahir. rixt. qiyafə.
-yanığ qınığ: yandı qındı. hədə qorxu. təhdid irab.

qınıqsız

duruğsuz. durğusuz. zahirsiz. rixtsiz. bədqiyafə.

qınıqsızın

gücüksüzün. çətinliksizin. -gücüksüzün yaşam yox, çalışmadan aşam yox. (aşam:
müvəffəqiyyət).

qınına

- birinin qınına girmək: birinin saçına girmək: birini sinsitmək, rahatsız edmək.

qınış

sıxış!. qısış. qımış. topuş.

qınqa

singə. tingə. təngə. 1. hər nəyin uzun, incə olanı. 1. incə çubuğ, mil, milə. 1.

asma. möv. 1. cəvanə. nəhal.
qınqal

qıyınqal. qıyınıq. qıyınqıl. yasız. əziz. qılqal. qılqan. qılnıq. incə. qımşıt. qılı.
qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qınqır

qıyınqır. qıvraq. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam.
möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar.
mətin.

qınqırqac

qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu.

burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı.
qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. tələçi.
duzaqçı. dələduz.
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qınğırqaş. qınğırqac. qınğırqıc. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu.

burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı.
qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. tələçi.
duzaqçı. dələduz.
qınqırqıc

qınğırqıc. qınğırqac. qınğırqaş. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu.

burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı.
qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. tələçi.
duzaqçı. dələduz.
qınlanmaq

sinlənmək. sınlanmaq. dinlənmək. tinlənmək. cimlənmək.

qınlaş

sıxlaş!. qıslaş. qımlaş. toplaş. ekonomikləş. iqtisadiləş.

qınlaşıq

-yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq,
cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük.
kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

qınnacıq

dınnacıq. qırcın. qırım. azacıq. qıqqaq. qıqcaq. cıqqaq. -bir dınnacıq dinlən.

qınnaşıq

-yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq,
cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük.
kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

qıntı

-yandı qındı: yanığ qınığ. qını qını. hədə qorxu. təhdid irab.

qıntır

qındır. qıldır. qıldaq. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa.

(çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız. kavlaq. tüksüz. dazıq.
mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır.
qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.
qıntırtamaq

qındırdamaq. qımqımınmaq. qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. gəvşinmək.

təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq.
qıycıqlanmaq. qıycıllanmaq. qısırlanmaq.
qintutmaz

kintutmaz. silgik bağır. silgik. silik, arın ürək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

qıp

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

- xıp xıp: xırt xırt. xıt xıt. xırp xırp. kürt kürt. küt küt. qırç qırç. - küt küt yeyər yoncanı,
yada salmaz daycanı.
-qıp qoyan, qulp qoyan: sap salan.
-sürülən yerə qoş salma, sınanmış işə qıp salma. (qoş: cüt).

qip

-kip kip yığışmaq, dolumaq: tıxışmaq. -nə ötürdü belə hammız tıxışmısız. (nə
ötürdü: nə xəbərdi. nə olub).

-incə, kip tikiş: yığ tikiş. (yığı: tığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin bol, sıx
olanı).

-corab torbacıqların ağzın sıxmaq, kip saxlamaq üçün, ağzında olan keşli,
qeytalı bölümü: tor. ( < tuğ).
-pambıqla kip doldurulmuş, basılmış nərsə, yastıq: sıxpaxta
-kip kip birbibirinə sarılmış, yapışmış: sarağ.

qıpa

sibə. çıpa. (toprağdan, nərsədən qurulmuş) səngər.

qıpçı

qılpçı. qulpçı. çaçarın. çançan. taxılan. taxılqan. soxul. fizul. maraqlı. könüllü.
gözləyici. güdükçü. gözəksi. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti.
gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.
girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz.
kəsəvzə. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. fizul.

qıpçılıq

qulpçılıq. soxdum. soxul. salcan. soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan.
girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan.
sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. qayıntı. girintilik. girnillik. girnişlik. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. fizul.

qıpçıtmaq

qılp taxmaq. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq.
qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək.
sürnəşikmək. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə qarışmaq, girmək.
girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.
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qipəqip

kipəkip. sipəsip. tığız. tıxız.

qıpı

-sevgi degən qıpı yox, dişi degən bığı yox.

qıpımı

-bu qıssa yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. (sürgən: yörgən. iritli. irtə. yorqa. yeyin. iti.
hızlılı. əcələ. acil. tələsik).

qipir

kipir. güpür. küpür. soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına

qoyulan tikə, parça. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
qıpışlıq

quma sınan suya tay (su kimi). səssiz səmirsiz. xamuşluq. - quma sınan su kimi
dinməz söləməz qaldı.

qıpız

didiz. tiz. tünd. dartız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı. şiddətli. şədid.
sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran.

qıpqılım

qırqılım. başınacan.

qipləşmiş

-birbirinə kipləşmiş dişlər: yığı diş. (yığı: tığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin
bol, sıx olanı).

qiplətmək

-iki nərsəni birbirinə kiplətmək üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə: dalquc.
darquc. dilgic. qəmə.

-nərsəni tapdayaraq safaldıb, kiplətmək üçün üstündən vurulan arac: tapna.
təpnə. dəfnə.

qipli

-yel kipli uça verdi: sarqın.

qir

1. gir. sınğış. nifuz ed. - çalış onun içə sınğış. - dil tapmaq üçün yağı içə sınğışdılar.
- birbirinə elə sınğışıb ki ayırmaq olası değil. 1. kir. saçır. ləkə. 1. kir. saçıtıq.

saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. bələş. bulaş. batqa.
kəsafət. 1. kir. satır. sağır. batır. bələş. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən
nərsədən qalan iz) pisgil. pasaq. şaqqıldağ. ləkə. - bu satır suynan yumaqla
gedməz. 1. kir. yağ. yav. pis.

-gir vermək: taxınmaq.
-gir vermək: sallamaq. salğamaq. bədləmək. imalə edmək. tutdurmaq. - məndə
olmasaydım bir başqasın tapıb sallayacaq.
-sabınına kir yumamısınız: hələ onu tanımamısız.
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1. sağıç. - sağıçlamaq: qırlamaq. asfalt edmək. 1. savan. savın. istep. fəlat. 1. üz!.

acıt. böl. qopat. kəs. oğ. poz. dəl. devir. çevir. aşıt. sındır. 1. üstələ. əz. -yarağı
qır, üstələ, əz: yayın al, gücün ça. 1. (düz çöl) boz yer. yaz. çöl. {boz: boş}. bozqır.

ova. dalaz. (qumluq) bayır. qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı) yaba.
səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən. kovşan). 1. döngü. burq. dayrə. dayirə. qısır döngü: fəsad dayirəsi. 1. sox. -daş qır: daş sox. (soxmaq. tıxmaq. döğmək.
təpmək). -çörək sox: çörək ye. (soxmaq. tıxmaq. döğmək. təpmək).

-sülük dişin qır. (sülük: tamah).
-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan, yapılan
üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına salınan,
qouylan, döşənən nərsə)
-yamanlardan uzaq dur, qarşılınsa belin qır.

-qıra qır: kəvəl. kal. kələş. qırbaş. qıldaq. qındır. qıldır. daz. kaz < kavz < kavuz.
kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız.
kavlaq. tüksüz. dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.

qıra

-qıra qıra yerimək: süzələnmək. sızalanmaq.
-qıra qır: kəvəl. kal. kələş. qırbaş. qıldaq. qındır. qıldır. daz. kaz < kavz < kavuz.
kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız.
kavlaq. tüksüz. dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.

-yolqıra: yol üstü. -düşsə sənə yolqıra, oyqut onu oyqura.
qırac

-qırac (nərdüvan) səkələri, nərdələri: saçtağ. satağ.

qıracı

qırağçı. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. çökənsək. çökəsik.

daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qoltuqçu. qoltuqçul.
qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
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qırağ. 1. səkə. tək. yan. (münzəvi). - səkə yer: qırağ yer. 1. sınar. qınar. kənar. ölkənin sınar yerləri. - duvar sınarına yığılmış xəzəl. - sınardan keç, maşın basar. keç sınara. 1. uzaq. sırt ( < yırt. qırt). yançağ. ucqar. 1. yana. kənar. -yana dur. bu bir yana gedmə.
-qucaq açar ər yerdən , görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-uzaq, ucqar, yan, qırağ düşmüş nərsə, yer: savı. - savı qalmaq: ayrı düşmək.
dalqınmaq.
-bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq: taxın. taxma. daxma.
qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım
xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

-qırağ edmək: rəf, dəf, bərtərəf edmək. ortadan qaldırmaq. təpmək. təpdəmək.
təpdərmək. səptəmək. səptərmək. saldarmaq. çəptəmək. çəptərmək. çapdamaq.
çapdarmaq. yanlamaq.

-qırağ durmaq: yan çəkmək. yan gedmək. çəkinmək. sakınmaq. pərhiz edmək. -içgili
yığvalardan yan çəkin.

qıraqa

qırağa. yana. boşa. -qırağa qoyun: yana qoyun. boşa qoyun: boş verin.
-yana, qırağa qoymaq: təpinmək. ayaqlamaq. təpikləmək. -qotquluğun (təkəbbürün)
təpinqıl, qoyqıl qulaq sözümə.

qıraqçı

qırağçı. qıracı. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. çökənsək. çökəsik.

daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qoltuqçu. qoltuqçul.
qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
qıraqı

-nərsənin içinə görə yanı, qırağı: sapa. sopa. sava. sova. kənar. - şəhərdən sava
keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar.
-nərsənin uc ucu, ağız ağzı, lap qırağı, başı: silə. - dam herəsiynən silə durmuşdu. uçurum siləsində. - sənin əlindən silə gəldim: cana gəldim bıqdım. (siləmə: cana
gəlmiş.
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-nərsənin qırağın qəddəmək: sarpıtmaq. çevirmək. döndürmək. - şalvar qollarının
ağzın sarpıtıb girdi suya.

-qırağın çəkmək: yan çəkmək. əldən qoymaq. ötürmək. osturmaq. -onun sözünə yan
çəkmək neynəsin.

qıraqına

-nərsənin, bir yerin, alanın qırağına çəkilən çək, sınır: dalas. çək. sınır.

qıraqınta

-əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə: sərgiçi. çərçi. əlsatıcı. dəsdfiruş.

qıraqıntan

qırağından. qırasından. qıyıdan. qıyısından. -dağ başından aşar, yer qıyıdan.

qıraqlarına

-ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). sırdrıc. sırcıq. qıyıq.
-eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq: saçtağ. satağ. nərdə.
barmaqlıq. mə'cər. mərcər.

qıraqlarını

-ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd:
sapay. səpəy. savba. savğa.

qıraqlarınta

-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.
-dam qırağlarında düzülən herə, hörə: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( <
sıyırmaq: ayırmaq).

qıraqtan

qırağdan. uzağdan. yançağdan. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. sırtqı.

qıral

qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng.
dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac.
qarsanba. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qırama

qıranda. daşat. ürün, tarım qaldırma, toplama. biçim. yardış. yarpış. əkin
biçmə.

qıran

1. dələn. şikən. 1. tökən. -naltökən: nalqıran. 1. qığan. oğlan. yeniyetmə.
nocəvan. novcəvan. nonəhal. 1. giran. yumğı. tumğı. çox. ağır. yığıq. -yumğı
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dənğ: yekə, ağır nəsə. -kişi yumğı gələr: çoxlu kişi gələr. 1. silən. gidərən.

qaytaran.

-saç qıran maşını: qırqıc.
-qırx el qıran gəlsə, ölümü çatan köçmüş
-şəpəqıran: dalqaqıran. salpaqıran. yalpaqıran. şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəkəsən.
dalqabasan. dalqakəsən. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.
-sapanqıran ipqıran. belqıran. çox gücük olan.

-kökqıran: sapağdələn (sapağ: kök) danaburnu.
-səf qıran: sökmən.

qiran

giran. vəzin. səqil. ağruq. salğut. əsasi. bünyadi. (səngin). - salğut sənaye':
səngin sənaye'.

qıranta

qıranda. qırama. daşat. ürün, tarım qaldırma, toplama. biçim. yardış. yarpış.

əkin biçmə.
qırar

qırar. üzər. -öc almanın güclü yolu başarı, səndə başarı, öclüvü qırar.

qıraraq

-qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun: sapca. sıpça. çapca. qırça. kalah. - başını
sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.

qırasan

-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən
kişisən.

qırasıntan

qırasından. qırağından. qıyıdan. qıyısından. -dağ başından aşar, yer qıyıdan.

qıraşlamaq

xıraşlamaq. yolcamaq. yalcamaq. yılcamaq. yencəmək. cızmaq. cizmək. -daş
ayağım yolcadı.

qırat

qırad. qırıt. qırıdat. qıradat. qırado. qıradu. qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam. tap.

tapaq. dəğər. dəğrən.
qıratat

qıradat. qırıdat. qırad. qırat. qırıt. qırado. qıradu. qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam. tap.

tapaq. dəğər. dəğrən.
qırato

qırado. qıradu. qırıdat. qıradat. qırad. qırat. qırıt. qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam. tap.

tapaq. dəğər. dəğrən.
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qıradu. qırado. qırıdat. qıradat. qırad. qırat. qırıt. qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam. tap.

tapaq. dəğər. dəğrən.
qıray

yolğu. ülgüc.

qıraza

> qurazə (fars). sındığ. sınığ. sındı, qayçı ağzı, artığı.

qırba

qırpa. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu.

biçətə. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək.
seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi
quylayım.

qirbit

kirbit. kibrit. şamşa.

qırcanıq

qırnac. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq.
sürbet. sırbit. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə
girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

qırcanmaq

1. salınmaq. xuramidən. 1. sıyanmaq. sıyğanmaq. sığanmaq. oxşanmaq.

nazlanmaq.
-yeriyərək nazlanmaq, qırcanmaq: silkinmək. özün oynatmaq.

qırcıq

1. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım
xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs.
oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik. 1. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırqım. qığqım.
töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat. aşqal. daşqal. dışqal. gövüd. göyüd.
qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc. qazrac. qazraş. zibil.

qirciq

gircik. 1. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik.

girlək. girnil. girnil. girniş. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. hər
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nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı.
qulpçı. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. taxılan. taxılqan. fizul. 1. qırıs. qırıntı. qıyıntı. töküntü. xılxa. kilkə.
gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti. xırım xırda. sovca.
sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu.
qirciqləmək

gircikləmək. gərcikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq.

qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək.
qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə
qarışmaq, girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.
qırcıqmaq

kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis.
{1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq).

1. üz çevirmək. nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu
bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. sıxılmaq. qısılmaq.
1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək.
gücənmək. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq.
qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. 1. küsənmək. gücənmək.
ağrına gedmək. qurdlanmaq. qurdluluq, cicik edmək. ciciklənmək.
həsədlənmək. - əlli başlıya küsənən çox olur. 1. küsənmək. gücənmək.
güvənmək. gönənmək. sığınmaq. arxalanmaq. - onun səndən başqa küsənməli
kimi var ki.

qırcımaq

1. qıncımaq. yercimək. intiqad edmək. 1. qıncınmaq. qırcınmaq. qırılmaq.
qırınmaq. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək.
gücənmək. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq.
kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs.
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kis. {1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq.
qurunmaq) .

qırcın

qırım. dınnacıq. qınnacıq. azacıq. qıqqaq. qıqcaq. cıqqaq. -bir dınnacıq dinlən.

qırcınmaq

qıncınmaq. qırcımaq. qırılmaq. qırınmaq. gizinmək. gizginmək. keşinmək.
keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək.
incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək.
küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .

qırç

- qırç qırç: kürt kürt. küt küt. xırt xırt. xıt xıt. xırp xırp. xıp xıp. - küt küt yeyər yoncanı,
yada salmaz daycanı.

qırça

sapca. sıpça. çapca. qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun. kalah. - başını
sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.

qırçayın

- kəlləsin qırçayın (qırça kimi) vurmaq, qırmaq: başını sapçayın üzmək(sapcayın:
sıpçayın. çapcayın. qırçayın).

qırçıl

qırçıl!. sıdır!. sikdir!.

qırçılmaq

sıtılmaq . sitilmək . çıtılmaq. çitilmək. çatçılmaq. kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}.
sökçülmək. didçilmək. - gözü sitiləsi.

qirə

girə. 1. sancığ. sancağ. 1. tuş. tut.
-haçarbulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə
- girə, duzağa salmaq: aldatmaq.

-toqqa, girə, həlqə taxmaq: toqurlamaq. toqqamaq. toqqalamaq. ( < toxumaq).
qirəcli

kirəcli. 1. ahahlı. -kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik
biçimlərdə oluşan, gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan
daş: sarqıt. sarquc. kövürgə. istalakmit. istalaqmit. 1. ahahlı. -kövüllərdə kirəcli
(ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan, gənəlliklə kəlləqəndi
andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc. astalaqmit.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
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gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

qirəçi

girəçi. gircik. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.

girnil. girnil. girniş. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul.
qirəqlinmək

girəklinmək. tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək.

qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. ucqanmaq.
salğınmaq. kibarlanmaq.
qirələmək

girələmək. girgələmək. qapdırmaq. ilgəkləmək. iləkləmək. ilikləmək. düğməni,

toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək.
qirəliq

1. girəlik. gübrəlik. yaraş. yarac. çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. usluq.
(ustalıq) məharət. çiğəlik. çirəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət.
ürzə. ləyaqət. 1. kirəllik. kirəvit. kirəvlik. kirəvgit. kirənlik. yapınca. qapınca.
girmə. ılıca. qızqın. qızqan. qızışıq. qızmaqam. yunaq. yuğunaq. hamam.

qirəmbə

girəmbə. gircik. girəçi. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.

girnil. girnil. girniş. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul.
qirəmbəliq

girəmbəlik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girləklik. girniklik. giriətilik. girgəclik.

girgiclik. girqıclik. girintilik. girnillik. girnişlik. girginlik. kəsəvzəlik. kəsəvəzlik.
qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq.
soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qirəmit

kirəmit. (kaşı. sürəmik. seramik) saval. soval > saxsı. suval. suğal. > sofal. suyu,

suyuğu özündən sızdırmayan.
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qirəmitli

kirəmitli. savallıq. sovallıq. > sofallı.

qirən

girən. gircik. girəçi. girəmbə. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.

girnil. girnil. girniş. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul.
-suya girən bata bilər, dağa qalxan düşə bilər
-üzə girən: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva.
qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq.
qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən.
əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
-saplı nərsənin sap girən bölümü:salğuc.

qirənliq

kirənlik. kirəvit. kirəvlik. kirəvgit. kirəllik. yapınca. qapınca. girmə. ılıca. qızqın.

qızqan. qızışıq. qızmaqam. yunaq. yuğunaq. hamam.
qirəsən

-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən:
dönük verərək. dövr vuraraq) .

qirəsliq

girəsliq. girəsdik. vəsiyyətnamə.

qirəstiq

girəsdik. girəsliq. vəsiyyətnamə.

qirəşi

girəşi. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.

girnil. girnil. girniş. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul.
qirət

girət. nəğdən. -satılan malın parasın girət (nəğdən) alıbda, malı sonra (iləridə)
vermək: satsürmək. pişfiruş edmək.
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girəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.

girnil. girnil. girniş. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul.
qirəvçi

girəvçi. girvəc. sıraçı. nobətçi. novbətçi. - sıraçı qatılan: sıraçı ortaqçı. nobətçi
iştiraqçı.

qirəvit

kirəvit. kirəvlik. kirəvgit. kirəllik. kirənlik. yapınca. qapınca. girmə. ılıca. qızqın.

qızqan. qızışıq. qızmaqam. yunaq. yuğunaq. hamam.
qirəvqit

kirəvgit. kirəvit. kirəvlik. kirəllik. kirənlik. yapınca. qapınca. girmə. ılıca. qızqın.

qızqan. qızışıq. qızmaqam. yunaq. yuğunaq. hamam.
qirəvliq

kirəvlik. kirəvit. kirəvgit. kirəllik. kirənlik. yapınca. qapınca. girmə. ılıca. qızqın.

qızqan. qızışıq. qızmaqam. yunaq. yuğunaq. hamam.
qiri

-kiri savan, açan, təmizləyən, gidərən: savın. savun. sabın. sabun. savmalıq.
arçaqıl. arçıqul. açmalıq.
-hər çeşit kiri, ləkəni, nərsəni qaldıran arıtlayan, təmizləyən öznə, maddə: sacığ.
savız.

qirib

-girib gizlənmək: sürtmək. sürünmək. sıvınmaq. -dovşan kolluğa sürtdü.

qırıb

-qol qanadın sındırıb qırıb, əzərək, zəcr verərək öldürmək:sıncıratmaq.
-sevə bilsən sev gözəlcəsinə, yorub acıdan, qırıb tökən sevgidən düşdüm.

-qırıb tökmək: yarbamaq. -ağac yarbamaq.
-(dallayıb) qırıb qoparmaq: dalamaq. (burub çəngəmək: qapmaq.
qırıc

1. çırıc. yırıc. didəc. sırıc. vəhşi. 1. qırış. yalav. yalağ. (çalağ). burqu, pincdə
olan incə dişlər. dəndə. dəndənə. iv. (yiv. iğ). -bu pincin yalağları yalanmış:
yeyilmiş, hərz olmuş.

qiric

kiric. silic. bulaşıq bezi.

qırıcı

yavqar. yavlıq. amansız. quduz. rəhmsiz. -yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun
cumasın (oyuğun. qəbrin).
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-yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici kəsəl çeşiti: tifus. tüfüs. tüpüs. türpən.
turpan. tırpan. tifo.

-qırıcı olan döğüş araclarından: təbər. təpər. (1 < (t <> ç) (çapar < çapmaq) ( < . 1.
təpmək).

qırıç

1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qıyır. qıylan. daz. kaz < kavz
< kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. kütə.
kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq. 1.
daz topraq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qıyır. qıylan.
verimsiz, çoraq, çor şor topraq.

qiriətiliq

giriətilik. girniklik. girgəclik. girgiclik. girqıclik. girintilik. girnillik. girnişlik.

girginlik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik. kəsəvzəlik.
kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qırıq

1. sıxıq. əzik. oğuq. öğük. balcıq. parcıq. 1. sınıq. çat. çatlaq. 1. şitil. çitil. 1.

köfük. kövük. boş. koz. kovuz. qoğuq. qovuq. qoyuq. yararsız. yaraşsız.
qopuq. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın yoxuva
olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın. 1. salığ. sıpısalığ: başarıqsız. becərəksiz. 1. yencik. yeycik. uçuq. bir yanı qopuq, qırıq

nərsə. -yencik yencik: qırıq qırıq. -dnışma: sözüvü yeyə yeyə danışma, aydın
darnış. 1. qılıq. qılqıq. tığ. ucu çəngəlli toxuma şişi, mili. 1. qıtıq. kirik. girik.

düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. qabal. qabla. kavla. kaval.
dəli. qudurman. quduman. alqın. qopuq. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq.
-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
(yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən)
-kiçik, qırıq daş: kiçik alma çeşiti. sınğac. ( < sınmaq). çanqıl.
-qırıq ümidlər, üzük əllər
-qırıq qırıq daldala uzanan nərsə:quşaq. qurşaq. qırşaq. nəsl.
-ovsarı qırıq: ovsarsız. sapsaq > sampaq. quduz. sərkeş.
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-nəsli kəsik, qırıq: əxdə. tutuq. əbtər.
-onrası qırıq, pozuq: onarsız.
-sütdən qırıq: yanğır. yanğur.
qiriq

kirik. girik. qırıq. qıtıq. düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala.

qabal. qabla. kavla. kaval. dəli. qudurman. quduman. alqın. qopuq. dəngəsiz.
qafası qantaq, qançaq.
qırıqın

-sözünü duyda gəlini al, qırığın gördə daşını.

qırıqları

-sınığ qırıqları sarmaq, bağlamaq: sınıqlamaq.

qırıqlıq

üzüklük. kəsiklik. münqətelik.

qırıqma

kırıxma. qırıxma. karıxma. səhv. səhiv < səkiv. səkrəmə. səkirmə. atlama.

yanılma.
qırıqmaq

kırıxmaq. 1. səkləmək. səhv edmək. 1. qəymək. qaymaq. yozmaq. sapmaq.

yön dəğişmək. imi, hədəfi şaşmaq.
qırıqtırmaq

qırıqdırmaq. qırdırmaq. yonlamaq. yunutmaq. -davar yonuşu: qoyun keçi yünün
yonma çağı.

qırılan

1. qıral. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng.
dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac.
qarsanba. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək. 1. sınqıqay. sınan. qırılqan.
-qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik.
söyük. söyək.
-qolay qırılan, ayrılan nərsə: sayqal. savqal.

qırılqan

sınqıqay. sınan. qırılan.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.
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-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

qırılmaq

1. (üz gözün büzmək). soğutqamaq. sorutqamaq. incimək. - soğutqamadan
qarşıvı dinlə. 1. sınmaq. düşmək. ölmək. - qonşumuz heçinə sındı. - qaynağı sındı:
qaynamadan düşdü. 1. sınmaq. kötüləşmək. fənalaşmaq. durumu pozulmaq.

hafiflənmək. alçanmaq. mahvetmək. vazgeçmek. feragat etmek. 1. sınmaq.
sınımaq. sınğımaq. 1. sınğmaq. 1. sınqılamaq. sınqılmaq. sınğmaq. sınmaq. 1.
ayrılmaq. kəsilmək. dayanmaq. daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir
gedişin, gəlişmənin, yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması). daşralmaq. 1.

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. güplənmək. güpünlənmək.
qaqınmaq. çalınmaq. təpinmək. tapdanmaq. 1. üzülmək. -üzülmüş əlim ondan,
istəyim sənədi. 1. üzülmək. -üzülmüş yaşamdan, qara toprağ qonağı.

qırılmaq

kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis.
{1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq).

1. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırınmaq. gizinmək. gizginmək. keşinmək.
keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək.
incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb
qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. üzülmək.
gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq.
qırılmatan

-dal qırılmadan camı sınmadan, can yerindəkən, bilək dəğərin.
-qırılmadan qazanclı olan: sürək. axımlı. işlək. -bir sürək iş tapmaq gücündə qalmaq.

qırılmaz

-heç bir yalan doğrucana doğrulmaz, yalan doğar quyruqlanar qırılmaz.
(doğrulmaz: tovcih olmaz).

qırılmış

-yıxılmış, düşmüş, qırılmış nərsə: söggə. sökə.
-çox yaş olan sıxılmış, çox qurusa qırılmış.

qırılsan

-yaşam bitəcək bilisin, durulsan, yorulsan, qırılsan belə.
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qırılsın

- güpənin qırılsın. (qarqış). (güvənin: onquran. sütuni fəqəratın).

qırıltısa

-könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)

.
qırım

1. rüşvət. 1. alan. aran. sahə. 1. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq.

əllik. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq.
çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci
(dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım. 1. silim. - soysilim:
soyqırım. 1. qırcın. dınnacıq. qınnacıq. azacıq. qıqqaq. qıqcaq. cıqqaq. -bir
dınnacıq dinlən.
-xırım xırda: sap. çap. töküntü. arıtlanan nərsədən arda qalan çər çöp, çıpıq, qabığ. qoz sapı. - pambıq sapı.
-xırım xırda:söküt.
-yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.

-xırım xırda: qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq.
qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. sovca.
sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı.
qıyıntı. gircik.

-xırım xırdadan yapılmış nərsə: doğrul.
-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma.
daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən
çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

qirimsinmək

girimsinmək. girişməyə, aşlamağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. {sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin
sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

qirin

-nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça: salcığ. silcik. silgi. silək.

qırın

yaxı. yanığ. diləş. diləniş. göynük. şikayət.

qırına

quşüzümü. qaraqat.

qırınca

qırışqa. qarınca. qarışqa. sıyğaq. sığqaq.
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qirince

-zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar.

qirincimək

kirincimək. kitincimək. kilincimək. çitincimək. korlanmaq. qıvıcqaşmaq.

oğursuzmaq. yoğursuzmaq.
qırınmaq

1. dalanmaq. parçalanmaq. açılmaq. 1. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq.
qırılmaq. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək.
gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq.
darılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək.
çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək.
küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq.
qorunmaq. qurunmaq) .

qirinmək

girinmək. sinmək. sartınmaq. yaltaqlanmaq. daltaxlanmaq. yalağlıq, talağlıq

edmək. yenginişmək. (yalağçılıq. yorğa ağızlıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük.
təzəlzül) .

qırıntı

1. qırıs. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım
xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs.
oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik. 1. qırıs. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım.
töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat. aşqal. daşqal. dışqal. gövüd. göyüd.
qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc. qazrac. qazraş. zibil. 1. qırıs. qıyıntı.
gircik. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı.
qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti.
xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt.
kəsəs. oğuntu.

qirinti

girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. qazıl. qatıl. gərcik.

gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. hər
nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

qulpçı. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. taxılan. taxılqan. fizul.
qırıntılar

-toxuma araclarından tökülən qırıntılar: (darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar.
kürküt. körküt. çürçüt. çörçüt. tiftih.

qirintiliq

girintilik. 1. girnillik. girnişlik. girginlik. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik.

girqıclik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik. kəsəvzəlik.
kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən. 1. girnillik. qayıntı. girnişlik.
qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq. fizulluq.
-girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq edmək: birinin sözünə, işinə qarışmaq,
girmək. fizulluq edmək. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq.
qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək.
sürnəşikmək. qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq.

qirintisi

- bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay, çıxıntısı çoral (çoral: güc). (saysov:
göründüyü kimi olmayan).

qırıntısı

-daş parçası, qırıntısı: . səkəl. səkil. çanqıl. - səkil döşəmə. - daşların arasın səkillə
doldur.

qırırsa

-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən,
bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

qirirtmək

-özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq: sınğdırmaq. sınğıtmaq. sinğitmək.
sinğdirmək. çəkindirtmək. cəzb editmək. yedirtmək.

qırıs

1. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım
xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs.
oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik. 1. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım.
töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat. aşqal. daşqal. dışqal. gövüd. göyüd.
qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc. qazrac. qazraş. zibil. 1. qırıntı. qıyıntı.
gircik. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı.
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qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti.
xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt.
kəsəs. oğuntu.
qırış

1. qıral. qırılan. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng.
dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac.
qarsanba. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək. 1. qırıc. yalav. yalağ. (çalağ). burqu, pincdə olan incə

dişlər. dəndə. dəndənə. iv. (yiv. iğ). -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz
olmuş.

qiriş

kiriş. 1. sınır. sırmıq. çırmıq. çımrıq. kas teli. 1. sırışı. siriş. çiriş. sırac. çirək.
siriş. ( < sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) kitiş. ( < kitmək) (sirişm
(fars)}. sürüş. neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb.
-giriş (antirə) yeməyi: tutğuc.

-bir yerdə kiriş tutmur, tutcu ordan bura, burdan ora köçür. (tutcu: tutuc. tutğuc.
həmməşə. barqın. barqan).

qırışa

qırışqa. qırışat. qırqıt. qırqut. qırşıt. qırşut. yarma. yarqa. yarqıq. bulqur.

qırışat

qırışa. qırışqa. qırqıt. qırqut. qırşıt. qırşut. yarma. yarqa. yarqıq. bulqur.

qirişə

-oxu atarkən, kirişə, çilliyə dayanan, dibindəki çatığ: sovur. sufar. sovar. sofar.
soxur.

-hamam girişi: soyna. hamamda soyunan bölüm.
qirişi

-evin girişi: quruluq. koridor. rahro. dəhliz. dalan.

qirişiq

girişik. 1. girinti. girinti. girişgin. girlək. girnil. girnil. girniş. qazıl. qatıl. gərcik.

gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. hər
nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı.
qulpçı. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
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sürnaşıq. taxılan. taxılqan. fizul. 1. girşik. girişin. girşin. tutqulu. düşgün.
qurdlu. qurd. dəli. qudurman. quduman. qurumsaq. amator. -kitab qurdu: kitab
dəlisi.

qirişiqliq

girişiklik. 1. girişginlik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik. girniklik. giriətilik.

girgəclik. girgiclik. girqıclik. girintilik. girnillik. girnişlik. girginlik. kəsəvzəlik.
kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən. 1. girşiklik. girişinlik.
girşinlik. tutqu. düşgünlük. qurdluq. qurumsaqlıq. amatorluq. -tutquyla öz işinə
yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır.

qirişin

girişin. girişik. girşik. girşin. tutqulu. düşgün. qurdlu. qurd. dəli. qudurman.

quduman. qurumsaq. amator. -kitab qurdu: kitab dəlisi.
qirişinliq

girişinlik. girişiklik. girşiklik. girşinlik. tutqu. düşgünlük. qurdluq. qurumsaqlıq.

amatorluq. -tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır.
qirişintə

-yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq,
gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.

qırışqa

1. qırınca. qarınca. qarışqa. sıyğaq. sığqaq. 1. qırışa. qırışat. qırqıt. qırqut.
qırşıt. qırşut. yarma. yarqa. yarqıq. bulqur.

qırışqan

hər nəyə, sözə, işə qarışan. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti.
gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.
girnil. girnil. girniş. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq. taxılan.
taxılqan. fizul.

qırışqanlıq

kəsəvzəlik. hər nəyə qarışmaqlığ. kəsəvəzlik. girişginlik. girişiklik. girişginlik.
girəmbəlik. girləklik. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik. girqıclik. girintilik.
girnillik. girnişlik. girginlik. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq. soxulluq.
fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
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girişgən. soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq. qımılqan.

qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq.
yalpaq. yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum.
bolcum. bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).
qirişqin

girişgin. girinti. girinti. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. qazıl. qatıl. gərcik.

gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. hər
nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı.
qulpçı. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. taxılan. taxılqan. fizul.
qirişqinliq

girişginlik. girişginlik. girişiklik. girəmbəlik. girləklik. girniklik. giriətilik. girgəclik.

girgiclik. girqıclik. girintilik. girnillik. girnişlik. girginlik. kəsəvzəlik. kəsəvəzlik.
qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq.
soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qirişləmək

kirişləmək. sıraclamaq. sirişləmək.

qirişliq

-ev, yapılar önündəki üsdü qapalı girişlik: sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. sayanlıq.
daşlıq. dışlıq. səhn.

qırışmal

duzlu. naz. şirin. umsu. umus. umca. odca. suley. sövey. əzöy. elsöy. sevimli.
oğşala. ovşala. -umsu cocuq özün istədər.

qırışmal

şuluq uşaq. suçuş uşaq. (şuluğluq edmək: suçruşmaq. suçuşmaq).

qirişmək

girişmək. suvaşmaq. sıvaşmaq. başlamaq. sarılmaq. -erkəndən işə suvaşdıq.
-nərsə üzrə danşığa girişmək: sırıtmaq.
-(özünü salmaq) bir işə, nərsiyə ürək bulub girişmək: saltanmaq. satlanmaq. cürət,
cəsarət göstərmək. - bu işə necə satlandın.
-bıqtıracaq biçimdə ilgilənmək, girişmək: sarlaşmaq. sarışmaq.

qiriştə

- girişdə sandırış olsa, çıxışda qandırış olmaz. (sandırış: hesab kitab). (qandırış:
qan tökmə) .

qırıt

qırad. qırat. qırıdat. qıradat. qırado. qıradu. qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam. tap.
tapaq. dəğər. dəğrən.
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qırıdat. qıradat. qırad. qırat. qırıt. qırado. qıradu. qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam. tap.

tapaq. dəğər. dəğrən.
qırıtmaq

qırmaq. sınamaq. sınatmaq. sındarmaq. sındırmaq.

qırıtmatan

qırıtmadan. sıyrım. sıtrım. dəvamlı. bıraxmadan. - sıyrım danışır.

qiriz

-giriz vurmaq: dalınmaq. söz arası kərbəlayada bir dalın.

qırq

-qırx ağızlıq el pozar, ara sözü ev pozar.
-qucaq açar ər igidlər, görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-qırx el qıran gəlsə, ölümü çatan köçmüş.

qırqa

1. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqım. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı.
qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti.
xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt.
kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik. 1. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə.
qırqım. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs.
qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti. xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (>
sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.

-qırxa təpmək: qırxa deyilən parçıya, özəl araclarla qaynar su tökülərək, yeddi səggiz
kişi ilə sıxışdırmaq. -bu gün qırxa təpəcəyik. (qırxa qara yündən toxunan parça)

(təpmək: toxumaq).
qırqaclamaq

qırğaclamaq. yarınmaq. tıraşlamaq. taraşlamaq.

qırqaclanmaq

qırğaclanmaq. tıraşlanmaq. taraşlanmaq. yarınmaq. -yarınmış daşlar.

qırqal

qıral. qırılan. qırış. qıtqal. qırlan. qıtal. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng.
dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac.
qarsanba. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.
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1. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. daz topraq. qıyır. qıylan.
verimsiz, çoraq, çor şor topraq. 1. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç.
qıyır. qıylan. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal.
çalpa) dazlaq. dazalaq. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz.
verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq.

qırqan

qırxan. sıyan. - çiğ yumurtanı sıyan: yumurtadan tük qırxan. çox köpöyoğlu.
(soymaq:sıymaq).

qırqat

qırğat!. doğrat!. didgit. -əti qırğat.

qirqəcliq

girgəclik. girniklik. giriətilik. girgiclik. girqıclik. girintilik. girnillik. girnişlik.

girginlik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik. kəsəvzəlik.
kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qirqələmək

girgələmək. girələmək. qapdırmaq. ilgəkləmək. iləkləmək. ilikləmək. düğməni,

toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək.
qırqı

-qırqı burun: danqayğan.
-qırqı kimi: təkəvər. təkətez. quşuçar.

qırqıc

saç qıran maşını.

qirqicliq

girgiclik. girqıclik. girniklik. giriətilik. girgəclik. girintilik. girnillik. girnişlik.

girginlik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik. kəsəvzəlik.
kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qırqılan

-güzdə qırxılan yün: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq.
payzatıq.
-güzdə qırxılan yün: güzəm. gizəm.

qirqiliq

girgilik. dayanaq. dayanac. diyanət. səbirlik.
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qıpqılım. başınacan

- qırqılım sağı: (qırqılım: qıpqılım: başınacan) keçmişdə alım satımda, başınacan
doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı.

qırqım

1. qığqım. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat.
aşqal. daşqal. dışqal. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc.
qazrac. qazraş. zibil. 1. qırxım. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qırıs. qırıntı.
qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. çıxar.
çıxıntı. kəsmənti. xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara.
biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.

qırqın

1. küsgün. çökgün. çöşgün. küsmüş. gücənmiş. darqın. üzü asıq. 1. darılqın.
darqın. küsülü. küsük. küsmüş. gücənik. gücənmiş.

qirqin

girgin. soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan. sarlaq. qımılqan. qımılcan.

qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən.
yalpaq. yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum.
bolcum. bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).
qırqınçı

qırğınçı. qırqıran. salqar. sallağ. sallax. salqac. ölütçü. qıydağ. qıyac.

qantökən. qəssab. cani. cinayətçi. qatil.
qırqınıntan

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

qirqinliq

girginlik. girintilik. girnillik. girnişlik. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik.

girqıclik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik. kəsəvzəlik.
kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qırqınta

-baş yetməsə qırxında, baş qutarmaz qırğında.

qırqıran

qırğınçı. salqar. sallağ. sallax. salqac. ölütçü. qıydağ. qıyac. qantökən.
qəssab. cani. cinayətçi. qatil.

qırqıt

qırqut. qırşıt. qırşut. qırışa. qırışqa. qırışat. yarma. yarqa. yarqıq. bulqur.
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qırxma. 1. çalağ. çaqqul. çəkgül. qaqgül. kakil. kəsmə. pərçəm. zülf. 1. ucu

kəsilib, alna bıraxılan saç. kəsmə. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.
qırqmaq

qırxmaq. yonmaq. -yün yonmaq.
-yün qırxmaq: yünləmək.

qırqov

yayıq. qayıq. kovan. sov. şayiə.

qırqut

qırqıt. qırşıt. qırşut. qırışa. qırışqa. qırışat. yarma. yarqa. yarqıq. bulqur.

qırlaq

qıylaq. qızlaq. qıslaq. yatışma. yatışıq. yatsayış. gizlək. qoruq. qort. qorma.
qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət.

qırlaqan

qırlağan. tutucu. geriçi. sağdaş. sağdıc. qormaş. (nigəhban) muhafizəkar.

mahafizəkar. konservator.
qırlaqanmaq

qırlağanmaq. qırlanmaq. tutucunmaq. 1. çomaq. sırıcanmaq. sırcanmaq.

tutğanmaq. tuşğanmaq. tuğsanmaq. mütəəssib olmaq. təəssüb göstərmək. 1.
geriçinmək. sağdaqmaq. sağdıcmaq. muhafizəkarlıq, mahafizəkarlıq edmək.
qırlamaq

sağıçlamaq. asfalt edmək.

qırlan

qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qıtal. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng.
dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac.
qarsanba. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qırlanmaq

qırlağanmaq. tutucunmaq. 1. çomaq. sırıcanmaq. sırcanmaq. tutğanmaq.

tuşğanmaq. tuğsanmaq. mütəəssib olmaq. təəssüb göstərmək. 1. geriçinmək.
sağdaqmaq. sağdıcmaq. muhafizəkarlıq, mahafizəkarlıq edmək.
qirləq

girlək. girnil. girnil. girniş. girinti. girinti. girişgin. girişik. qazıl. qatıl. gərcik.

gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. hər
nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı.
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qulpçı. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. taxılan. taxılqan. fizul.
qirləqliq

girləklik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girniklik. giriətilik. girgəclik.

girgiclik. girqıclik. girintilik. girnillik. girnişlik. girginlik. kəsəvzəlik. kəsəvəzlik.
qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq.
soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qırlı

-çox işvə qırlı olan: sığqarqaşa. sığarqaşa.

qirli

kirli. 1. çirkli. irkli. saçmağlı. - saçmağlı paltarı dəğişmək. 1. sıvsıt. bulaşıq.

bələşik. şirə şırtıq.
-yuğuntudan sürən, arda qalan kirli su: sarsu. sürsu. çalba. pəsab.
-kirli ürək düşüncə, tulla uzaq gücüncə.

qırma

1. qırmac. qırmacıq. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. kisə. parsa. pursa. bir
yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi) verilən,
yığılan para. 1. qırmac. qırpa. qab dəsmalı. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu.
biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ.
silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. qırmanı ver əllərimi quylayım. 1. saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qurşun çeşiti. 1.
saçma. səçmə. seçmə. seşmə. tullantı. seçindən arda qalan atılmalı nərsələr. 1.
saçma. səçmə. seçmə. seşmə. yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat.
-nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ:
sarmaqır. sərməgəy.
-qırma daş sərilmiş, düzülmüş yer: sərir. (səngfərş).
-ağacların artığ, yeni çıxmış sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı: sırat. sırıt.
-saçma, qırma tüfənglərdə olan kilit: sürgü.

qırmac

1. qırma. qırmacıq. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. kisə. parsa. pursa. bir
yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi) verilən,
yığılan para. 1. qırma. qırpa. qab dəsmalı. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu.
biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ.
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silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. qırmanı ver əllərimi quylayım.

qırmacıq

qırma. qırmac. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. kisə. parsa. pursa. bir yerdə
(covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi) verilən, yığılan para.

qırmaq

1. dalamaq. parçalamaq. açmaq. 1. sovmaq. soğmaq. savmaq. kəsmək. 1.
qısatmaq. (üz) üzmək. (#uz. -uzmaq: uzatmaq). 1. sındırmaq. qırıtmaq. sınamaq.
sınatmaq. sındarmaq. sındırmaq. 1. sındırmaq. neçə tikəyə, qısda bölmək. 1.
sındırmaq. saymamaq. e'tina edmək. - yasanı sındırmaq. 1. sındırmaq.

incitmək. üzmək. mə'yus edmək. - ürəyin sındırmaq. 1. sındırmaq. nərsənin
birdən kəsilməsi. - ölüm qonmadan, yaşam sınmadan, ed iygilik. 1. sındırmaq.
azalmaq. kəməlmək. - qızdırmanı sındıran nərsələr. 1. sındırmaq. sıtmaq . sitmək .
çıtmaq. çitmək. didmək. kəsmək. sökmək. yencmək. 1. sındırmaq. sıymaq.
sınıtmaq. üzmək. yaralamaq. dağlamaq. - ürəyin sıydı. 1. sındırmaq. vurmaq. kəlləsin qırçayın (qırça kimi) vurmaq, qırmaq: başını sapçayın üzmək(sapcayın:
sıpçayın. çapcayın. qırçayın).
-nərsəni iticə kəsmək, qırmaq: saltmaq. - danışmağa qoymadılar, sözün siltədilər.
-bir kilası atlamaq, qırmaq, asmaq. səkmək.

-kefin, həvəsin qırmaq: soğutmaq.
-kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq: sökmək. (# kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq,
çoxaltmaq, qatmaq. soxmaq. suxmaq. ).
- nərsənin olduğu, tutduğu durumun qırmaq, pozmaq: sındırmaq. sınrıtmaq. - topu
sındırmaq: topun yelin açmaq, əzmək. - sapı sındırmaq: sapı qırmaq. - qayğısın
sındırmaq: sıxıntısın aparmaq. - əlin sındırmaq: əlin kəsmək. - ayağın sındırmaq:
ayağın kəsmək.

qırmalar

- əğindən çiğindən, ətəkdən asılıb sallanan qırmalar: sarvan.

qırmatan

-(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma). -qapatsansa keçmişin, açıq durar
yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
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-asma (möv) kimi bitgilərin qolların kökdən qırmadan toprağa yatırıb çoxaltma:
yatıma.

qırmaz

-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək
vurmaz.

qirmə

girmə. yapınca. qapınca. ılıca. qızqın. qızqan. qızışıq. qızmaqam. kirəvit.

kirəvlik. kirəvgit. kirəllik. kirənlik. yunaq. yuğunaq. hamam.
-iç içə girmə: salış. - belə salış görməmişdim indiyədək.

qirmək

girmək. 1. soğunmaq. soxunmaq. taxınmaq. 1. toxunmaq. soxunmaq. keçmək.
-araba döngədə duvara soxundu.

-vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək: toxulmaq: -bez
toxundu. (#. döğülmək: vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq. -buğda döğüldü. ).

-birinin sözünə, işinə qarışmaq, girmək: girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq
edmək. fizulluq edmək. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq.
qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək.
sürnəşikmək. qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq.
-ağır ağır enmek, girmek, etgiləmək, tə'sir edmək, içine işləyib girmək: sınğmaq.
-birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq: soxuşmaq.
-nərsə nərsiyə keçmək, girmək, yatmaq: sığınmaq. sinmək. - sığmaz topraq: su
çəkməyən bərk, daş topraq.
-ağır ağır enmek, girmek, etgiləmək, tə'sir edmək, içine işləyib girmək: sınğmaq.
-qafasına girmək: sınğmaq.
- birinin saçına girmək: birinin qınına girmək: birini sinsitmək, rahatsız edmək.
-sıraya girmək: quyruq olmaq.
- götünə girmək:1. quyruğun braxmamaq. dinc ötürməmək. 1. quyruqlamaq.
-özünə dalmaq, girmək: sınğmaq. sinğmək. çəkinmək. cəzb olmaq.
-qafasına girmək: sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq.
çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək. azalmaq.
unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.

qirməsin

-yelin girməsin önləyən, tutan örtük: yelən. yelinti. (badgir).
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-birbirinə girmiş olan: tıxı. tıxma. sıxı. sıxma. -tıxma otaqlı ev. -tıxma üzüm: dənələri
qocmaşıq, birbirinə girmiş, tıxılıb durğan üzüm.
-yandan, böyürdən girmiş olan: sığındı.

qırmızı

-al qırmızı: yanğal. al. -yanğal yanağ: al, qızıl üz.
-sarımtıl qırmızı donlu at: sarmandoruğ. sarımandoruğ.
-sarımtıl qırmızı olan: sarmandoruğ. sarımandoruğ.

qırna

-çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü: süvluğ. sülük. sivlik. su ibiyi.

qırnac

qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq.
sürbet. sırbit. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə
girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

qırnaq

damlıq. evlik. qulluqçu. arançı. yarançı. yançı. yarçı. nökər.

qırnaqlamaq

qısarmaq. qıcarmaq. arapozmaq. arapozuculuq edmək. mızıçılıq edmək.
qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək.

qırnaşıq

qırnac. qırcanıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq.
sürbet. sırbit. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə
girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

qirnəşmək

girnəşmək. şirnəşmək. dadanmaq.
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girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik. girqıclik. girintilik. girnillik. girnişlik.

girginlik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik. kəsəvzəlik.
kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qirnil

fuzul. girlək. fuzul. girniş. girinti. girinti. girişgin. girişik. qazıl. qatıl. gərcik.

gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. hər
nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı.
qulpçı. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. taxılan. taxılqan. fizul.
qirnilliq

girnillik. girintilik. 1. girnişlik. girginlik. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik.

girqıclik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik. kəsəvzəlik.
kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən. 1. girnişlik. qayıntı.
qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq. fizulluq.
-girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq edmək: birinin sözünə, işinə qarışmaq,
girmək. fizulluq edmək. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq.
qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək.
sürnəşikmək. qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq.

qirniş

girniş. girlək. girnil. girnil. girinti. girinti. girişgin. girişik. qazıl. qatıl. gərcik.

gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. hər
nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı.
qulpçı. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. taxılan. taxılqan. fizul.
qirnişliq

girnişlik. 1. girintilik. girnillik. girginlik. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik.

girqıclik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik. kəsəvzəlik.
kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən. 1. girintilik. girnillik. qayıntı.
qulpçılıq. qılpçılıq. qıpçılıq. fizulluq.
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-girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq edmək: birinin sözünə, işinə qarışmaq,
girmək. fizulluq edmək. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq.
qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək.
sürnəşikmək. qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq.

qirnişmək

girnişmək. süycünmək. söycünmək. sucunmaq. şirnişmək. -sucuğ süycünü:
içgi dəlisi, düşgünü.

qirov

girov. 1. tutsaq. tusaq. (tutğun: zindani). tutu. rəhn. ipotek. 1. tutğu. tutuğ. rəhn.

-evivi tutğudan çıxart.
qirov

girov. sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

qırov

sırğım qar. {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş,
işlənmiş) nərsə}.

qirovtan

-rəhndən, girovdan çıxarmaq: tutuğ yolmaq.

qırp

- xırp xırp. xırt xırt. xıt xıt. xıp xıp. kürt kürt. küt küt. qırç qırç. - küt küt yeyər yoncanı,
yada salmaz daycanı.

qırpa

qırba. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu.

biçətə. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək.
seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi
quylayım.

qırpataq

qırpadaq. çapıcaq. tez əldən. tələsiklə. qızdırbasıc. qısdırbasıc.

qırpıb

-nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib,
qabaqkındanda kötüyə gətirmək: quşa bənzətmək. quşa döndərmək.

qırpılmaq

-yel gücü ilə qırpılmaq: yelmək. yeləmək. uçmaq.

qırpışa

-gözün açdın ‘’doğdu’’ dedilər, gözün yumdun ‘’öldü’’ dedilər, göz qırpışa ‘’ömür’’
dedilər. (mevlana).

qirsə

-cicik girsə qapıdan, sevgi uçar bacadan.
-qutsuz quyuya girsə qum yağar.
-qutsuz quyuya girsə sel basar.
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qısrınmaq. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına
vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq.
önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq,
qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən
günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

qırsıtmaq

1. qısrıtmaq. sınğıtmaq. 1. yapızatmaq. yapızamaq. çapızatmaq. çapızamaq.
alçatmaq. kiçitmək. qısrıtmaq.

qırşaq

quşaq. qurşaq. qırıq qırıq daldala uzanan nərsə. nəsl.

qirşiq

girşik. girişik. girişin. girşin. tutqulu. düşgün. qurdlu. qurd. dəli. qudurman.

quduman. qurumsaq. amator. -kitab qurdu: kitab dəlisi.
qirşiqliq

girşiklik. girişiklik. girişinlik. girşinlik. tutqu. düşgünlük. qurdluq. qurumsaqlıq.

amatorluq. -tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır.
qirşin

girşin. girişik. girşik. girişin. tutqulu. düşgün. qurdlu. qurd. dəli. qudurman.

quduman. qurumsaq. amator. -kitab qurdu: kitab dəlisi.
qirşinliq

girşinlik. girişiklik. girşiklik. girişinlik. tutqu. düşgünlük. qurdluq. qurumsaqlıq.

amatorluq. -tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır.
qırşıt

qırşut. qırqıt. qırqut. qırışa. qırışqa. qırışat. yarma. yarqa. yarqıq. bulqur.

qirşmək

-tutuşlu düşünüklü, diləkli könüllü, iradəli, müsəmməm bir işə girşmək:salınmaq.
- bir amacda doğru doğru salınmaq üçün, o işi iyi düşünüb qavranmaq gərəkir.

qırşut

qırşıt. qırqıt. qırqut. qırışa. qırışqa. qırışat. yarma. yarqa. yarqıq. bulqur.

qırt

- xırt xırt: xıt xıt. xırp xırp. xıp xıp. kürt kürt. küt küt. qırç qırç. - küt küt yeyər yoncanı,
yada salmaz daycanı.

qırta

xırda. 1. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça.

saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ). - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq,
adam. 1. quzu. kiçik. köçək. köçük. kövçək. kövçük.
- xırda şabalıt: quzu palıt
-xırda mırda: sında mında.
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-xırım xırda: sap. çap. töküntü. arıtlanan nərsədən arda qalan çər çöp, çıpıq, qabığ. qoz sapı. - pambıq sapı.
-xırım xırda:söküt.
-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma.
daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən
çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

-xırda qoğara: kiçik yeyə. çirtik. çırtıq. xirtik. xırtıq. qırtıq. (yiyə. yiğə. yeyə. yeğə).
-xırım xırda: qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq.
qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. sovca.
sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı.
qıyıntı. gircik.

qırtaq

1. qırqalıq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. daz. kaz < kavz <
kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. kütə. kütəl.
kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq. 1.
qırqalıq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. daz topraq. qıyır. qıylan. verimsiz,

çoraq, çor şor topraq. 1. xırdağ. xırda. nərsənin oğuntusu, xırdası. rizə. sızağ.
sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ). - çörək
rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız
qalmış, cüssəsiz cocuq, adam. 1. dar. qıt. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm.

saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan,
görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) nüdrətən. nadir
halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan:
bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

qirtaq

girdağ. burğan. burağan. dolğaq. dolğan. (girdbad). -dolğaqağa düşmək.

qırtaqözlü

-xırdagözlü şətərə, çətərə: silgil. silgir.

qırtalamaq

qırdalamaq. xırdalamaq. yardalamaq. maydalamaq.
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-nərsənin oğuntusu, xırdası: xırda. xırdağ. rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ.
səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ). - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.

qırtatan

-xırım xırdadan yapılmış nərsə: doğrul.

qırtatmaq

xırdatmaq. yağurtmaq. oğurtmaq. doğurtmaq. (# yoğunlatmaq: yumarlatmaq.
hamarlatmaq. ).

qırtavat

-yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.

qırtçala

qurata. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq.
təmbəl. yaramaz. yararsız. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara.
kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.

qirtə

girdə. 1. tıkırma. dığırma. döğürmə. müdəvvər. 1. tomalaq. 1. tomur. yumur.

şar. -yer tomuru. -tomur top. 1. toğraq. toyraq. tuyraq. dayrə. dayirə. 1. yumğaq.
tumğaq. müdəvvər. 1. girdək. dönəm. yuvar. yuvarlaq. toparlaq. topar. dayrə.
-hər çeşit qapağ, gənəlliklə toğalaq, girdə qapağ: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). dibək (çölmək) dığırlanar, duvağın tapar.

-nərsəni girdə girdə kəsmək: tomrutmaq. boğnatmaq. yumrutmaq.
-tomur tomur, həlqə həlqə, girdə girdə kəsmək, edmək: tomurlamq.
-gib girdə: təs təgirmə.
-girdə biçimli olan: tomur. həlqə. -bir tomur sosis.
-girdə hər nərsə: tük. küt. tuq. top. qılob. kürə.
-girdə, həlqə biçimli bağlanan bağ: tuğ. qur. qurşaq. quşaq.
-girdə, tikanlı yabanı bitgi: topuz.
-kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi: qığ. qığı. qıcı. qıdı. tığ.
-nərsəni çörəkləb (çörkələb), girdə, düğələk burmaq, bükmək: tomurmaq.
-hər girdə nərsə: yoğrın. kasa. - yemək dadı duz olsada, yoğrun yeyilməz.

qirtəq

girdək. 1. girdə. dönəm. yuvar. yuvarlaq. toparlaq. topar. dayrə. 1. tomalaq.
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qirtəqan

girdəkan. yoğaq. yuvaq. cəviz. qoz.

qirtəl

girdəl. quşat. quşatı. həlqə. mahasirə.

qirtələmək

girdələmək. 1. bürmək. bürgələmək. bələmək. bəlgəmək. lülələmək. dürmək.

dürəmək. dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq.
tukramaq: bağlamaq). dövürtmək. -kağazı qırıtmadan trürüdü (dürdi). 1.

yubatmaq. yupatmaq. yopatmaq. burbatmaq. dalı salmaq gecikdirtmək.
curlamaq. baş qulağ edmək. başdan eləmək. -o işi yupatdi. 1. quşatmaq.
belləmək. çevrələmək.
qirtələnmək

girdələnmək. yumğaqlanmaq. tumğaqlanmaq. müdəvvərlənmək.

qirtələtmək

-dirəyi yonub girdələtmək: somurtmaq. somurtmaq.

qirtərə

girtərə. girdərə. gitərə. yaraq. daraq. saraq. qaraq. baraq. bağaq. qırtnağ.

qıtnağ. ustuvanə. ərən. mərdanə. -yoğur açma barağı. -əkin sarağı. -bası sarağı.
qirti

-açıldı qəfəs, girdi içəri, nisgilli biri sevəcən biri.

-yerə girdi: yerə çapıldı.
qirtiq

1. kirtik. gürtük. kürtük. kütlə. yığın. çoğa. - yaz gələndə dərə bucaqlarında yığılan
qar gürtüklərinin altında su axar. 1. kirtik. qırvıt. qırtıq. sıy. sığ. yalam. yalama.

yeməcə. gəvik. gəvinc. gəvic. gəviş. rüşvə. rüşvət. kisə. 1. xirtik. çirtik. çırtıq.
xırtıq. qırtıq. kiçik yeyə. xırda qoğara. (yiyə. yiğə. yeyə. yeğə).
qırtıq

1. qırvıt. kirtik. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. gəvik. gəvinc. gəvic. gəviş.
rüşvə. rüşvət. kisə. 1. xırtıq. çirtik. çırtıq. xirtik. kiçik yeyə. xırda qoğara. (yiyə.
yiğə. yeyə. yeğə).

qırtıqçı

gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. gəvişçi. qırvıtçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi. küfdəçi.
küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.

qirtiqçi

kirtikçi. gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı. rüşvəçi. rüşvətçi.

küfdəçi. küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.
qırtıqran

1. qırqalıq. qırtaq. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. daz. kaz < kavz <
kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. kütə. kütəl.
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kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq. 1.
qırqalıq. qırtlan. qırtaq. qırtlaz. qırtıl. qırıç. daz topraq. qıyır. qıylan. verimsiz,

çoraq, çor şor topraq.
qirtil

kirtil. kitril. salba. səlbə. səbət. sələ. sala. zənbil.

qırtıl

qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırıç. qıyır. qıylan. daz. kaz < kavz <
kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. kütə. kütəl.
kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. çoraq. çovraq. verimsiz, şoraq, çoraq,
çor şor topraq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırıç. daz topraq. qıyır. qıylan.

qirtilliq

kirtillik. kitrillik. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq.

köküllük. kötüllük. doluluq. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük.
guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
qirtinqlə

kirtinğlə. anıqlıqla. işəncliklə. bəlgələnmiş. gerçək. doğru. otantikman. həqiqi.

qırtıpıl

dəğməz. ərməz. dəğərsiz. ərzişsiz. bibəha.

qırtırmaq

qırdırmaq. qırıqdırmaq. yonlamaq. yunutmaq. -davar yonuşu: qoyun keçi yünün
yonma çağı.

qirtirmək

girdirmək. soxmaq. suxmaq. -onu evə soxma.
-kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək: sırvatmaq. sırıştırmaq.
sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq.
süvüşdürmək. süvşütmək.

qirtiş

girtiş. kitriş. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq.

sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax.
qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan
kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan.
tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. inad.
simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın
biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
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girtişlik. kitrişlik. keçilik. qısıqlıq. qısıqçılıq. donazlıq. donqazlıq. donqazlıq.

qonazlıq. qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik.
təsrilik. inadçılıq.
qirtişmək

girtişmək. kitrişmək. keçiləşmək. inadı tutmaq. söz dinləməmək.

qırtlan

1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. daz. kaz < kavz <
kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. kütə. kütəl.
kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq. 1.
qırqalıq. qırtıqran. qırtaq. qırtlaz. qırtıl. qırıç. daz topraq. qıyır. qıylan. verimsiz,

çoraq, çor şor topraq.
qırtlavıq

qartlavıq. yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. yaplavız. yaplavıq. yaprıq.

əprik. qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
qırtlaz

1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. daz. kaz < kavz <
kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. kütə. kütəl.
kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq. 1.
qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtıl. qırıç. daz topraq. qıyır. qıylan. verimsiz,

çoraq, çor şor topraq.
qirtmək

kirtmək. kitrəmək. təkitmək. tikitmək. tikdəmək. danqımaq. danqıtmaq.

dəngimək. dəngitmək. təngitmək. bağlamaq. -su qabağın qurşağına danqıdıb
yola çıxdı.

qırtnaq

qırtnağ. qıtnağ. gitərə. girtərə. girdərə. yaraq. daraq. saraq. qaraq. baraq.

bağaq. ustuvanə. ərən. mərdanə. -yoğur açma barağı. -əkin sarağı. -bası sarağı.
qirtov

girdov. sardığ. sürgəl.

qırttan

-birdən, qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan): yarqıraq. yarğıraq. yalbıraq <
yarğıraq ( < yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi, gözə çarparaq) çaxqıraq. çaxıraq. yanğaq.
yalğaq. alovuq. parıldağ. ışıldağ. -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında çırağlar
yalbırırdı.

qirtuq

girtuk. dürtü. basqı. basar. qısqı. qısqın. qısqıntı. tıxınc. basınc. fişar.
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girtüc. kötüqay. bədəxlaq. {# sun: sum: ( < savın). yaxşıqay. uysal. yıpaş. ipəş.
suyşuq. sulu. xoşəxlaq. xuylu. -yıpaş balam}.

qırvalaşmaq

gedişmək. gərişmək. gerişmək. yedişmək. (yed < metatez > dey) deyişmək.
qırvaşmaq. qırvışmaq. başbaşa qoymaq. sözləşmək. söyləşmək. mubahisə
edmək.

qırvalaşmaq

qırvaşmaq. qırvışmaq. yedişmək. (yed < metatez > dey) deyişmək. gedişmək.
gərişmək. gerişmək. başbaşa qoymaq. sözləşmək. söyləşmək. mubahisə
edmək.

qırvaşmaq

qırvışmaq. qırvalaşmaq. yedişmək. (yed < metatez > dey) deyişmək. gedişmək.
gərişmək. gerişmək. başbaşa qoymaq. sözləşmək. söyləşmək. mubahisə
edmək.

qirvəc

girvəc. girəvçi. sıraçı. nobətçi. novbətçi. - sıraçı qatılan: sıraçı ortaqçı. nobətçi
iştiraqçı.

qırvışmaq

qırvaşmaq. qırvalaşmaq. yedişmək. (yed < metatez > dey) deyişmək.
gedişmək. gərişmək. gerişmək. başbaşa qoymaq. sözləşmək. söyləşmək.
mubahisə edmək.

qırvıt

qırtıq. kirtik. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. gəvik. gəvinc. gəvic. gəviş.
rüşvə. rüşvət. kisə.

qırvıtçı

gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. gəvişçi. qırtıqçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi. küfdəçi.
küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.

qiryiş

-giryiş tapmaq: yanqırmaq.

qıs

-adı uluğ, səprəsi quruq. (səprəsi quruq: süfrəsi qıs, dar). (adı hündür, əli qıs).
(səprə:səpər. saçağ. süfrə).
-doğruya yol dar, qıs.

-sıx sıx, qıs qıs, qıy qıy çəkmək, dartmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. sürəkli
çəkiştirmək.

qısa

1. qıssa. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. güdə. (> kutah (fars)}. 1. qıssa. güdə. (>
kutah (fars)}. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. 1. səyil. səğil. səhil. az. bir az. - səyil
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olsada görər. - qoy səyil keçsin sonra ged. - səhəl öncə geddilər. - səyil sonra gəl. səyil dinləndim. 1. sıv. sığ. - sığ görüşlü: qıssa görüşlü.
-qısa yazı: sırıc. not. oylaq. andağ. yaddaşd.
-çox qısa: səlləm. çəlləm çəlim. çalım. azacığ. - bir səlləm keçdi, sonra gəldi. - bir
səlləmdə bizə düşdü.

-qısa üslük: kürtük. kürlük. kütcə. kərtik. yelək. çulqa. çuxa. çoxa. xırqa. xirqə.
-qısa boğazlı kiçik küp çeşiti: quşaqlı.
- qısa yol sapmaz, düz gəpən yormaz. (gəpən: qonuşan).
-qıssa saçlı qadın: kəlcik. qızağac. qıyağac.

qısaboylu

qısaboylu. tısqın. tısıq. tısmal. tısmar. güdə. bodur. -tısıq nəbi. -tısmar əli. -o
tısmara uşağı deyirsin.

qısaca

1. qıssaca. güdəcə. kütcə. küscə. çütcə. qıtca. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. 1.

səyilcə. səğilcə. azca. - səyilcə dözsən gəlib çıxar. - səyilcə keçməmişdi ki səsi
çıxdı.

qısacı

-kürə qısacı, qarsağı, maşası: böyük qısac, maşa.

qısaltmaq

1. dartmaq. -dartıq sözlər. 1. sıxaltmaq. sıxlatmaq. dərmək. dəritmək.
daratmaq. -bu donun ətəklərin dər, çox uzundur. -əli uzun əlin dər, ayağı uzunun,
ayağın. 1. urdurmaq. vurdurmaq. güdətmək. -saç urdurmaq. -donun uzundusa
vurdut, dili uzundusa utdut.

qısanac

sıxıc. qısıc. sıxınca. qısınca> şikəncə. sıxanac. sıxılcım. çılığım. çilə. sincir.
əziyyət. əzab. -sıxılcım çəkdirmək.

qısanmaq

utanmaq. usanmaq. oyalmaq. içə çəkilmək. çəkinmək. üşənmək. üzənmək. (#
qusanmaq: dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq).

qısarmaq

qıcarmaq. qırnaqlamaq. arapozmaq. arapozuculuq edmək. mızıçılıq edmək.

qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. cığallıq
edmək.
qısatır

-ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.
-yaşam boydan qısadır, uzun gələr ənin tutsan geninə.
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qısatmaq

qırmaq. (üz) üzmək. (#uz. -uzmaq: uzatmaq).

qısbatlıq

qıvıcqalıq. qaranqaşlıq. qısqanıq. qısqancılıq. qıvıcqalıq.

qisə

kisə. 1. qırvıt. qırtıq. kirtik. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. gəvik. gəvinc.

gəvic. gəviş. rüşvə. rüşvət. 1. qırma. qırmac. qırmacıq. qutur. gövət. gövüt.
göyüt. ehsan. parsa. pursa. bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət,
ehsan sədəqə kimi) verilən, yığılan para. 1. sostav. toslav. tutsağ. tutçağ. toxlav.

tuğlav. ( < tut. tuğ). dağarcıq. kif. çanta. torba. məxzən. -söz toslavı: söz
dağarcığı, məxzəni. 1. qoğuq ( < kov). qovuğ. torba.
-can sürtən kisə: yunaq kisəsi. siyəcən. siğəcən. sütəcən. (1 < sığallamaq: oğmaq. 1
< savallamaq: qoğarıb götürmək. 1 < sürtmək) .

qisəçi

kisəçi. sortuğ. əmic. rüşvətxor. rüşvətçi.

qisələmək

kisələmək. 1. bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan,

sədəqə kimi) verilən, yığılan paranı toplamaq. 1. kişləmək. quşlamaq. kimsəyi
qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək. 1. otarmaq. hörütləmək. hörələmək.
sıylamaq. sığlamaq. saylamaq. yalatmaq. yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək.
rüşvət, para vermək, düşmək.
qisəsi

-yunaq kisəsi: can sürtən kisə. siyəcən. siğəcən. sütəcən. (1 < sığallamaq: oğmaq. 1
< savallamaq: qoğarıb götürmək. 1 < sürtmək) .

qisib

kisib. kizib. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. gənc. gömü. dəfinə. xəznə.

qısıc

sıxıc. 1. sıxınca. qısınca. > şikəncə. sıxanac. sıxılcım. çılığım. qısanac. çilə.
sincir. əziyyət. əzab. -sıxılcım çəkdirmək. 1. sıza. sızağ. tənbih. cəza. 1. çilə.
çitə. dərd. qəm. 1. qəhr.

qısıq

1. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac.

qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa.
güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül
şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük.
qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. girtiş. kitriş. inad. simic <
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sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir
yenilməz, qarşındakın caydırır. 1. sığ. sığız. sıxız. tığ. özsu. çiğ. cirg. usarə.
- süzük gözlü: qısıq gözlü: sıxıq gözlü. (sıxıq. süzük).
-yad varında gözün var, ürək qısıq, gözün qapıq, əlin dar. (əli dar: qıtmır).

qısıqçı

qısıq. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar
yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan.
quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən.
sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın
caydırır.

qısıqçılıq

qısıqlıq. keçilik. girtişlik. kitrişlik. donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. qonazlıq.
qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik. təsrilik.
inadçılıq.

qısıqlıq

qısıqçılıq. keçilik. girtişlik. kitrişlik. donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. qonazlıq.
qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik. təsrilik.
inadçılıq.

qısıl

qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.
gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.

qısıllanmaq

qısıllaşmaq. qalbalaşmaq. qalpalaşmaq. qapqalaşmaq. qabqalaşmaq.
qabalaşmaq. qəlizləşmək. qoyalmaq. qoyulmaq. qoyulaşmaq.

qısıllaşmaq

qısıllanmaq. qalbalaşmaq. qalpalaşmaq. qapqalaşmaq. qabqalaşmaq.
qabalaşmaq. qəlizləşmək. qoyalmaq. qoyulmaq. qoyulaşmaq.
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1. ağırlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. koğluq.
kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq.
uyuşuqluq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət. rəxavət. 1.
bitginlik. halsızlıq. susluq.
-təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

qısılmaq

1. sinmək. - qurd kiriyib, sürünün içinə sinər. 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb

qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq.
üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək.
küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. 1. darağmaq. daralmaq. kiçilmək. incəlmək.
- quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq: quyruğu qapı arasında qalmaq. gərgin, dar
düğünə düşmək.

qısıltaq

qısıldaq. topaç. hər nəyin yoğun ucu.

qısım

1. sıx. sığ. hovzə. 1. qism. sıxım. bölüm. quruh. - bir sıxım ellər, işlər. 1. sıxım.

parça.
qısınca

> şikəncə. sıxıc. qısıc. sıxınca. sıxanac. sıxılcım. çılığım. qısanac. çilə. sincir.
əziyyət. əzab. -sıxılcım çəkdirmək.

qısır

tıxıntı. cığıntı. yığıntı. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı.

qısırlanmaq

qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq. qıycıllanmaq. gəvşinmək.
təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək. qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq.
qımqımınmaq. qındırdamaq. işdə oyalanmaq.

qısırlıq

qısrıtlıq. qıtsırlıq. səvrəmişi. söhrəmişi. başısoyuqluq. səhlənkarlıq. təəllül.

qısış

1. qısğış. təpziş. təpiş ciciş. rəşg. həsəd. 1. sıxış!. qınış. qımış. topuş.
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qısıştırmaq

-quyruğunu qısışdırmaq, sıxışdırmaq: sıxışdırıb tərəşməsin önləmək.

qısıt

kəsit. kəsir. küsüt. küsür. (# qusut: artıq).

qısıtmaq

qısmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək.
basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək)
darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq.
büzmək.

qisq

-basket (bükset) kist: tabut. sarq. qapırsa.

qısqa

-uzun yorqan qısqa ayaq, düşünəmmiyən qalar gayaq. (gayaq: gay. gic).

qısqaç

qısıq. qısıqçı. qısnaş. qıtnaş. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar
yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan.
quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən.
sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın
caydırır.

qısqancılıq

qıvıcqalıq. qaranqaşlıq. qısqanıq. qısbatlıq. qıvıcqalıq.

qısqanıq

qıvıcqalıq. qaranqaşlıq. qısqancılıq. qısbatlıq. qıvıcqalıq.

qısqı

qısqın. qısqıntı. dürtü. basqı. basar. girtuk. tıxınc. basınc. fişar.

qısqıf

küsük. küsküf. kölgəlik. savran. sayvan. ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri.

abajur.
qısqın

qısqı. qısqıntı. dürtü. basqı. basar. girtuk. tıxınc. basınc. fişar.

qısqıntı

qısqı. qısqın. dürtü. basqı. basar. girtuk. tıxınc. basınc. fişar.

qısqış

qısğış. qısış. təpziş. təpiş ciciş. rəşg. həsəd.

qısqıtmaq

qısmaq. qısıtmaq. pısmıtmaq. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək.
basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək)
darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq.
büzmək.
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qısqoz

qozuq. yeğnik. yeğik. səvik. savıq. sovıq. fındıq. koket. xəfif məşrəb.

qıslac

qızlac. qıylac. sıxı. qəvi. 1. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu.

oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm.
qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin.
qıslaq

qızlaq. qırlaq. qıylaq. yatışma. yatışıq. yatsayış. gizlək. qoruq. qort. qorma.
qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət.

qıslama

qıtlama. sınırlama. kəsləmə. sınırlama. azaltma.

qıslaş

sıxlaş!. qınlaş. qımlaş. toplaş. ekonomikləş. iqtisadiləş.

qıslaşmaq

sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək.

1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq.
qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək.
hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.
1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək.
quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq.
qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.
qısmaq

1. dinmək. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək.
çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək.
küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}. çəkinmək. (#
qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq). 1. quyruq qısmaq. küsmək. 1. qısıtmaq.

qısqıtmaq. pısmıtmaq. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək.
basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək)
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darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq.
büzmək.
- quyruğun qısmaq: quyruq çevirmək: quyruğu omuzlamaq: ürküb qaçmaq,
çəkilmək.
-gözqısmaq. göz süzmək. göz sıxmaq. - gözsıxıb baxa qaldı.

-quyruq qısmaq: 1. quyruğun yığmaq. əl ayağın yığışdırmaq. öz yerinə çəkilmək. 1.
küsmək. qısmaq.
-yelkəsin qısmaq: çiğnin büzmək, gizmək, əğmək. (> kəz edmək (fars)}.

qısnaq

-əlverişli ortam, qısnaq, qasnaq, quşağ, şərayit: tav.

qısnaş

qısıq. qısıqçı. qısqaç. qıtnaş. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar
yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan.
quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən.
sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın
caydırır.

qısoluq

qıysoluq. gürsoluq. gursoluq. soluq soluğa. təngi nəfəslik. - gürsoluğa gəldim.

qısraqtan

- kösnük qısraqdan qaçarmı?: qızmış ərkək qısraqdan qaçarmı ?.

qısraqtan

- qızmış ərkək qısraqdan qaçarmı ?: kösnük qısraqdan qaçarmı?.

qısrınmaq

qırsınmaq. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına
vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq.
önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq,
qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən
günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

qısrıt

qıtsır. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. təqsir.

xəta. qusur.
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təqsirindən. -qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək: . silgəmək. silgələmək.
silgətmək. siləmək. silmək. oğuclamaq. bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın.

qısrıtlıq

qıtsırlıq. səvrəmişi. söhrəmişi. başısoyuqluq. səhlənkarlıq. qısırlıq. təəllül.

qısrıtmaq

1. qırsıtmaq. sınğıtmaq. 1. yapızatmaq. yapızamaq. çapızatmaq. çapızamaq.
alçatmaq. kiçitmək. qırsıtmaq.

qısrıtsız

qıtsırsız. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. ayıbsız.
qusursuz. nüqsansız.

qıssa

1. qısa. güdə. (> kutah (fars)}. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. 1. sıv. sığ. - sığ
görüşlü: qıssa görüşlü.

- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.
-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
dönən yok.
-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa)
-qıssa qəmə: sancar. səncər > xəncər.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa
-(darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar: toxuma araclarından tökülən qırıntılar.
kürküt. körküt. çürçüt. çörçüt. tiftih.
-qıssa kürk: kürcə. kürtək. kürdə. kürdü. kürdən. köpdən. çəkət. kot.
-qıssa saplı, ev süpürgə: xatın süpürgə.

qıssaca

qısaca. güdəcə. kütcə. küscə. çütcə. qıtca. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac.

qıssaltmaq

sirmək. - bunun ucun bir barmaq sir.

qıssanıta

-ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.

qıssası

-nərsənin qıssası, xulasəsi: uçuğ. uçur. uç. -sözün uçuru.

qısta

-neçə tikəyə, qısda bölmək: sındırmaq. qırmaq.
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sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq.
qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq.
qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq.
tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq.
qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq.

qıstırbas

qısdırbas. qızdırbas. tez bəri. tələsik. qoparıq. qoparaq. qoğraq. qoğaraq.

qıvraq. çapıq. hızlı. səri. əcələ. təcil.
qıstırbasıc

qısdırbasıc. qızdırbasıc. tez əldən. tələsiklə. çapıcaq. qırpadaq.

qıstırı

qısdırma. sortutma. əmitmə. rüşvət. rüşvət vermə.

qıstırma

qısdırma. qıstırı. sortutma. əmitmə. rüşvət. rüşvət vermə.

qış

1. xış. soxa. saban. qarasaban. - iki dişli soxa. - soxa sürü: əkin çağı, vaxtı. 1. xış.

salba. salda. saban. sapan. pulluq. 1. xış. xiş. diş. saban.
-qalın qış geyimi: sıxma.
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.
-sənin təkcə gülün yaz gətirir ömrümə, səndən gələn bir gülüm qış günümü yaz
edər.
(?niş) (riş: diş diş, şırıq cırıq olmuş).

-az qalıb ömrün sənin, qış çıxar asdar qəmin. (asdar: azalar).
-az qalıb ömrün sənin, yaz gələr artar qəmin. (qış. qar).
-qış üçün qavrılmış, duzlanıb qurutulmuş (kəsilib savılmış, hazırlanmış) ət: sovum.
savım.

-qış zumarı: sovum. savım.
-yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın tölkməyən ağac: sərüv. sərv < sürpü.
sürvi. sərvi. səlfi. sivi.

qiş

xiş. xış. diş. saban.
(?niş) (riş: diş diş, şırıq cırıq olmuş).
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kişi. adam. -qazan oddan küyər, kişi dildən. (küyər : yanar).

-dəğmə kişi: hər yetən. -dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: (dəğmə:
hərkəs). hər yetən kişi öz (içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla düşman düz,
doğru ola bilməz).
- çürük ağac özündən, çürük kişi sözündən (bəlqürür)
-çirkin kotan, qanmaz kişi olmasa, çirkin yaşam bulunmaz
-başlı kişi öğrənməyə əğimli, başqaları öğrətməyə eyimli. (başlı: ağıllı). (eyimli:
əğimli: meyilli. tərcih edir)
-təkin kişi: təkcə kişiki. -təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin :
seçgin. quzidə).
-kölgəsin tanımaz kişi, özün tanımaz.
-geyimlə kişi ölçülməz. (yapınc atda ər yatar). (yapınc: örtük)
-kişi başın pozanda ''söz'' düzəndə söz.
-kişi dediyin tuluğdur, ağzın açsan dağılır (yıxılır). (kişi gücü dilində). (dilində:
sözündə)
-kişi gücü dilində. (dilində: sözündə). {kişi dediyin tuluğdur, ağzın açsan dağılır
(yıxılır)}
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit)
- dögül kişi bu: sözünü yel kimi tutan, özünü çox ucuz satan
- salqın kişi: aram adam. (salqın: geniş. enli. engin. açıq).
- arxasız, dossuz kişi: sök ər. sökə yalnız. sökə yal. (sök: sökük. yoxsul. kasıb.
yalnağ. fəqir).
- çin dolu kişi: çox bilgili adam. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl.
çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.
- kişi sapın: hər kişi. tamam kişilər. - ay sapın: hər ay. (sapın: sayın. hər. tamam.
həpsi).
-kişi görkü söz, ocaq görkü köz. (görkü: yaraşığı. gözəlliyi)
-silgik kişi: pul saxlamaz.
- kişi sağrısı üz. (sağur: qabıq. üz. gön. dəri).
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-doğru kişi versə sözü ötürməz, heç bir kölgə artıq boya götürməz.
- rizəyi kişi: {(rizə: sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək (
< sava. savağ)}. sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.
- sağ kişi. (sağ: teyxa. qatqısız. saf).
-tək, yalnız, bir kişi, nəfər, şəxs olaraq: salına. - salına çıxdı yola.
-el içində seçgin, güclü, bilgin kişi: saltan. başdağ. padşah. sultan.
-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə
-soylu kişi: sayım. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi.

-mal davarla, kişi qanı dartılmaz. (kişi canı yarmaqla, altınla, var davarla ölçülməz).
-sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar, düşünməsə utuzar.
(utsuğmaq: utsunğmaq. utuzmaq. itirmək).

-tazıq kişi: 1. tazığan. ürkək. qorxaq. qaçağan adam. 1. vəhşi. (tazıq: ürkən).
{ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}. -uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı
əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə.
-kötü kişi: qaylıq. qayluq. pis diləkli, niyyətli. yamanlıq istəyən.
-dəh kişinin savuni, qayluq kişi bəllədər. (dəh: dəng: doğru. aman). (savuni:
xəbərin). (bəllədər: deyər. əyn edər).

-kişi başı daşdan qatı.
-kişi bilənin oxar, toyuq görənin çoğar. {çoğar: çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük:
dimdik)}.
-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü,
kişi vardı özü dadlı duymayasan səsini.
-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,
güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).

-soruluq silindisə, soru yerində, kişi ölüşdüsə, işi yerində. (işi: yaradışı). (soruluq:
surəti məsələ).

-süpür kişi dos qılmaz. (süpür: bədəxlaq. əxlaqsız).
-kişi başı daşdan qatı.
-ağac dibdən su içər, kişi başdan.
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-kişi gizli söz atda, sözdə gizli dil altda.

-kişi işdə çörəyi içdə olmalı. (içdə: evdə).
-ürəksiz kişi, dağıdar işi.
-arvad ölüb, yalxu kişi, yatma sıvay nədir işi. (yalxı. yalxu. tək).
-şaqqavatlı, yarış görüşlü, görkəm durumlu kişi: daylanğ.
-heyvan qılavası üzündədir işində, kişi qılavası harasıda, bəlirməz. (qılava: kələk).
-yolsuz yolçu yolda qalar, könəz kişi sevgidən olar.
-yavlaq kişi, pozar işi, yağlaq kişi, qurar işi. (yavlaq: bədəxlaq). (yağlaq: yaxcı).
-yüngül kişi: yeltəmə. boşqılıqlı. -yeltəmə yeltəmə: yelpənək. tərtələsik.
qışıq

qıyşıq. qayşıq. əğri. -ağzı qışıq bolsada, bəyin oğlu gəpləsin.

qişiqi

-təkcə kişiki: təkin kişi . -təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin :
seçgin. quzidə). (təkin kişi: təkcə kişiki).

qişilənmək

kişilənmək. tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək.

girəklinmək. kibarlanmaq qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. ərnilmək.
ucqanmaq. salğınmaq. kibarlanmaq.
qişilər

kişilər. adamlar. -kişilər görnüşüylə qarşılanır, bilimiylə ağırlanır, davranışıyla
uğurlanır. (mevlana).

-döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu: tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır.
tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). birlik. tim. çitə. yekən > yekan.

qişilər

-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə
-kişilik yaşa, kişilər təki öl.

qişilərə

-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

qişilərin

kişilərin. adamların. -kişilərin ilk dediklərinə yox, son etdiklərinə bax.
-kişilərin (adamların) nə yalanları bitər, nə etgiləri itər.

qişilərlə

-atla itlə doslaşan, kişilərlə duzlaşar. (duzlaşmaq: yediyi çörəyə, kişiligə dəğər
vermək).

qişilərtə

-yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş: quzudişi.
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-kişilik varlığı başilə könül
-kişilik yaşa, kişilər təki öl.
-tək bir kişilik, nəfərlik, şəxslik: salınağ. - salınağ salıq. - salınağ savurta (>
siqorta). - sağlıq siqortası: səlamətlik biməsi.
-kişilik yamanlığı yoxatmaq yok, azaltmaqdır.

-kişilik aracı: yığac. yaraq. sik.
qişiliqə

-yediyi çörəyə, kişiligə dəğər vermək: duzlaşmaq. -atla itlə doslaşan, kişilərlə
duzlaşar.

qışın

xışın. -xışın açdığı sürlərə tutxum səpilir. (sürlərə: şırığlara. şiyarlara).

-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan qamığ
çalğaşur.

-yayın qatqılansa, qışın sevirər. (qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).
qişini

-kişini dörd nədən yıxar. -qanamazlıq, qınamazlıq, yenəməzlik, çatamazlıq.
(qanamazlıq: cahillik). (qınamazlıq: cürətsizlik). (yenəməzlik: acizlik. ). (çatamazlıq:
bacaramazlıq).
-kişini tanı dosdundan, kişini sına varından.
-kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq.
satsıtmaq. bıqdırmaq. azarlayıb azdırmaq.
-inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa işini (içini)
-at yoldaşın pisini, işdən qoyar kişini.
-at arvadın pisini, işdən salar kişini.

qişinin

kişinin. adamın. -kötülük dışarda değil, kişinin içindədir.
-aldığın kişinin: evlənmədə erkək, dişi. -çıxdığın dağın təpəsin qara, aldığın kişinin
ağzını qara. (qara: yoxla). (ağzın: sözün).

-kişinin sözü, özlügün özü. (özlügünq şəxsiyyət).
qişisən

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq
təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru
kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
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ayıblamayasan)
-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən
kişisən.

qişisi

kişisi. kişisimən: insansıl. (simanı. siməni. sımanı. səməni. bənzəri. oxşarı. kimi)
-qoşun kişisi: subəyb > sipah > sepah (fars).

qişisimən

kişisimən: kişisi. insansıl. (simanı. siməni. sımanı. səməni. bənzəri. oxşarı.

kimi).
qişitə

-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

qişiyaqış

kişiyaxış: uluyaxış: (yaxış: yana). kişiyana. kibriyanə. kibarca.

qişiyana

kişiyana. 1. kişiyə uyqun. (yana. ötür. ötəri. uyqun). (ərən. mərdanə). 1. uluyaxış.

kişiyaxış. (yaxış: yana). kibriyanə. kibarca.
qişiyə

-kişiyə tutar sözüylə, sözünə tutar işiylə. (tutar: dəğər).

-gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.
qışqınmaq

qışqırınmaq. qışqırıq tutmaq. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.

qışqırıq

sıncqıravıq. sıncıravığ. sıncırağ. sincirək. hıncqırıq. hıçqırıq. - sıncırağı tutmaq.
-qışqırıq tutmaq: qışqırınmaq. qışqınmaq. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.
-qışqırıq tutmaq: sıncqırmaq. sıncırağımaq. sıncırağmaq. sincirəmək. hıncqırıqmaq.
hıçqırmaq.

qışqırınmaq

qışqınmaq. qışqırıq tutmaq. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.

qışqırmaq

kürrəmək. hürrəmək. - bəsdi hürrədin.

qışqırtmaq

uçqurtmaq. uşqurtmaq. hıçqırtmaq. hürdürmək. -onu üstümə uçqurtma.

qışlamaq

xışlamaq. sökmək. sürmək. - tarla sökmək: zəmi sürmək.

qışlamaq

xışlamaq. sürmək. sürgütmək. sabalamaq. sabanlamaq. cığlamaq.

soxumlamaq. şuxumlamaq.
qişləmək

kişləmək. kişələmək. quşlamaq. kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir''

demək.
qışta

-yazda çalan qışda oynar. (çalan: çalışan).
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qişti

xişti. damdama. çarxana.

qıt

1. küs. çüt. götürüm. saqat. çotur. çolaq. çalaq. nərsənin bir yeri, bir qolu
işləməz, kəsik, naqis olmalıq. 1. küt. küs. çüt. sivri, kəsgin, uzun, iti, biz
olmayan. 1. dar. qırtaq. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm
kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir.
azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) nüdrətən. nadir halda. nadirən.
ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx.
sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). 1. çoraq. yanğır. yanğur. suğur. soğur

{suquy. suğuy: suquraq. sudan quru. (kor. kar)}.
-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə)
- xıt xıt:xırt xırt. xırp xırp. xıp xıp. kürt kürt. küt küt. qırç qırç. - küt küt yeyər yoncanı,
yada salmaz daycanı.

-qıt qıt (qətrə qətrə), çək çək, damcı damcı dalamaq: süzələnmək. sızalanmaq.
qit

-kit çilə: dəd kədər. -paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (ulalır:
böyüyür. yekəlir). (sürcə: büdrürər). (çağa: bala).

qıta

1. qətə. yarış. 1. qıda. qəza. yeyəcək. yeyiləcək. yeyimlik. yeyinti (istehlak)
yeyim. yeməli. maaş.
-hər çeşit bəsləyən, gücədən, doyuran nərsə, qıda, qəza: bəsgic. bəsqıc.

qita

qida. yem. yeyim. qəza. (xurak).

qitab

-kitab kimi sus, qanmaza qılıc vermə. (qanmaza: cahilə).

-əkinçiliyə görə kitab: əkinçilik toxay kitab.
qitabqana

kitabxana. pitiksaray. (saray:daray. çaray).

qitabların

-toxlatdığız kitabların heç biri tapılmadı. (toxlatmaq: irca vermək).

qıtac

kütəc. küsəc. çütəc. 1. güdə. (> kutah (fars)}. qısa. qıssa. 1. kütcə. küscə.
çütcə. qıtca. güdəcə. qısaca. qıssaca.

qıtal

qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng.
dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
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sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac.
qarsanba. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qıtalı

daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı.
bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.

qıtam

qıvam. cıtam. cıdam. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him.
özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş.
soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc.
ilkəş. dayanaq. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc.
tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.

qıtan

qıvan. cıtan. cıdan. tıxan. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım.
him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş.
kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə.
ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvanc. qıtanc.
cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.

qıtanc

qıvanc. cıtanc. tıxanc. daban. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım.
him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş.
kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə.
ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

cıtan. cıdan. tıxan. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
qıtca

kütcə. küscə. çütcə. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. güdəcə. qısaca. qıssaca.

qitçiliq

kitçilik. kitgərlik. kitəçilik. tikgərilik. tikiçilik. ütgərlik. ütəgərlik. ütərilik. dərzilik.

qitə

kitə. kütə. külə. kündə. ət taxdası.

qitəçi

kitəçi. kitiçi. kitəçilik. ütgər. ütəgər. ütər. dərzi. tikici.

qitəçiliq

kitəçilik. 1. kitəçi. kitiçi. ütgər. ütəgər. ütər. dərzi. tikici. 1. kitgərlik. kitçilik.

tikgərilik. tikiçilik. ütgərlik. ütəgərlik. ütərilik. dərzilik.
qitəqləmək

(neçə tikəni birbirinə) kitəkləmək. çitəmək. bağlamaq. yamıb yasqamaq.
saplamaq. sapaqlamaq.

qitələmək

kitələmək. çitələmək. sırıtmaq. sırımaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq.

aralıqsız, incə tikişlə tikmək. kökləmək.
qitəmək

kitəmək. kitgəmək. tikmək. tikəmək. dərizləmək. ip, sap ötdürüb, keçirdib

tikmək, bağlamaq, qapatmaq. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək.
ütgərmək. -pitik üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.
qitən

kitən. sarıc. gödəkcə. kot.

qitərə

gitərə. girtərə. girdərə. yaraq. daraq. saraq. qaraq. baraq. bağaq. qırtnağ.

qıtnağ. ustuvanə. ərən. mərdanə. -yoğur açma barağı. -əkin sarağı. -bası sarağı.
qitərən

gidərən. 1. qaytaran. silən. qıran. 1. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan.
sopan. sovan). qaytaran. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır.

arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin
gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi
nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran.

sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) sapaduz: duz gidərən. 1. savun. savan. sabun.
-kiri savan, açan, təmizləyən, gidərən: savın. savun. sabın. sabun. savmalıq.
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arçaqıl. arçıqul. açmalıq.
-duz gidərən: sapaduz. (sapa: sayladan. təmizləyən).

qitərib

-nərsənin artığ əsgiyin gidərib yola, düzənə qoymaq: yonamaq. onamaq. yolamaq.
olamaq. olatmaq. imkan yaratmaq.

qitərmə

-nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol, sala, çara: savacağ.
savac. savağ. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış.
-kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan:
savaq. sədəqə.

qitərmək

gidərmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). qaldırmaq. -darıxmağın təpgitmə yolları.
-bir anlaşılmazlığı gidərmək üçün söylənən deyim, söz: sözüm sözüvə, suyum
suyuva.
-əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq: saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq.
çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. yamamaq. qoşub bütünləmək.

qitərtmək

gidərtmək. sürdürmək. kürdürmək. qoğdurmaq. qoğmaq.

qitəs

kitəs. dustaq. türmə. kovas. kotas. kodas. qazamat. qutuqluq. qoruluq.

tutuqluq. zindan. bazdaştqah.
qıtı

qıdı. qığ. qığı. qıcı. tığ. kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi.

qitiçi

kitiçi. kitəçi. kitəçilik. ütgər. ütəgər. ütər. dərzi. tikici.

qıtıq

qırıq. kirik. girik. düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. qabal.

qabla. kavla. kaval. dəli. qudurman. quduman. alqın. qopuq. dəngəsiz. qafası
qantaq, qançaq.
qıtıqlamaq

qıdıklamaq. sukımaq . qurdalamaq. sokmaq < sok.

qıtıl

qıdıl. xıdıl. yeğən. enən. inən. doğurca. qolçağ. dalcıq. törən. quzun. oğul oğlu.

çavluq. çağluq. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.
qitilmək

kitilmək. tikilmək. tükülmək. -bu parçadan don tikilməz.

qitincimək

kitincimək. kirincimək. kilincimək. çitincimək. korlanmaq. qıvıcqaşmaq.

oğursuzmaq. yoğursuzmaq.
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-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.
-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.

qıtıran

qıdıran. təprəşən . -çox qıdıran, bir büdürər.

qitirləniş

kidirləniş. kədərləniş. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc.

qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. qayğınc. qayğış.
üzünc. üznüş. acınış. dərdiniş. tutunc. məlallanış.
qitirlənmək

kitirlənmək. kədərlənmək. sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək.

tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü)
oysalanmaq. qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. darılmaq.
qitirləntirmək

kitirləndirmək. kədərləndirmək. sanartmaq. sanatqarmaq. sanalatmaq.

sanışıtmaq. düşündürmək. üzmək. üzütmək.
qitirli

kitirli. kədərli. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli ( <
düd: tüstü) munğlu. darqın. könük. matəmli. təəssüflü.

qitirtən

-qayğı kədərdən kitirdən arığıb çürümüş: sortun.

qitiş

kitiş. ( < kitmək) (sirişm (fars)}. sürüş. sırışı. siriş. çiriş. kiriş. sırac. çirək. siriş. ( <
sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə

üçün yılım, çəsb.
qıtqal

qıral. qırılan. qırış. qırqal. qırlan. qıtal. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng.
dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac.
qarsanba. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş.
davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək:
savaş, dartış sürmək.

qitqə

kitgə. kilkə. gilgə. töküntü. xılxa. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı.

qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti.
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xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt.
kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.
qitqəmək

kitgəmək. kitəmək. tikmək. tikəmək. dərizləmək. ip, sap ötdürüb, keçirdib

tikmək, bağlamaq, qapatmaq. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək.
ütgərmək. -pitik üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.
qitqərliq

kitgərlik. kitəçilik. kitçilik. tikgərilik. tikiçilik. ütgərlik. ütəgərlik. ütərilik. dərzilik.

qıtqıt

-toyuq yumurtlarkən qıt qıt edməsi: qaqalamaq. qaqlamaq. qaqanlamaq.
qıqqıldamaq.

qıtqıtına

dar. daradar. ancağ. uc ucuna. gücün. güclüklə. -günorta çıxsağ, axşama dar
yetişək.

qitqütəyeri

kitgüdəyeri. kətgüdəyeri. kətxudayeri. qaqayyeri. darqayeri. kətxuda

yardımçısı, köməkçisi, maavini, vəkili.
qıtlama

qıslama. sınırlama. kəsləmə. sınırlama. azaltma.

qitlə

kitlə. 1. kiltə. çitlə. geçi. ilmək. tığ. toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri,

çəngəlli şiş, biz. 1. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. çiğlə. gücrəti.
gücrütü. gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
qitləliq

kitləlik. çitləlik. kütləlik. cütləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq. kütləvi.

kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.
qitləşiq

kitləşik. çitləşik. kütləşik. cütləşik. yığışıq. küməşik. komaşıq. topluşuq.

qitliq

kitlik. çitlik. düğünlük.

qıtlıq

qurğaq. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör, qanda
düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör, harda
düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).

qıtlıqı

-su qıtlığı: sukəsik.

qıtlıqıntan

-nərsənin qıtlığından, yoxluğundan korluq çəkmək: yanğıylamaq. yanqı, susuz
düşmək.

qitmək

kitmək. tikmək. qurmaq.

qıtmır

çimri. saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. xəsis. - sıxqatın malın özgələr yeyər.
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qıtnağ. qırtnağ. gitərə. girtərə. girdərə. yaraq. daraq. saraq. qaraq. baraq.

bağaq. ustuvanə. ərən. mərdanə. -yoğur açma barağı. -əkin sarağı. -bası sarağı.
qıtnaş

qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar
yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan.
quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən.
sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın
caydırır.

qitrəmək

kitrəmək. kirtmək. təkitmək. tikitmək. tikdəmək. danqımaq. danqıtmaq.

dəngimək. dəngitmək. təngitmək. bağlamaq. -su qabağın qurşağına danqıdıb
yola çıxdı.

qitril

kitril. kirtil. salba. səlbə. səbət. sələ. sala. zənbil.

qitrilliq

kitrillik. kirtillik. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq.

köküllük. kötüllük. doluluq. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük.
guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
qitrişliq

kitrişlik. girtişlik. keçilik. qısıqlıq. qısıqçılıq. donazlıq. donqazlıq. donqazlıq.

qonazlıq. qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik.
təsrilik. inadçılıq.
qitrişmək

kitrişmək. girtişmək. keçiləşmək. inadı tutmaq. söz dinləməmək.

qıtsır

qısrıt. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. təqsir.

xəta. qusur.
qıtsırından

təqsirindən. -qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək: . silgəmək. silgələmək.
silgətmək. siləmək. silmək. oğuclamaq. bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın.

qıtsırlıq

qısrıtlıq. səvrəmişi. söhrəmişi. başısoyuqluq. səhlənkarlıq. qısırlıq. təəllül.

qıtsırsız

qısrıtsız. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. ayıbsız.
qusursuz. nüqsansız.
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-suçdan, qıtsırdan, günahdan arınmaq: sıylanmaq. saylanmaq. paklanmaq.
arınmaq.

qitsiz

kitsiz. çitsiz. kədərsiz. qussəsiz. -yaşamın çitsiz, cətinsiz olsun (cətinsiz:
problemsiz).

qittəmək

kitdəmək. çitəmək. tikmək. tikəmək. sırıtmaq. sıxıtmaq. bəddəmək.

qıvam

qıtam. cıtam. cıdam. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him.
özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş.
soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc.
ilkəş. dayanaq. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc.
tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.

qıvama

-toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi:gürə, gura, güclü olmaq.
gürələnmək. guralanmaq.

qıvan

qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him.
özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş.
soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc.
ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvanc. qıtanc. cıtanc.
tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.

qıvanc

1. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor.
xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş.
kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl.
öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan.
qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans. 1. qıvanca. güvənc. güvəncə. övünc. sıylanc. sığlanc.
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saylanc. fəxr. iftixar.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
qıvanca

qıvanc. güvənc. güvəncə. övünc. sıylanc. sığlanc. saylanc. fəxr. iftixar.

qıvancı

övüncü. güvənci. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. fəxr duyan. faxir.
pərəstişkar.

qıvancla

sevinclə . -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə).
(alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev) .

qıvanclar

sevinclər . -unutmağı unutsan, qıvanclar yad gələr.

qıvanmaq

güvənmək. 1. sevinmək. kovzamaq. 1. özənmək. 1. övünmək. öğünmək.

öpünmək. göstəşinmək. gözdəğinmək.
qıvantırmaq

qıvandırmaq. güvəndirmək. 1. sevindirmək. 1. özəndirmək. 1. övündürmək.

öğündürmək.
qıvıcqa

quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən. sınğın. singin. sısqa. kovlaq. kovlaş.
korlaq. korlaş. uyuşuq. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl.

qıvıcqalıq

qaranqaşlıq. qısqanıq. qısqancılıq. qısbatlıq. qıvıcqalıq.
-təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

qıvıcqaşmaq

korlanmaq. oğursuzmaq. yoğursuzmaq. kirincimək. kitincimək. kilincimək.
çitincimək.

qıvır

-qıvır zıvır: qıvır savır. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qatıq.
qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.
-qıvır zıvır: savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. savsavat. sürsavat. vəsayil.

qıvırcanmaq

qıvırqanmaq. qıvlamaq. qıvmaq. düvdənəkləmək. tələsik qaçmaq.

qıvırqanmaq

qıvırcanmaq. qıvlamaq. qıvmaq. düvdənəkləmək. tələsik qaçmaq.

qıvırmaq

qıvıtmaq. ıvırmaq. sıxıtmaq. sıxlamaq. büzmək. narazılığın bəllətmək.

qıvıtmaq

qıvırmaq. ıvırmaq. sıxıtmaq. sıxlamaq. büzmək. narazılığın bəllətmək.
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1. qıvırcanmaq. qıvırqanmaq. qıvmaq. düvdənəkləmək. tələsik qaçmaq. 1.
qıvmaq. ılqapmaq. yilqapmaq. ilqartmaq. qıncıqlamaq. qıncılıqlamaq. qaçmaq.

qıvmaq

1. qıvırcanmaq. qıvırqanmaq. qıvlamaq. düvdənəkləmək. tələsik qaçmaq. 1.
qıvlamaq. ılqapmaq. yilqapmaq. ilqartmaq. qıncıqlamaq. qıncılıqlamaq.
qaçmaq.

qıvraq

1. sürnək. sünək. sırnığ. əsnək. sevik. sivik. çevik. 1. tez bəri. tələsik. qoparıq.
qoparaq. qoğraq. qoğaraq. qızdırbas. qısdırbas. çapıq. hızlı. səri. əcələ. təcil.
1. qıyınqır. qınqır. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam.
möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar.
mətin.
-toğraq qıvraq: bilgin iti.
-(özəlliklə dəvə) iti, qıvraq olan: yelməsə.
- sapcamaq düşmək, gedmək: bir yönə qıvraq qaçmaq.
-sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid: salvadur. sarvatur. sarbatur. sağbatur.
sağqurat.

qıvrılmaq

sapmaq. saraşmaq. sarpmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək. ayrılmaq.
dalqınmaq. yol dəğişmək. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. az getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi.

qivzinə

kivzinə. təpzinə. tərsinə. kəstinə. əksinə. qarşına. ziddinə. -indi daha təpzinə
davranma çağı yetdi ya.

qıy

qıyıt. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan.

qıy

-sıx sıx, qıs qıs, qıy qıy çəkmək, dartmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. sürəkli
çəkiştirmək.

qıyac

qıydağ. salqar. sallağ. sallax. salqac. ölütçü. qırğınçı. qırqıran. qantökən.
qəssab. cani. cinayətçi. qatil.

qıyaç

qıyamı. qıyatı. qıyam. qıyat. yasız. az bulunur. nadir.

qıyaqac

qıyağac. 1. qızağac. qırışqan. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti.

gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.
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girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz.
kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş. sürnaşıq.
taxılan. taxılqan. fizul. 1. qızağac. kəlcik. qıssa saçlı qadın.
qıyaqaclamaq

qıyağaclamaq. qızağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. 1.
gərcikləmək. gircikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək.

qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə
qarışmaq, girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək. 1.
qısarmaq. qıcarmaq. qırnaqlamaq. arapozmaq. arapozuculuq edmək. mızıçılıq
edmək. 1. qısarmaq. qıcarmaq. cığallıq edmək.
qıyaqlamaq

qıyağlamaq. qızağlamaq. qızağaclamaq. qıyağaclamaq. kəlcikləmək. 1.
gərcikləmək. gircikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək.

qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə
qarışmaq, girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək. 1.
qısarmaq. qıcarmaq. qırnaqlamaq. arapozmaq. arapozuculuq edmək. mızıçılıq
edmək. 1. qısarmaq. qıcarmaq. cığallıq edmək.
qıyam

1. qıyat. qırad. qırat. qırıt. qırıdat. qıradat. qırado. qıradu. qıyıt. qıyım. tap.
tapaq. dəğər. dəğrən. 1. qıyamı. qıyatı. qıyat. qıyaç. yasız. az bulunur. nadir.

qıyamı

1. qıyatı. qıyam. qıyat. qıyaç. yasız. az bulunur. nadir.

qıyamlı

1. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. onurlu.
onur evli. onarlı. onar evli. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük.
örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli. 1. qıyıtlı.
qıyımlı. qıyatlı. yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan.
qılnıq. incə. qımşıt. qılı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qıyası

yasız. yassız. acımasız. sərt. şəfəqətsiz.

qıyat

1. qıyam. qırad. qırat. qırıt. qırıdat. qıradat. qırado. qıradu. qıyıt. qıyım. tap.
tapaq. dəğər. dəğrən. 1. qıyamı. qıyatı. qıyam. qıyaç. yasız. az bulunur. nadir.

qıyatı

qıyamı. qıyam. qıyat. qıyaç. yasız. az bulunur. nadir.
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1. qıyıtlı. qıyımlı. qıyamlı. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. onurlu.
onur evli. onarlı. onar evli. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük.
örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli. 1. qıyıtlı.
qıyımlı. qıyamlı. yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan.
qılnıq. incə. qımşıt. qılı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qıycaqar

qıycağar. qıcarsız. qıycar. qıncar. bucaq. məhdudiyyət. -ucursuz qıcarsız: ucsuz
bucaqsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız.

qıycar

qıcarsız. qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət. -ucursuz qıcarsız: ucsuz
bucaqsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız.

qıycıqlanmaq

qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıllanmaq. qısırlanmaq. gəvşinmək. təmbəllik,
qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq, uyuşuqluq,
qıvıcqalıq edmək. qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq.

qıycıllanmaq

qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq. qısırlanmaq. gəvşinmək. təmbəllik,
qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq, uyuşuqluq,
qıvıcqalıq edmək. qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq.

qıycıva

qıcıva. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax.
qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə.
qapıdan. üzü bərk. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic
< sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir
yenilməz, qarşındakın caydırır.

qiyev

giyev. gəv. görəgən. gözəgən. güvəgən. güvey. güveyi. güvəy. güyəv.

kürəkən. körəgən. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. -giyev var eli
öğünər, giyev var elə öğünər.
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1. yalı. sıyı. sığı. sıyıl. sahil. yar (suyun yuğub apardığığ yer) . 1. yanğa. sahil. hər
nəyi yanı. (ləbə).

qıyıq

1. soxsu. sosı. sosu. çuvaldız. 1. sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). sırdrıc. sırcıq. ayağqabı qırağlarına
qoyulan incə şərit. 1. sıyıq. uzun, yoğun iğnə. çuvaldız.
- adlım, məşhur qıyıq, bəla: sayılı fırtına. sayılı qaramat. (sayılı: yayılı: bir topluğda
adı yayılmış, saysanlı olan).
-sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid: salvadur. sarvatur. sarbatur. sağbatur.
sağqurat.

qıyıqçı

qıyığçı. sıymac. sırmac. sirməc. haşiyəduz.

qıyıqtan

-bayağı iğnədən uzun, yoğun, qıyıqdan kiçik soxac, iğnə: soxsu. sosı. sosu.

qıyım

qılınc. qıyın. qıynış. qıynıc. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül.
gövül. göyül. ürək. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

qıyımlı

1. qıyıtlı. qıyatlı. qıyamlı. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. onurlu.
onur evli. onarlı. onar evli. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük.
örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli. 1. qıyıtlı.
qıyatlı. qıyamlı. yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan.
qılnıq. incə. qımşıt. qılı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qıyımsız

əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı.
verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul.
qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

qıyın

qılınc. qıyım. qıynış. qıynıc. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül.
gövül. göyül. ürək. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.
- ölkə bəyləri ötə gedgən qıyın (zalim).

qıyınc

sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. qatın (tikələrin birbirinə qatılmasından oluşan
nərsə. catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ. zəncir. (séquence).

qıyınıq

qıyınqal. qınqal. qıyınqıl. yasız. əziz. qılqal. qılqan. qılnıq. incə. qımşıt. qılı.
qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.
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qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. yasız. əziz. qılqal. qılqan. qılnıq. incə. qımşıt. qılı.
qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qıyınqıl

qıyınqal. qınqal. qıyınıq. yasız. əziz. qılqal. qılqan. qılnıq. incə. qımşıt. qılı.
qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qıyınqır

qınqır. qıvraq. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam.
möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar.
mətin.

qıyıntan

qıyından. zulumdan. -bu qıyından kimə təkişim. (təkişmək: dəğişmək: çəkişmək:
pənah aparmaq).

qıyıntı

1. qırıs. qırıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım
xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs.
oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik. 1. qırıs. qırıntı. qırcıq. qığqım. qırıs. qırıntı.
qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım.
çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)}
saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik. 1. qırıs.
qırıntı. qırcıq. qırqım. qığqım. töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat. aşqal.
daşqal. dışqal. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc. qazrac.
qazraş. zibil. 1. qırıs. qırıntı. gircik. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa.
qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı.
qıyıntı. qırcıq. qığqım. kəsmənti. xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə
(fars)} saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu.

qıyır

1. qıylan. daz topraq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç.

verimsiz, çoraq, çor şor topraq. 1. qıylan. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan.
qırtlaz. qırtıl. qırıç. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa.
(çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz.
koruz. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq.
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qıyısıntan

qıyısından. qıyıdan. qırasından. qırağından. -dağ başından aşar, yer qıyıdan.

qıyıt

qıy. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan.

qıyıtan

qıyıdan. 1. qıyısından. qırasından. qırağından. -dağ başından aşar, yer qıyıdan.

1. qıyısından. qırasından. qırağından. -dağ başından aşar, yer qıyıdan.
qıyıtlı

1. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. onurlu.
onur evli. onarlı. onar evli. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük.
örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli. 1. qıyımlı.
qıyatlı. qıyamlı. yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan.
qılnıq. incə. qımşıt. qılı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli.

qıyıtmaq

sıyqamaq. sıyqatmaq. yarqamaq. yarqatmaq. yalqamaq. yalqatmaq.
məhəbbət, yardım edmək.

qıyıya

-qıyıya yaxın yekə qaya: yatlaq.

qıylac

qızlac. qıslac. sıxı. qəvi. 1. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu.

oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm.
qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin.
qıylacmaq

sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qəviləşmək.

1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq.
qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək.
hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.
1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək.
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quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq.
qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.
qıylaq

qırlaq. qızlaq. qıslaq. yatışma. yatışıq. yatsayış. gizlək. qoruq. qort. qorma.
qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət.

qıylan

1. qıyır. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. daz. kaz < kavz <
kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. kütə. kütəl.
kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq. 1. qıyır.
daz topraq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. verimsiz,
çoraq, çor şor topraq.

qıylaşmaq

sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək.

1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq.
qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək.
hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.
1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək.
quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq.
qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.
qıyma

-nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ:
sarmaqır. sərməgəy.

qıymaq

bir sınırı aşmaq. siymək. siğmək.

qıymalıq

-bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor,
qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.

qıymaşıq

qımaşıq. qaymaşıq. qımılqan. qımılcan. soxulqan. soxulcan. soğulcan.
sovulcan. girgin. sarlaq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).
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qıynaq

qınaq. sınaq. çəngəl. - sınağlı çivi: çəngəlli mıx.

qıynaqları

-qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş: səncər. sancar. ovçu. qartal.

qıynaqsız

qınaqsız. sırnax. sıvax. sırvax. çəngəlsiz.

qıynaşıq

çırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq.
sürbet. sırbit. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə
girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

qıynıc

qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül.
gövül. göyül. ürək. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

qıynış

qılınc. qıyım. qıyın. qıynıc. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül.
gövül. göyül. ürək. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

qıyrac

qıyrat. qıyran. saysana. hesab kitab. durac orac. ölçübiç.

qıyraclı

qıyratlı. qıyranlı. saysanalı. hesab kitablı. durac oraclı. ölçübiçli.

qıyran

qıyrat. qıyrac. saysana. hesab kitab. durac orac. ölçübiç.

qıyranlı

qıyratlı. qıyraclı. saysanalı. hesab kitablı. durac oraclı. ölçübiçli.

qıyrat

qıyrac. qıyran. saysana. hesab kitab. durac orac. ölçübiç.

qıyratlı

qıyraclı. qıyranlı. saysanalı. hesab kitablı. durac oraclı. ölçübiçli.

qıysoluq

qısoluq. gürsoluq. gursoluq. soluq soluğa. təngi nəfəslik. - gürsoluğa gəldim.

qıyşıq

qayşıq. qışıq. əğri. -ağzı qışıq bolsada, bəyin oğlu gəpləsin.

qıytaq

qıydağ. qıyac. salqar. sallağ. sallax. salqac. ölütçü. qırğınçı. qırqıran.

qantökən. qəssab. cani. cinayətçi. qatil.
qız

-ay qız səni qara batası, yaz gələli gülə yatası. (alqış).

-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir : tezdən).
(quşluq: irlə günorta arası).
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-qız qaçırma: sürütmə.
-qız uşağının məmələri çıxmaq: yelin salmaq.
-bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım:
yengə. -ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. -yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası,
yengə var qada salası.

-evlənməmiş, subay qız: yengə. yencə qız. yengə qız. yencağız. yencə qız. duşizə.
-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).
-bəsləmə qız, oğlan: sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. evə alınıb bəslənən uşağ.

qiz

giz. sır. sirr. 1. nərsənin örtüyü. 1. üstü örtülü olan nərsə. 1. üstü ilə içi bir
olmayan nərsə.
-üzən balıq iz qoymaz, ağzı açıq giz qoymaz. (ağzı açıq: çox danışan). (giz qoymaz:
sir saxlamaz).

qıza

-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

qızaq

1. sürətgi. 1. sür. ikinci qab, örtük. bir qabın altına qoyulan ikinci qab. bir qabın
altlığı. 1. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük.
ütülük. qızınış. azılış. ox. oxaq. şəhvət.

qızaqac

qızağac. qıyağac. 1. kəlcik. qıssa saçlı qadın. 1. qırışqan. qazıl. qatıl. gərcik.

gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti.
girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan.
kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı. sırnaş. sırnaşıq.
soxulqan. sürnaş. sürnaşıq. taxılan. taxılqan. fizul.
qızaqaclamaq

qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. 1.
gərcikləmək. gircikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək.

qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə
qarışmaq, girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək. 1.
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qısarmaq. qıcarmaq. qırnaqlamaq. arapozmaq. arapozuculuq edmək. mızıçılıq
edmək. 1. qısarmaq. qıcarmaq. cığallıq edmək.
qızaqçı

qızaqul. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan.
ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul.
oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

qızaqlamaq

qızağlamaq. qıyağlamaq. qızağaclamaq. qıyağaclamaq. kəlcikləmək. 1.
gərcikləmək. gircikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək.

qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə
qarışmaq, girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək. 1.
qısarmaq. qıcarmaq. qırnaqlamaq. arapozmaq. arapozuculuq edmək. mızıçılıq
edmək. 1. qısarmaq. qıcarmaq. cığallıq edmək.
qızaqlı

1. oğurlu. oğralı. oxlu. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc.

qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq.
yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. şəhvətli. 1. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc.
közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc.
qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.
qızaqsınmaq

qızaqulsamaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq.
qorusınmaq. qorsanmaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli
olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

qızaqul

qızaqçı. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan.
ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul.
oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

qızaqulsamaq

qızaqsınmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq.
qorusınmaq. qorsanmaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli
olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
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-bitinə qızan, donun yaxmaz. (təpilirsə saman gözǝ, od vurma samanlığa).
(soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə).

qızar

küyər. -qazan oddan küyər, kişi dildən.

qızarmaq

yancışmaq.

qızarmış

alarmış. {dolqa: dalqa. {tarqa (divan)}. qora. salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni
bağlamış, dolmuş dənəsi. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş)} (irərmiş:
yetimiş).

qızarmış

-sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma:
sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.

qızart

qızart!. xasat!. küyür!. qavır!. qovur!.

qızartılan

-yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı: sarqa. > səllə. sələ. güşbərə.

qızartılaraq

-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən
yemək: sıxma. göy kükü.

qızartılıb

-göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan yemək: kükü. göygü.
göykü.

qızartma

-nərsə pişirmək, qızartma üçün dayaz paxır, çuğun qab: yağlava. tavlağa. yağluca.
tava.

-tapdağ, dayaz, sığ olan pişirmə, qızartma qabı: tava ( < təpmək. tapdamaq).
qızartmaq

-şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək. sixləmək.
şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.

qızbaz

1. qızgüd. (+güd. +çi. +baz). 1. sırımcın. sırcın.

qızbazlıq

-qızbazlıq edmək: sırımcınmaq. sırcınmaq.

qizəm

güzəm. gizəm. güzdə qırxılan yün.

qizi

-gizi qatlağı, ivi bükü olmayan: təkiz. açıq aşqar olan. -təkiz ova: > takuva: bozqır.
istep. -təkiz söz: açıq söz. -təkiz hava. -təkiz cümlə: sadə cümlə. -təküz: bir üzlü.

qızıb

-bitə qızıb, yorqanı yaxma.

qizib

kizib. kisib. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. gənc. gömü. dəfinə. xəznə.
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1. qızıtma. qızdırma. təb < tov. qorut. ısıtma. issitmə. töğüş. tövüş. (töğüşnə)
çağun. çoğun. həyəcan. hərarət. 1. qızqın. qızışıq. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac.
qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac.
gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı.
sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı.
tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qızıqın

-nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək: köpüyün, həyəcanın
almaq, düşürmək. sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun
basmaq, götürmək.

qızıqlıqtan

-bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək: savımaq. sovumaq. soyumaq.
zayıflamaq.

qızıl

sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu.
oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
-ata ana yenilməz, qızıl gümüş köhnəlməz. (yenilməz: yenilənməz. təzələnməz)
-bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (bulnar: əsir edər). (xumar gözlər əsir
edər məni). (solas: ( < solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur)
-tutsa işin, qızıl olar əldə qum, batsa işin, qızıl əldə olar qum
-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər.
-axsaq ayaq qızıl geyik qaçanmaz, qaçırsada qayavçudan qurtulmaz. (qayavçudan:
naməd ovçudan).
-pul qoymuşudu banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
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oldu.
-qızıl yaraq: zər duzi.
-al, qızıl üz: yanğal yanağ. (yanğal: al. al qırmızı).
-qızıl suyut. (suyut: suvut. süyüt. boya. rəng).

qızılmaq

qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq.
qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək.
güclənmək. bərkişmək. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq.

qızıltır

-qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gümüşdür, üçüncü gün sürüşdür.

qızım

qızınış. sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. isinmə. isiniş. acılıq. öfgə.
hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

qizin

-içindəkin, gizin, sirrin qapmaq: ürəyin almaq. (birinin saqqızın oğurlamaq.
usmaqlamaq).

qızınc

qızınıq. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük.
kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

qızınıq

qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük.
kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

qızınış

1. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük.

azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət. 1. qızım. sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim.
hıstım. isinmə. isiniş. acılıq. öfgə. hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .
qizinmək

gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək.

qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq.
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qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .

qızışar

-can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.

qızışıq

1. qızıq. qızqın. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı.
sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük.
güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa.
qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü.
gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1.
qızqın. qızqan. qızmaqam. yapınca. qapınca. girmə. ılıca. kirəvit. kirəvlik.
kirəvgit. kirəllik. kirənlik. yunaq. yuğunaq. hamam.

qızışınmaq

1. alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq.

odanmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək.
küydürünmək. 1. qızqınmaq. qızqanmaq. qızılmaq. qızışmaq. sıxlışmaq.
qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq.
qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq.
tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq.
qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək.
qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.
qızışmaq

1. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq.

hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq.
qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək.
gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1.
qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq.
qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək.
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güclənmək. bərkişmək. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq.
qızıştırıb

-qızışdırıb tərlətmək: tövşütmək. tovşutmaq. tavşıtmaq. təpşətmək.

qızıştırılıb

-ara qızışdırılıb qarışdırılmaq: kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq.
küycənmək. küydürünmək.

qızıştırmaq

-ara, meydan qızışdırmaq: kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək.
küydürmək.

qızıştırmaq

qızışdırmaq. tovlamaq. eşmək. qurşatmaq.

qızıt!

təbzit!. təbsit!. tüpzüt!. təprət. tüprət!. dəbət!. itit!. ütüt!.

qızıtay

qızıtma. qızdırmalı. tovlu. qortul. töğüşlü. tövüşlü. (töğüşnəli) çağunlu. çoğunlu.
həyəcanlı. hərarətli.

qızıtçı!

təbzitiçi!. təbsitçi!. tüpzütücü!. təprətici. tüprətici!. dəbətici!. ititçi!. ütütçü!.

qızıtma

1. qızıq. qızdırma. təb < tov. qorut. ısıtma. issitmə. töğüş. tövüş. (töğüşnə)
çağun. çoğun. həyəcan. hərarət. 1. qızıtay. qızdırmalı. tovlu. qortul. töğüşlü.
tövüşlü. (töğüşnəli) çağunlu. çoğunlu. həyəcanlı. hərarətli.

qızqan

qızqın. qızışıq. qızmaqam. yapınca. qapınca. girmə. ılıca. kirəvit. kirəvlik.
kirəvgit. kirəllik. kirənlik. yunaq. yuğunaq. hamam.

qızqanmaq

qızqınmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək.
bərkişmək. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək.
hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.

qızqın

1. yağlı. çağlı. isti. -yağlı döğüş: çağlı çırpış. -çağlı iş: yağlı iş. -çağlı gün: qızqın,
isti gün (1. bir işin, olayın çalğın, iyi gedən günün. 1. gügürək. qızmış. azmış. sovlı.

hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. şəhvətli. şəhəvani. 1. qızqan.
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qızışıq. qızmaqam. yapınca. qapınca. girmə. ılıca. kirəvit. kirəvlik. kirəvgit.
kirəllik. kirənlik. yunaq. yuğunaq. hamam. 1. qızıq. qızışıq. sıxı. qızlac. qıslac.
qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt.
qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük.
qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac.
gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı.
sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı.
tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
-qızqın olub: alın dartıb. -alın dartıb yağıya, düzlük yalnız dosluğa. (alın dartıb:
qızqın olub)

-iti, çabıq, qızqın olan: tayğan. tovğan. tovğın. -tovğın tazı.
-bir nərsəni almaq, yemək üçün qızqın istək, kövəs (həvəs) göstərmək:
yenikləmək. yeniksəmək. yeyiksəmək. yeysəmək.

-tutcu qızqın. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).
-bir nərsiyə qızqın istək, kövəs (həvəs) göstərmək: yerikləmək. yeriksəmək.
yersəmək.
- qızqın, yaxın döğüş: saç saça baş baş.

qızqınlıq

-bir kəsgiyə, zərərə üzləşmədən doğan qızqınlıq, hirslilik: quyruq acısı.
-bir nərsənin qızqınlıq, ən gözəl, tavlı işlək durumu: sürək.

qızqınlıqın

-nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək: köpüyün, həyəcanın
almaq, düşürmək. sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun
basmaq, götürmək.

qızqınlıqla

-qızqınlıqla, öfgəylə hayqırıb bağırmaq: kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək.
gürgəmək. küprəmək. köprəmək.

qızqınlıqta

qızğınlıqda. tovda. sınılıqda. -iç üz tovda, dənək pulda. (dənək: sınağa çəkimə).

qızqınmaq

1. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq.

qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək.
güclənmək. bərkişmək. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
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döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq. 1. qızışmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq.
odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək.
gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq.
gurcuqmaq. gurcumaq.
qizqinmək

gizginmək. gizinmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək.

qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq.
qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .

qızqüt

qızgüd: qızbaz. (+güd. +çi. +baz).

qızla

-gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.

qızlac

qıslac. qıylac. sıxı. qəvi. 1. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu.

oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm.
qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin.
qızlacmaq

sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək.

1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq.
qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək.
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hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.
1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək.
quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq.
qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.
qızlaq

qıslaq. qırlaq. qıylaq. yatışma. yatışıq. yatsayış. gizlək. qoruq. qort. qorma.
qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət.

qızlar

-ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular.

qızlarta

-qızlarda, qadınlarda aybaşı olmaq: şırlanmaq.

qızlaşmaq

sıxlışmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək.

1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq.
qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək.
hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.
1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək.
quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq.
qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.
qizlenmez

-al gömlek gizlenmez. (olağan veya yasa dışı olaraq yapılan bir işi gizləmək
imkansızdır. mutlaqa bir şekilde duyulur yada görülür).

qizləq

gizlək. yatışma. yatışıq. yatsayış. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq. qoruq. qort.

qorma. qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət.
qizləmək

gizləmək. 1. sakışmaq. saxışmaq. saxlamaq. 1. saxlamaq. örtələmək. (#
savlamaq: açıqlamaq. faşlamaq. xəşləmək). 1. quymaq. quylamaq. örtbaslamaq.

saxlamaq.
-içində saxlamaq, gizləmək: sinmək. dalqınmaq. içinə salmaq. - bu olayları
sinmişdə, sindirənməmiş.

qizlənbaç

gizlənbaç. süğdün.
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-gizlənə bilməz: gizlənəməz. yaşanmaz. -dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz.
(yaşanmaq: yasanmaq. yaşmaq. yasmaq. gizlənmək).

qizlənəməz

gizlənəməz. gizlənə bilməz. yaşanmaz. -dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz.
(yaşanmaq: yasanmaq. yaşmaq. yasmaq. gizlənmək).

qizlənilən

-qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer: sənğir < sınğır > səngər. sovqa.
sufqa.

qizlənmək

gizlənmək. 1. sığınmaq. 1. sipər almaq. qalxanlanmaq. 1. sakınmaq. örtünmək.

çəkinmək. (# sərinmək: özünü vermək) 1. ubanmaq. -məndən ubanar nədən. 1.
yaşanmaq. yasanmaq. yaşmaq. yasmaq.
- sakınmadan: düşünmədən.
- sağınıb səkinmk: düşünüb çəkinmək.
- can sakınmaq: can qorumaq.
- bəğənmədiğin yerdən kimsədən sakın.
-əğilib gizlənmək: sinmək. - onu görən kimi tülkü kimi sindi.

-boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (alçığ: verəcəyi olan).
-dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz. (gizlənə bilməz).
-qorxub gizlənmək: tısılmaq.
-qorxub gizlənmək: təpə saçın üyşəmək.
-əğilib gizlənmək: enğidəmək. tinğdəmək. sinğdəmək. kəminmək. kəmin tutmaq.
-girib gizlənmək: sürtmək. sürünmək. sıvınmaq. -dovşan kolluğa sürtdü.
qizlənməyə

-gizlənməyə yer axdarmaq: singirmək.

qizlər

-qaykişilərlər gizlər özün görsə qonaq uzaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər).

qizləşmək

-birbirindən gizləşmək: yaşuruşmaq. (# yarışmaq: birbiriylə açılışmaq).

qizlət

gizlət. yapırt!. yaprat!. ört.

qizlətən

gizlədən. çatan. çatran. örtən. qapayan. buran. bürügən. sater. (# satan. açan.
ifşa edən) .

qizlətən

gizlədən. yaşurğan. -içini cibini yaşurğan (sözlərini yaşurğan), eldən qalar yadurğan
(qərib).
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qizlətilmiş

-yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti: saçratqu. saçratuq.

qizlətmək

gizlətmək. 1. tutmaq. saxıtmaq. -giz (sir) tutmaq. 1. üstərmək. üstələmək.

astalamaq. yasturmaq. üstündən, üzərindən atmaq. danmaq. inkar edmək. -o
bütü qılmışların üstərdi. 1. yapmaq. örtmək. -yapdım görmədi.

qizli

gizli. 1. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. tutuğ. örtülü. 1.

sırlı. sirrli. 1. enik. inik. sinsi. saxlı. - burda sinsi heçnə yoxdur. 1. saxlı. dalla.
dalda. salda. sirr. sekret. 1. salbas. örtülüb basırılmış. (məhrəmanə) . 1. yaşur. yaşur gəlib, yaşur getdi. 1. yasa. yaşan. yattıq. -yer altdan yasa gedmək. saman
altdan su yeritmək.
- gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma: saxın bağın > saxt o paxt.
- qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli
qurluşu: hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.
-gizli simgə, siqnal, sinyal, imək, işarə, haçar: sinqıl. sınqıl. rəmz.
-gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək: səğirmək. səğrimək.
-gizli, örtülü olmamazlıq: sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq.
gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq.
-gizli, örtülü olmayan: sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gözə çarpılır.
bəllənir. ehsas olunur durumda.
-gizli, sirli, məhrəmanə olmayan. sayqal. açıq. sıyğal. sığallı. cilalı.
-örtülü, gizli iş: yoğur. oğur. yoruğ. qaçaq.
-üstü örtülü, gizli nərsəsi olan: sırlı.
-gizli, qaranlıq, tünər işlər: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx).
-qaçıq, gizli, örtülü olan nərsə: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.

-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.
-gizli nərsədən bir uc vermək: yanğsatmaq. yanğsıratmaq.
-gizli olan nərsəni bəlləmək, çıxarmaq, tapmaq, almaq: süzmək. süzünmək.
sızmaq. sızınmaq.
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-gizli qalan nərsə: tapız. rəmz. sirr. -bu işin tapızı. -bu tapızın qılığın tapızın.

-kişi gizli söz atda, sözdə gizli dil altda.
-kişi gizli söz atda, sözdə gizli dil altda.

-öbür, gizli üzün göstərmək: təri çevirmək.
-gizli açıq: yaşru daşruə. pünhan aşqar.
-gizli saxlamaq: yapığlamaq.
-gizli yaşıq olan nərsə üzə çıxmaq, blirmək: tüpülmək. tapılmaq. açılmaq. çıxmaq. ot tüpüldü. -tapılmadan heç deyə bilməm.

-saxlı gizli: yaşut bəküt.
qizlicə

gizlicə. güdürün. saxlıca.
-gizlicə çalmaq, almaq: uğurlamaq. oğurlamaq.
-gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq: sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sıvığmaq. sırışmaq.
sürüşmək.
-gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən çəkinmək: sakğınmaq. sayxınmaq.
yayğınmaq.
-gizlicə qaçmaq: sıpıqmaq. sıypıqmaq. sıyvışmaq. sıvışmaq. sürvüşmək.

qızlıq

oğulluq. sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti. özgəsi uşağın götürüb saxlamaq,
becərmək.

qizliliq

gizlilik. yaşrım. tutuğluq. qaçaq.

qizlin

-bir gizlin nərsə açılmaq: süzmək. süzürmək. sızmaq. sızırmaq. silkənmək. kəşf, ifşa
olmaq. -çox keçməz sizində dağarcığız sızar.

-bir gizlin nərsəni açığlatmaq: kəşf, ifşa edmək. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq.
sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. -bir işin
belə sızırtmadan.
-gizlin, altdan, əl altı işləyən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. saman altdan su
yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
qaçın. - sosurun dili qarnında.

qızma

tutuş. çəkiş. dartış. salmaş. bazxast.
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1. küsnəmək. köznəmək. qalxmaq. atılmaq. 1. azmaq. qazmaq. kükrəmək.
kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək. ağzı köpürmək. 1.
közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq.
ütünmək. ütlünmək. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək. 1.
qızmış. közmük. köznük. közmüş. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı.
yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq.
odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
-birbirinə toxunmaq, qızmaq: yartışmaq. pərtişmək. irtişmək. toxnuşmaq. -ər arvad
pərtişərdə yartışarda: savaşarda barışarda.

qızmaqam

qızqın. qızqan. qızışıq. yapınca. qapınca. girmə. ılıca. kirəvit. kirəvlik. kirəvgit.
kirəllik. kirənlik. yunaq. yuğunaq. hamam.

qızmar

-qızmar ayın: yayın. -qızmar ayın istisi, ovad yerin tüstüsünə söz olmaz. (ovad >
abad).

qizmək

-çiğnin büzmək, gizmək, əğmək (> kəz edmək (fars)}: yelkəsin qısmaq.

qızmış

1. gügürək. qızqın. azmış. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
şəhvətli. şəhəvani. 1. qızmıq. közmük. köznük. közmüş. qors. qorsuc. qoruç.
qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış.
odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
- qızmış ərkək qısraqdan qaçarmı ?: kösnük qısraqdan qaçarmı?.

qızrmaz

-yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz. (ut : utanış. utanma. həya).

qizsi

gizsi. kürsü. qursu. arxa pılan. nəxşə.

qizsin

-yavaşca, gizsin qulağ qulağa danışmaq: tıxır tıxır, pıxır pıxır, sosur sosur, pıçı pıçı
danışmaq.

qizsinmək

gizsinmək. yaşsamaq.

qıztıran

qızdıran. 1. sitici. isdidən. mühəyyic. 1. tovratçı. tavratçı. tovatçı. tavatçı.

tüprətici. itildən. yeynədən.
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qızdırbas. qısdırbas. tez bəri. tələsik. qoparıq. qoparaq. qoğraq. qoğaraq.

qıvraq. çapıq. hızlı. səri. əcələ. təcil.
qıztırbasıc

qızdırbasıc. qısdırbasıc. tez əldən. tələsiklə. çapıcaq. qırpadaq.

qıztırıb

-qızdırıb, öfgədib hayqırtmaq, bağırtmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək.

qıztırma

qızdırma. qızıq. qızıtma. təb < tov. qorut. ısıtma. issitmə. töğüş. tövüş.

(töğüşnə) çağun. çoğun. həyəcan. hərarət.
qıztırmaq

qızdırmaq. 1. itmək. ititmək. itizdirmək. itgizdirmək. təpizdirmək. təpzətmək.

təpsətmək. təprətmək. tübrətmək. təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq. içgi, iç havasın təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın
gedən iş yapar. -ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara. 1.

quyruğuna basmaq. təpgitmək. həssas nuxdəsinə ilişmək.
-idmanda, yarışda gövdəsin idmana qızdırmaq: saçaltı yapmaq.
qıztırmalı

qızdırmalı. qızıtay. qızıtma. tovlu. qortul. töğüşlü. tövüşlü. (töğüşnəli) çağunlu.

çoğunlu. həyəcanlı. hərarətli.
qızvarı

qız oxşarı. (varı: sayağı. oxşarı. bənzəri. kimi).

qızyaqış

qızyaxış. qızyana. (yaxış: yana).

qızyana

qızyana. qızyaxış. (yaxış: yana).

qobalıq

qubalıq. qopalıq. quduruş. harlıq. azığlıq. vəhşilik.

qobul

gobul. gopul. güpül. küp.

qobur

yasıq. yaşıq. sadaq. dəğrəş. dərgəş. tirkəş. -opraq (köhnə) yasıdan, tozlu yay
çıxar. (yasıdan: sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman). (donuna baxma, tininə (içinə)
bax).

qobut

-gobud, boş, çox yüksəkdən satılan söz: dərəbəyi söz.

qobutluq

gobudluq. tərbiyəsizlik. nəzakətsizlik. ədəbsizlik.

qoc

quc. qoş. ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir.
- cürgüş: türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. - çürgüş: çürümə. - kürgüş: şürgüş. dalqat.
dalqaş. şuriş. - dürgüş: muqavimət. - dürgüş: bəstəbədlik. -törgüş: tovlid. - hürgüş:
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hürmə. - kürgüş: qudurma. - gürgüş: gürlənmə. - mürgüş: mürgüləmə. - burquş:
burğan. tufan. - qurquş: tovtiə. - vurquş: vurma.

qoca

-qoca quş. qoca qurd: sınavlı kimsə.

qocaquşluq

öğləyə yaxın olan çağ, öğən, zaman.

qocalıqla

(qocalıqla yalnızlıq) -tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə
danım, yarı can düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım.

qocalıqtı

- qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə.

qocalmaq

ölmək. quruna vasil olmaq: (qurun: oyun. öğün. vax. zaman).

qocalmaztan

qocalmazdan. ulalmasdan. -yaşlığın qədrini bilğıl ta ulalmasdan burun. (yaşlığın:
gəncligin). (burun: qabaq. ön).

qocaş

yoluq. yolqa. yolçu. qılavuz. kosaman. kösəmən. gözəmən. qapran. aparan.
burqan. sükançı. nərsəni yönətən kimsə.

qocatış

yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaplavız. yaplavıq.
yaprıq. əprik. qartış. gəvrək. kövcüt.

qocavarı

-iyidvarı. (varı. oxşarı. kimi. biçəmi. tərzdə).

qocqalıq

-tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər qocğalıq. (tavra: tovra. iti. yeğin.
yeyin).

qocunmaq

quşqunmaq. qaçqınmaq. saçıvmaq. savıcmaq. (həşərilənmək. şıllaqlamaq.
şıltaqlanmaq) disginmək. (işginmək. işgillənmək) .

qocurluq

şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. kotulluq. köküllük. kötüllük. doluluq.
kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük. guruş.
topluluq. topuçluq. gömbəlik.

qoç

-bu qoç sürməz. (süsmək: sosmaq. tosmaq. tos, buynuz vurmaq).

-dal qoç: buynuzsuz qoyun. (dal: lüt. boş. çıplaq).
-tozanğuç qoç: qoçqar. (tozanğuç: tosunğuç. sozanğuc. buynuzçu. buynuz soxan).
qoçaq

qoçağ. saltal. sattal. saytal. sağtal. iğid. güclü. qorxmaz. - saltal kişilər.

qoçan

sorğat. çökət. soğat. soxat. qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası:
uzun sovu) otrağ.
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qoçbaşı

üstün, situn, sutun, qolun başı.

qoçqa

qoşqa. qoçqal. qoşqal. düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. düzgək.
düzək. darağ. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam.

qoçqal

qoşqal. qoçqa. qoşqa. düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. düzgək.
düzək. darağ. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam.

qoçqar

1. tozanğuç qoç. (tozanğuç: tosunğuç. sozanğuc. buynuzçu. buynuz soxan). 1.
yavuz <> yubaz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. uçqar. acqurd. laçın. yalçın.
cəsur. gözü açıq. öngörən.

qoçtaq

qoçtax. güctax. güstax. qurtax. gürtax. qoştax. kös. köğs. köğüs. köks. tutu.

istək. rəğbət. -tutuzdurmaq: istək, rəğbət qazanmaq.
qoçtaq

qoçtax. güctax. güstax. qurtax. gürtax. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac.

qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa.
üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

qof

kof. 1. kofa. kofan. kofda. koftan. kolan. yuyan. yalan. qoşdurum. ötrük. ütrük.

{> duruğ (fars) doruğ (fars)}. -yalan yuyan, yalan yulan sözlər. 1. savarıq. çürük.
pozuq. içi boş. - savaıq yemiş. - savaıq ağac.
qofa

kofa. kof. kofan. kofda. koftan. kolan. yuyan. yalan. qoşdurum. ötrük. ütrük. {>
duruğ (fars) doruğ (fars)}. -yalan yuyan, yalan yulan sözlər.

qofan

kofan. kof. kofa. kofda. koftan. kolan. yuyan. yalan. qoşdurum. ötrük. ütrük. {>
duruğ (fars) doruğ (fars)}. -yalan yuyan, yalan yulan sözlər.

qofı

kofı. kovı. 1. quru. boş. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi. quru söz: boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə). 1.

təkin. boş. quru. ıssız. qoğuq.
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kofluq. koğluq. kovluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. kövgürlük. kövgürlük.

kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət.
rəxavət.
qofta

kofda. kof. kofa. kofan. koftan. kolan. yuyan. yalan. qoşdurum. ötrük. ütrük. {>
duruğ (fars) doruğ (fars)}. -yalan yuyan, yalan yulan sözlər.

qoftan

koftan. kof. kofa. kofan. kofda. kolan. yuyan. yalan. qoşdurum. ötrük. ütrük. {>
duruğ (fars) doruğ (fars)}. -yalan yuyan, yalan yulan sözlər.

qofulluq

kofulluq. koğulluq. kovulluq. koğluq. kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük.

kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət.
rəxavət.
qohum

1. doğandaş. qarnaş. ( < qarmaq : qatmaq). -ən yaxın qohum : özəktaş. özəktaşınğ bolbasa, özgərisinğ, duşman qayrılbayt : yaxın qohumun bulunmazsa,
özgəni düşman qılma. 1. yeğən. yengən. yenən. qata. sınar. sınğar. əqrəba. 1.

uya. (xişavənd). -uya qardaş döndülər. 1. quda. qata. xişavənd. qovm. xiş.
-qohum qonşu: oğuş qağuş. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa,
çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu)
cağ cuğ}. (səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

qohumlaşmaq sığınlaşmaq. soğunlaşmaq. (soxunlaşmaq) sınaşmaq. sınğarışmaq. sinsirmək.
sınsırmaq. əqrəbalaşmaq. səbəbi, nisbəti qohum olmaq.
qohumluq

1. sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) sınarlıq. sınğarlıq. sinsarlıq. sınsarlıq.
əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq. 1. yaxınlıq. doğanlıq. qarnaşlıq.
doğandıq. -bir doğandıq salam : qardaşcə səlam.

qohumtan

-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.

qohun

-qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun: sapca. sıpça. çapca. qırça. kalah. - başını
sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.
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1. koğ. kov. doğ. boş. (# doy. tox. toq. duy. tuq. tut: toxa. tuta. dol. dolu. tutuq.
qalın (səs. boya). 1. qoğ. qor. döğü. qovu. qoğu. atığ. atış. coşu. şovq. sürür.

surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit.
sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa.
inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat .
-ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu) cağ cuğ. -üri (ur qoğ)
qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar: səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar.

qoqaq

qoğaq. 1. səbus < çapus. kəpək ( < çəpək). başda oluşan dəri oğuntusu. 1.

zolaq. yolaq. dar, güdə, cürə yol. (> kurə rah).
qoqala

-qoğala qaşdı: tezgi. tizgi. ( < tez. tiz) vəlvələ. -el ara tezgi düşdü.

qoqalamaq

qoğalamaq. sırıtmaq. izləmək.

qoqalar

- yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar: seviş ağış, tün gün üzə yürkünər.

qoqan

qoğan. 1. qavan. qovan. sapan. savan. > süpəh. atan. daş atma ayqıtı. (#
qapan: tutan) 1. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən.

qaytaran. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən.
sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı:
gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.
- su qoğan: sapasu. (sapa: sayladan. təmizləyən).
-çox iti, pis qoxan nərsələrə veilən ad: sısımsar. sasırma. sısırma. sasaq. sısık.
saçamsar. saçımsar.
-pis qoxan nərsə: yızıq. yozuq. pısıq. pozuq.

qoqanaq

qoğanaq. tozanağ. tovanağ. -bu nə toz qoğanaq qoğzamısız.

qoqar

-bilməm demək, minlər qadanı qoğar. (qadanı: bəlanı).
-yetməz çörəyi, acı qoxar ürəyi. (yetməz: namərd).
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-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma).

qoqara

qoğara. 1. doğbıq. torpıq. (rəndə). 1. yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək.
yeynimək). yeyə. yeğə. bərk nərsiyə sürtülərək yeyən, oğan arac. sayan.

soğan. sovğan. -yeyələmək: sayalamaq. qoğralamaq. -yeyələnmək: qoğralamaq.
sayalanmaq.

-xırda qoğara: kiçik yeyə. çirtik. çırtıq. xirtik. xırtıq. qırtıq. (yiyə. yiğə. yeyə. yeğə).
qoqara

qoğara. 1. sav. bilöv. 1. suhan < soğan. sovan. soğun.

qoqaraq

qoğaraq. qoğraq. qoparıq. qoparaq. tez bəri. tələsik. qıvraq. qızdırbas.

qısdırbas. çapıq. hızlı. səri. əcələ. təcil.
qoqarıb

-qoğarıb götürmək: savallamaq. sürtmək.

qoqqal

qoğqal. qovqal. qavqal. qoğqala. sümbə. sapsal. sapdal. çapdal. burqur.

qoqqala

qoğqala. qavqal. qovqal. qoğqal. sümbə. sapsal. sapdal. çapdal. burqur.

qoqqilən

-yaman yoldaş yolda daş, ya qoğgilən yada qaç.

qoqlamaq

qoğlamaq. saltmaq. itmək. itələmək. hollamaq.

qoqlanmaq

qoğlanmaq. 1. qoğulanmaq. qovlanmaq. qovulanmaq. qorlanmaq. qızışmaq.

qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq.
hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. gürdükmək. gürcükmək.
gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq.
gurcumaq. 1. qoğulanmaq. qovlanmaq. qovulanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq.
qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək.
güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq.
qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək.
qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.
qoqlantırmaq

qoğlandırmaq. qovlandırmaq. qorlandırmaq. sarsdırmaq. salsdırtmaq.

sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq.
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tovalandırmaq. döğləndirmək. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
qoqlaşmaq

qoğlaşmaq. birbirin izləmək. izləşmək. sürüşmək. sürgəşmək. -uşaq anası ilə
sürüşür.

qoqlatmaq

qoxlatmaq. qoxulatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. gürgələmək. bıqdırmaq.

beziqdirmək. gözümçıxdıya salmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.
qoqlı

qoğlı. 1. döğlü. qovlı. qorlı. soruq. soruğ. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. həyəcanlı. 1.

qovlı. qorlı. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. gügürək. qızqın. qızmış. azmış. döğlü.
şəhvətli. şəhəvani. 1. qorlı. döğlü. qovlı. zorlu. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. sıxı.
qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu.
oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. 1. qovlı. qorlı. sarsaq. salsaq. titrek.
qayqın. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir.
heyran.
qoqluq

koğluq. kofluq. kovluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. kövgürlük. kövgürlük.

kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət.
rəxavət.
qoqma

qoğma. salqı. boşaltma. təxliyə.
-bulduğun qoğma, bildiyin izlə.

qoqmaq

qoğmaq. 1. qoğdamaq. sürmək. uzaqlatmaq. aylatıb daşlamaq. -sür gedsin. 1.

sürmək. -qapından sür gedsin. -at sürmək: (aydamaq) çapmaq. çapqızmaq. 1.
qoğdurmaq. sürdürmək. kürdürmək. gidərtmək. 1. sapalamaq. savalamaq.

uzaqlaşdırmaq. dəf edmək. 1. savsalamaq.
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-yelləyib, yel ilə qoğmaq: yelpətmək. yelpitmək. -milçəkləri üzündən yelpət.
- kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək: quşlamaq. kişləmək. kişələmək.

qoqmata

-maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada işlənən dəğənək: soğat. soxat.
sovat. soyat. əl ağacı.

qoqraq

qoğraq. qoğaraq. qoparıq. qoparaq. tez bəri. tələsik. qıvraq. qızdırbas.

qısdırbas. çapıq. hızlı. səri. əcələ. təcil.
qoqralamaq

qoğralamaq. 1. yeyələmək. sayalamaq. 1. yeyələnmək. sayalanmaq.

qoqrulmuş

-güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum.
soxma. qoğurma.

qoqrultu

- qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu: saqqal. qarqıdalı saçağı.

qoqsan

-ölümdən qoxsan, istəyin kimi olum yap. (olum : yaşam).

qoqşaq

-oğşaq, qoğşaq söz: uşaq sözü. dediqodu.

qoqşaqı

-iki nərsənin qoğşağı, ayrıldığı yer, orun: yarıq.

qoqtamaq

qoğdamaq. qoğmaq. sürmək. uzaqlatmaq. aylatıb daşlamaq. -sür gedsin.

qoqturmaq

1. qoğdurmaq. qoğmaq. sürdürmək. kürdürmək. gidərtmək. 1. qoxturmaq.
qoxlatmaq. qoxulatmaq. qoxutmaq. gürgələmək. bıqdırmaq. beziqdirmək.
gözümçıxdıya salmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.

qoqu

1. qoğu. qovu. qov. qoşu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qovuş. qoğunc. qovunc. izləc.
izləyiş. izləyic. izləyinc. peyləmə. peygərdi. təqib. 1. qoxu. iy. sov. sav. (> suv
(fars)}. ( < savmaq). {tüstü. ışıq. xəbər. buran, axan, yayılan, uçan, dağılan, mütəsaid
olan nərsə}. -suda qaldıqca savlanır: iylənir. -burnuma bir sav gəmir. 1. qoğu. qovu.

döğü. qor. qoğ. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu.
hovu. tova. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt.
sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət.
fərəh. nişat .
-yopur, gözəl qoxu saçan: yopulğan.
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qoğuc. 1. qov. qoşu. qoğu. qovu. qovuc. qoğuş. qovuş. qoğunc. qovunc. izləc.

izləyiş. izləyic. izləyinc. peyləmə. peygərdi. təqib. 1. süp. süpürgə.
qoqucu

qoğucu. dafe'.

qoquq

qoğuq. 1. qovuğ. ( < kov). kisə. torba. 1. yoğuq. (ğəltanidə) dağdan quğulub,

dığırlanıb düşən daş. 1. təkin. boş. kofı. kovı. quru. ıssız. 1. şəpə. (təpə. çəpə.
çapa) dığrıq (qəltək) bəhmən. 1. qovuq. qoyuq. qopuq. koz. kovuz. qırıq. köfük.

kövük. yararsız. yaraşsız. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən
əl çək, varın yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır
yaqığın.

qoqulamaq

qoğulamaq. yoğulamaq. dığırlatmaq. (ğəltandən). - bu daşları ayağınla qoğula
qırağa.

qoqulanmaq

qoğulanmaq. 1. qoğlanmaq. qovlanmaq. qovulanmaq. qorlanmaq. qızışmaq.

qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq.
hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. gürdükmək. gürcükmək.
gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq.
gurcumaq. 1. qoğlanmaq. qovlanmaq. qovulanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq.
qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək.
güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq.
qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək.
qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.
qoqulatmaq

qoxulatmaq. qoxlatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. gürgələmək. bıqdırmaq.

beziqdirmək. gözümçıxdıya salmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.
qoqulluq

koğulluq. kofulluq. kovulluq. koğluq. kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük.

kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət.
rəxavət.
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qoğulmaq. 1. salınmaq. rədd olunmaq. - yarışdan salınan olmadı. 1. soğrulmaq.

sürülmək.
qoqulmuşlar

qoğulmuşlar. sürülmüşlər. atılmışlar.

qoqulsun

-uyğuş gəlsin, uysuz gedsin. (yaxcılıq gəlsin, yamanlıq qoğulsun).

qoqulu

-gözəl qoxulu nərsə, yer: süygən. xoşbu.

-xoş qoxulu: yupqun.
qoqulur

qoğulur. sürülür. -kötü kişi, dəğmə (hər) yerdən tutcu sürülür (qoğulur). (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

qoqumaq

1. qoxumaq. sasımaq. 1. qoxumaq. sasımaq. saçımaq. sapımaq. samımaq.

salımaq. mütəəffin olmaq. 1. qoxumaq. yızımaq. iylənmək.
qoqumuş

qoxumuş. 1. sarsağ. sarsığ. sasığ. çorsağ. çürük. (fəna) 1. qoxut. sasıq. saçıq.

sapıq. samıq. salıq. mütəəffin. 1. savın. savıq. savuq. küflü. sasıq. sasımış.
pozuq. çürük.
qoqunc

qoğunc. qov. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qovuş. qovunc. izləc.

izləyiş. izləyic. izləyinc. peyləmə. peygərdi. təqib.
qoqur

koğur. soğur: kor. (sağır. kağır. kar)
-su qoğur: su qoğuran. suğur. soğur. yoxsul. əli boş.

qoquran

-su qoğuran: su qoğur. suğur. soğur. yoxsul. əli boş.

qoqurma

qoğurma. soxum. soxma. güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan,

qoyulan qoğrulmuş ət.
qoqusımaq

qoxusımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. ötümsümək.

ötrümsümək. küfsümək. sasısımaq. sasıqsımaq. pozığsımaq. çürümsümək.
qoqusu

-iş tərsəsə deyin ha deyin, yağış qoxusu dincədər beyin.

qoquş

qoğuş. qov. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qovuş. qoğunc. qovunc. izləc.

izləyiş. izləyic. izləyinc. peyləmə. peygərdi. təqib.
qoquşluq

qoxuşluq. sasıqlıq. sarsıqlıq. iygişlik. pis iylik.
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qoxuşmaq. sasımaq. sasıqmaq. sasrıqmaq. sarsıqmaq. sesikmək. iygişmək.

iğgişmək.
qoquşturan

-iki tikəni birbirinə qoğuşduran tikə: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ).

qoqut

qoxut. qoxumuş. sasıq. saçıq. sapıq. samıq. salıq. mütəəffin.

qoqutmaq

qoxutmaq. 1. qoxlatmaq. qoxulatmaq. qoxturmaq. gürgələmək. bıqdırmaq.

beziqdirmək. gözümçıxdıya salmaq. - bu iş məni lap gürgələdi. 1. sasıtmaq.
saçıtmaq. sapıtmaq. samıtmaq. salıtmaq. mütəəffin edmək.
-soxluncu qoğutmaq. qızartıb iyin çıxartmaq. {soxlunc: soxluncu. söxlüncü. kabab}.
qoqzaq

-at kimilərin boynunun dış yuxarı qoğzaq bölümü: yelkə. yeltə. yalqa. yalta. yələ.
burda bitən uzun qıllara da yələk, yelək deyilir. -at yaltası yələksiz olmaz.

qoqzamaq

qoğzamaq. tikmək. dikmək. durdurmaq. doğrultmaq. qaldırmaq. qurmaq.

qoqzamaq

-nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına tikə:
saltımal. qaltımal.

qoqzanmaq

qoğzanmaq. tərsəkmək. baş qaldırmaq. tuğyan, şuriş edmək.

qoqzatmaq

qoğzatmaq. körsələmək. körükləmək. dilətmək. çilətmək. istətmək. sinəvitmək.

sinvitmək. qurdutmaq. qurqadatmaq. quratmaq. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d).

qoqzayıb

-nərsəni qoğzayıb titrətmək: saldamaq. salqamaq. yalqamaq. qalqamaq. - əlivi
salqa.

qol

1. soxa. sap. ox. şiş. dəsdə . 1. saça. budaq. şö'bə. inşiab. firqə. - saçalı ağac.
- saçalı el: çox qollu, tayfalı millət. - dil saçaları: dil qolları, şö'bələri, inşiabları. 1.

dərim. darım. səğə. şaxə. şaxa. 1. qolaq. qoltuq. yetəverin. yetişin. tutaverin.
yaraş. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. yardım. imdad. mədəd. 1. qul. uyruq.
quyruq. bağlı. kəndli. 1. dal. budaq. budal. çaxa. haça. (rəstə. riştə. bəxş. şəqqə)
{tak. aftakking (alman)}.

-dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq: daldaymaq. dalbaymaq.
-nərsəni soxada, həvəhdə döğmək üçün döğəc, qol, dəsdə: soxqol ( < soxa qolu)
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soxal ( < soxa əli) soxadal.

-əl ayağ, qol qanat çalmaq: talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. çönüb
çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars)}.
təprəşmək. təkan yemək.

-yensiklərə yar olan, düşüklərə qol tutan. (yensik: yencik. encik. ensik. solamıq.
yoxsul. kasıb. fəqir).

-kol kosdan, çırıl çırpıdan qurulan ocağ: yalanğu. -bu ki yalanğudu, bunda nə pişir.
-qol bud: yoğluq. uyluqnərsənin ən dayanlı, yoğun, qalın yeri.
-qol qıçın ən yoğun bölümü: uyluq. yutluq. yoğluq.
-qolluğun, qol geyiminin ast, alt bölümü: yen. astın (> astin).
-bir nərsədən ayrılan bala qol: yandış. -bu ana kanaldan çoxlu yandış ayrılmış.
-əl qol salışmaq, sallamaq: yenğ salışmaq. ətək sallamaq. 1. bir işdən əl çəkmək.
1. birbirinə işarə edmək.
- qol salmaq: əl qoymaq.
- qol salmaq: əl salmaq: əl uzatmaq. (salmaq: uzatmaq)
- qol salmaq: imza qoymaq. (salmaq: yazmaq).
-qol budağ vermək: saçıtmaq.
-qol budağlanmaq: saçımaq. dallanmaq.
-qol qol: yol yol. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə. sərə sərə.
dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.
-fəri' qol, yol, soru: salma.
-qoşunun dalında (ardında) gedən qol: dalçı. (# salçı: qoşunun önündə gedən qol.
pişqaravul < başqaravul. devriy. kəşf qolu)
-qoşunun önündə gedən qol: salçı. pişqaravul. devriy. kəşf qolu. (# dalçı: qoşunun
dalında (ardında) gedən qol)
-çox qol budağlı: sırsıx. sıxsıx. sığsox. (sox: səğə). sırşax. sırbudağ. sıx səğə.
-qol boyun olmaq: sırışmaq. birbirinə suvaşmaq.
-qol qanadın sındırıb qırıb, əzərək, zəcr verərək öldürmək:sıncıratmaq.
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- əlsilkəmək: qolsilkəmək: əl çəkmək, sallamaq.
- qol saltamaq, sallamaq: 1. əl edəmək, eləmək. 1. əl çəkmək. sərf nəzər edmək.
-qol açmazı, baş açır qolay. (baş: ağıl) (qol: əl) .
- qol dibək: soxan soxa. dibək dəsdə. həvəng dəsdə.

qola

-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında
qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.

qolaclanmaq

1. gürəclənmək. güclənmək. 1. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq.

qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək.
qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq.
hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq.
qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq.
gürəclənmək. çapdanmaq. zorlanmaq. 1. gürlənmək. gurlanmaq.
gürəclənmək. güclənmək. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək.
gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq.
qolaç

- qolaç qolaç: güpül güpül. gürül gürül. gurul gurul. bol bol. bolaq bolaq. kürək kürək.
avuc avuc. ovuc ovuc.

qolaq

qol. qoltuq. yetəverin. yetişin. tutaverin. yaraş. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə.
yardım. imdad. mədəd.

qolan

1. kolan. quşaq. quşam. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him.
özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş.
soy. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam.
qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc.
cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans. 1. kof. kofa. kofan. kofda. koftan. yuyan. yalan. qoşdurum . ötrük.
ütrük. {> duruğ (fars) doruğ (fars)}. -yalan yuyan, yalan yulan sözlər. 1. suyuğ.
kullanışlı. rahat. -suyuğ yol. -suyuğ iş. 1. sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik.
sıyram. sıyrağ. sərik. yala. yələ. sala. sadə. bayığ. yüz. sığ. sıx, tünlük, tünd,
dar, dərin olmayan. saya. bəsit.
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-yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay. (yanğı: yanğ. ülgü. ).
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-göndən, parçadan, bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə,
(dəval): yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.

-ağız çoxu aşa qolay, əlin çoxu işə.
qolaş

qolşaq. quşaq. üzgü. ötgü. asqı. çalama. salama. asqır. asqur. - tüfəng asquru.

qolay

1. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı.

yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. saya. - saya yazılı pitik. 1. sıvıq. silik. sadə.
rahat. - suvuq iş.
-qol açmazı, baş açır qolay. (baş: ağıl) (qol: əl)
-bir qolay əğilmək, meyillənmək: . səğirmək. səğrimək. - dəğirmanın su oluğynun
əğriliyinə 'səğirmə' deyilir.
-qolay satılan, alınıb mal, nərsə: sıvıq.
- qolay qolay. səkin səkin. asda asda. yavaş yavaş. tədricən. nərm nərm.
- yavaş qolay: səğin asda. - səkin səkin: asda asda. yavaş yavaş. qolay qolay.
tədricən. nərm nərm.
- yavaş qolay: səğin asda.
-bir qolay əğirmək, daralmaq: səğirmək. səğrimək. - otağ qapılarının arxa yanında
daralan bölümünə 'səğirmə' deyilir.
-qolay qırılan, ayrılan nərsə: sayqal. savqal.
-qolay bəğənməmək: saçımaq. seçmək. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. oy vermək.
dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq. görmək.

qolayca

-olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə: silik. bayağı. kortol.
kortul. qara nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.
-qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət:
sar. sər. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir.

qolayçı

qolayçıl. qolayçıq. qolayımçı. qolayıqçı. uyuşumcu. uyşumcu. salqıntap.
təmbəl. rahət tələb.
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qolayçı. qolayçıl. qolayımçı. qolayıqçı. uyuşumcu. uyşumcu. salqıntap. təmbəl.
rahət tələb.

qolayçıl

qolayçı. qolayçıq. qolayımçı. qolayıqçı. uyuşumcu. uyşumcu. salqıntap.
təmbəl. rahət tələb.

qolayıqçı

qolayçı. qolayçıl. qolayçıq. qolayımçı. uyuşumcu. uyşumcu. salqıntap. təmbəl.
rahət tələb.

qolayımçı

qolayçı. qolayçıl. qolayçıq. qolayıqçı. uyuşumcu. uyşumcu. salqıntap. təmbəl.
rahət tələb.

qolaylatmaq

sayalatmaq. sayalaşmaq. rahatlatmaq.

qolaylıq

sayalıq.

qolaylıqla

-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.
-qolaylıqla seçiləbilən: saçıq. seçik. açıq.

qolbaq

qolbağ. qulbağ. qolqa. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. qatın (tikələrin birbirinə

qatılmasından oluşan nərsə. qıyınc. zəncir. séquence. catena (ingilis).
qolca

doğca. dalca. çıxca. nəticə. birinin uşağının uşağından olan uşaq. birinin
nəvəsinin uşağı.
-. ana qoldan ayrılan qolca: yanqaç.

qolcıqlar

-kökdən asılan qolcıqlar, pülcüklər: səçər. səçəl. saçağ.

qolçaq

qolçağ. 1. yeğən. enən. inən. doğurca. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl. quzun. oğul

oğlu. çavluq. çağluq. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}. 1. oxşuncuq. gözəl.
-quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular
böyüdükdə tərsləşirlər).

qolçu

quyruq. yandaş. yançı. sağdaş. sağdıc. tamada. tərəfdar. həvadar.

qolqa

qolbağ. qulbağ. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. qatın (tikələrin birbirinə
qatılmasından oluşan nərsə. qıyınc. zəncir. séquence. catena (ingilis).

qollamaq

tutmaq. dayaqlamaq. dəsdəkləmək. -bu alanda hançı yanı tutursun.

qollar

-ana qoldan ayrılan qollar: sağqal. (ana qoldan savaqla ayrılan qolar) .
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qollara

-yolun, axar suyun qollara ayrılan yeri: savdırma. (çavdırma). savaq.

qolları

- dil qolları, şö'bələri, inşiabları: dil saçaları. (saça: qol. budaq. şö'bə. inşiab. firqə).
-kökün qolları: saçağ <> sağac. rişə.
-kökün qolları, telləri: sürüt. rişə.

-qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları: (yanağ) qanat. dal. kəpə. -iki yanağlı qapı.
-bir yanağlı qapı.

qolların

sürütlərin. tellərin. -gövdədə kök salıb sürütlərin (qolların, tellərin) gövdənin hər
yanına sala kəsəl: sürütən.

-asma (möv) kimi bitgilərin qolların kökdən qırmadan toprağa yatırıb çoxaltma:
yatıma.
-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında
qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.

qollu

qollu. çeşitli. -doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə
danışdır, çörəkçini bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru
canın gözünlə.

-yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu
budağlı ağac: sürgü. sürgə. irtıq. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.
-bir göbəkli, bir mərkəzli, çox qollu satış tükanları: qatamal, qatanal, zəncirli
tükanlar. gürdək. gurdak.
- çox qollu, tayfalı millət: saçalı el: (saça: qol. budaq. şö'bə. inşiab. firqə).
-qollu budaqlı: sallısoplu. sallı sartlı.

qolluq

əllik. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə.
qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi.
silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver
əllərimi quylayım.
-ağır nərsələrə qoyulan iri qolluq: yamıc. yanıc.

qolluqun

-qolluğun, qol geyiminin ast, alt bölümü: yen. astın (> astin).
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-qabağı açıq, ilməkli, qolsuz üst geyimi: yelək. kovac. göyəç.

-qolsuz gödəkcə: yələk. cılıqqa.
-qolsuz üst geyim, üstənək: yapırca. qapırca.
-qolsuz geyim: yartıq.
qolşaq

qolaş. quşaq. üzgü. ötgü. asqı. çalama. salama. asqır. asqur. - tüfəng asquru.

qolta

-bir nərsədə, qolda, işdə qulluğlu, sabiqəli olan: tapığlı.

qoltaçıya

qoldaçıya. dilənçiyə. -qoldaçıya (dilənçiyə) min yoğaq, barça belə ver dayaq:
dilənçiyə min girdəkan boşluyam, üstəlikdə bir dəğənəklə vurmalıyam ki birdə geri
dönməsin.

qoltaq

qoltuq. quytaq. qoytaq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. quyaq.

quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
qoltan

-. ana qoldan ayrılan qolca: yanqaç.
-ana qoldan ayrılan qollar: sağqal. (ana qoldan savaqla ayrılan qolar) .

qoltuq

1. qoltaq. quytaq. qoytaq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. quyaq.
quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1. qol. qolaq.
yetəverin. yetişin. tutaverin. yaraş. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. yardım. imdad.
mədəd. 1. qorlam. qorlan. yapınca. qapınca. qoruncaq. qoza. kovza. kovaz.
kürnüc. küsnüc. pənahqah.
-iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri: yapış. -uşağ tərləsə yapış
soğıcları tez yanar. (sorğıc: soğıc: gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. zar.
sar).

qoltuqçu

qoltuqçul. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. çökənsək. çökəsik.
daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı.
qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.

qoltuqçul

qoltuqçu. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. çökənsək. çökəsik.
daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı.
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qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
qolu

-qolu kasov, saçı süpov: əli kasa, teli süpürgə. qaraqaravaş.

-inanc qolu: toy. məzhəb. firqə.
-hər nəyin ana güclü qolu: üzük. qazıq damar. şahrəg.
-nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik, naqis olmalıq: küs. çüt. qıt. götürüm.
saqat. çotur. çolaq. çalaq.

qoluq

qulluq. qarlıq > kalıq. ( < qar: əl). tutuğ. işləm. aşlım. istifadə.

qolun

1. situn. sutun. durun. dirin. tirin. nərsəni duruq, ayağda saxlama üçün, altına,
dikinə qoyulan dirək. 1. situn. durub. duruq. dikək. (dirək) qota. sırıt. sırıq.
- qolun (situn) daşı: sökə, bənayin daşı. səki. səkə. səkgi. sökə. söykə. bənayin.

-üstün, situn, sutun, qolun başı: qoçbaşı.
-neçə qolun bir yerə yığılmış ucları: tomar. tombal. -neçə çubuğ tomal edim, çadır
qurulur.

-qolun tutmaq: yanın tutmaq. tərəfin tutmaq.
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.
-bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası, nuxdəsi: sapağ. savağ. çapaq.
-yolun, qolun ayrıldığı yer: sapağ. savağ. çapaq. ayrım. ayırım. dalqıc.
-sözlə işin bir olsa, başın uca qolun zor.
-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında
qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.

qolunta

-türkoloji qolunda baş bilən: türklükçü.

qoluntan

-qoşunun dal qolundan gedən qol: qoşunun dal qolu. basqavul (> pəs qaravul)
sırqavıl ( < sırt) ardal. artal. ardalın ( < arad dal) əqəbdar.
(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar) .

qoluza

-əlizə qoluza bolluq, malqaraza dolluk (döllük. çoxluq). (alqış. dua).
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kom. tom. tün. tığı. yığı. bükdə. toxu. hər nəyin bol, sıx olanı. (ənbuh). -yığı
saçlı: tom saçlı. -yığı ağac: tom ağac. -yığı diş: birbirinə kipləşmiş dişlər. -yığ tikiş:
incə, kip tikiş.

qoma

1. koma. kümə. sığınğır. sığqır. sınğır. səngər. təpə. yığın. 1. (qoyma). koma.

quyuz. (künğüz) püştə ( < bükük). təlim. 1. goma. gümə. gömə. cümə. cuma.
gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab. qorav. külbə. kövlə. kövəl. 1. koma.
qurum. topar. yığıq, toplanmış hər nə. - bu mal davar qurumu nəyivə gərək. - bir
qurum mal yığdı. 1. goma. gümə. gömə. cümə. cuma. taxın. taxma. daxma.

qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən
çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda
qoyulan daldalıq yer.
-koma koma yığılmış: yapızdı. qapızdı. topar. topaq. kümür. kümül. yığın. çoğa.
kültə. qalaq. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı
yapmışdılar.
-səngər, təpə, yığın, kümə, koma oluşdurmaq: sığınğırlamaq. sığqırlamaq.
sınğılamaq.
-koma, yığın durumunda olmayan: (sərili nərsə) sərgən. səryək. sərsək.

-koma koma. yığın yığın. çoğa çoğa. kültə kültə. qalaq qalaq. kümür kümür. kümül
kümül. topa topa. topar topar. topaz topaz. topaq topaq. yapız yapız. qapız qapız.

-nərsənin birbiri üsdə yığıldığından oluşan koma, yığın: tomba. komba. yeralmaları tomba yığ. -evi yıxıldı tombası qaldı. -ot tombası: qalağ. taya.

qomaçı

komaçı. saçlıq > saşlıq. peruk. qoyma başlıq, saç.

qomaq

komaq. yomaq. yumaq. (çomaq. tomaq. başı yuvarlaq döğüş aracı. tübür.

topur).
qomalanmış

-qarışıq biçimdə komalanmış nərsə: tomba. komba. kütlə. -kitab tombası.

qomalıq

komalıq. küməlik. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq. topluluq. kütləvi.

kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.
qoması

-im, iz olaraq yığılan daş koması: quşqa.
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qomaşıq

komaşıq. küməşik. kütləşik. cütləşik. kitləşik. çitləşik. yığışıq. topluşuq.

qomay

umay. 1. birgəş. qoşay. cüt. 1. günü.

qomba

komba. 1. tomba. kütlə. qarışıq biçimdə komalanmış nərsə. -kitab tombası. 1.
tomba. nərsənin birbiri üsdə yığıldığından oluşan koma, yığın. -yeralmaları
tomba yığ. -evi yıxıldı tombası qaldı. -ot tombası: qalağ. taya.

qombaz

gombaz. gümbəz. gömbəz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan (# govbaz:
güvbəz. gövbəz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan) .

qonaq

qonağ. 1. talar. talğar. dalvar. dalğar. salon. 1. uma. bir yerə, nəyə umuqlu,

umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən. -uma gəlsə qut gələr,
inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər, iman geddiqdə,
utanmaqda onla itər, gedər. 1. 1. alğın. (# alğan: mizban. sıylac. sıylaçı. sığlaçı.
saylac. saylaçı. qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. 1. salaca. salbıca. qoyulaca yer.

-bir sürül qonağ. (sürül: sül. bollu. sürəkəy. sürəgəy. çox çox. ən çox).
-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.
-qonaq sevən:sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. qonağçıl. mehmandust.
- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.
-qaykişilərlər gizlər özün görsə qonaq uzaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-qonaq gələr eşikden, zumar çıxar deşikdən. (qonaqçıllığa çağrılar söz)
-qonaq oldun üç gün, üç gün sonra köçgün.
-qucaq açar ər yerdən , görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-qonaq köçər durmaz, yaxcı (yaman) keçər qalmaz.
-qonağ, mihman edmək: sıylamaq. - bir çaya belə sıylamadı.
-qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gümüşdür, üçüncü gün sürüşdür.

qonaqçı

qonağçı. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan

(# alğın: qonaq) mizban.
qonaqçıl

qonağçıl. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. qonaq sevən. mehmandust.
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qonaqpərvəliyə. (qonaqçıllığa çağrılar söz) -qonaq gələr eşikden, zumar çıxar
deşikdən.

qonaqı

-yedit qonağı, yıxsın ocağı.

qonaqın

-yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi: saçar. saçavan.
sayavan. (> çadorvan (fars)}.

qonaqlıq

qonağlıq. sıylıq. sürğat. sürən. yürən. yürün. öğrün. şölən. yortu. yorut. ziyafət.
-bayram, qonağlıq yeməyi, yığvası: şöləngə.
-qonağlıq paltarı: sürə.

-sırayla savrılan, verilən qonaqlıq: soğdıc ( < savmaq).
- böyük qonağlıq vermək: səpər açmaq. (səprə:səpər. saçağ. süfrə).
-böyük qonağlıq: sərtə. sərdə. sərət. şölən. əğləncə.
-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən,
dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
-tamtaraqlı, görməgəli qonağlıq: sayqat. yortu. yorut. ziyafət.
-gəzəgən, dolambac qonağlıq: el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan,
verilən qonağlıq. soğduc. sovduc.
-yeyib içməkli qonağlıq: şölənğ. şölən. şöləngə. qurama. sallıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi,
təşrifatlı çağrış.

qonaqlıqı

-toydan sonra verilən yemək çağrısı, qonağlığı: dişə.

qonaqtan

-qucaq açar ər igidlər, görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər).

qonamaq

qonaylamaq. qonlamaq. yatmaq. bolsanmaq. onaylamaq. onamaq.
danğlamaq. tutunmaq. qəbul edmək. yarınmaq. yarşınmaq. salınmaq.
salğınmaq. razı olmaq. -siz bu işə özünüz yatdınızmı, ya ki yatdırdılar.

qonan

-yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti: saçratqu. saçratuq.

qonaylamaq

qonlamaq. qonamaq. yatmaq. bolsanmaq. onaylamaq. onamaq. danğlamaq.
tutunmaq. qəbul edmək. yarınmaq. yarşınmaq. salınmaq. salğınmaq. razı
olmaq. -siz bu işə özünüz yatdınızmı, ya ki yatdırdılar.
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qontaylıq. donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. könəzlik. çönəzlik. keçilik. qısıqlıq.
qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik. təsrilik.
inadçılıq.

qonc

konc (fars) < künc. { 1 < kövünc. (oyuq). 1 < qonc < qon: bucaq}.

qoncalış

> quncayiş (fars). sığar. sığım. həcm. zərfiyyət. - nə sığarda olsun. - dərin sığar
qab. - oğul sığımın çatan işə giriş. - sığarıq idiş: sığarlı idiş: oyumlu qab.
- gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.

qoncı

qoncıq. qoncuq. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. küncik. küncük. kovtan.
quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

qoncıq

qoncı. qoncuq. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. küncik. küncük. kovtan.
quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

qoncuq

1. qoncı. qoncıq. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. küncik. küncük.
kovtan. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz.
kövərəz. 1. qontuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə,
aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl.
oxqul. oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

qoncuqmaq

qontuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq.

qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli
olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
qonçalı

-uzun qonçalı, səğəli başmağ: sapaş. sapac. sapat.

qoni

sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus. sopsi. sobı. söbi.
məxrut. üzü, biçimi uzunsov hər nə.
-qıf, qoni biçimli: soyru. -soyru börk.

qonqura

onqura. onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik,
bərk tutduran gəmik. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. güpənin qırılsın.
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qonaylamaq. qonamaq. yatmaq. bolsanmaq. onaylamaq. onamaq.
danğlamaq. tutunmaq. qəbul edmək. yarınmaq. yarşınmaq. salınmaq.
salğınmaq. razı olmaq. -siz bu işə özünüz yatdınızmı, ya ki yatdırdılar.

qonmaq

qoyunmaq. qonuqmaq. sığınmaq. örtünmək. bağınmaq. yerlənmək.
qucaqlanmaq. sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. bu ikisi birbirinə sığır.
-quşu qonmaq: ilgilənmək. ürəyinə yatmaq. ürək bağlamaq. əlaqəmənd olmaq.

qonmaz

-quşqonmaz: dirək, dayaq üzərə yatayına (üfüqi) qoyulan uzun ağaclar.
-quşqonmaz: sarıtikan. şortikan.

qonmazın

-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).

qonsa

-çəmrəm əmrəm: el oba. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa,
çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu)
cağ cuğ}. (səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

qonşu

tutsi. tutçi. həmsaya.
-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.

-qohum qonşu: oğuş qağuş. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa,
çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu)
cağ cuğ}. (səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

-qonşu qonşunun külünə atrıq. (atrıq: möhtac).
qonşular

-ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular.

qonşuluqta

-birbiriylə ortağlıqda, barışda, qonşuluqda yaşamaq: sığışmaq.

qonşunu

-yolçunu pula, qonşunu paya öğrətmə.

qonşunun

-qonşu qonşunun külünə atrıq. (atrıq: möhtac).

qonşuya

-qonşuya baxıb özün yaxan, qara gündən pisə qalar.

qonta

qonda. 1. indi. düz. tez. ir. həmən. dərhal. fovrən. fil hal. -düz ged evə. 1. töküz.

tökəz. nəğd. nəğdən. dərhal. dər ca.
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-düzəlmə, qondarma, yonma söz: yasma söz.
-qondarma , qoyma çatı, tavan: çaxma çatı. taxma çatı. asma tavan. kazib səqf.

qontaylıq

qonazlıq. donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. könəzlik. çönəzlik. keçilik. qısıqlıq.
qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik. təsrilik.
inadçılıq.

qontuq

1. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı

dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul.
oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst. 1. qonduğ. qunduğ.
sığan. sifon. suyu birdən, iti axıtma üçün arac.
qontuqmaq

qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq.

qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli
olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
qonturmaq

-quş qondurmaq: çox gözəl biçimdə yapmaq.

qonu

yayıq. yay. saçıq. saçağ. saçlıq. süfrə. -ortasaçıq: hammıya açıq süfrə.

qonub

-otraq edib, qonub qalxmaq: düşlənmək. dincəlmək. dinişmək. toxdanmaq. aram
tutmaq. bir işdə ara vermək.

qonuqmaq

qonmaq. qoyunmaq. sığınmaq. örtünmək. bağınmaq. yerlənmək.
qucaqlanmaq. sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. bu ikisi birbirinə sığır.

qonulara

-bəlli konulara toxunmamaq: o dallara basmamaq.

qonum

1. sürə. movqe. 1. sürü. hal.

qonun

-nərsənin kökün, qonun, təməlin araşdırmaq: dibiləşmək.
-qonun, keçi kimi yılxıların kiçik quyruğu: sınğırığ. büzdüm.

qonunun

-bir konunun usdası: yorcı. qılavuz. usda yolçu.

qonur

yavuz <> yubaz. qudurqan. igit. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar. acqurd. laçın. yalçın.
cəsur. gözü açıq. öngörən.
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-qonuş gönüş: sunuş sünüş. ərzə təqaza.

qonuşan

gəpən. - qısa yol sapmaz, düz gəpən yormaz.

qonuşqan

sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. çənəçi. çalçənə.
çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan,
söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).

qonuşma

danışma. gələçi. gələç. söz. nıtq. sunuş sünüş
- gərəksiz, düzənsiz uzun qonuşma: söz salatı.

qonuşmaq

- iğnəli qonuşmaq: söz toxundurmaq, ilişdirmək
- işsiz qalmayıb, gərəksiz qonuşmaq: söz olsun, torba dolsun.
-saçma sapan qonuşmaq: saçmalamaq. savçamaq. çalçamaq. çavçamaq.
çalçığlamaq. - bitir çalçavı!.
-boşuna qonuşmaq: salaqıllamaq. sapaqıllamaq. samaqıllamaq. - nəmənə
sapaqıllayır. - sapaqıllayıb durmada, barsana: səfeləyib durma çıx ged.
- gözəl qonuşmaq: dür saçmaq. sür saçmaq.
-iti iti, uca uca yüğürtmək, qonuşmaq: sağırdamaq. sağırdatmaq.
-özündə olmayıb qonuşmaq: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.
sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. sayıqlamaq.
salıqlamaq. samıqlamaq. samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. -bir istəkən içib genə
sayırlayacağ.

qonuşmamaq

küsü tutmaq. darılmaq. danışmamaq.

qonuşmamaqı - kimsəylə darılmağı, danışmamağı, qonuşmamağı sürdürmək: küsülü durmaq.
qonuşturmaq

danışdırmaq. gəpə baxmaq. qonuşdurmaq.

qonuşuq

-aldatıcı qonuşuq: quşdili.

qonuşur

-kimləri üçün. -gülənməyən ağlayır, susanmıyan qonuşur, ölənməyən yaşayır.

qonuşut

quruşut. qoyuşut. saxtıman. imarət. bina.
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-bir konuda çox danışmaq, çox söz edmək: qaqalamaq. qaqlamaq.

-bəlli bir konuda, sınırlı sürəli yapılan öğrətim: devrə. dövrə. kurs.
-bir konuda incədən incəyə danışmaq: süzləyib sözləmək.
-bir konuda durmamaq: konudan konuya keçmək. sıçramaq.

qonutan

-konudan konuya keçmək: bir konuda durmamaq. sıçramaq.

qonuya

-konudan konuya keçmək: bir konuda durmamaq. sıçramaq.
-bir konuya bağlı alan, meydan: səbət. çəpət. sərbət.

qop!

dal! ayrıl!. çıx!.
-köp sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xülasəsi).

qopa

kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv.

qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. gürəm. gürəv.
gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup.
kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək.
-içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa: somut (# tomut: dışa
doğru çəkik, yığıq, düğün) .

qopaq

qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.
gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. kovmuş. götüqızıl. uysan.
oyasa. oysal.

qopaqlamaq

quzulamaq. köpmək. qarınlamaq. qarın vermək. - duvarın suvağı şehdən
quzulayıb töküldü.

qopal

toxac. toxmaq. qopuq. güpbül. güpül. güpün. güpük. gupbul. gupul. gupun.

qopalıq

qubalıq. qobalıq. quduruş. harlıq. azığlıq. vəhşilik.

qopallamaq

toçaclamaq. toxmaqlamaq. güpbülləmək. güpülləmək. güpünləmək.
gupbullamaq. gupullamaq. gupunlamaq. güpükləmək. qopuqlamaq.
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kopanlıq. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq.

köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük.
guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
qopanmaq

1. köplənmək. köpənmək. gəplənmək. kəflənmək. təvərrüm edmək. 1.
qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq.
azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq.
vəhşiləşmək.

qopar

1. qopat. qubat. qopur. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli.
canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük.
güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. qopat. qubat. yasız. sayqıdəğər. seçgin. kökcək. köksək.
köksük. əriş. ərin. möhtərəm.

qoparaq

qoparıq. qoğraq. qoğaraq. tez bəri. tələsik. qıvraq. qızdırbas. qısdırbas. çapıq.
hızlı. səri. əcələ. təcil.

qoparan

-nərsəni nərsədən qoparan: dərzi. dərçi. səpic. salıc.

qoparıq

qoparaq. qoğraq. qoğaraq. tez bəri. tələsik. qıvraq. qızdırbas. qısdırbas. çapıq.
hızlı. səri. əcələ. təcil.

qoparılan

-(nərsədən soyulmuş, qoparılan, bıraxılan nərsə) ölüdən arda qalan nərsə: soyqa.

-bir kərədə dişlə qoparılan bölüm: dişləm. tikə. -bir dişləm ət, çörək: bir tikə ət,
çörək.

qoparlanmaq

qopanmaq. qopaşmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq.
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azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq.
vəhşiləşmək.
qoparlaşmaq

qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq.
azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq.
vəhşiləşmək.

qoparmaq

-(dallayıb) qırıb qoparmaq: dalamaq. (burub çəngəmək: qapmaq.

-nərsəni çəkib yerindən çıxarmaq, qoparmaq: soğurmaq. soğurtmaq. soğuymaq.
sökmək. -diş soğurmaq, sökmək: diş çəkmək.

-alıb qoparmaq: dalamaq. çalamaq. qənimət almaq.
-nərsəni birindən güclə, dirənclə istəmək, sorğatmaq, qoparmaq, almaq,
qaldırmaq: yoldurmaq. -o nərsə yoldumadan itilib gedməz.
-əlin, çəngəli nərsiyə salıb ilişəni yerindən qoparmaq: sıvarmaq. sıyırmaq. ağacın yapraqların, dalların sıyırıb qoydu ora.

qoparsan

-çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə
yaşarsan.

qopaşmaq

qopanmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq.
azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq.
vəhşiləşmək.

qopat

1. üz!. acıt. qır. böl. kəs. oğ. poz. dəl. devir. çevir. aşıt. sındır. 1. qopar. qubat.
yasız. sayqıdəğər. seçgin. kökcək. köksək. köksük. əriş. ərin. möhtərəm. 1.
qopar. qubat. qopur. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı.
sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük.
güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac.
quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü.
gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
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qopatca

kovanca. saldırma. böyük piçaq. satur.

qopay

- qopay salbamaq: izləməkdə köpək bıraxmaq. bir yerə, biri üstünə it ötürmək.

(salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs ötürmək).
qopbayan

-yapışıb qopbayan: sapcaq.

qopcaq

bucaq. qurun. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. kovtan.
quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

qopcası

-qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi: qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa,
tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl. dolab. dolqab.

qopcuq

qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin.
çökənsək. çökəsik. daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü.
qıracı. qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.

qopcumuc

qopcuq. qopsuq. qopsumuc. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin.
çökənsək. çökəsik. daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü.
qıracı. qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.

qoplamaq

hoplayıb sıçramaq. təpləmək. atılıb düşmək. -çoxda göydən təpələmə.

qopmaq

sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. ( <
savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək.

dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını
almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək.
(mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .
-tufan qopmaq: tüpüləmək. qiyamət olmaq.
-ürəyi qopmaq, qorxub, ürküb haldan gedmək: ürəyi uçmaq: ürəyi uçunmaq:
(uçmaq: tökülmək. gedmək).
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-üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur
qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu) cağ cuğ}. (səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

qopsuq

qopcuq. qopcumuc. qopsumuc. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin.
çökənsək. çökəsik. daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü.
qıracı. qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.

qopsumuc

qopcuq. qopsuq. qopcumuc. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin.
çökənsək. çökəsik. daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü.
qıracı. qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.

qoptan

gopdan. lovğadan. -küpə gopdan, gözüacdan, his bağırdan ıraq. (küpə: qurralı.
məğrur. kibirli. mütəkəbbir). (hisbağırdan: öfgəli kimsədən).

qopu

pay. payqıc. yarqıc. tanığ. tanğı. həqq. ədalət.

qopuq

1. düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. qabal. qabla. kavla.
kaval. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. dəngəsiz. qafası
qantaq, qançaq. 1. toxac. toxmaq. qopal. güpbül. güpül. güpün. güpük.
gupbul. gupul. gupun. 1. üzüm. parça. tikə. -bir üzüm ət. 1. qırıq. köfük. kövük.
kofı. kovı. koz. kovuz. qoğuq. qovuq. qoyuq. yararsız. yaraşsız. bihudə.
qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın yoxuva olsun dəh. başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın. 1. qoğuq. qovuq.

qoyuq. koz. kovuz. qırıq. köfük. kövük. yararsız. yaraşsız. bihudə. qoşdurum. bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ,
dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın.

-bir yanı qopuq, qırıq nərsə: yencik. yeycik. qırıq. uçuq. -yencik yencik: qırıq qırıq. yencik yencik danışma: sözüvü yeyə yeyə danışma, aydın darnış.

qopuqlamaq

güpükləmək. toçaclamaq. toxmaqlamaq. qopallamaq. güpbülləmək.
güpülləmək. güpünləmək. gupbullamaq. gupullamaq. gupunlamaq.
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qopuqturtmaq qopuğdurtmaq. qopundurmaq. dəngəsər, dəngəsir dənəksiz edmək.
hövsələsin qaçırmaq.
qopul

gopul. gobul. güpül. küp.

qopulqa

> solumba. şişik, yelli, köpüklü nərsə. bərcəstə.

qopunmaq

qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq.
azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq.
vəhşiləşmək.
-yerindən qopunmaq:saçınmaq. sıçranmaq. inziac.

qopunturmaq

qopundurmaq. qopuğdurtmaq. hövsələsin qaçırmaq. dəngəsər, dəngəsir

dənəksiz edmək.
qopur

qopar. qopat. qubat. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı.
sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük.
güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac.
quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü.
gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
-tütün qopur, islənmə: iz qoymadan iş yap.

qopurlanmaq

qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq.
qopurlaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq.
azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq.
vəhşiləşmək.

qopurlaşmaq

qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq.
qopurlanmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq.
azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq.
vəhşiləşmək.
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qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq.
azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq.
vəhşiləşmək.

qoputtu

-yılxı tükəl qoputdu: atlar hamısı coşub sıçraşdı.

qor

1. kor. qanmaz. -köyə gedmə kim, köy əri kor edər. (köyə: bala yer). 1. qoğ. döğü.

qovu. qoğu. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu.
tova. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt.
sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət.
fərəh. nişat 1. qorç. qoruç. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. ütlük.
ütülük. qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət. 1. kür. çillə. çiğlə. bir nərsə üçün
qoyulan, bəllətilən sürə, dövrə. 1. kor. soğur: koğur. (sağır. kağır. kar) . 1. qoru .
-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl) . 1. kor. soğur. çoğur. 1. kor.
(gözünün ağı qarası sökülüb yei çuxur qalmış olan) soxur. çuxur. 1. qur. töz. döz.

tüz. düz. öz. təməl. timəl. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc.
kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq.
oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam.
cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc.
daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans. 1. gor.
dübül. tünbə. son duraq. qəbir. sin. -tübülə dal: tünbə tün ol. 1. gor. yeric. yercik.
sin. qəbir. 1. xor. -bir kimsəni, nərsəni xor görmək: qaqalamaq. qaqlamaq.
xorlamaq. korlamaq. çorlamaq. alçatmaq. pisləmək. danlamaq. qınamaq. gülgüləmək.
dürtgüləmək. dürtgütmək.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun unutmaz.
-yarımadıq istisinə, kor olduq tüstüsünə
- gözün kor etdi: gözün sökətmək. gözün tökdü.
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-kar kor: söngür > suğur. soğur.
-dəvəçiyə xıx deməzlər, kor birinə bax deməzlər.
-kar kor: sağır soğur.
-gor toprağı yaşam üçün bağırmaz.
-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı)
-çox gözləyən kor olar, susuz yerlər çor olar.
-kor boyadan anlamaz, anlamaza açıtma söz anlamaz. (açıtma: çalışma
açıqlamağa)
-sevgi edər kor sevəni
-birbirinə çırparaq, vuraraq çaxır, qor törədən nərsə: sıpışqa. çıpışqa. çaxmaq.
kibrit.
-kor kor: çor çor. çil çil. sildirən. seyrək. sil sil. silikləri, pozuntuları olan. - tuxum
pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.

-kor bağırsaq: yumur.
-avçı düşman kor olur, avçı dosdun gözü var.
-ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular.

qora

1. dolqa. dalqa. {tarqa (divan)}. salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni bağlamış,
dolmuş dənəsi. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş (alarmış: qızarmış).
(irərmiş: yetimiş). 1. xurə. yeyici. 1. talqa. 1. qurun. (sulanmamış). yetişməmiş, kal

üzüm.
-qora olmadan dadlı üzüm olmaz: dolqanmadan dadlanmaz.
-kora fəhim: salqara. çilqara. ussuz. sağınsız. sanağsız. düşüncəsiz.

qorab

1. qorav. taxın. taxma. daxma. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb,
artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ,
zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma. 1.
qorba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qoşral.
qoşqal. qucral. qucqal. yatışma. yatışıq. yatsayış. sarpın. sarpun. ambar. 1.
qorba. gurba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc.
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sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. ambar. 1.
qorav. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. külbə. kövlə. kövəl. gümə. gömə.
goma. cümə. cuma.
qoraq

-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq: quşgözü.

qoraqan

yeznə. yetnə. kürəkən. körəgən. görəgən. gözəgən. güvəgən. güvey. güveyi.
güvəy. güyəv. gəv. giyev. giyev. oğulluq. damad. -giyev var eli öğünər, giyev var
elə öğünər.

qoraqsız

-yar qoraqsız: qaraq yaraqsız. yalpıdaq. lüt. (zin o bərgsiz). -yalpıdaq minilsə at,
götün bağlar qat (pinə).

qoraqsumaq

koraqsumaq. koruqsumaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.

dönüştürülmək. çevrişdirilmək. yorulmaq. -hər nəyi şuxluğa tökütür. -mənim
sözümü, şuxluğumu, ciddiyə tökülmə.

qoral

1. qorsal. savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. savsox. sovsox. silah. hərbə.

cəngəfzar. 1. silək. silah. salaq. yaraq.
qoralaq

-yal koralaq: yalnız tək. -yavlaq dilli əşdən, yal koralaq qalmaq yeğ. (yavlaq: yava.
kötü. pis).

qoralanmaq

dolqalanmaq. dalqalanmaq. salmanın (mövün, üzüm ağacının) qoraya dolması.

qorallanmaq

-diş dırnağına can qorallanmaq: təpədən ayağa yaraqlanmaq.

qoralmaq

-bir duyu, oyu ilə tam sarılmaq, koralmaq: bir nərsiyə dəlircəsinə qapılıb, başqa
nəsəni görməmək. təpginmək. təpəlləşmək. obsedə olmaq.

qoran

koran. çoran. korba. çorba. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt.

kütbəx. korbaxt. korbəx. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz.
talehsiz. bədbəx.
qoranti

qoruntu. qərənti. siqorta < saxurta. saxurtuq. saxtuq. (saxurtlama < saxlamaq.
qorumaq). bimə. tə'min. zəmanət. təzmin. vəsiqə. əmniyyət. məsuniyyət.

asayişi xatir. itminan.
qoraşan

goraşan. goreşən. sırtlan.
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qoratdırmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq.
qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq.
gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək.
ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq.
mətinləşmək.

qorattırmaq

qoratdırmaq. qoratmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq.

qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq.
sağlamlaşmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq.
möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq.
quytacışmaq. mətinləşmək.
qorav

1. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. külbə. kövlə. kövəl. gümə. gömə. goma.
cümə. cuma. 1. taxın. taxma. daxma. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb,
artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ,
zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

qoraya

-salmanın (mövün, üzüm ağacının) qoraya dolması: dolqalanmaq. dalqalanmaq.
qoralanmaq.

qorba

1. qorab. gurba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc.

sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. ambar. 1.
korba. çorba. koran. çoran. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt.

kütbəx. korbaxt. korbəx. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz.
talehsiz. bədbəx. 1. qorab. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab.
gürəmbə. guramba. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. yatışma. yatışıq. yatsayış.
sarpın. sarpun. ambar.
qorbaqt

korbaxt. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbəx. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur.

korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz.
talehsiz. bədbəx.
-korbaxt olsun:küt bulsun. bədbəxt olsun. (#qut bulsun. günüsün. xoşbəxt olsun) .
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korbəx. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur.

korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz.
talehsiz. bədbəx.
qorç

qoruç. qor. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. ütlük. ütülük. qızınış.
azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.

qoreşən

goreşən. goraşan. sırtlan.

qorı

-çaydan, qorı kimi suyuq qablarının damızma, süzütmə qamışı: düdük. lülüş.

qoriqtən

(qorixtən (fars)} < ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq. kürükmək. küyrükmək.
geyrikmək. geyikmək.

qorq

-adama oxşar yamandan, yaxşıya oxşar ilandan qorx.

qorqa

-qorxa qorxa: sıza sıza. çıra çıra. süzə süzə.

qorqaq

qorxaq. 1. ürəksiz. -ürəksiz kişi, dağıdar işi. 1. tazıq kişi. tazığan. ürkək.

qaçağan adam. (tazıq: ürkən). 1. ürkən. ürkük. kürgənə. kürəgən. ürəgən.
quşürək.
-quş kimi qorxaq, ürkək olan: quşqul. quşqulu. birəli. işgik. işgilli. bulalı. bulanı. asılı.
ovhamlı. vəhimli.

qorqaqları

-yaşam qorxmazları yeğənər, qorxaqları yerənər. (yeğənər: bəğənər). (yerənər:
alçaqlar).

qorqanmaq

qorğanmaq. qorğulanmaq.

qorqat

həram. (# burqat: buraq: məkruh). - mal yiyəsinə oxşamazsa, qorqat olur. - islamda
nələr burqat, nələr qorqatdılar.

qorqay

korqay. açıqlıqda kölgəlik yer. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban.

barnaq. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.
qorqmaq

qorxmaq. sıymaq. sımaq. çəkinmək. kürənmək. pərhiz edmək.

qorqmayanları -qorxmayanları, ölüm gülüşlərlə qarşılar.
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qorxmaz. saltal. sattal. saytal. sağtal. iğid. güclü. qoçağ. - saltal kişilər.
-ürəkli, qorxmaz iyid: saltar. saltər ( < salmaq) səfdər.
-ölümdən qorxmaz ya sınır tanımır, ya danır.

qorqmazları

-yaşam qorxmazları yeğənər, qorxaqları yerənər. (yeğənər: bəğənər). (yerənər:
alçaqlar).

qorqmuş

qorxmuş. yılqınlı. ürkül. qorxul. yılqınmış. ürkmüş.

qorqoyutmaq

dişini soğurmaq. salsürtmək. qorsızıtmaq. qorqoyutmaq. yarqoyutmaq. savsağın
almaq, saldırmaq. xəli silah edmək.

qorqötüq

korkötük. küskütük. küskötük. korkütük. köskütük. köskötük. içib sızmış, əsrük

kimsə. zırkefli. dadlanmış.
qorqu

1. korqu. soqur < suyqur. sökür. suyu axıb, göz oyuğu sökük, boş qalmış
görməz göz. 1. qorxu. qorxut. sökür. söküt. dehşət. vəhşət. 1. qorxu. yanığ.
hədə. təhdid. qəzəb. qəhr. -gör kim yanığlayır. -yanığ vermək: hədə qorxu gəlmək.
-yanığına düşmək: qəzəbinə düşmək. 1. qorxu. qorxuş. kürən. ürkü. dehşət. 1.
qorxu. sakınc. ürkü. ürküntü. xovf. dehşət.
- qorxu səğrişi. (səğirmə. səğriş. səğrəmə. titriş. titrəmə).

-hədə qorxu: yanığ qınığ yandı qındı. təhdid irab.
-çəkə qorxu, hədə qorxu, top təşər gəlmək: döğələmək. döğdələmək. dövələmək.
dövdələmək.

-çəkə qorxu, hədə qorxu, top təşər gəlmək: döğələmək. döğdələmək. dövələmək.
dövdələmək.
-eşq olsa quranmaz yuva qorxu.

qorqub

-qorxub gizlənmək: təpə saçın üyşəmək.

-ürəyi qopmaq, qorxub, ürküb haldan gedmək: ürəyi uçmaq: ürəyi uçunmaq:
(uçmaq: tökülmək. gedmək).

-qorxub gizlənmək: tısılmaq.
-ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq. (> qorixtən (fars)}. kürükmək. küyrükmək.
geyrikmək. geyikmək.
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qorqul

qorxul. yılqınlı. ürkül. yılqınmış. ürkmüş. qorxmuş.

qorqulanmaq

qorğulanmaq qorğanmaq.

qorqulu

-qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır,
qorxuluq: sakınduruq. saxlac.

qorquluq

-qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır,
qorxuluq: sakınduruq. saxlac.

qorqulur

qorxulur. sakınc. sakıncalı.

qorqunc

-tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer: quşuçmaz.
quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.

qorqunc

-yatıracaq, qorxunc ağır kəsəl: yatığ. -səni görüm yatığın olmasın. -yatığ vurmuş.

qorqusuzluq

1. korxusuzluq. korusuzluq. koruqsuzluq. qorqusuzluq. qorxusuzluq. duranc. 1.
qorxusuzluq. qorqusuzluq. korxusuzluq. korusuzluq. koruqsuzluq. duranc.

güvən. güvənc. güvəş. əmniyyət. təhlükəsizlik.
qorquş

qorxuş. qorxu. kürən. ürkü. dehşət.

qorqut

1. qorxut. qorxu. sökür. söküt. dehşət. vəhşət. 1. korgut. körgüt. korut. körüt.

yavuz. azqın. fəna.
qorqutan

qorxudan. sindirən. sindirğci. düşündürücü.

qorqutaraq

-qorxudaraq bir işi yapmaqdan çəkindirmək: sindirmək. (sındırmaq) dindirmək.
yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. ürkütmək.

qorqutmaq

qorxutmaq. 1. diş görsətmək. təhdid edmək. 1. yanğırmaq. yanırmaq.

kütələmək. ürkələmək. hədələmək. 1. sinsitmək. sınsıtmaq. - uşağı elə sinsitib
kin, göz açmağada sinsir.

qorqutmaz

-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili
məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

qorqütüq

korkütük. küskütük. küskötük. korkötük. köskütük. köskötük. içib sızmış, əsrük

kimsə. zırkefli. dadlanmış.
qorlaq

korlaq. kovlaq. kovlaş. korlaş. quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən. sınğın.

singin. sısqa. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl.
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korlaqlıq. korlaşlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq.

koğluq. kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. uyuşuqluq.
ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət. rəxavət.
-təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

qorlam

qorlan. qoltuq. yapınca. qapınca. qoruncaq. qoza. kovza. kovaz. kürnüc.
küsnüc. pənahqah.

qorlamaq

korlamaq. xorlamaq. çorlamaq. qaqalamaq. qaqlamaq. bir kimsəni, nərsəni xor

görmək. alçatmaq. pisləmək. danlamaq. qınamaq. gülgüləmək. dürtgüləmək.
dürtgütmək.
qorlamaq

küymək. toxunmaq. yandırmaq. pis etgiləmək. pis tə'sir edmək. - bu söğüşlər
onu küydü.

qorlan

1. qordan. kürdan. kürlan. yoldac. kürçək. pərhizkar. rəstqar. 1. qorlam. qoltuq.
yapınca. qapınca. qoruncaq. qoza. kovza. kovaz. kürnüc. küsnüc. pənahqah.

qorlanmaq

1. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qızışmaq. qızqınmaq.

odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq.
tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək.
gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq.
qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək.
güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq.
qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq. 1. korlanmaq. qıvıcqaşmaq. oğursuzmaq.
yoğursuzmaq. kirincimək. kitincimək. kilincimək. çitincimək.
-bəylik nədir bilməyən, xorlanmadıq el qalmaz.
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qorlandırmaq. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. sarsdırmaq. salsdırtmaq.

sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq.
tovalandırmaq. döğləndirmək. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
qorlar

korlar. ağılar: zəhərlər. azdırar. -qulaq vermək kötüyə, min yaxcını ağılar, min
yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.

qorlaş

korlaş. kovlaq. kovlaş. korlaq. quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən. sınğın.

singin. sısqa. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl.
qorlaşlıq

korlaşlıq. korlaqlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq.

koğluq. kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. uyuşuqluq.
ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət. rəxavət.
-təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

qorlı

1. qoğlı. döğlü. qovlı. zorlu. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac.

qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq.
qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar.
çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. 1.
qoğlı. qovlı. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü.

həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran. 1. qovlı. qoğlı. sovlı. hovlı.
tovalı. tovlı. gügürək. qızqın. qızmış. azmış. döğlü. şəhvətli. şəhəvani. 1. korlu.
korluq. kəsillik. kəsəllik. korluluq. kəsalət. kəsəlli. kəsəl. kəsil.
qorluq

1. korluq. soğurluq. çoğurluq. 1. korluq. korlu. kəsillik. kəsəllik. korluluq.
kəsalət. kəsəlli. kəsəl. kəsil. 1. korluq. çorun. zulum. -yaman çoğun bilənlərə
qada çorun dağ verər, biləməzlərə əldən gələn yağ verər. (çoğun: fələk).
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(çorun: zulum. korluq).
-nərsənin qıtlığından, yoxluğundan korluq çəkmək: yanğıylamaq. yanqı, susuz
düşmək.

qorluluq

korluluq. kəsillik. kəsəllik. kəsalət. kəsəlli. kəsəl. kəsil. korlu. korluq.

qorma

qoruq. qort. yatışma. yatışıq. yatsayış. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq. gizlək.
qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət.

qorman

1. korman. çorman. yolsuz. əxlasız. pozuq. 1. yasıq. yastıq. yastıq, mitəkgə
biçimli tobra, qab. sadaq. ox qabı. oxluq. tirlik. tirdan. -əprik yasıq, tozlu yayıq:
köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman çıxar. 1. korman. çorman. düşük.

pozuq. kəmik.
-pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq.
soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq.

qormaş

1. sağdaş. sağdıc. sirr saxlayan. 1. tutucu. qırlağan. geriçi. sağdaş. sağdıc.
(nigəhban) muhafizəkar. mahafizəkar. konservator.

qormıq

saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. çökənsək. çökəsik. daştutmaz.
dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı. qoltuqçu.
qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.

qornaqsız

-düz, açıq, gen, qornaqsız yer: yaz. səpək. səvək. (süpürğün, saf, açıq)
düzəngahlıq. (dəşt).

qornuşma

-yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq,
cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük.
kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

qorrə

(korrə (fars)} < kürüğ. qurıq. küğə. kürə. at balası. - kürüğ oynağlayar at
arxasında, qoduğ isə, qaçar gedər eşşək qabağında.

qors

1. qızmış. qızmıq. qızınıq. azınıq. azınc. qızaqlı. qızınc. yanğışıq. yanışıq.
yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu.
oğralı. oxlu. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. közmük. köznük. közmüş.
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kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani. 1. qorus. qorsuc.
qorsan. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi
istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul. yanaçuq.
şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.
qorsaq

1. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsalı. közmük. köznük. közmüş. qızmış.
qızmıq. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq.
odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli. 1. qors. qorsuc. qoruç.
qorus. qorsalı. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük.
köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani. 1.
korsaq. kovsaq. qursaq. güdən. gödən. gövdən. göpdən. qarın. mə'də.

qorsaqsızlıq

qursaqsızlıq. qeyrətsizlik. damarsızlıq.

qorsal

qoral. savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. savsox. sovsox. silah. hərbə. cəngəfzar.

qorsalı

1. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. közmük. köznük. közmüş. qızmış.
qızmıq. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq.
odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli. 1. qors. qorsuc. qoruç.
qorus. qorsaq. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük.
köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani.

qorsamba

korsamba. sarsavan. qarsavan. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal.

qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz.
gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək.
kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.
qorsan

qorsuc. qors. qorus. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. ölçüsüzcə, aşırı
dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul.
oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

qorsanmaq

1. qorsunmaq. qorusınmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq.
qansuqmaq . qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi,
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cinsi istəkli olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq.
şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə. 1. qorsunmaq. qorusınmaq.
közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq.
ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq.
oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.
qorsızıtmaq

dişini soğurmaq. salsürtmək. qorsızıtmaq. qorqoyutmaq. yarqoyutmaq. savsağın
almaq, saldırmaq. xəli silah edmək.

qorsuc

1. qorsan. qors. qorus. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. ölçüsüzcə, aşırı
dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul.
oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst. 1. qors. qoruç. qorus.
qorsaq. qorsalı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. yanğışıq. yanışıq.
yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu.
oğralı. oxlu. şəhvətli. 1. qors. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. qızınıq. qızınc.
azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük.
kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani.

qorsunmaq

1. qorsanmaq. qorusınmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq.

yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək. 1.
qorusınmaq. qorsanmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq.
qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli
olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
qorsutan

korsutan. dağsavur. dağsavurçu. hörənsiz. örənsiz. qanıqmayan. salğarsız.

saçrıc. saçrac. qənaət edməyən. müsrif. israfkar.
qort

1. kort. kortlan. kortıq. kortmıq. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. çuxur. quynıq.
quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1.
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qoruq. qorma. yatışma. yatışıq. yatsayış. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq. gizlək.
qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət.
qortaq

qordaq. gürdük. gurduq. gürdükmüş. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük.

kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma,
qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.
qortal

kordal. kovdal. küvədal. yapraqsız dal.

qortan

qordan. qorlan. kürdan. kürlan. yoldac. kürçək. pərhizkar. rəstqar
-kordan sağçı, laldan carçı olmaz. (sağçı: qaravul. bəkçi. keşik).

qortıq

kortıq. kortlan. kort. kortmıq. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. çuxur. quynıq.

quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
qortlan

kortlan. kortıq. kort. kortmıq. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. çuxur. quynıq.

quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
qortmıq

kortmıq. kortlan. kortıq. kort. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. çuxur. quynıq.

quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
qortol

kortol. kortul. silik. bayağı. qara nərsə. olunmasına, görünməsinə qolayca

alınmış, öğrənilmiş nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.
qortul

1. kortul. kortol. silik. bayağı. qara nərsə. olunmasına, görünməsinə qolayca
alınmış, öğrənilmiş nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən. 1.
tovlu. qızıtay. qızıtma. qızdırmalı. töğüşlü. tövüşlü. (töğüşnəli) çağunlu.
çoğunlu. həyəcanlı. hərarətli.

qortur

-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir
görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız. (qınamız:
1. əzabımız. 1. günahımız).

qoru

qor. -sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə,
qurutmuşdur min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq
təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
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koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan)
-çağan koru: sabah korunda. alatoranda. çox erkən.
-düzü qoru yalandan, yalan tapar öz yolun.

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini bir
çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə.
(qollu: çeşitli).

-qoru börkü: kask ( < kaska > kasqa > kasa). tuğa.
qoruc

1. koruc. koruz. korus. korunc. qoruq koruq. qutuq koruq. uğur uçur. yaxcı pis.
mutuq kötük. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna. 1. oruc. oyuc.
qoyuc. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. kürcək. kürnəc. kürənc. kürəş.
kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab.

qorucu

saxçı. - alançıq saxcısı: alaçıq, çadır qaravulu. - eşik saxcısı: eşik ağası: qapıçı.
-qorucu börk, kasqet: sarkıt. tarqıt.
-qorucu güclər: savaq. mudafiəçi, dafe' güclər.

qoruç

1. qorç. qor. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. ütlük. ütülük. qızınış.
azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət. 1. qors. qorsuc. qorus. qorsaq. qorsalı.
közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq.
yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu.
şəhvətli. 1. qors. qorsuc. qorus. qorsaq. qorsalı. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc.
qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük.
ütünc. şəhvətli. şəhəvani.

qoruçqa

> quluçqa. çəkingən. üşəngən. sınğın. singin. sısqa. kovlaq. kovlaş. korlaq.
korlaş. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl.

qoruq

1. qort. qorma. yatışma. yatışıq. yatsayış. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq. gizlək.
qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət. 1. qoruğ. tutğu. tutuğ. tusuq.
mən. maniə. mumaniət. -onun işlərinə tutuğ qoyan tapılmır. 1. səkmə. avut.
yasaq bölgə.
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-qoruq koruq: qutuq koruq. koruz. korus. koruc. korunc. uğur uçur. yaxcı pis. mutuq
kötük. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna.
-bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor,
qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.

qoruqluq

-eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq: saçtağ. satağ. nərdə.
barmaqlıq. mə'cər. mərcər.

qoruqsumaq

koruqsumaq. koraqsumaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.

dönüştürülmək. çevrişdirilmək. yorulmaq. -hər nəyi şuxluğa tökütür. -mənim
sözümü, şuxluğumu, ciddiyə tökülmə.

qoruqsuzluq

koruqsuzluq. korxusuzluq. korusuzluq. qorqusuzluq. qorxusuzluq. duranc.

güvən. güvənc. güvəş. əmniyyət. təhlükəsizlik.
qoruluq

1. qutuqluq. tutuqluq. dustaq. türmə. kitəs. kovas. kotas. kodas. qazamat.
zindan. bazdaştqah. 1. sayavan. böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı yer. sıyırma.
siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). - qışın arabaları sırqıya
soxur. - sırqı parking.

qorumaq

1. (bəkləmək). savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq.

sipərləmək. sapıllamaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq.
sığındırmaq. saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.
1. saxılqamaq (saxlamaq). saxıylamaq. əsirgəmək. qayırmaq. muhafizə eləmək.
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli
qurluşu: hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.
-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq: quşgözü.
- can qorumaq: can sakınmaq.
-nərsənin düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına soxulan
tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -bu masanın sol ayağını dalqıcla
oynaqlamasın.

qorumalıq

tutluq. tutuqluq. barmaqlıq. kılavyə.
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qorumayıb

-qorumayıb ələ vermək: satmaq. çatıtmaq. - kişi dosdun satmaz.

qorun

yalağ. çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. tökülən bulağın sıçramaması üçün
altına qoyulan çuxur, dəlikli daş.
-utlu, qorun utanmazdan, qanıq qorun qanıqmazdan. (utlu: həyalı). (qanıq: qane.
arif). (qanıqmazdan: qanmazdan. doymazdan).

-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.

qorunaq

-bir tikinti yanında yapılan qorunaq: yantay. (yanlıq: yanda olan). -axşamlar
malqaranı yantay çəkirik.

qorunar

- ördək uçar qaziylə, dil qorunar yaziylə.

qorunc

korunc. koruz. korus. koruc. qoruq koruq. qutuq koruq. uğur uçur. yaxcı pis.

mutuq kötük. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna.
qoruncaq

1. sağca. sadağ. saxac. qutu. hər çeşit ağızlı qab, yer. 1. yapınca. qapınca.
qorlam. qorlan. qoltuq. qoza. kovza. kovaz. kürnüc. küsnüc. pənahqah.

qorunma

-gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə:
sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla
əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.
-qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer: sənğir < sınğır > səngər. sovqa.
sufqa.
-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları:
əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc.
sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

qorunmaq

sakınmaq.
-qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır,
qorxuluq: sakınduruq. saxlac.

qorunmuş

-çevrələnmiş, qorunmuş yer: sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq.

qorunta

-sabah korunda: çağan koru. alatoranda. çox erkən.
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qoranti. qərənti. siqorta < saxurta. saxurtuq. saxtuq. (saxurtlama < saxlamaq.
qorumaq). bimə. tə'min. zəmanət. təzmin. vəsiqə. əmniyyət. məsuniyyət.

asayişi xatir. itminan.
qoruntuq

qorunduq. sakındıq. - sakındıq gözə çöp düşər.

qorus

1. qors. qorsuc. qoruç. qorsaq. qorsalı. közmük. köznük. közmüş. qızmış.
qızmıq. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq.
odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli. 1. qors. qorsuc. qoruç.
qorsaq. qorsalı. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük.
köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani. 1.
qors. qorsuc. qorsan. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. ölçüsüzcə, aşırı
dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul.
oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst. 1. korus. koruz. koruc.
korunc. qoruq koruq. qutuq koruq. uğur uçur. yaxcı pis. mutuq kötük. -birin
sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna.

qorusınmaq

1. qorsunmaq. qorsanmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq.

yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək. 1.
qorsunmaq. qorsanmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq.
qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli
olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
qorusuzluq

korusuzluq. korxusuzluq. koruqsuzluq. qorqusuzluq. qorxusuzluq. duranc.

güvən. güvənc. güvəş. əmniyyət. təhlükəsizlik.
qorut

1. korut. korgut. körgüt. körüt. yavuz. azqın. fəna. 1. təb < tov. qızıq. qızıtma.
qızdırma. ısıtma. issitmə. töğüş. tövüş. (töğüşnə) çağun. çoğun. həyəcan.
hərarət. 1. sapağ. saxlanc. sağlanc. saxruğ, zəxirə.

qorutmaq

saxlamaq. birikdirmək. saxurlamaq. saxralamaq. zəxirə edmək.
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- ölkəni qoruyan qoşlar (ruhlar): yurd saxıcı .
-dişlərə sürülərək dişləri qoruyan yaxı, öznə, maddə: dişqalı.

-baxıb qoruyan: yanan dönən. yanan baxan. ürəyi yanan. rəhim. poştiban. hami.
qoruyub

-qoruyub becərtmək: tutmaq. -düşüncələrizi dərin, amaclı tutun.
-təməldə olan incəlikləri qoruyub işləmək: sap sağlamaq.

qoruz

koruz. 1. korus. koruc. korunc. qoruq koruq. qutuq koruq. uğur uçur. yaxcı pis.

mutuq kötük. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna. 1. körüz. daz. kaz
< kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq.
qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl.
kosıt. kosat. kasat. kəsit. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq.
-xoruz toyuğ kimilərin, küməs, nin heyvanlarının gənəl adı: toyuq. tağaqu.
makiyan. -ərkək tağaqu: xoruz. -dişi tağaqu: toyuğ.

qoruzan

tazığan. qaçağan. ictinab edən. -tazığan eləmə.

qorvarı

korvarı. -uşaqvarı. (varı. oxşarı. kimi. biçəmi. tərzdə).

qosa

-kosa saqqal: seyrə səqqəlli. soxasəqqəl: soxsəqqəl.

qosala

kosala. tosun. dana. -dişi tosun.

qosaman

kosaman. kösəmən. gözəmən. yoluq. yolqa. yolçu. qocaş. qılavuz. qapran.

aparan. burqan. sükançı. nərsəni yönətən kimsə.
qosat

kosat. kosıt. kasat. kəsit. kütə. kütəl. körüz. koruz. daz. kaz < kavz < kavuz.

kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq.
qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. verimsiz. çoraq. çovraq.
şoraq.
qosıt

kosıt. kosat. kasat. kəsit. kütə. kütəl. körüz. koruz. daz. kaz < kavz < kavuz.

kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq.
qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. verimsiz. çoraq. çovraq.
şoraq.
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kosdaq. gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. cürdük. kösnük. kösmük.

kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma,
qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.
qostan

-kol kosdan, çırıl çırpıdan qurulan ocağ: yalanğu. -bu ki yalanğudu, bunda nə pişir.

qosun

xosun. qozun. tosun. cosun. coşun.

qoş

1. xoş. uğur. unğur. oğur. onğur. 1. xoş. yağlı. şirin. -yağlı keçsin. 1. xoş. yarıq.
mehriban. 1. qoş. cüt. -sürülən yerə qoş salma, sınanmış işə qıp salma. (qoş: cüt).
1. xoş. -xoş qalın: eyqalın. {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalın)}. -xoş qalsınlar: eyqalalar{ey
(eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}. -xoş qalsın. eyqalsın {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalsın)}. 1. quc.
qoc. ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir. 1. xoş. sığa. -sığa gördük: xoş gördük. sığa gördük siz hara bura hara. 1. sin. sim. tin. ruh. 1. sınır. ruh. rəvan. ruhi,

rəvani durum. 1. sins. tin. ruh. sür. ispiri. espiri. 1. xoş. saya. yumuşaq. - saya
yatağ: yumuşaq yatağ. 1. xoş. sevincli. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü.

söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər. 1. xoş.
sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. yoğuşq. şad. kef. dinək. ləzzət.
- açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan: soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq
tumsuğ.
-xoş əndam: salqalı. boy buxunlu. qamətli.
-xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli: . sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq.
soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. - sayraq şarkıçı.
- cürgüş: türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. - çürgüş: çürümə. - kürgüş: şürgüş. dalqat.
dalqaş. şuriş. - dürgüş: muqavimət. - dürgüş: bəstəbədlik. -törgüş: tovlid. - hürgüş:
hürmə. - kürgüş: qudurma. - gürgüş: gürlənmə. - mürgüş: mürgüləmə. - burquş:
burğan. tufan. - qurquş: tovtiə. - vurquş: vurma.

-yox salı, xoş salı. (salı: xəbər).
-xoş tamlaşmaq: xoş məzələşmək. sucurmaq. sucunmaq. dadlanmaq. tamlaşmaq.
- xoş görməmək. soğuq görmək. nərsədən soğumaq.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi
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olmayan.
-günün xoş keçirmiyən, ilin xoş keçirdənmməz.

-xoş xurək: yeyişli. yeyimli.
-xoş iy. ətir. xoşbur. xoşburaq {> xoşbuy (fars)}. yıbar < iybur. iybır (iyi: yaxcı + bur.
buraq: iy. qoxu).

-keçən xoş günlər. -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.
-daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm, bir xoş salığdan
yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).

-xoş (xoşa) gələcək: yoğşacağ. yapışacağ.
-xoş qoxulu: yupqun.
-xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü: tanat. danat. darat. yağat. çalat. parat. ışıqlı.
-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).

-xoş gəlir. yapışır. yoğşur.
-xoşa gətirən: yapışdıran. yoğşadan.
-xoş gəlsin: yapışsın. yoğuşsun.

-xoş gəlmir: yapışmır. yoğuşmur.
qoşa

xoşa. -əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.

-xoş (xoşa) gələcək: yoğşacağ. yapışacağ.
-xoşa gəlməz: yerik. yirgik. alçaq. pis. xərab. (zəbun).
-qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.

qoşaq

quşaq. 1. qapı arxasına vurulan, nərsənin bərk dayanmasın sağlamaq vurulan

dayaq, dəsdək. 1. rabit.
qoşaqəlim

xoşagəlim. 1. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan.

qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. sığışlı.
sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai.
maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz.
mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar . 1. sulum. xoşaayənd.
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qoşalıq

-qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.

qoşalıqta

-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda
birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).

qoşallanmaq

xoşallanmaq. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq.

şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.
qoşallaşmaq

xoşallaşmaq. 1. sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək. öğünmək.

öğlənmək. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) . 1. sıynışmaq. sıyınmaq.
sevnişmək. sevinmək. öğünmək. öğlənmək. şad olmaq. (sıyındırmaq.
sevindirmək) .

qoşallatan

xoşalladan. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan.

yoğuşluq. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.
qoşallıq

xoşallıq. 1. xoşhallıq. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc. 1. xoşluq. səriş.

sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. çatlıq. şadlıq. şənlik.
yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş.
sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ.
səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət.
neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz.
fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. saçağ. şadağ. çadlığ. şadlığ. şənlik. sürən. 1. sıycın.
sürən. şadlıq. yarğaşlıq. məsərrət. xoşnudluq.
sıycın. sürən. şadlıq. yarğaşlıq. məsərrət. xoşnudluq.
qoşartmaq

yədəklətmək. əklətmək. yamıtmaq. yanıtmaq. saplatmaq. həmrah edmək.

qoşası

-ayrılıq ölüm, qardaşla bacı, qoşası acı.

qoşaşdırmaq

qoşaşdırmaq. yarışdırmaq. yarqışdırmaq. sınaşdırmaq. salışdırmaq.

tutuşdurmaq. tutruşutmaq. sınaşdırmaq. qoşuca, rəqabətə, rəqibliyə,
musabiqiyə çəkdirtmək, verdirmək.
qoşay

umay. qomay. birgəş. cüt.
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-xoşbax olun:eyqalın. {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalın)}.
-xoşbax olsunlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}.
-xoşbax olsun: eyqalsın {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalsın)}.

qoşbəxliq

xoşbəxlik. qutluq. xoşluq. -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır.
bayırda).

qoşbəxt

xoşbəxt. yarqun. yaran. tutuvar. tutulu.

qoşbəqliq

xoşbəxlik. 1. qutaylığa. -könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar. 1.

uğur. unğur. oğur. onğur. səadət. yümünlük.
qoşbəqt

xoşbəxt. uyuş. uyğuş. -xoşbəxt olsun: qut bulsun. günüsün. (#küt bulsun: bədbəxt
olsun) .

qoşbəqtliq

xoşbəxtlik. - keçmiş xoşbəxtlik ardında olma:keçmiş qutuğ irtəmə.

qoşboy

xoşboy. xoşheykəl. boyqalı. yaxboy. sağday. sayaq. sıyaq.

qoşbur

xoşbur. xoşburaq {> xoşbuy (fars)}. xoş iy. ətir. yıbar < iybur. iybır (iyi: yaxcı +
bur. buraq: iy. qoxu).

qoşburaq

xoşburaq xoşbur. {> xoşbuy (fars)}. xoş iy. ətir. yıbar < iybur. iybır (iyi: yaxcı +
bur. buraq: iy. qoxu).

qoşəqlaq

xoşəxlaq. sun. sum. ( < savın). yaxşıqay. uysal. yıpaş. ipəş. suyşuq. sulu. (#
kötüqay: girtüc. bədəxlaq) xuylu. -yıpaş balam.

qoşhallıq

xoşallıq. xoşallıq. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc.

qoşheyqəl

xoşheykəl. xoşboy. boyqalı. yaxboy. sağday. sayaq. sıyaq.

qoşqa

1. qoçqa. qoçqal. qoşqal. düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah.
düzgək. düzək. darağ. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam. 1.
qoşma. türkü. yır.

qoşqal

1. qoçqal. qoçqa. qoşqa. düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. düzgək.
düzək. darağ. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam. 1. qoşral.
gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab.
qucral. qucqal. yatışma. yatışıq. yatsayış. sarpın. sarpun. ambar. 1. qoşğal.
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uçğul. uçurul. uçrul. uçral. ruhani. mənəvi. 1. qoşral. qucral. qucqal. gürbə.
gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc.
sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. ambar.
qoşqarışlı

xoşqarışlı. yoşqarışlı. uyumsar. optimisit. xoşbin . -yoşqarışlı hər nə kötü
görürsə, iygərir. (yoşqarışlı: xoşqarışlı. uyumsar. optimisit. xoşbin). (iygərir: iyi
sayır).

qoşqəltin

xoşgəldin. buyrun. xoşgəldiniz. qutvarış. qarşalış. qarşı alış. velkam.

qoşqəltiniz

xoşgəldiniz. buyrun. xoşgəldin. qutvarış. qarşalış. qarşı alış. velkam.

qoşqovl

xoşqovl. sözün tutan. tuturuqlu. tutruqlu.

qoşquları

-bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.

qoşqun

kusqun. əkit. əkət. boyuğ. səp. sapsat. vəsayil.

qoşqur

qoşğur. 1. qoşluq. enik. inik. sinsi. pisik. ruhi. 1. qoşluq. sinir. sinğir. ruhi

durum. 1. qoşluq. kürsü. qursu. nəfsi, ruhi, rəvani durum, halət.
qoşqurtmaq

qoşğurtmaq. uçutmaq. uçurtmaq. ruhanı aləmə, həpəruta soxmaq.

qoşlamaq

xoşlamaq. 1. yosmaq. yosunmaq. yosnamaq. isnəmək. islənmək. xoşu

gəlmək. bəğənmək. -hər nə verdim yosmadı. 1. yaranmaq. bəğənmək. -oğlan
qızı çox yarandı. 1. tutğunmaq. bəğənmək. dadğanmaq. dad, həzz almaq.

ləzzətlənmək. -qonaqlar yeməkləri tutğundular. 1. yaxturmaq. yarturmaq.
yartuqmaq. bəğənmək.
qoşlamamaq

xoşlamamaq. -olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq: üz çevirmək. nərsədən
darılıb qayğınmaq. tutulmaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq.
qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 <
qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}.

qoşlamaz

xoşlamaz. yaranmaz. bəğənməz.

qoşlanma

xoşlanma. xoşluq. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü.

qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan.
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həzz. ləzzət. fərəh. nişat
-bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq: . səğirmək. səğrimək. əsğirmək. - içqi
başa çıxıb səğirir.

qoşlar

ruhlar. - ölkəni qoruyan qoşlar (ruhlar): yurd saxıcı .

qoşlıq

qoşdıq. suna. sunu. sunğ. sun. önərgə. önəri. sanı. sandırış. dəğiş. təkiş. təklif.

taarüf.
qoşlu

1. ruhlu. -canavar qoşlu, ruhlu kimsə: sökür. söküt. sivrilmiş. utanmaz. həyasız.
çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə. 1.

uçuğlu. uçurlu. uçlu. ruhlu. 1. yardaq. açıq. dinc. canlı. ruhlu. -yardaq bir səslə
çağırdı: gür səslə. -yardaq qılıqlı: mütəmayiz tözlü, şəxsiyyətli, sifətli, karacterli. (#
dardaq. qatdağ. kardağ. tutqun).

qoşluq

1. qoşğur. enik. inik. sinsi. pisik. ruhi. 1. qoşğur. kürsü. qursu. nəfsi, ruhi, rəvani

durum, halət. 1. xoşluq. xoşallıq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ.
atış. coşu. şovq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş.
sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş.
söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb
geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət.

zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. - arzu sürər yol bitər,
xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis) . 1. xoşluq. xoşlanma. atığ. atış. coşu. şovq.

sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc.
seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü.
söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat . 1. xoşluq. qutluq.
xoşbəxlik . -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır. bayırda) .
qoşğur. sinir. sinğir. ruhi durum. 1. xoşluğ. yoğşuluq. yoğuşluq. sığalıq. sığlıq.
sıyalıq. sıylıq. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox
sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya
göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi
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xatirlə. 1. xoşluq. sayalıq. yumuşaqlıq.
-çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə:
sökür. söküt. sivrilmiş. utanmaz. həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə.

qoşma

1. qoşqa. türkü. yır. 1. quruluş. qur. bina. ocağ. salıq. saltav. salçav. bitit.
tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad. nəhad.

qoşmaca

qovuşduru. qovuşduruş. qoşuşduru. qoşuşduruş. yaxışdırma. yaxışdırı.
yaraşdırma. yaraşdırı. iftira. töhmət.

qoşmaq

1. sallamaq. salmaq. saşmaq. sancmaq. bədləmək. yanşatmaq. vəsl, nəsb

edmək. (sürgücütmək. sürükcütmək. həmrah edmək) 1. sıyırmaq. sıytırmaq.
(qoşub göndərmək). tapşırmaq. - uşağı kimə sıyırdın gəldin.
-özündən qoşmaq, çıxartmaq: yozanlamaq. ozanlamaq. köksüz, dayaqsız
danışmaq.

qoşnaşma

-yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq,
cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük.
kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

qoşnaşmaq

sürüşmək. mal heyvan cütləşmək.

qoşnatma

-yılxıları (heyvanları) birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi: salım. qoşun.
qoşnu.

qoşnu

qoşun. salım. heyvanları birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi.

qoşnuq

gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük.
kösnək. kösmük. köznək. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma,
qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.

qoşral

qoşqal. 1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba.

qorba. qorab. qucral. qucqal. yatışma. yatışıq. yatsayış. sarpın. sarpun.
ambar. 1. qucral. qucqal. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab.
gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. ambar.
qoşsaq

qoşsar. ərkəkçi qadın, dişiçi ər. oğruc. oğruş. oxçu. şəhvətran.

qoşsar

qoşsaq. ərkəkçi qadın, dişiçi ər. oğruc. oğruş. oxçu. şəhvətran.
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1. sürsüz. tutuqlu. tutqun. ruhsuz. cansız. rakid. 1. uçuğsuz. uçursuz. uçsuz.
ruhsuz. 1. sünəpə. yalqarı. yalğar. sılğır. pəsiv. ruhsuz. 1. silik. ruhsuz.

qoştaq

qoştax. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. kös. köğs. köğüs. köks. tutu.

istək. rəğbət. -tutuzdurmaq: istək, rəğbət qazanmaq.
qoştıq

qoşdıq. qoşlıq. suna. sunu. sunğ. sun. önərgə. önəri. sanı. sandırış. dəğiş.

təkiş. təklif. taarüf.
qoştunsa

-geri qalar yükünüz, baş qoşdunsa özgüyə. (yükünüz: məsuliyyətiz).

qoşturum

qoşdurum. 1. havayi. quru. boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. quru söz: boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə). 1.

öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz.
ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz.
qoşturum

qoşdurum. yuyan. yalan. kof. kofa. kofan. kofda. koftan. kolan. ötrük. ütrük. {>
duruğ (fars) doruğ (fars)}. -yalan yuyan, yalan yulan sözlər.

qoşu

qov. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qovuş. qoğunc. qovunc. izləc. izləyiş.
izləyic. izləyinc. peyləmə. peygərdi. təqib.
-xoşu gəlmək: yosmaq. yosunmaq. yosnamaq. isnəmək. islənmək. xoşlamaq.
bəğənmək. -hər nə verdim yosmadı.

-xoşu gəlmək: yapışmaq. yoğuşmaq. ləzzət vermək. -heç nə biləmə yoğuşmur. yapışır: yoğşur xoş gəlir. -yapışmır: yoğuşmur: xoş gəlmir. -yapışan: yoğşan.
yoğuşan: xoş gələn. -yapışsın: yoğuşsun. xoş gəlsin. -yapışdıran: yoğşadan: xoşa
gətirən. -yapışdır: yoğşur. xoşa gətir.

-öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi, qatnaşığ, aralığ, qoşu, vəsilə,
vasitəsi olmayan, olmamazlıq: yala. yələ. sala. sadə. sıradan. adi. məmul. məmuli.

qoşub

-qoşub bütünləmək: saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq.
çapdırtmaq. yamamaq. əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq.

qoşuc

səp. çəp. çap. təp. təpər. rəqib. -oğul osənin qardaşındı, təpin necə ola bilir.
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-qoşuca, rəqabətə, rəqibliyə, musabiqiyə çəkdirtmək, verdirmək: yarışdırmaq.
yarqışdırmaq. sınaşdırmaq. qoşaşdırmaq. salışdırmaq. tutuşdurmaq. tutruşutmaq.
sınaşdırmaq.

qoşuclu

təpli. təpərli. səpli. çəpli. çaplı. rəqibli.

qoşucsuz

təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. rəqibsiz.

qoşucu

qaçıcı. yügrük. dəvəndə.

qoşuq

-qoşuğ, rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə: sakın. səkin. sakqın.

qoşulan

-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa
çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.
-nərsə, kimsənin yanına qoşulan kimsə: sürükçü. sürüküc. -bacımı uşağa sürükçü
etdim. -sürükçüsüz uşağı heç yana göndərmə.

qoşular

-nərsənin qurulmasına gərəcli olan qoşular: quruntuluğ.

qoşulmaq

- sözə qoşulmaq: sözə qarışmaq.

qoşumaq

-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq). sınanışmaq. sınanışıqmaq. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa
çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.

qoşumu

şərti. -şumda kəsən qoşumu, sonda çəkməz qoşunu. (çəkməz qoşunu: savaşa
qalxmaz).

qoşun

1. qoşnu. salım. heyvanları birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi. 1.
süyü. sür. su. ordu. ləşgər. artıc. arteş.
-qoşun kişisi: subəyb > sipah > sepah (fars).
-qoşun səlamı: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. yekə törənlərin girişində yaylım
(dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. hərbi, nizami səlam.

-qoşun ılqadı, töküldü: suv axdı.
-qoşun çəkmək: süləmək. sürləmək. sulamaq. -yağ axdı sürləyu.
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-qoşun, ordu çəkmək: süyüləmək. sürüləmək. suyulamaq.
-yüngül, iti, çalaq çabıq davranan qoşun türü: yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri.
yeyingil çəri) çirik.

qoşuna

cütlükdə . -yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə
xoşluq qoşuna. (qoşuna: cütlükdə).

qoşunçu

süyüçü. süybaşı. subaşı. subəyi. subay. ordaç. ordubaşı. ləşgər, artıc, arteş
başı. sipəh salar. arteşbod.

qoşunu

-çəkməz qoşunu: savaşa qalxmaz. -şumda kəsən qoşumu, sonda çəkməz qoşunu.
(qoşumu: şərti).

qoşunun

-qoşunun bir bölümü: sürüt.
-qoşunun dal qolundan gedən qol: qoşunun dal qolu. basqavul (> pəs qaravul)
sırqavıl ( < sırt) ardal. artal. ardalın ( < arad dal) əqəbdar.
(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar)
-iki qoşunun önçü gücləri çarpışmaq: salçılaşmaq.
-qoşunun dalında (ardında) gedən qol: dalçı. (# salçı: qoşunun önündə gedən qol.
pişqaravul < başqaravul. devriy. kəşf qolu)
-qoşunun önündə gedən qol: salçı. pişqaravul. devriy. kəşf qolu. (# dalçı: qoşunun
dalında (ardında) gedən qol)
-qoşunun salçı (önçü) gücləri yoxlayışa çıxmaq: salçılaşmaq.

qoşuşmaq

1. ucuşmaq. yarışmaq. üz üzə durmaq. musabiqə vermək. 1. coşuşmaq.
çalaşğanmaq. çalışğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. dalşınmaq.
dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq.
dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq.
təlaşa, hərəkətə gəlmək. ciddi cəhd, səy edmək.
-bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq: səğirmək.
səğrimək. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım
səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.

qoşuşturu

qoşuşduru. qovuşduru. qovuşduruş. qoşuşduruş. qoşmaca. yaxışdırma.

yaxışdırı. yaraşdırma. yaraşdırı. iftira. töhmət.
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qoşuşduruş. qovuşduru. qovuşduruş. qoşuşduru. qoşmaca. yaxışdırma.

yaxışdırı. yaraşdırma. yaraşdırı. iftira. töhmət.
qot

1. xod. süzək. sızağ. nərsənin axın (cərəyan) gücün azaldıb çoxaltma düğməsi.
-radyonun süzəyin al. -lampay, ocağa süzək ver. 1. kot. kürcə. kürtək. kürdə.

kürdü. kürdən. köpdən. qıssa kürk. çəkət. 1. kot. sarıc. kitən. gödəkcə. 1. kot.
sırtuv. sartuv. sırtov. pencək. arxalıq. üstörtü.
-kot, palto, don ətəyində yapılan cırıq: yalav. yalağ. (çalağ). -iki yalağlı palto.
qota

1. durub. duruq. dikək. (dirək). sırıt. sırıq. qolun. situn. 1. qatar. ustun. usun.
üstün. üsün. situn.

qotan

-çirkin kotan, qanmaz kişi olmasa, çirkin yaşam bulunmaz.

qotanın

-belin, çapanın, kotanın ucu: saç. - belin saçı əğilib.
-kotanın saban dəmiri taxılan yer: dişlik.

qotarmaq

qoturmaq. 1. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək. saldırmaq. basqılamaq.

basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq. çapdamaq. zorlamaq. dürtmək.
dürtdəmək. təcavüz edmək. 1. aşmaq. təcavüz edmək. (satğamaq) 1.
sallamaq. salqatmaq. saldırmaq. təcavüz edmək.
qotas

kotas. kodas. kovas. dustaq. türmə. kitəs. qazamat. qutuqluq. qoruluq.

tutuqluq. zindan. bazdaştqah.
qotaş

qotay. saldırqanlıq. hicum. təpiş. təcavüz.

qotay

qotaş. saldırqanlıq. hicum. təpiş. təcavüz.

qotuq

-bir sül qoduğ əlində qalmışıq. (sürül: sül. bollu. sürəkəy. sürəgəy. çox çox. ən çox).
-qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal
qalar.
-yetim qoduq söyüşgən, dul arvadlar deyişgən.

qotulluq

kotulluq. köküllük. kötüllük. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq.

qocurluq. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük.
gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
qotun

-kotun, paltovun, əbanın iki tayından hər biri: sıyıq. sızıq.
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1. qotarmaq. aşmaq. təcavüz edmək. (satğamaq) 1. qotarmaq. sallamaq.
salqatmaq. saldırmaq. təcavüz edmək. 1. qotarmaq. toxunmaq. oxunmaq.
gücləmək. təpmək. saldırmaq. basqılamaq. basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq.
soxdamaq. çapdamaq. zorlamaq. dürtmək. dürtdəmək. təcavüz edmək.

qoturun

-tanrı alsın dirnağın, versin qoturun. (qarqış).

qov

1. kov. koğ. doğ. boş. (# doy. tox. toq. duy. tuq. tut: toxa. tuta. dol. dolu. tutuq.
qalın (səs. boya). 1. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qovuş. qoğunc.

qovunc. izləc. izləyiş. izləyic. izləyinc. peyləmə. peygərdi. təqib.
qovac

kovac. göyəç. yelək. qabağı açıq, ilməkli, qolsuz üst geyimi.

qovaq

yerin. -alma pişə ağzıma düşə, qovaq yeri tələs işə.
-yeraltı otaq, kovaq: salkova. saltava < sərdaba > sərdabə.

qovalamaq

1. kovalamaq. kovlamaq. yoxlamaq. əllə incələmək. saylamaq. - heç bir nəyin
yoxlamadan alıb getdi. 1. kovalamaq. süpürtmək.

qovalaşmaq

- salğıma qovalaşmaq: salğıma çarpmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal
qurmaq.

qovaltı

kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı.

kovca. kovaş. dəriz. oyuq. açıq. dəlik.
qovan

1. kovan. yayıq. qayıq. sov. qırqov. şayiə. 1. qavan. qoğan. sapan. savan. >
süpəh. atan. daş atma ayqıtı. (# qapan: tutan)
-yelqovan: düçərxə.

qovanca

kovanca. qopatca. saldırma. böyük piçaq. satur.

qovara

qavara. savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət.
-avara govara gəzib dolaşmaq: sırsıraqlamaq. sərsərəkləmək.

qovarqan

kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx.
sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan.

sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan,
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görünən. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq.
nüdrətən. nadir. nadir halda. nadirən. ziyq.
qovas

kovas. kotas. kodas. dustaq. türmə. kitəs. qazamat. qutuqluq. qoruluq.

tutuqluq. zindan. bazdaştqah.
qovası

-su kovası, qabı: güvlək. gürüm.

qovaz

1. kovaz. qoza. kovza. yapınca. qapınca. qoruncaq. qorlam. qorlan. qoltuq.
kürnüc. küsnüc. pənahqah. 1. kovaz. qozağ. loğaz. (> gəzafə). boş, anlamsız,
tutarsız, yarasız söz. quru söz. (quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz.
bihudə. qoşdurum. havayi).

qovcaq

kovcaq. kovaltı. kovsuq. kovuq. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı.

kovca. kovaş. dəriz. oyuq. açıq. dəlik.
qovı

kofı. kovı. təkin. boş. quru. ıssız. qoğuq.

qovı

kovı. kofı. quru. boş. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi. quru söz: boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə).

qovqa

qovğa. 1. sürən. hayhuy. həyahu. həngamə. 1. qovğa. davğa. savğa. qavğa.

dalış. daluş. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə.
dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata.
qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış.
qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış.
çapuş. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1.
tinğ cinğ. hay küy.
qovqal

qoğqal. qavqal. qoğqala. sümbə. sapsal. sapdal. çapdal. burqur.

qovqasız

qalsız. -bəxdəvərin başı qalsız, dəmirçinin atı taxsız. (taxsız: nalsız).

qovlaq

1. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən.
sınğın. singin. sısqa. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl. 1.
qovlağ. ovlağ. qovşaq. dəğrəş. dərgəş. dərnək. dəğnək. birikiş. bir yerə yığılış.
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toplanış. -yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir. -ərənlər
dəğrəşi. -qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar.

qovlaqlıq

kovlaqlıq. kovlaşlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq.

koğluq. kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. korlaqlıq. korlaşlıq. uyuşuqluq.
ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət. rəxavət.
-təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

qovlamaq

1. kovlamaq. (kov > qul zədən (fars)} torlamaq. ovlamaq. tora salmaq. 1.
kovlamaq. kovalamaq. yoxlamaq. əllə incələmək. saylamaq. - heç bir nəyin
yoxlamadan alıb getdi.

qovlanmaq

1. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. qızışmaq. qızqınmaq.

odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq.
tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək.
gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1.
qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək.
bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq.
sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq. 1. kovlanmaq. kövgürləşmək. kovlaşmaq.
kövgürənmək. uyuşmaq. qantallaşmaq. hantallaşmaq. yapalaşmaq.
yabbalaşmaq. təmbəlləşmək. gəvşənmək. sustalmaq.
qovlantırmaq

qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. sarsdırmaq. salsdırtmaq.

sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq.
tovalandırmaq. döğləndirmək. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
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kovlaş. 1. kovlaq. korlaq. korlaş. quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən.

sınğın. singin. sısqa. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl. 1.
qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə.
gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.
qovlaşlıq

kovlaşlıq. kovlaqlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq.

koğluq. kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. korlaqlıq. korlaşlıq. uyuşuqluq.
ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət. rəxavət.
-təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

qovlaşmaq

kovlaşmaq. kövgürləşmək. kövgürənmək. kovlanmaq. uyuşmaq. qantallaşmaq.

hantallaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. təmbəlləşmək. gəvşənmək.
sustalmaq.
qovlı

1. döğlü. qoğlı. qorlı. soruq. soruğ. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. həyəcanlı. 1. qoğlı.
qorlı. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. gügürək. qızqın. qızmış. azmış. döğlü. şəhvətli.
şəhəvani. 1. qoğlı. qorlı. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı.
döğlü. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran. 1. döğlü. qoğlı. qorlı.
zorlu. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl.
kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü.
güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat.
qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın.
qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal.
çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli.
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kovluq. koğluq. kofluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. kövgürlük. kövgürlük.

kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət.
rəxavət.
qovlun

-sözün, qovlun tutan: sağdıyan. sözünün əri. tuturuqlu. tutruqlu. güvənilir.

qovluntan

-tutruğundan, sözündən, qovlundan qaçmaq: sapıtmaq. - sapıta sapıta günləri
savdı.

qovm

el. boy. obağ. aymaq. oymaq. tibir. tübür. tübər ( < top) təbar. (tribe (ingilis)
tayfa. qəbilə. əşirə.

qovmaq

sürmək. -sür gedsin.

qovmuş

kovmuş. 1. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq.

qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir.
kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl.
kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq.
götüqızıl. uysan. oyasa. oysal. 1. quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən.
sınğın. singin. sısqa. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq.
götüqızıl. təmbəl.
qovsaq

kovsaq. korsaq. qursaq. güdən. gödən. gövdən. göpdən. qarın. mə'də.

qovsuq

kovsuq. kovaltı. kovcaq. kovuq. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı.

kovca. kovaş. dəriz. oyuq. açıq. dəlik.
qovsulu

-götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə.
səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

qovşaq

qovlağ. ovlağ. dəğrəş. dərgəş. dərnək. dəğnək. birikiş. bir yerə yığılış.
toplanış. -yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir. -ərənlər
dəğrəşi. -qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar.

qovşaqı

-neçə yolun qovşağı: sındağ. (meydan. çatrağ. iskuer) .
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kovşan. kövşən. yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}. bozqır. ova. dalaz.

(qumluq) bayır. qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı) yaba. səhra. biyaban.
dəşt. vəhş.
qovşum

-qatım, qovşum, ək yeri: birləşim çəki, nuxdəsi. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. sancığ.

qovt

çavıt. çağıt. savıt. səs.

qovtal

kovdal. kordal. küvədal. yapraqsız dal.

qovtan

kovtan. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz.

kövərəz. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik.
küncük.
qovu

qoğu. 1. döğü. qor. qoğ. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma.

sovu. hovu. tova. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş.
sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz.
ləzzət. fərəh. nişat . 1. qov. qoşu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qovuş. qoğunc.
qovunc. izləc. izləyiş. izləyic. izləyinc. peyləmə. peygərdi. təqib.
qovuc

qov. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qoğuş. qovuş. qoğunc. qovunc. izləc. izləyiş.
izləyic. izləyinc. peyləmə. peygərdi. təqib.

qovuq

1. qovuğ. qoğuq ( < kov) kisə. torba. 1. doluq. 1. yupuş. yupuq. fayl. puşə. 1.
kovuq. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı.

kovca. kovaş. dəriz. oyuq. açıq. dəlik. 1. qoğuq. qoyuq. qopuq. koz. kovuz.
qırıq. köfük. kövük. yararsız. yaraşsız. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. qırığ işlərindən əl çək, varın yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa
çıxmamış inanmır yaqığın.
-özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ:sarğuc. >
sərpuş. hər örtük.

qovulanmaq

1. qovlanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. qızışmaq. qızqınmaq.

odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq.
tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək.
gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1.
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qovlanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək.
bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq.
sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq.
qovulluq

kovulluq. kofulluq. koğulluq. koğluq. kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük.

kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət.
rəxavət.
qovun

govun. kovun. kövün. yalağ. çanağı. oysar. 1. çalasər. 1. əl üz yuma üçün

dəlikli daş, kaşı qab. dəsşuyi. 1. qorun. tökülən bulağın sıçramaması üçün
altına qoyulan çuxur, dəlikli daş.
qovunc

qov. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qovuş. qoğunc. izləc. izləyiş.
izləyic. izləyinc. peyləmə. peygərdi. təqib.

qovur

qovur!. qavır!. küyür!. qızart!. xasat!.

qovuş

qov. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qoğuş. qoğunc. qovunc. izləc. izləyiş.
izləyic. izləyinc. peyləmə. peygərdi. təqib.

qovuşan

-qovuşan nərsələrdə incə ağızın, ucun, gen yana keçdiyi yer, birləşmə yeri: sürət.
sirət.

qovuşar

-yar yara qovuşar, yarmalar yarım qalar.

qovuşqa

kovuşqa. quruşqa. qulplı, dəmir fincan.

qovuşmaq

-payına qovuşmaq: tanğa, həqqə qovuşmaq. ölmək. köçmək. uçmaq.

-kökünə, əslinə, zatına çatmaq, qovuşmaq: düzəlmək. tözəlmək.
qovuşmaq

saplamaq. saplanmaq. saplaşmaq. yapşığmaq.
-ölməzligə qovuşmaq: əbədiyyətə qovuşmaq.
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-iki nərsəni qovuşduran tikə: saldan. çəngəl. qaynaq.
-iki nərsənin birbirə qovuşduran: ulağ. yam. yamaq. -ulağu: yamağu. yamağlıq.

qovuşturmaq

-kökünə, əslinə, zatına çatdırmaq, qovuşdurmaq: düzətmək. tözətmək.
-neçə tikəni birbirinə qovuşdurmaq: sırqamaq. sırğamaq. sıyırmaq. sırıvatmaq.
sırğatmaq.

qovuşturu

qovuşduru. qovuşduruş. qoşuşduru. qoşuşduruş. qoşmaca. yaxışdırma.

yaxışdırı. yaraşdırma. yaraşdırı. iftira. töhmət.
qovuşturuş

qovuşduruş. qovuşduru. qoşuşduru. qoşuşduruş. qoşmaca. yaxışdırma.

yaxışdırı. yaraşdırma. yaraşdırı. iftira. töhmət.
qovut

qavut. tavqu. talqu. tavlı. tovqan. -oğlum öğütlən, bilgisizlik qutar, qovut kimin olsa,
ona pəkməz qatar. (kimin ağlı olsa nəsihə alar).

qovuz

kovuz. koz. qırıq. köfük. kövük. qoğuq. qovuq. qoyuq. qopuq. yararsız.
yaraşsız. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın
yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın.

qovuzluq

kovuzluq. kovzuluq. yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə

yapılan yer.
qovza

kovza. qoza. kovaz. yapınca. qapınca. qoruncaq. qorlam. qorlan. qoltuq.

kürnüc. küsnüc. pənahqah.
qovzamaq

kovzamaq. sevinmək. güvənmək. qıvanmaq.

qovzay

kovzay. quzay. kovzey. quyaq. quysaq. quyey. quzey. kövrəz. kövərəz. 1.
quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1.
kovtan. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik.

küncük. 1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol
olan yer. 1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.
qovzey

kovzey. kovzay. quzay. quyaq. quysaq. quyey. quzey. kövrəz. kövərəz. 1.
quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1.
kovtan. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik.
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küncük. 1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol
olan yer. 1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.
qoy

quy. yatışma. yatışıq. yatsayış. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq. gizlək. qoruq.

qort. qorma. qulaq. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət.
-əldən qoy: atur. ötür.
-qoy (qoyun) sürüsü: qoyun. (un: çoxluğu göstərən ək).
-qoy (qoyun) sürcüsü, çobanı: qoyunçu. (un: çoxluğu göstərən ək).
-daz qoy: daz qoyun: kəl qoyun.
-günə sal, sər, qoy: günə vur. (vur: altına al. sal).
-qoy düzüm: durmuş. dumruş. tumruş. nizamnamə. qayda qanun.
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.
- qoy səyil keçsin sonra ged. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).
-yol yoldaşın yolda qoy.

qoyac

1. qusqa. qozqa. qoytac. quyac. quytac. qatı. ağır. salğar. sıxı. qızlac. qıslac.

qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm.
mətin. 1. qusqa. qozqa. qoytac. quyac. quytac. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi.
qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
qoyacışmaq

qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq.
sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək.
sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. mətinləşmək.
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qoyaclıq

qoytaclıq. quyaclıq. quytaclıq. qurumluluq. mətanət. salğarlıq. mətinlik.

qoyalmaq

1. qoyulmaq. qoyulaşmaq. qalbalaşmaq. qalpalaşmaq. qapqalaşmaq.
qabqalaşmaq. qabalaşmaq. qəlizləşmək. qısıllaşmaq. qısıllanmaq. 1.
qoyulmaq. quyruğu tava sapına dönmək. uslanmaq. durulmaq. başa düşmək.
ağıllanmaq.

qoyan

-gözü yolda qoyan, gözlətmə işi: umduru. -umduru iş gördünsə, yerinə gətir. görülməyən umduru iş, aldatmaqdır. -umduru sözlər. -gəlməməklə bizi umduru
qoydular. -qalmasın gözün umduru.

-nərsəni nərsiyə qoyan, tikən, yapışdıran: dərzi. dərçi. sapıc. tikgən. düzəgən.
dizəgən.
-qıp qoyan, qulp qoyan: sap salan.
-qıp qoyan, qulp qoyan: sap salan.
-suyu salan, qoyan görəvli: suvsal. (suvsar) subaşı.

qoyar

- bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.

-at yoldaşın pisini, işdən qoyar kişini.
qoyaraq

-ortaya qoyaraq: üsdə. tikişu. öndül qoyaraq. (bərsəre bord o baxt). -altınlaşu
oynadım: qızıl üsdə. -pulaşu oynadım: pul üsdə. -atlaşu oynadım: at üsdə.

qoyarsan

-bilgivə görə biləyin olsa, dağ qoyarsan dağ üsdə.

qoyas

yoğurcın. yoğırcın. çağa. çala. acra. maya.

qoycan

quycan. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.

sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax.
qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə.
qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

qoyculatmaq

qoyuclatmaq. sonuclatmaq. sonculatmaq. sərəncam çəkmək.
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qoyçu. quyçu. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. çökənsək. çökəsik.
daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı.
qoltuqçu. qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.

qoyçu

qoyçı. quyçu. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. çökənsək. çökəsik.
daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı.
qoltuqçu. qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.

qoyquşmaq

(gərgin, qızqın nərsə). seyxaşmaq. sikitləşmək. salğaşmaq. səlgişmək.
sərgişmək.

qoylam

qoydam. söyləm. anlamı bütün, tam olan tümlə, birikmiş söz. cümlə. ibarət.

qoylamaq

quylamaq. yandalamaq. yana qoymağ. saxlatmaq. sağlatmaq. saxurlamaq.

saxralamaq. zəxirə edmək. (ənduxtən) ambarlamaq.
qoylan

-su, suyuq qoylan qab: sağnağ. su qabı.

qoylu

-qoylu samballı: yerli samballı: sallısoplu. sallı sartlı.

qoyma

1. sağlantı. saxlantı. bəsici. 1. sağlantı. saxlantı. əsrənti. oğulluq. qızlıq. özgəsi
uşağın götürüb saxlamaq, becərmək. 1. sağlantı. saxlantı. bəsici. 1. taxma.
təxəllüs. 1. atma. salış. vəz. 1. yapruş. yapışdırma. əplikeyşın. tətbiq.
-nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı: salqı. səlqi. səlqə.
-qoyma başlıq, saç: saçlıq > saşlıq. komaçı. peruk.
-qondarma , qoyma çatı, tavan: çaxma çatı. taxma çatı. asma tavan. kazib səqf.
-atlı oldun lağa qoyma yayanı. (yayanı: piyadanı) .

qoymaçı

tökücü. tukaçı. tutaçı. tuğlaçı. qoymaçı. 1. qalıbçı. 1. rixtəgər.

qoymaq

1. təyin edmək. 1. uğratmaq. -işə qoymaq: işə uğratdı. 1. yetirmək. -göz
yetirmək: göz qoymaq. baxmaq. 1. salmaq. salıtmaq. salımaq. salmaq.

sorlatmaq. soratlamaq. açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. keçən öğündə salıtmadız. - mən belə bir oyuna salınamam. 1. salmaq. salıtmaq.
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salımaq. vəz' edmək. (qanun) keçirmək. - yasa salmaq. 1. salmaq. taxmaq. sap salmaq: yamağ salmaq. - küp salmaq. 1. salmaq. təyərləmək. təhiyyə,

amadə edmək. - çaxır, turşu salmaq.
-. say qoymaq: saya salmaq. saymaq. hörmət qoymaq, eləmək. - o kiçikli böyüklü
hammıya say qoyur.
-alı qoymaq: səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. ( < səkmək: atılmaq) yana
atmaq. yetgisin (tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. işdən salmaq. fələc,
məfluc edmək.
-su qoymaq: su qoyuv: su tökmək. su töküv. sulamaq. suvarmaq. suvarışmaq.
(abyari)
-yana qoymaq:saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək.
ayırmaq. tanılamaq. yanlamaq.
-kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək: sırvatmaq. sırıştırmaq.
sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq.
süvüşdürmək. süvşütmək.
-quyruq qoymaq, uzatmaq: sırıtmaq. - ona hər nə desən qurtar, sırıtacaq.
-içinə qoymaq: salmaq. - buları hələlik sandığa sal baxalım. (sandağ: pul qoyulan
qutu). - geyimlərin saldağa salıb, bağlayıb çıxıb geddi. (saldağ: yəxdən. çəmədan). götürüb çüntüyənə saldı: cibinə qoydu. - biriynən qonuşanda əllərivi çüntüyüvə
salma: cibivə qoyma.
- iz qoymaq: dağ salmaq.
-göz, əl qoymaq: salmaq.
- əl qoymaq: qol salmaq.
-nərsəni bir yönə doğrultmaq, fırlatmaq, atmaq, qoymaq:salmaq. - suya daş
salmaq. - işə salmaq. yada salmaq.
-nərsəni gərəkdiyi yerinə, durumuna qoymaq, yerinə gətirmək: salmaq. yadından çıxmasın, qapının dalın sal. - qabına salmaq: gərəkdiyi qarşıtı vermək. bunu ona salanmadım.
-özü üçün qoymaq, ayırmaq: salınmaq. özünə götürmək. - onda ikisin salınır.
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-nərsəni yoluna qoymaq: salamanlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq.
sağsıllamaq. çağçıllamaq. sağmana salmaq. hazırlamaq.
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca.
sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.
-yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer: kovzuluq.
kovuzluq.
- şuxluğa qoymaq: oyunluğa salmaq
-asılı, məəttəl qoymaq: sallamaq. salqatmaq. salsallamaq. salsatlamaq. salsatmaq.
yubatmaq. damıtmaq.
-əl qoymaq: sallamaq. salğamaq. göz tikmək. - niyə buna sallamısan.
- pis duruma qoymaq: aldın verdimə salmaq.
- ad qoymaq. ad salmaq
- tör salmaq: dəb, rəsm qoymaq.
-əldən qoymaq: saçmaq. atmaq. əl çəkmək. tərk edmək. bıraxmaq. - gecə keçmiş
yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan.
-nərsədən (nərsə kimi) sana (hesaba) gətirmək, qoymaq: sağınmaq. sayğınmaq.
sayınmaq. təsəvvür, fərz edilmək. - sizin bu tavşızı (davranışızı) yaxcıdanmı,
kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq
sağınır.
-qəmiş qoymaq: quyruq sallamaq. quyruq uzatmaq. dəxalət edmək .
-quyruq, quş qoymaq: quyruqlamaq. ataqlamaq. salağlamaq. salğalamaq.
nişanlamaq.
- söz qaçırmaq: bara qoymaq.
-can qoymaq:sınaxt edmək.
-qaba, qabığa, örtüyə, cildə bürümək, qoymaq: sırıtmaq. - pitik sırıtlamaq.
-nərsənin altına altlıq qoymaq: sırıtmaq.
-oxu yaya qoymaq: saplamaq. ox gəritmək.
-səbətə qoymaq: savdıclamaq. səbətləmək.

-nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab: təpsi < səpsi. yəpsi. sini. tabağ.
-dartıya qoymaq: quriyə qoymaq. (dartmaq: datmaq: püşg atmaq. çöp atmaq. qurə
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çəkmək).

-bir qarab qoymaq: nəzər salmaq. sozlamaq. süzləmək. süzürmək. sezirmək. göz
gəzdirmək, göz salmaq. bərəndaz edmək. -öncə sozlayıb sonra girdi.

-nərsəni bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, keçmək, dalı qoymaq: sovmaq. soğmaq. soruq sınavı (imtahanı) sovdı. -içib yeyib sovmaq: heç bir nə geri bıraxmamaq. -dağ
daşı sovub keçdi.

-içəri qoymaq: soxmaq. soxamaq. soxqamaq. tıxmaq. yığmaq. toplamaq.
yerləşdirmək. -para soxmaq.

-soru, məsələ kimi ortaya qoymaq: sorutmaq. gündəmə, güncələ gətirmək.
aktuallaşdırmaq.

-satışa qoymaq: dartmaq. ərzə edmək. -burcların ödəmək üçün evin dartdı.
-daşmağa üz qoymaq: daşıyazmaq. daşagedmək.
-dişin dişinə qoymaq, basmaq: dinməmək. dözmək.
-yeb qoymaq: yeyib bitirmək.
-əldən qoymaq: ötürmək. yan çəkmək. qırağın çəkmək. osturmaq. -onun sözünə yan
çəkmək neynəsin.

-nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya: tək kürsü.
təkürsü > təkirsi. təkiri. altlıq. atlığ.

-olan nərsənin üstünə, önünə qoymaq, minmək, çıxmaq, keçmək: üstələmək.
artığlamaq. (fayiq. təsəllüt. qələbə).

-sıx sıx, irbiri üsdə qoymaq, çapmaq: tıxınmaq. tuğunmaq. çıpbanmaq. -çuvalı tıxa
basa tıxınmış.

-yığızlayıb salmaq, qoymaq: tıxmaq.
-yastıq qoymaq: yastıq tastamaq.
-yerinə qoymaq: yarbamaq. yaratmaq. (saman vermək). -bu işi yarbaya bilirsinmi.
-qarşısına qoymaq: tutmaq. -şeh paltarları issiyə tut qurusun.
-yana, qırağa qoymaq: təpinmək. ayaqlamaq. təpikləmək. -qotquluğun (təkəbbürün)
təpinqıl, qoyqıl qulaq sözümə.
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-yoluna qoymaq: uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. -öz işlərivi uzar sonra. -sən bu işi
uzart baxalım.

-boyun qoymaq: dözünmək. (# tosunmaq. tozunmaq. boyun qaçırmaq).
-dik, dirik, duruq, qoymaq: tikmək.
-əl qoymaq: tutmaq. musdirə edmək.
-göz qoymaq: tıxışmaq. tıxıymaq. tıxıt vermək. fikir vermək. diqqət edmək. -işlərində
tıxış biraz. danışdın dilivə tıxış.

-sıxıb qoymaq: tıxıtmaq.
-yana qoymaq: yandalamaq. quylamaq. qoylamaq. saxlatmaq. sağlatmaq.
saxurlamaq. saxralamaq. zəxirə edmək. (ənduxtən) ambarlamaq.

-altına qoymaq: geri qoymaq. içinə çəkmək. sinəyə çəkmək. yendirmək. yemək.
utmaq. yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək.
basdırmaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.

-başbaşa qoymaq: yedişmək. (yed < metatez > dey) deyişmək. gedişmək. gərişmək.
gerişmək. qırvaşmaq. qırvışmaq. qırvalaşmaq. sözləşmək. söyləşmək. mubahisə
edmək.

-nərsənin artığ əsgiyin gidərib yola, düzənə qoymaq: yonamaq. onamaq. yolamaq.
olamaq. olatmaq. imkan yaratmaq.

-yola qoymaq: yolatmaq. yoldatmaq. qılavutmaq. qılovlamaq. cilovlatmaq.
qoymatan

-iz qoymadan iş yap: tütün qopur, islənmə.

qoymatı

-unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza.
(tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal
qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

qoymatmaq

döşəmək. yerləşdirmək. oxlamaq. yoxlamaq. salıtmaq. tərtib edmək.

qoymayıb

-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək,
açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.

qoymaz

-almayınca heç bir nəyi içivə, heç bir yara iç üzündə iz qoymaz.
-ölüm çapar kölgəlik qoymaz, ayrılıq düşsə kölgəsiz qoymaz
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-üzən balıq iz qoymaz, ağzı açıq giz qoymaz. (ağzı açıq: çox danışan). (giz : sır).
(giz qoymaz: sir saxlamaz)
-üzən balıq iz qoymaz, ağzı açıq giz qoymaz. (ağzı açıq: çox danışan). (giz : sır).
(giz qoymaz: sir saxlamaz)
-iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.

qoymur

- düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.

qoymuş

-başın yerə qoymuş: yaypan. yatmış. -yaypan biçənək (əkin) biçilməz.

qoymuşutu

-pul qoymuşudu banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
oldu.

qoynıqçı

toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. kələkçi. daldabançı. burqağçı.
quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura.
fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı. dələduz.

qoynıqsal

qurumsal. qurnuqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurquncul. qurqucul.
qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.

qoyruq

istəmədən oluşan . -yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı qoyruq. (buyruq: istək.
həvəs).

qoysan

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

qoysar

quysar. peysər. ənsə. yensə.

qoysul

usul. uysul. yavaş.

qoysulcuq

qoysuluc. usulca. usulcacıq. uysulca. uysulcacıq. uysuluc. uysulcuq. yavaşca.
yavaşcacıq. seygin. səygin. sərgin. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb, seygin basıb
getdi: süzüb sakitcə çıxıb getdi.

qoysuluc

qoysulcuq. usulca. usulcacıq. uysulca. uysulcacıq. uysuluc. uysulcuq.
yavaşca. yavaşcacıq. seygin. səygin. sərgin. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb,
seygin basıb getdi: süzüb sakitcə çıxıb getdi.
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-eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun. (tuşsun: tutsun).
(qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin).

qoyşamaq

qayşamaq. savılmaq. səvilmək. sevilmək. axmaq. burulmaq. meyillənmək. - iyi
qaldı bir yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən könlün ona savılar. - aydım ona
savılma.

qoytac

qusqa. qozqa. qoyac. quyac. quytac. qatı. ağır. salğar. sıxı. qızlac. qıslac.
qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm.
mətin.

qoytacışmaq

qoyacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq.
sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək.
sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. mətinləşmək.

qoytaclıq

qoyaclıq. quyaclıq. quytaclıq. qurumluluq. mətanət. salğarlıq. mətinlik.

qoytaq

quytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. quyaq.

quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
qoytam

qoydam. qoylam. söyləm. anlamı bütün, tam olan tümlə, birikmiş söz. cümlə.

ibarət.
qoytanmaq

qaytanmaq. qaytazmaq. qımqımınmaq. qındırdamaq. gəvşinmək. təmbəllik,
qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq, uyuşuqluq,
qıvıcqalıq edmək. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

qoytıqıl

qoydıqıl. dincel. toxda. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin
bodun gör, qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə
xalqı gör, harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).

qoytu

tutu. qutu. tutma. sandığ.
-ağzı açıq qoydu: şaşıtdı. anğıtdı. tanğıtdı. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü,
bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı
(oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar.
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{toğraqlanmaq: tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq.
çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək)}.

qoytuq

- nə pox geridə qoyduq, yoxumuş kimi yox olduq.

qoytunsa

- saldınsa bul, qoydunsa götür, qaçırdınsa tut.

qoyu

1. (tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. sıx. külüft. sitəbr.
qəliz. sift. ənbuh. yoğun. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə. cəngəl. güclü.
sağlam. dayanıq. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri. hissisiz. toxa baş: qanmaz. 1. quyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq. - quyu gecə. tuman gecə. - quyuya daş atmaq: qaranlığı oxlamaq. güman, fərziyyə ilə

davranmaq.
-qoyu, tünd qara: quzqunuq.

qoyub

-baş barmağı iki barmağın arasına qoyub (soxub) vurulan düdmə, yumuruq:
soxulma. soxrulma. (> soqolmə (fars)}.
-birbiri üsdə qoyub tikmək, qaldırmaq: sırıtmaq.
- qoyub gedmək: salıb gedmək.
-körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. salıncağ çevirmək, yırqalamaq.

qoyuc

1. oyuc. oruc. qoruc. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. kürcək. kürnəc.

kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab. 1. sonuc.
sərəncam. 1. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış. toxdaşıq.
toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış.
yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım.
yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım.
saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. toxdatlıq.
toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa
çıxmaq: istirahət çıxmaq.

qoyuca

tıx. tıxı. sıx. qalınca. sıxıt > sift. qəliz. külüft. zəxim. (# seyrək) .

qoyuclatmaq

qoyculatmaq. sonuclatmaq. sonculatmaq. sərəncam çəkmək.
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1. quyruq. 1. kimsəni izləyən görəvçi. 1. görəvli. tutuğlu. mə'mur. 1. qoğuq.

qovuq. qopuq. koz. kovuz. qırıq. köfük. kövük. yararsız. yaraşsız. bihudə.
qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın yoxuva olsun dəh. başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın.
-körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. salıncağ çevirmək, yırqalamaq.

qoyuqmaq

duruqmaq. durqulmaq. doyqunmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. tıxmaq.
tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq. (cana tıxnamaq. cana doymaq. könlünü vurmaq.
könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək. situha
gəlmək). -o bu işdən artıq tıxmış.

qoyul

soyurqal. sevirqal. sür. ərməğan. bağış. bəxşiş. verəsi. saç. saçı. ehsan. tiyül.

qoyulaca

-qoyulaca yer: salaca. salbıca. qonağ.

qoyulacaq

-səggi biçimində qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer: salı. təxd. kürsü. satul.
miz. masa. büro. büfə. səhnə. pilətform. minbər.

qoyulan

-bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan
qamış, şilank, güh, yol, kanal: sübək. süvək. sürək. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur.

-bir qabın altına qoyulan ikinci qab: ikinci qab, örtük. sür. qızaq. bir qabın altlığı.
-güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum.
soxma. qoğurma.

-nərsənin altına soxulan, qoyulan dayağlıq, payağlıq, oturmalıq, kürsülük, tikə:
soxul. sox. -dirəyin soxulun çəksən, çatı özü düşər.

-nərsəni tapdayaraq safaltmaq üçün altına qoyulan düz, hamar təxdə: tapğa.
dəfgə.

-dişə qoyulan qapaq: dişlik. pırotez.
-nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya: tək kürsü.
təkürsü > təkirsi. təkiri. altlıq. atlığ.

-nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz, yapışdıran im: yamata.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yamta. yamaça. yamça. yamac. tanqa. tana. etiket. mark.

-töğlə dışında, malqaranın yalaması üçün qoyulan daşduz: yalama. bu duzun
qoyulduğu yerə yalavuğ deyilir.

-tökülən bulağın sıçramaması üçün altına qoyulan çuxur, dəlikli daş: yalağ.
çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. qorun.

-küçə qapısı önündə qoyulan daldalıq, açıqlıq: yart. həşdi.
-yatırkən baş altına qoyulan, otururkən söykəncək kimi işlənən yastıq, mitəkgə:
yasıq. yastıq.

-yük qoyulan, yığılan, alınan yer: yükrük. yük ambarı.
-xəsdələrin yanında qoyulan işəklik: kaşuv. sıs. sız. sığsıq. qarurə.
-evdə, yapılarda artığ nərsələrin qoyulan yeri, damı: sındırı. sındırma. sindiri.
sindirmə.
-çatı ortasında boş qoyulan qat: sərə qət. (sərəqət). sala qat. (salaqat). sərəqət. salaqatda quş yuva qurub.
-im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça: seçil. seçlə. bələdçik. - yol üzəri
seçil ağacları yel yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.
-quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ: sardığ. sarduvağ.
-ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur: sapba < çapba. sinin (qəbrin) içi.
-saçıya (süfrəyə) qoyulan duz, ədviyə, sos taxımı: silkilik. səpilik. duzluğ.
-sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən:
sağun. saun. yasa. qanun.
-su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd, səd, nərsə: savacağ. savac.
savağ. savağbaşı.
-bir gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün qoyulan para, nərsə:
dilbasan. boğazbasan. rüşvət.
-sınırda qoyulan iz, əngəl, nərsə: sınar. sınırlıq.
-dirək, dayaq üzərə yatayına (üfüqi) qoyulan uzun ağaclar: quşqonmaz.
-iki qat arasında qoyulan aralıq: . salğat. - dam salğatında qular yuva qurub.
-pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc,
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vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.
-yəhərin altına qoyulan keçə, parça: saçım. atqı. gecim ( < 1. keçə. 1 < saçım).
-bir nərsə üçün qoyulan, bəllətilən sürə, dövrə: kür. qor. çillə. çiğlə.
-çatı ortasında boş qoyulan qat: salaqat (sala qat). sərə qət. - salaqatda quş yuva
qurub.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.
-piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli
bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.
-qazan asma üçün ocağın üstünə qoyulan daş: quruşdaşı.
-qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır,
qorxuluq: sakınduruq. saxlac.
-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça:
güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.

qoyulaşmaq

qoyalmaq. qoyulmaq. qalbalaşmaq. qalpalaşmaq. qapqalaşmaq.
qabqalaşmaq. qabalaşmaq. qəlizləşmək. qısıllaşmaq. qısıllanmaq.

qoyulmaq

1. qoyalmaq. qoyulaşmaq. qalbalaşmaq. qalpalaşmaq. qapqalaşmaq.
qabqalaşmaq. qabalaşmaq. qəlizləşmək. qısıllaşmaq. qısıllanmaq. 1.
tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. yatırılmaq. xərclənmək. -bu işə çox
para töküldü. 1. qoyalmaq. quyruğu tava sapına dönmək. uslanmaq. durulmaq.

başa düşmək. ağıllanmaq.
qoyulmamış

-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın qalar
boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.

qoyulmayan

-adam yerinə qoyulmayan: sanısız. saylaqsız.

qoyulmuş

-gətirilmiş, göndərilmiş, qurulmuş, qoyulmuş olan nərsə: salıntı (atıntı).
-içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş: sürmüş alı.

-(ayiş) uytuya, yatıya, dincə qoyulmuş yer, nərsə: uyt.
-altlığı, təkinə qoyulmuş, yapışdırılmış tikəsi olmayan: təksiz. dayağsız. payasız.
götsüz. -təksiz heykəl.
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qoyuldu. sağruqdı. -gözdən yaş sağruqdı: gözdən yaş qoyuldu. (sağruqma:
sovramaq. savramaq. sağlamaq. sovlamaq. sarğalamaq. axmaq).

qoyultuqu

-nərsənin salındığı, töküldüyü, qoyulduğu, taxıldığı qab: . salğış. - qab salğış. qaşığ salğış. - ox salğış. qələm salğış.

qoyulub

-ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. dəmir siğ. - ağac siğ.
-qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik.
söyük. söyək.

qoyulur

-son olsun deyə uşağlalara qoyulur: təkiş.

qoyum

1. dürüm. tez. {(dönüm: töküm. antitez). (çözüm: sürüm. səntez)}. 1. qurum. qurun.
qurumsı. quyum. düd, dud qarası.

qoyumlanmaq qurumlanmaq. qurunlanmaq. qurumsılanmaq. quyumlanmaq. düd, dud qarası
tutmaq.
qoyumlu

quyumlu. qurumlu. qurunlu. qurumsı. düdlü. dudlu. - qurumlu gözlük: günəş
gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük.

qoyun

qoy (qoyun) sürüsü. (un: çoxluğu göstərən ək).
-daz qoyun: daz qoy: kəl qoyun.
-dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz. (gizlənə bilməz). (yaşanmaq: yasanmaq.
yaşmaq. yasmaq. gizlənmək).

-kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi: qığ. qığı. qıcı. qıdı. tığ.
-qoyun qurbanlamaq: soyu soyulamaq. toxu toxulamaq. (soyu. qurbanlıq).
-buynuzsuz qoyun: dal qoç: (dal: lüt. boş. çıplaq).
-yana qoyun: qırağa qoyun. boşa qoyun: boş verin.
- qoyun sağrısı: qoyun dərisi.
- qoyun dərisi: qoyun sağrısı
-yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi: quzlacı.
-boylu qoyun:quzulaq.

qoyunçu

qoy (qoyun) sürcüsü, çobanı. (un: çoxluğu göstərən ək).
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-qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala. {yasamal: yasmal. yasdar.
(yassar): dağ döşü}.

qoyunmaq

1. qonmaq. qonuqmaq. sığınmaq. örtünmək. bağınmaq. yerlənmək.

qucaqlanmaq. sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. bu ikisi birbirinə sığır. 1. salınmaq. alınmaq. uyqulanmaq. bərqərar olunmaq. sırqa salındı: asıldı. sancıldı. (# bıraxılmaq. atılmaq. - sırqa salındı: açıldı. çıxarıldı).

qoyunmaq

-salamiyə, ribhə, nuzula qoyunmaq: tutaylanmaq. tutlamaq. tutulanmaq.
sutaylanmaq. sutlanmaq.

qoyunu

-ağ qoyunu görənlər, için dolu yağ bilər. (bilər: sanar).

qoyunulmamaq yolamamaq. yonamamaq. onamamaq. olamamaq. olanmamaq.
yollanamamaq. düzənilməmək. yapamamaq. edəməmək. edləməmək.
edinəməmək. -kitabsız olamam.
qoyur

-iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir
yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit). (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
-çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu.

qoyursun

-ac qoyursun hırsız, çox deyərsin arsız olur. (hırsız: oğru).

qoyurtmaq

-artıq əsgiyin qoyurtmaq: təkitmək. dəngitmək. pirayiş edmək. ğərəs edmək.

qoyusu

-süt qoyusu: suluca, sütlü qaymaq.

qoyuş

tasarı. tasarım. taslağ. düzənək. biçənək. bitənək. betənək.

qoyuşmaq

salışmaq. başlamaq.

qoyuşturmaq

qoyuşdurmaq. quruşdurmaq. oyaqlatmaq. salışdırtmaq. darağlatmaq.

daraşdırmaq. dərşitmək. dərişlətmək. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün
axşama dək çalışmamı qurmuşdum.

qoyuşut

quruşut. qonuşut. saxtıman. imarət. bina.

qoyutmaq

tutmaq. istixdam edmək. -beş işçi tutduq. -quruluşda (tikintidə. inşaatda) gün olur
işçi bıraxılır, gündə olur tutulur.

qoyuv

-su qoyuv: su qoymaq: su tökmək. su töküv. sulamaq. suvarmaq. suvarışmaq.
(abyari) .
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1. koz. kovuz. qırıq. köfük. kövük. qoğuq. qovuq. qoyuq. qopuq. yararsız.
yaraşsız. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın
yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın. 1.

yoğaq. yuvaq. girdəkan. cəviz.
-quzuqoz : kiçik qoz.

-sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam
içi qarışığı: dalğan. təlgən. dadğın.

qoza

kovza. kovaz. yapınca. qapınca. qoruncaq. qorlam. qorlan. qoltuq. kürnüc.

küsnüc. pənahqah.
qozaq

qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə). boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. quru söz.
(quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).

qozan

qozğan. tanq. tank. çanğ. kanğ. banğ. vanğ. sarınc. sarğov. sarov. ( < sarmaq)
depo. məxzən. sillul. dusdağ. həpisxana.

qozbel

yelinqat. kürəyi qozuq, şişik.

qozca

güzəcə. güzməcə. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. (doğurdan yapar kimi
davranmaq). taxma. göstəriş (vanəmud). sandırış. tazahür. dəğiş. təkiş. taarüf. bu dəğiş səğiş ortalıqdan çıxmasa, bəlli olmaz hançı sözdü ürəkdən.

qozitə

{qozidə(fars)} < quzidə. təkin. seçgin. -təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş
utdu. (təkin kişi: təkcə kişiki).

qozqa

1. qusqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qatı. ağır. salğar. sıxı. qızlac. qıslac.

qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm.
mətin. 1. qusqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi.
qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
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qozğan. qozan. tanq. tank. çanğ. kanğ. banğ. vanğ. sarınc. sarğov. sarov. ( <
sarmaq) depo. məxzən. sillul. dusdağ. həpisxana.

qozlamaq

quzulamaq. doğmaq. balalamaq.

qozuq

qısqoz. yeğnik. yeğik. səvik. savıq. sovıq. fındıq. koket. xəfif məşrəb.
-kürəyi qozuq, şişik: yelinqat. qozbel.

qozuqluq

yeğniklik. yeğiklik. səviklik. savıqlıq. sovıqlıq. fındıqlıq. koketlik. xəfif məşrəblik.

qozun

xosun. qosun. tosun. cosun. coşun.

qöbəq

göbək. dal. soy. boy. silsilə. şəcərə.
- göbək salmaq: qarın salmaq.

qöbəqli

-bir göbəkli, bir mərkəzli, çox qollu satış tükanları: qatamal, qatanal, zəncirli
tükanlar. gürdək. gurdak.

qöbələq

-sulaq yerdə çıxıb, yeyilir göbələk çeşiti: quzugöbəyi.

qöbəyi

-quzugöbəyi: sulaq yerdə çıxıb, yeyilir göbələk çeşiti.

qöç

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər işin
var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

qöçə

-günlər keçər ayrıq çanı çalınar, köşlər köçə qalxınar. (ayrıq: ayrılma. vida). (çanı:
zəngi).

qöçəq

köçək. 1. köçük. kövçək. kövçük. dılaq. dəvə balası. 1. köçük. kövçək. kövçük.

kiçik. quzu. xırda.
qöçəl

köçəl. kütün. köşşək. çözzək. qıca. götür. qarqıdalı kötüyü.

qöçən

köçən. uçan. itən. qeyb olan. ölən.

qöçər

-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

qöçəri

köçəri. sürgə.

qöçqün

-qonaq oldun üç gün, üç gün sonra köçgün.

qöçlətmək

köçlətmək. köçüləmək. köçülətmək. küsüləmək. küsülətmək. küslətmək.

nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq.
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qöçmüş

-qırx el qıran gəlsə, ölümü çatan köçmüş.

qöçtə

köçdə. söçdə. süçdə. səcdə ( < çökmək) namazda yerə köçmə durumu.

qöçtü

-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından,
boş sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

qöçü

- quşköçü: topluluqda uzaq ölkələrə gedən quşlar.

qöçüb

-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.

qöçüq

köçük. 1. köçək. kövçək. kövçük. dılaq. dəvə balası. 1. köçək. kövçək. kövçük.

kiçik. quzu. xırda.
qöçüləmək

köçüləmək. köçülətmək. köçlətmək. küsüləmək. küsülətmək. küslətmək.

nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq.
qöçülətmək

köçülətmək. köçüləmək. köçlətmək. küsüləmək. küsülətmək. küslətmək.

nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq.
qöçünmək

-bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək: sırpınmaq.
sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. yerindən
oynamaq.

qöçürəntə

-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).

qöçürsünmək

köçürsünmək. köçüşə enimli, əğimli, meyilli olmaq. {sınmaq. sıyınmaq.
sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın
tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

qöçüsən

-niyə bəs tez köçüsən sənki gəlirdin yaşıyaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.

qöftəçi

köfdəçi. küfdəçi. küvdəçi. gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı.

kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi. rüşvəçi. rüşvətxor.
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köfük. kövük. koz. kovuz. qırıq. qoğuq. qovuq. qoyuq. qopuq. yararsız.

yaraşsız. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın
yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın.

qöfül

köfül. kövül. yumşaq. sığ. kövəgə. kövəg. açıq. yüngül. kavazaq. kağazaq. ayıl

sayıl. düşnüklü. rəvan.
qöhnə

köhnə. 1. sapur. sapır. əsgi. mündəris. 1. silik. ikinci əl. nimdaş. 1. opraq. opraq yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan: sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman).
{donuna baxma, tininə (içinə) bax}).

-köhnə paxda bez olmaz, eski düşman dosd olmaz. (paxda: pamıq. pambıq).
-acar köhnə: yenik gerik. (yenik: taza). taza yava (bayağı).
qöhnəlmə

-aşınma, köhnəlmə sonucu oluşan yoluqluq, yırıqlıq, şırıqlıq: yoluşmaq.

qöhnəlməz

-ata ana yenilməz, qızıl gümüş köhnəlməz. (yenilməz: yenilənməz. təzələnməz).

qöhnəsi

-hər nəyin əsgisi, köhnəsi: sava.

qöq

1. kök. tübür (dibir > dib) (> təbar). -söz tübürü: söz kökü. 1. kök. kökənik.
köklək. könəlgə. çönəlgə. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik.
dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik.
endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. yassanıc.
yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq.
yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1. kök. özük. özək.
tübür. töbür. dibir. dib. tömür. əsl. -söz tübürü: söz kökü. -yaradılış işinin töbürü,
özəyi açılmamış hələ. 1. kök. dib. əsl. -dib söz: kök söz. -dib anlam: kök anlam. 1.
kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. töz.

döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. soy. quşaq. qolan.
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kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans. 1. kök. sapağ. - sapağdələn: kökqıran. danaburnu. 1. kök.
ətinə dolqun. səmiz. şişman. tox. 1. kök. üs. tüs. təməl. oymaq. öğür. oyur.
əsas.
-qazığ kök: dikə kök. sübək. süvək. sivək. bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri.
-gövdədə kök salıb sürütlərin (qolların, tellərin) gövdənin hər yanına sala kəsəl:
sürütən.
-kök tikişi: sırıç. sırç ( < saç. saçı) iri tikiş. atlı qarışqa tikişi.
- içiboş kök: toy səmiz. küp səmiz
- kefi kök: kefi dirik.
-kök salmaq: kökləşmək. sığınmaq.
-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl).

-kök quruluş: gəmik toxu. nərsənin ən köklü, əsasi qurumu, çubuğu, qurbağı, iskileti.
-kök salmaq: tək tutmaq. dib tutmaq. tək qapmaq.
-kök olda, kötük olma.
-dib, kök salmaq: diblənmək. tüblənmək. -kök salıb böyümək, barlanıb varlanmaq:
diblənib toplanmaq.

-kök tikiş: təpcəmək. təvcimək. seyrək tikiş. gəvşək tikiş.
-kök, göt salmaq: dib tutmaq.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-külə kök: güdə kök. yumuz. bodur.
-soy kök: kök kütük. tük kök. çüt kütük. him tim. dibtibir. dibtübür. dibdəmir. təkdəmir.
təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).

qöqcəq

kökcək. 1. köksək. köksük. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli.

canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük.
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güjtük. güjlü. onatlı. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. köksək. köksük. yasız. sayqıdəğər. seçgin. qopar. qopat. qubat.
əriş. ərin. möhtərəm.
qöqə

-göğə uçmaq: yellənmək.

qöqələn

-yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən):
səmirgin.

qöqəlmək

kökəlmək. köklənmək. şişmanlamaq. səmrəmək. səbrəmək. bəsrəmək.

bəcrəmək. becrəmək. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək.
səmizlənmək. bəsizlənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.
-arıqlayıb kökəlmək: atıb artmaq. çəki itirib almaq. -biri yeyər artar, biri yeməz atar.

qöqəltmək

kökəltmək. kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək. coşdurub daşıtmaq,

qabartmaq.
qöqən

kökən. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. mənbeh. mənbə'.

qöqənc

kökənc. kötənc. kök. kömənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. töz.

döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. soy. quşaq. qolan.
kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
qöqəniq

kökənik. kök. köklək. könəlgə. çönəlgə. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.

daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə.
təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat.
dönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
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yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
qöqənmək

kökənmək. düzülmək. tözülmək. nərsənin öz kökünə, əslinə, zatına çatması,

qovuşması.
qöqər

gögər. gövərər. cücərər . -yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər.

- tuxum alda yerə var, hər nə səpsən ol gögər.
qöqərbən

-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

qöqərən

göğərən. gövəri. göğəri. göyərən. gövərən. gürtək. gurtax. göytək. göylağ.

göylük. gögrü. yaşıllıq. səbzə.
qöqəri

göğəri. gövəri. göyərən. göğərən. gövərən. gürtək. gurtax. göytək. göylağ.

göylük. gögrü. yaşıllıq. səbzə.
qöqərmək

göğərmək. gövərmək. göyərmək. tapalamaq. təpələmək. cücərmək.

qöqəş

kökəş. kötəş. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. töz.

döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. soy. quşaq. qolan.
kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
qöqətmək

1. kökətmək. kökləmək. köklətmək. toxaqaymaq. toxqatmaq. toxatmaq.
bəslətmək. bəsləmək. 1. kökətmək. kökləmək. köklətmək. yağramaq ( < yağ <
yoğ). yağlamaq. yoğurmaq. yoğunlatmaq. qalınlatmaq. bəsləmək. bərkimək.
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kökətmək. 1. kökləmək. köklətmək. sağlamaq. saxlamaq. bəsləmək.

becərtmək. yedirtmək. baxmaq. - kim kimi saxlır. - quş saxlamaq. 1. söyəmək.
söyətmək. sökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. dayamaq. dayatmaq.

yaslamaq. yaslatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına dirək yükətilir. - öz
sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.
-istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət
edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun
salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.

qöqqə

-yağ, nərsə sürməkdə işlənən köggə, bez, arac: sürqaç. sırqaç. sırqaş.

qöqqıran

kökqıran. sapağdələn (sapağ: kök) danaburnu.

qöqləq

köklək. kök. kökənik. könəlgə. çönəlgə. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.

daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə.
təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat.
dönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
qöqləmək

kökləmək. 1. köklətmək. kökətmək. sağlamaq. saxlamaq. bəsləmək.

becərtmək. yedirtmək. baxmaq. - quş saxlamaq. - kim kimi saxlır. 1. sırıtmaq.
sırımaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq. çitələmək. kitələmək. aralıqsız, incə
tikişlə tikmək. 1. sırıtmaq. sırımaq. sırınlamaq. sızırmaq. sızırlamaq. aralıqlı, iri
tikişlə tikmək. 1. köklətmək. kökətmək. toxaqaymaq. toxqatmaq. toxatmaq.
bəslətmək. bəsləmək. 1. köklətmək. kökətmək. yağramaq ( < yağ < yoğ).
yağlamaq. yoğurmaq. yoğunlatmaq. qalınlatmaq. bəsləmək. bərkimək. 1.
soylamaq. soyun, kökün işləmək.
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köklənmək 1. > keyflənmək. yarıqlanmaq. neşələnmək. 1. kökəlmək.

şişmanlamaq. səmrəmək. səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək.
səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək. bəsizlənmək.
- çox yeyən səmrəb başlar.

-bir dilək, oy üzrə aralanmaq, biraraya gəlmək, köklənmək: düzülmək. sürülmək.
sızılmaq. sezilmək. düzəlmək. doğrulmaq. həmahəng olmaq.

qöqləri

-bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri: sübək. süvək. sivək. qazığ kök. dikə kök.

qöqləşmək

kökləşmək. düzülüşmək. tözülüşmək. kökünə, əslinə, zatına çatmaq,

qovuşmaq.
-bir dilək, oy üzrə aralaşmaq, biraraya gəlmək, kökləşmək: doğruluşmaq.
düzülüşmək. sürülüşmək. sızılaşmaq. seziləşmək. düzəlişmək. həmahəng olmaq.

qöqləşmək

kökləşmək. kök salmaq. sığınmaq.

qöqləşmiş

kökləşmiş. sürün. ötük. ütük. daltuc. dartuc. arxaq. sürnük. sürsük. sırnığ.

kronik.
qöqlətmək

köklətmək. 1. kökləmək. kökətmək. toxaqaymaq. toxqatmaq. toxatmaq.

bəslətmək. bəsləmək. 1. düzmək. düzümək. tözmək. tözümək. kökünə, əslinə,
zatına çatıtmaq, qovuşdurmaq. 1. kökləmək. kökətmək. yağramaq ( < yağ <
yoğ). yağlamaq. yoğurmaq. yoğunlatmaq. qalınlatmaq. bəsləmək. bərkimək. 1.

kökləmək. kökətmək. sağlamaq. saxlamaq. bəsləmək. becərtmək. yedirtmək.
baxmaq. - quş saxlamaq. - kim kimi saxlır.
-bir dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək: sürmək. sürümək.
düzmək. düzümək. sızılamaq. seziləmək. düzələmək. doğrulamaq. həmahəng edmək.

qöqlü

köklü. əsasi. -nərsənin ən köklü, əsasi qurumu, çubuğu, qurbağı, iskileti. gəmik
toxu. kök quruluş.

-çox köklü: dərin təkin.
-soğan köklü bitgilər: soğanaq.
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köklük. ətinə dolqunluq. səmizlik. toxluq. şişmanlıq.
-türk köklük: turkok. turkuk. turkluk. turkoğulluk. turzkadelik. {turkok. turkoğ. öğ. oğ :
oğlan. tuxum. tohum}.

qöqrü

gögrü. gürtək. gurtax. göytək. göylağ. göylük. yaşıllıq. gövəri. göğəri. göyərən.

göğərən. gövərən. səbzə.
qöqs

köğs. kös. köğüs. köks. tutu. istək. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax.

qoştax. rəğbət. -tutuzdurmaq: istək, rəğbət qazanmaq.
qöqsəq

köksək. 1. kökcək. köksük. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli.

canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük.
güjtük. güjlü. onatlı. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. kökcək. köksük. yasız. sayqıdəğər. seçgin. qopar. qopat. qubat.
əriş. ərin. möhtərəm.
qöqsüq

köksük. 1. kökcək. köksək. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli.

canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük.
güjtük. güjlü. onatlı. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. kökcək. köksək. yasız. sayqıdəğər. seçgin. qopar. qopat. qubat.
əriş. ərin. möhtərəm.
qöqsüntən

-döşündən, göğsündən vurmaq: döşəmək.

qöqsüz

-köksüz, dayaqsız danışmaq: yozanlamaq. ozanlamaq. özündən qoşmaq,
çıxartmaq.
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kökdən. durşuna duruna. tutşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya. teyxa.

tümüylə. başdan sona. başdan dibə. büsbütün. bütünüylə. əsasdan. -bu
olaydan sonra durmuşu durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna
bələşib palçığ olduq.

-su başdan aşmasın, durum kökdən pozulmasın.
-dibdən, kökdən olan nərsə: tibir. əsasi.
-asma (möv) kimi bitgilərin qolların kökdən qırmadan toprağa yatırıb çoxaltma:
yatıma.
-kökdən asılan qolcıqlar, pülcüklər: səçər. səçəl. saçağ.

qöqü

-hər nəyin qaynağı, kökü: soxur. çıxdığı yer.
-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl) .

qöqüllüq

köküllük. kötüllük. kotulluq. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq.

qocurluq. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük.
gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
qöqümsü

kökümsü. tomcaraq. tomsıyaq.

qöqün

-ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. kağlac.
-kökün qolları: saçağ <> sağac. rişə.
-kökün araşdırmaq: nərsənin dibinə, təkinə gedmək. tübgərmək. dibgərmək.
təksirmək. -bu işləri tübgərin.

-nərsənin kökün, qonun, təməlin araşdırmaq: dibiləşmək.
-soyun, kökün işləmək: soylamaq. kökləmək.
-kökün qolları, telləri: sürüt. rişə.
qöqünə

-kökünə, əslinə, zatına çatıtmaq, qovuşdurmaq: düzmək. düzümək. tözmək.
tözümək. köklətmək.

-kökünə, əslinə, zatına çatmaq, qovuşmaq: düzəlmək. tözəlmək. düzülüşmək.
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tözülüşmək. kökləşmək.

-kökünə, əslinə, zatına çatdırmaq, qovuşdurmaq: düzətmək. tözətmək.
qöqüs

göğüs. döş. sinənin üst bölümü.
-göğüs gəmiyi: sapırqa. səpirgə. qabırqanın sinə bölümündə aralıqlı sümükləri.
-göğüs, sinə qəfəsəsi: təpəngi. təpənək.

qöqüşlü

göğüşlü. yelkəli. yeltəli. yalqalı. yaltalı. kürəkli. şanalı. çiğinli.

qöl

göl. salqam. istəxr.
- tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl: çünğ dolu göl. {tınğ. dınğ. (çınğ.
çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı
artırır}.
- çünğ dolu göl: tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. {tınğ. dınğ. (çınğ.
çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı
artırır}.

qölbə

gölbə. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. hovz. hovuz.

qölə

-kölə olduğun qanamayan, ərklik nədir qanmaz.

qöləliq

-baylıq, ağz birlikdə, köləlik, ağz alalıqda. (ağz birlikdə: ağz birçilikdə: ittihatda).
(ağz alalıqdə: ağz alaçilikdə: təfrəqədə).

qölqə

kölgə. 1. qarığ. 1. uğur. -sizin uğruzda mənim işim edildi (yetildi) : açıldı. aşdı. 1.

saya. sayə. yas. yasıq. yasın. yasış. yasuş. sağun. sağuş. mərhəmət. -sizin
yasızda: sizin sayə. -bu xanımın sağutunda var yoxumu itirdim. 1. silət (xiyal) silvət.

uyuq. yanğ. yan. çalağur. çalaqor. çalığ. salığ. şəbəh1. şadov (ingilis) ( <>
sayov)
-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.
-yasın: maya qoy. lütfən.
-doğru kişi versə sözü ötürməz, heç bir kölgə artıq boya götürməz.
- qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə
-kölgəni görməyə ışıq gərəkir, ışıqı görməyə kölgə gərəkməz.
-tün günü, gün tünü, kölgə günü, gün kölgəni tanımaz.
-kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə. (qay: pis).
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kölgələmək. yasutmaq yasğutmaq. yasıtmaq. sağutmaq. sağqutmaq. (yardım,
himayət edmək) sayalamaq. sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq.

qölqələnmək

kölgələnmək. saçağlanmaq.

qölqələr

-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar
kölgələr.

qölqəli

kölgəli. quşutlu. : köşütlü. keşikli. örtülü. (açıq olmayan)
-kölgəli sərin: saya salqın. sala salqın.
-qarışıq, kölgəli səs küy: danğ dunğ.

-yupqa kölgəli: yupqa sayalı: (kölgəsi yupqa). (yupqa: incə. işgə).
qölqəliq

kölgəlik. 1. küsük. küsküf. qısqıf. savran. sayvan. ışıq, lampa sayavanı,

savranı, sipəri. abajur. 1. sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə
aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). gün, yağış, qardan qorunma

üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə. saçağlıq.
-ölüm çapar kölgəlik qoymaz, ayrılıq düşsə kölgəsiz qoymaz
-açıqlıqda kölgəlik yer: korqay. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban. barnaq.
kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.

qölqəni

-kölgəni görməyə ışıq gərəkir, ışıqı görməyə kölgə gərəkməz.
-tün günü, gün tünü, kölgə günü, gün kölgəni tanımaz.

qölqəsi

kölgəsi. qarığı. -getdi gözüm yarığı, qaldı ağın qarığı. (yarıq: ışıq). (qarığ: kölgə) (ağ
günlərdən bir kölgə qaldı).

qölqəsin

-kölgəsin tanımaz kişi, özün tanımaz.
-sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq: yasutmaq yasğutmaq. yasıtmaq. sağutmaq.
sağqutmaq. (yardım, himayət edmək) sayalamaq. kölgələmək.

qölqəsinə

kölgəsinə. uyuna. şəbəhinə. təvəhhümünə. -uçmaq uyuna uyanlar: cənnət
uyuquna uyanlar, sığnanlar.

qölqəsiz

-ölüm çapar kölgəlik qoymaz, ayrılıq düşsə kölgəsiz qoymaz.

qölqəvi

-unutma sən kölgəvi, sən ölsəndə o qalsın.

qölqəz

-sizin kölgəz tutcu alsın. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).
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-gürtürtü gölü: çağlayan.
-süt gölü: sağab. sağav. sağığ. > sərab.

qölün

-kölün iyi tutmaq: iyilik, yaxcı dilək diləmək. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə
düşünmək. uyğu (iygi) sağınmaq.

qömbəliq

gömbəlik. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq.

köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq.
gürüşlük. gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq.
qömbəz

gömbəz. gümbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan (# govbaz:
güvbəz. gövbəz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan) .

qömeqçi

kömekçi. yançı. yamçı. yansağ. yavər. basıtçı. (dəstyar) mədəd kar.

qömə

gömə. 1. gümə. goma. cümə. cuma. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab.

qorav. külbə. kövlə. kövəl. 1. gümə. goma. cümə. cuma. taxın. taxma. daxma.
qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən
çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda
qoyulan daldalıq yer.
qöməc

köməc. kötəc. kökəc. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməş. kötəş. kökəş. töz.

döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. soy. quşaq. qolan.
kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
qöməq

kömək. 1. bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan,

gələn, yığılan pay, pul, nərsə. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman.
səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu
kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır. 1. salvaş. sarvaş. yardım. 1. yarar.

yaraq. -yararsız qalmayasın. 1. yarım. yardım.
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-kətxuda yardımçısı, köməkçisi, maavini, vəkili: kətgüdəyeri. kitgüdəyeri.
kətxudayeri. qaqayyeri. darqayeri.

qöməqləşmək

köməkləşmək. yardalaşmaq. yardımlaşmaq. basuşunmaq.

qöməqliq

köməklik. yarlıq. basışlıq. -kimsə sənə basışlıq (basıt) vermədi.

-dərməkdə köməklik edmək: dərişmək.
qömənc

kömənc. kök. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. töz.

döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. soy. quşaq. qolan.
kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
qöməyə

-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.

qömleq

-al gömlek gizlenmez. (olağan veya yasa dışı olaraq yapılan bir işi gizləmək
imkansızdır. mutlaqa bir şekilde duyulur yada görülür).

qömmə

-yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer: kovzuluq.
kovuzluq.

qömmək

gömmək. sınğmaq.

qömməyə

-içimdə ölmüş artıq qalmamış könül, gömməyə bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül:
göyül. istək. həvəs).

qömşütmək

gömşütmək. kəmşitmək. xamşutmaq. uçurmaq. keçirmək. ötürütmək.

söndürmək. -yandı içim, yox ötürən bu odu. -öpgəni uçuran sözlər.
qömü

gömü. gənc. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. kisib. kizib. dəfinə. xəznə.

qömülen

-yere gömülen ocaq: tandur.

qömülmək

gömülmək. 1. sınğmaq. batmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq. basınmaq.

çökmək. oturmaq (təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1.
sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. saplanmaq. qafasına girmək.
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çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək.
azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.
qömütmək

gömütmək. sınğıtmaq.

qön

gön. sağur. qabıq. üz. dəri. pust. çərm. - yer sağrısı: yer sağırsı: yer qabığı. - kişi
sağrısı üz.
-(göndən sıyrılan, kəsilən) gön sap: sırğı. sirgi. sızğı. sizgi.
-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.

-gön ip: yışıq. sıcıq. sicim. qayış.
-ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə
işlənən biz çeşiti: tığ. qazma tığı. başmaqçı bizi.

qönçü

gönçü. dəriçi. sağrıçı. sağırçı (saqi).

qönəlqə

könəlgə. 1. çönəlgə. kök. kökənik. köklək. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.

daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə.
təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat.
dönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1.
çönəlgə. dönəlgə. yetəverin. yetişin. tutaverin. yaraş. qol. qolaq. qoltuq.
yardım. imdad. mədəd.
qönəniq

gönənik. 1. gönənlik. güvlük. mutluluq. qutluluq. günənik. günənlik. 1. gönənik.

güvlük. mutluluq. qutluluq. günənik. günənlik.
qönənmək

gönənmək. güvənmək. sığınmaq. arxalanmaq. küsənmək. gücənmək.

qırcıqmaq. - onun səndən başqa küsənməli kimi var ki.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

qönəz

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

könəz. çönəz. güvəz. gövəz. gürəz. görəz. böyüklənmə. ulanma. bəğəniş.

bəğənic.
-yolsuz yolçu yolda qalar, könəz kişi sevgidən olar.

qönəzliq

könəzlik. çönəzlik. donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. qonazlıq. qontaylıq. keçilik.

qısıqlıq. qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik.
təsrilik. inadçılıq.
qönlə

- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.
-könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə: sağqur. sağqır.

qönləmək

könləmək. könükləmək. köysəmək. küysəmək. istəmək. - boylu qadın yeməyə
köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı olur.

qönlü

-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.
-sizi görmək istəmək, könlü istəmək: sizsəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları
gördükdən son, artıq sizsəmərəm.
-kimsənin könlü qalmamaqsın davranmaq: tutmaq. sunusmaq. dəğişmək.
təkişmək. taaruf edmək. -qonağlara çay tut.

qönlüm

- gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) (sığa: sıya. sıyğa. sağa. səfa).
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

-könlüm içrə tamdıran od, kimdir ol. (tamdırmaq: < yandırmaq. yaxdırmaq.
odaşdırmaq).

qönlün

-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-könlün almaq:sindirmək. yumuşatmaq. ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək.
-könlün gəzən: dilək gəzən. -elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş
aşmış dağları.
-könlün təpə qılma: könlüvə tərs işləmə. (təpə: tərs. qarşı. xilaf. zidd. əlarəğmi, əleyhi
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nərsə).

-könlün olsa tut, könül yoxsa, unut.
qönlünə

-könlünə dəğmək: könlünü vurmaq. cana tıxnamaq. cana doymaq. çalqınmaq.
siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq.
tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq.
doyqunmaq. qoyuqmaq. -o bu işdən artıq tıxmış.

-könlünə, meylinə düşmək: könülləmək. uşuqmaq. oysunğmaq. oysunmaq.
ərsinləmək. arzınlamaq. arzulamaq. öznəmək. nərsə üçün darıxmaq. həvəslənmək. ölkəyə qayıtmağı uşuqdum.

qönlünü

-könlünü vurmaq. cana tıxnamaq. cana doymaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq.
siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq.
tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq.
doyqunmaq. qoyuqmaq. -o bu işdən artıq tıxmış.

qönlüvü

-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.

qönlüzə

-əlizə bolluq, könlüzə xoşluq. (alqış).

qönt

-güclü, dəlisinə əğilim, tutqu, könd: çönd. dönd. yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras. meyl. yaxtırısı nəyədir. -top, yazı, sənət yaxtırısı.

qöntən

köndən. çöndən. yöndən. uysal. yumuşaq başlı. hağız. kavız. kağız. havız.

kəkiz. kəviz.
-göndən yarılıb, kəsilərək yasanmış qayış, nərsə: yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq.
yarımaq).

-göndən, parçadan, bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə,
(dəval): yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.

qöntərilən

-birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə: süfdə. savda. savat ( < savmaq). sovğat.
yarlıq.

qöntərilmiş

göndərilmiş. saç. irsali. mərsulə.
-gətirilmiş, göndərilmiş, qurulmuş, qoyulmuş olan nərsə: salıntı (atıntı).

qöntəriş

göndəriş. göndərmə. salqıtış. salqıtma. boşatış. ixrac. təxliyə. tərxis.
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qöntərmə

göndərmə. göndəriş. salqıtış. salqıtma. boşatış. ixrac. təxliyə. tərxis.

qöntərmək

göndərmək. 1. sırıtmaq. həvalə edmək. 1. saldamaq. satlamaq. yollamaq. gedəndən bəri bir xət yazıda saldamamış. - özəl qaravullar satladır. 1. salğamaq.

salağmaq. salmaq. - elçi, carçı salmaq. - pulu kim üsdə salğadın. (kim üsdə: kim
ilə. kim aralı. kimin təriqiylə) 1. salmaq. - malları hələ salmamışıq. 1. salğamaq.

salağmaq. 1. savdarmaq. səvdirmək. sağdırmaq. çağdırmaq. çatdırmaq. sovq
edmək. yetirmək. - səni tanrı mənə savratdı. 1. yöndərmək. yönətmək. yollamaq.
1. ulatmaq. ilətmək. uzatmaq. 1. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. yola salmaq.
yollamaq. ötgərmək. ötügəmək. ötügülmək. salmaq. -çağrıları qonaqlara uzarın.
1. yasmaq. yazmaq. açmaq. gəritmək. ezam edmək. pəxş edmək. -yasılmamış
yasdan (yaydan. kamandan), ox atılmaz. -ölkələrə qoşun yasdı. -yaşın yasmaq: sirrin
açmaq. -çadırlar yasıldı, saçaqlar açıldı, sürən şölən quruldu. 1. yergitmək.

yeritmək. yürgütmək. yürütmək. salmaq. ulaşdırmaq. irsal edmək. -sav salmaq:
sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər göndərmək. -günəş issi, ışıq salan qaynaq.
-işdən yasılmaq: işdən qurtulmaq, boşalmaq.

-yabana, qurbə göndərmək: dışqatmaq.
-yasılmış iş: boşlanmış, bıraxılmış, tərk olunmuş iş.

qöntü

köndü. çöndü. töküntü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım.

qığqım. aşqal. daşqal. dışqal. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc.
qazranc. qazrac. qazraş. zibil.
qönü

-başmaqçılıqda gönü dəlməkdə işlənən ox, biz arac: düpoya. düpoy. biz.

-günü günüyə gün verməz, gönü gönüyə nə verməz. (könükmək. könmək:
sevmək). (gönü: məhbub).
qönüq

könük. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli ( < düd:
tüstü) munğlu. darqın. kədərli. matəmli. təəssüflü.

qönüqləmək

könükləmək. könləmək. köysəmək. küysəmək. istəmək. - boylu qadın yeməyə
köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı olur.
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könüklənmək. sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək.

tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü)
oysalanmaq. qussələnmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək.
darılmaq.
qönül

könül. göyül. 1. istək. həvəs. -içimdə ölmüş artıq qalmamış könül, gömməyə
bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül: göyül. istək. həvəs). 1. yar.
-çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan). (ağrıq: sinsik. sinsiyən)
-çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz)
-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
-könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)
-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
(yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən)
-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa)
-gözü əllərdə qalan, könül toxluğu görməz.
-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan
göylərizə.
-kişilik varlığı başilə könül
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa)
- sağ könül:sın, çin könül. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi qəlbli.
-sın, çin könül: sağ könül. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi qəlbli.
-aşırı istək, yeyiş, iştah, könül: gürəlik. guralıq. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım.
qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.
-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.
-alçaqkönül: silik. yumşaq başlı. uysal. əsik. sıypa. sıypac. firutən. mütəvaze'.
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(sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik).
-olsa könül çobanda, təkə belə sütlənir.
-olsa könül çobanda, erkək belə doğurur!.
-könlün olsa tut, könül yoxsa, unut.
-könül yoksa, ürək sevgi tanımaz. (ürək: ağıl).
-alçaq könül: yeniç. firutən. -yeniçgələnmək: alçaq könüllük edmək.
-könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar. (qutaylığa: xoşbəxlik).

qönüllə

-tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) : sınğıt. sınğut. sığnıt.

qönülləmək

könülləmək. könlünə, meylinə düşmək. uşuqmaq. oysunğmaq. oysunmaq.

ərsinləmək. arzınlamaq. arzulamaq. öznəmək. nərsə üçün darıxmaq.
həvəslənmək. -ölkəyə qayıtmağı uşuqdum.
qönüllənmək

könüllənmək. göyüllənmək. barımsımaq. istəmək. yerinmək. yersinmək.

qönüllərtə

-çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə
yaşarsan.

qönüllü

könüllü. çaçarın. çançan. qulpçı. qılpçı. qıpçı. taxılan. taxılqan. soxul. fizul.

maraqlı. gözləyici. güdükçü. gözəksi.
-incə könüllü, doğalı, təbli: yupqa. yufqa. yuvqa. yıpqa.
-tutuşlu düşünüklü, diləkli könüllü, iradəli, müsəmməm bir işə girşmək:salınmaq.
- bir amacda doğru doğru salınmaq üçün, o işi iyi düşünüb qavranmaq gərəkir.

qönüllüq

-alçaq könüllük edmək: yeniçgələnmək.

qönülsüz

-istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq: səksənmək. sisginmək. disginmək.
diksinmək. səkinmək.

qönültəqin

-könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan:
əğri. yağu).

qönültən

-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
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-sağ könüldən: səmimi qəlbdən.
-uzağ yoldan, yaxın könüldən söz salmaq: yanıx yanıx, dərdli dərdli danışmaq.

qönültəti

-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

qönüyə

-günü günüyə gün verməz, gönü gönüyə nə verməz. (könükmək. könmək: sevmək).
(gönü: məhbub).

qöp

köp. çox . - köp bilən ged, öz başnla yürə. (yürə: davran. rəfdar ed)
-köp bilən get, özbaşınla yür. (yür: qıl). (köp : çox). (çoxuyla danış, öz bilənin ed).
-köp sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xülasəsi).

qöpçiliq

köpçilik yığva. məclis.

qöpəq

- izləməkdə köpək bıraxmaq: qopay salbamaq. bir yerə, biri üstünə it ötürmək.

(salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs ötürmək).
qöpən

köpən. qapan. güvtün. palan. yəhər. səmər. çul.

qöpənmək

köpənmək. köplənmək. qopanmaq. gəplənmək. kəflənmək. təvərrüm edmək.

qöpəyin

-köpəyin, bir yılxının (heyvanın) qapmaması üçün vurulan ağızlığ: saçqı.
ağızduruq. ağızlıq.

qöplənmək

köplənmək. köpənmək. qopanmaq. gəplənmək. kəflənmək. təvərrüm edmək.

qöplü

göplü. gövdəli. göpdəli. göpülü. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı.

qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.
-yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi: quzlacı.
-qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı.
boldaşlı.

qöpmə

köpmə. yelinğ. kolik.

qöpmək

köpmək. quzulamaq. qopaqlamaq. qarınlamaq. qarın vermək. - duvarın suvağı
şehdən quzulayıb töküldü.
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-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən
duzundan.

qöptəli

göpdəli. gövdəli. göpülü. göplü. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı.

qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.
-qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı.
boldaşlı.
-yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi: quzlacı.

qöptən

1. göpdən. gövdən. güdən. gödən. qarın. qursaq. kovsaq. korsaq. mə'də. 1.
köpdən. kürcə. kürtək. kürdə. kürdü. kürdən. qıssa kürk. çəkət. kot.

qöpü

-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən
duzundan.
-eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq: saçtağ. satağ. nərdə.
barmaqlıq. mə'cər. mərcər.

qöpüqlü

-şişik, yelli, köpüklü nərsə: solumba < qopulqa. bərcəstə.

qöpülü

göpülü. gövdəli. göpdəli. göplü. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı.

qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. qıtalı. qarayapa.
qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı.
heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu.
vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.
-qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı.
boldaşlı.
-yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi: quzlacı.

qöpürcüyü

-su köpürcüyü: su götürüş. su qabarcığı. püsgə > fisgə.

qöpürmək

-ağzı köpürmək: azmaq. qazmaq. qızmaq. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək.
gürgəmək. küprəmək. köprəmək.
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qöpürüb

-çayın köpürüb, dalqalanıb axması: savruğmaq. - yaz ayları ırmaq çaylar savruğar.

qöpüyün

-köpüyün, həyəcanın almaq, düşürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın
almaq, təskin vermək. sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun,
coşun basmaq, götürmək.

qör

-ağır təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. (təprinmək. devrinmək.
davranmaq. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq yorışmaq. yerişmək.
hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək).

-yıxmağıvı göydən, yıxıldığın yerdən gör. (yıxıldınsa yerdən gör, yıxdınsa göydən).
-ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular.
-işi çağında, əti yağında gör. { -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar
barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə) (dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır}.

-yetimin nə hayın gör, nə vayın.
-bir də dənə gör: sına baxsana.

qörcələr

nuqtə nəzərlər.

qörə

görə. 1. dəğiş. üzrə. (barə). -bu dəğişdə sözüz nədir. -keçənlərə dəğiş danışma. 1.

uyur. ötür. dalı (dunbal). -ona uyur gəldim: ondan ötür gəldim. -sənə uyub
dinmədim: səndən ötür dinmədim. -qali (əgər) mənə uyur deyirsən, demə: qali (əgər)
mənə uyur deyirsən, demə: əgər məndən ötür deyirsən, demə. 1. sıra - istəyi sıra:
istəyinə görə: diləyi sıra: diləyinə görə: kefinə sıra: kefinə görə: nəcür, nətür, nasıl
istərsə.

-buna görə: buna toxalı.
-əkinçiliyə görə kitab: əkinçilik toxay kitab.

-buna görə: buna toğay: bu munasibətlə. buna xatir.
-kəndivə görə düşün, çevrənə baxıb biçin. (biçin: tədbir qıl. səyasət götür)
-nərsənin içinə görə yanı, qırağı: sapa. sopa. sava. sova. kənar. - şəhərdən sava
keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar.

qörəq

-yaxşı görək: əl çək görək. -yaxşı görək sənki toxsun, nə bilirsin çəkdiyin yoxsun.
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1. görəgən. gözəgən. güvəgən. güvey. güveyi. güvəy. güyəv. kürəkən.
körəgən. gəv. giyev. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. -giyev var
eli öğünər, giyev var elə öğünər. 1. görəgən. gözəgən. yaraş. gözəl. yoğlaz. 1.
körəgən. kürəkən. görəgən. gözəgən. güvəgən. güvey. güveyi. güvəy. güyəv.

gəv. giyev. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. -giyev var eli öğünər,
giyev var elə öğünər.

qörəqimək

görəkimək. uyğun görünmək məsləhət görünmək.

qörəmək

görəmək. görmək. sayımaq. sayınmaq. sayınamaq. mütəvəccih olmaq.

qörəməmək

görəməmək. görməmək. sayımamaq. sayınmamaq. say eləmək. mütəvəccih

olmamaq.
qörən

görən. saçıcı. seçici. saçan. seçən. saçman. seçmən. tanığan. dalqan.

dalıqan. ayıran. fərq edən. intixab edən.
-götün görən baş gözünü qurtlamaz.
-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
dönən yok.
-siz aytan dallar, dirəklik olub, siz görən dağlar düzəlik olub . (siz aytan: söylədiyiz).
(dallar: 1. söğütlər. 1. budaqlar)
-ayaq altı, aralıq işləri görən: padov. salağ. pa dov.
-uzaq görən: yolğaçı. yolğac. yolçu. alqar (al + qaramaq: uzağı, ilərni görmək)
(rovşənbin. durbin. tizbin. durəndiş).

qörənin

-kişi bilənin oxar, toyuq görənin çoğar. {çoğar: çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük:
dimdik)}.

-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).

qörənlər

-ağ qoyunu görənlər, için dolu yağ bilər. (bilər: sanar).

qörənməz

-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman
görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.
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-qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala. {yasamal: yasmal. yasdar.
(yassar): dağ döşü}.

qörər

-alçaq baxar döğünər, doslar görər sevinər!.

-dirik əsən bolsa, tan oluş görər. (duran başa iş gələr). (tan: tanğ. çox).
-göz yolu uzaq görər ayaq yaxın.
-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.
- səyil olsada görər. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).

qörərsən

-dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən
görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

qörərsin

-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.

qörəsitmək

görəsitmək. satsanmaq. : yapsanmaq. dartsıtmaq. təzahür, vanəmud edmək.

qörəş

görəş. şuğl.

qörəşli

görəşli. məşqul.

qörəşmək

görəşmək. məşqul olmaq.

qörəv

görəv. 1. iş. qulluq. tutu. servis . 1. salvaş. sarvaş. tutu. 1. tapşırıq. tapşıq.

tapşırıc. tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. tutu. basıv. basıc. basıt.
bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş. təmrin. tutuğ. vəzifə.
məşq.
-gözətçilik, görəv, mə'muriyyət sürəsi: . saxlo. - bir para ölkələrdə əsgərlik saxloğu
iki ildir.

-olduğundan (məmulundan) artığına yüklənmiş görəv, iş, vergi, nərsə: təpir.
tabur. təpgir. tapqur.

qörəvçi

-kimsəni izləyən görəvçi: quyruq. qoyuq.

qörəvə

-bir görəvə, işə alınmaq, istixdam edilmək: salınmaq.
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-birinin görəvi, borcun yerinə gətirməyi üstələnmək, öhdələnmək: yükəlmək.
yüklənmək. oxlanmaq. ödlənmək. kəfillənmək. kəfalət edmək. zamin olmaq.
zəmanətləmək.

qörəvli

görəvli. quyruq. qoyuq. tutuğlu. mə'mur.
-suyu salan, qoyan görəvli: suvsal. (suvsar) subaşı.

qörəz

görəz. gürəz. güvəz. gövəz. könəz. çönəz. böyüklənmə. ulanma. bəğəniş.

bəğənic.
qörqəm

görkəm. sın sımbat. sını sımbat. siyim. sürüm. boybuxun. qədd qamət. durğat.

(zahiri nəma. qədd o əndam).
-şaqqavatlı, yarış görüşlü, görkəm durumlu kişi: daylanğ.
qörqəmli

görkəmli. 1. sürümlü. siyimli. boybuxunlu. boybuxunu düz olan. çapalı. saxalı.

qədd qamətli. -sürümlü olana paltarda yaraşır. 1. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı.
qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. gövdəli.
göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı.
yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı. heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı.
qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir
kişi, ağac. 1. gözəl. siyinli. sinliş. boylu. əndamlı.

qörqəmsiz

görkəmsiz. sürümsüz. siyimsiz. boybuxunsuz. boybuxunu düz olmayan. sallağ

əğinli. çapasız. saxasız. qədd qamətsiz. -sürümsüz olan paltar əynindən tökülər.
qörqlü

-gözəl, görklü ördək çeşiti: sona. soyna. söynə. sevnə.

qörqü

görgü. görkü. 1. yolqut. yürgüt. salqıt. yarıt. ədəb. tərbiyə. 1. görüş. seçik.

sezik. sayıq. sanığ. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir. 1. yaraşığı. gözəlliyi . kişi görkü söz, ocaq görkü köz.
-dağ görkü daş, ər görkü baş. (görkü: gözəlligi)
-üz görkü göz, ər görkü söz. (görkü: gözəlligi).

qörqüsü

-yaşama dərin, əlverişli görgüsü olmayan: sürsüz. duyusuz.
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körgüt. 1. korgut. korut. körüt. yavuz. azqın. fəna. 1. kürküt. çürçüt. çörçüt.

tiftih. (darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar. toxuma araclarından tökülən
qırıntılar.
qörmə

-özün kiçik görmə:yasanış. xod kəm bini. (#sayanış: özün böyük görmə. xod
büzürgbini). (#sayanış: özün böyük görmə. xod büzürgbini).
-özün böyük görmə: sayanış. xod büzürgbini. (# yasanış: özün kiçik görmə.
xodkəmbini).
-üzün görmə, işin gör: üzün görmə, yüzün gör. (yüzün: qılışın). (yüzüş: qılış.
çalışma. yordam. ərdəm) görüşün sayma qılışın say. (surətə baxma, sirətə bax).

qörmək

görmək. 1. tutmaq. saymaq. hesablamaq. -sən bunu nə tutursan. 1. tutmaq.

yetmək. kafi olmaq. -bu gəlir böylə gediri tutmaz. 1. görəmək. sayımaq.
sayınmaq. sayınamaq. mütəvəccih olmaq. 1. anıqlamaq. müşahidə edmək. 1.
saçımaq. seçmək. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. oy vermək. dalqıtmaq. fərq
edmək. ayırmaq. qolay bəğənməmək. 1. say eləmək. - gözüm sizi say eləmədi. gözüm uaqları say eləmir.
-özün kiçik görmək: yasanmaq. (#sayanmaq: özün böyük görmək)
- özün böyük görmək: sayanmaq. (#yasanmaq: özün kiçik görmək).
-sizi görmək istəmək, könlü istəmək: sizsəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları
gördükdən son, artıq sizsəmərəm.
-səni görmək istəmək: sənsəmək. - əzizim çox sənsəmişəm: sənsizləmişəm.
-soğuq görmək: nərsədən soğumaq. xoş görməmək.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi
olmayan.
- şişi çat görmək: biri iki görmək.
-bir işi ilkin kərə görmək: bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək. saçınmaq.
saçdamaq. süfdə edmək.
-savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək: qurut əzmək.

-işi çağında görmək: uqurlamaq.
-yavan, dadsız bulmaq, görmək: yavanlamaq. yavğanlamaq. -ərköyül heç yeməyi
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bəğənməyib yavanlanar.

-hər nəyi kötü, pis görmək, saymaq: yamanzınmaq. yamansınmaq. çıpıtsınmaq.
heç nəyi onaymamaq.

qörməqəli

-tamtaraqlı, görməgəli qonağlıq: sayqat. yortu. yorut. ziyafət.

qörməqtə

-bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır
olan: yağır. yatır. ağır əlli. əli ağır. -nə yağır adamsın, nədən borcuvu üzmürsün.

qörməmək

görməmək. görəməmək. sayımamaq. sayınmamaq. say eləmək. mütəvəccih

olmamaq.
- xoş görməmək. soğuq görmək. nərsədən soğumaq.
-bir nərsiyə dəlircəsinə qapılıb, başqa nəsəni görməmək: bir duyu, oyu ilə tam
sarılmaq, koralmaq. təpginmək. təpəlləşmək. obsedə olmaq.

qörməməyə

- özüvü görməməyə salma: özüvü görməməyə vurma. (salmaq: vurmaq).

qörmətən

-tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır: tutqu. düşgünlük.
qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. qurumsaqlıq. amatorluq.

qörməyə

-kölgəni görməyə ışıq gərəkir, ışıqı görməyə kölgə gərəkməz.

qörməyəlim

-boynumun dalın görməyəlim: yelkəmin çuxuru görsün. heç çağ olmasın.

qörməyən

-gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer: quz. quy. quzey. quyaz.
-günəş görməyən quytu, quyluq yer: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay.
kovzey. kövrəz. kövərəz.
-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.

qörməyəsən

-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü,
kişi vardı özü dadlı duymayasan səsini.

qörməyinə

- kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək:bir yerə çox gedib gəlmək. nərsəni
sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq. siyrə yapmaq. sirə yapmaq: (siyrə:
sirə. uzun. uzanan).

qörməz

görməz. qanmaz. anlamaz. soğur. kor. sıysız. təpişsiz. təprişsiz. tavuşsuz.

tavışsız. tavsız. tovsuz. hissisiz. ehsassız.
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-suyu axıb, göz oyuğu sökük, boş qalmış görməz göz: soqur < suyqur. sökür.
korqu.
-gözü əllərdə qalan, könül toxluğu görməz.
-alçaq görməz ucalmaz, endirilmədən ər olmaz, duzlu sudan buz olmaz.
-unutmasan keçəni, dönüm görməz yaşamın. (dönüm: dəğişiklik. təhəvvül)
-yaşam böylə, biri görməz tüstüsün, cana alar istisin
-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz).

qörməzqə

- görməzgə salmaq: görməzlikdən gəlmək. (salmaq: vurmaq).

qörməzliqtən

- görməzlikdən gəlmək: görməzgə salmaq: (salmaq: vurmaq).

qörmür

- salınanı görmür: qoyulananı, qılınanı, yapılanı görmür.

qörmüş

-nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri: durmuş.
olumluq. yaşam. dirilik. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu.
yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt.
gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

qörnüş

-dış görnüş: siyn. siyin. duruğ. durğ. zahir. surət.

qörnüşlü

-sorumtul, rəhrufsuz, sağlıqsız görnüşlü: sartısqa.

qörnüştən

-keçmiş görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək: sozmaq.
sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq. solsulamaq. solusumaq. süzə vermək. alızsamaq. gündən günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

qörnüşüylə

-kişilər görnüşüylə qarşılanır, bilimiylə ağırlanır, davranışıyla uğurlanır. (kişilər:
adamlar) (mevlana).

qörpə

körpə. 1. göyüt. göysüt. göysüq. yayaq. naşı. -yayaq qalmaq: dalı, geri qalmaq. işdən yayaq qaldıq. -yığvadan yayaq qaldıq: yığvıya, yığıncağa, cələsiyə yubandıq. 1.
törpə. törpü. çırpı. kiçik uşaq. canlı nələrin kiçiyi, olqunlaşmamışları,

yetməmişləri. 1. törpə. törpü. sorpu. sütəmər. sütül.
-hər nəyin incə, göyçək, körpə olanı: yaşar. -sənə bir yaşar pişik almışam. -yaşar
güllər. -yaşar uşaq.
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-körpə, yeni cücərmiş bitgi: sitil. şitil. ( < sütül).
-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq.
ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.
-körpə, yeni cücərmiş, baş vermiş bitgi, nərsə: sivrik.
-körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. salıncağ çevirmək, yırqalamaq.
-kiçik körpə: göyüt. göysüt. göysüq. sağraman. sağran. sağır. səğir. sütəmər.

qörpü

-körpü üsdə yol üsdə söz verənə inanma.
-körpü üsdə yol üsdə dosla yoldaş tutulmaz.
-pişik quyruğun edməmiş körpü, olursa siçan siçanoğlu siçan.

qörpütür

- ata ana körpüdür, sevgi yara çatınca.

qörsə

-qaykişilərlər gizlər özün görsə qonaq uzaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-qucaq açar ər yerdən , görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə.

qörsələmək

körsələmək. körükləmək. qoğzatmaq. dilətmək. çilətmək. istətmək. sinəvitmək.

sinvitmək. qurdutmaq. qurqadatmaq. quratmaq. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d).

qörsən

-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman
görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

qörsətmək

görsətmək. 1. tuşlatmaq. tuçlatmaq. nişan vermək. -tuşlatı səndən, düşləti
məndən: görsəti səndən, qalanı məndən. sən görsət, qalanın mən özüm bilərəm
(neylirəm). 1. göstərmək. göztərmək. yansıtmaq. bəllətmək. bəyan edmək. izah

edmək. əks etdirmək. -bu işə görə düşüncələrin yansıtqılar.
-birinə dişin ititmək, diş görsətmək: birinə diş qayramaq.
-diş görsətmək: qorxutmaq. təhdid edmək.
-dişinin ağın görsətmək: dodağ qaçırmaq.
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-bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək: sınıtmaq. sıynıtmaq.
sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq.

qörsün

-yelkəmin çuxuru görsün: boynumun dalın görməyəlim: heç çağ olmasın.

qörtə

-sözünü duyda gəlini al, qırığın gördə daşını.

qörtü

-boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (yaşanmaq: yasanmaq. yaşmaq.
yasmaq. gizlənmək). (alçığ: verəcəyi olan).

qörtüq

-işte gördük seni dünya, ne gerçeksin nede rüya, bir çəkit çizilmiş suya, yalan ışıq
yalan boya. (çəkit: resim).

qörtüqün

-baş gözü gördügün qulu, iç gözü duydügün qulu. (qulu: əsiri).
-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.

qörtüm

-çətin gördüm güclü olan dinc ola.
-dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara:
fürsət). (ara güdəndə fürsəttələb).

qörtün

-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.
-yamanışlıdan uzaq dur, düşman gördün duzağ qur. (yamanışlıdan: yaman
işlidən. kötü, pis işlidən. bozəhkar).

qörtüyün

-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

qörtüyünün

-çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz).

qörüb

-nadiri taxda görüb abbası qundaqda. (deyim). (eşib əşmiş, dünya görmüş).

qörübtə

-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.

qörüq

körük. sındı. hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa

əlverişli qutu.
qörüqləmək

körükləmək. körsələmək. qoğzatmaq. dilətmək. çilətmək. istətmək. sinəvitmək.

sinvitmək. qurdutmaq. qurqadatmaq. quratmaq. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d).
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körüklü. qat qat olub açılıb yığılan. -üstü gən, ağı körüklü (qat qat olub açılıb
yığılan) dizdən dar şalvar çeşiti: sıxma.

qörülən

-əlaltı görülən: əlbəhəlim. tavlıq. tovlıq. -bu tovlıq bir işdir.

qörüm

-səni görüm yoxuşların qalxış ola. (deyim). (alqış).

qörümlüq

görümlük. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü.

durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri,
evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. ötrək. geçmiş. özgeçmiş.
yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
qörünəcəq

-biçimsizcə, çirkin görünəcək dək şişmanlamaq: saltaxlamaq. şaltaxlamaq.

qörünən

-az tapılan, bulunan, görünən: seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm
kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (#
tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (#
tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız)
(sınırlı. qısıtlı).
-kəsilmiş nərsədən görünən üz: silət. yalıt.
-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə:
sarap. sarab. sarqağuc.

qörünqə

mənzərə. -uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı
görüngə, mənzərə: sarap. sarab. sarqağuc.

qörünqən

görüngən. seçilgən. sezilgən. sayılqan.

qörünmək

görünmək. 1. sırıtmaq. sırtarmaq. soycatmaq. dışa vurmaq. - onu ələk qəlbir
eləyib için sırtardıla, sıyrıtdılar. 1. saçılmaq. seçilmək. dalqınmaq. fərq edilmək.

ayırd edilmək. 1. seçilmək. sezilmək. sayılmaq. - birbirindən seçilmir. - o bu
günlər çox tutqun sayrılır: görünür. - seyrək, açıq göy üzündə bulutlar seçilməyə
başladı. - dağ başında bir ağac siçilirdi.
- salğım olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal görünmək
-gedən kimi görünmək: barımsımaq.
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-nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək: sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.
-tutmamazlığı, yaraşmazlığı, uyqunsuzluğu açıqca görünmək: sıyıtmaq. sırıtmaq.
gözə çarpmaq. yamaq olmaq. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində
sarı sırıtır.
-yapar, istəkli kimi görünmək: satmaq.
- bir yerdə görünmək: bir yerə gəlmək. qara salmaq.
-yanan kimi görünmək: yanıqsımaq.

qörünməmiş

görünməmiş. taptığ. əcib. əcayib. qərib. xariqüladə.

qörünməsinə

-olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə: silik. bayağı. kortol.
kortul. qara nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.

qörünsünmək

görünsünmək. görünən kimi olmaq. -{sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək,
meyillənmək}.

qörüntü

görüntü. 1. salğım. yanğım. yalğım. yanğım. qaraltı. sərab. yanıltıcı xiyal.

vəhm. - salğım olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal
görünmək - salğım atmaq: qaraltı, xəyal görülmək. - salğıma çarpmaq: salğıma
qovalaşmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal qurmaq. salğımalamaq: yalğım,
xəyal görünmək. - onun gülüşü tüm gecə salğımalandı. 1. sırtqı. (çırtqı). pədidə.
-göz, pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə: sıyrım. sıyırım.
sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).

qörüntüyü

-göründüyü kimi olmayan: saysov. - bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay,
çıxıntısı çoral (güc).

qörünür

- qanlı qanlı içində görünür. (iş işi görünür)
-öcürki görünür: sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. sırtqı. üzdən. duruğun. durğurun.
zahirən.
-yeriniz görünür: yeriniz məlum.

qörür

-yıxır özündən, yıxılır özgədən. (yıxılsa özgədən görür, yıxsa özündən).

-iç göz özü, baş göz üzü görür.
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-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir
görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız. (qınamız:
1. əzabımız. 1. günahımız).

qörürsə

-yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir. (yoşqarışlı: xoşqarışlı. uyumsar. optimisit.
xoşbin). (iygərir: iyi sayır).

qörüş

görüş. 1. görgü. seçik. sezik. sayıq. sanığ. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir.
1. sezi. əqidə. nəzər. 1. sərgi. nəzəriyyə. 1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır.

çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. qanı. tanı. 1.
yoxluş < toxluş. dəğiş. mulaqat. vizit.
qörüşlü

- sığ görüşlü: qıssa görüşlü. (sığ: sıv. qıssa).
-şaqqavatlı, yarış görüşlü, görkəm durumlu kişi: daylanğ.

-xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü: tanat. danat. darat. yağat. çalat. parat. ışıqlı.
qörüşmək

görüşmək. 1. dəğmək. yoxlamaq < toxlamaq. toxunmaq. 1. yoxlamaq. ziyarət

edmək. - yeddidə üç kərə yoxlayır.
-birbirinə yaxcı görüşmək: sevişmək.

qörüştə

-qatda, qulluğda, hizurda, ziyarətdə, görüşdə, təşrifdə, şərəfdə bulunmaq:
təkinmək. teniğmək. hazır olmaq. ziyarət edmək. (buyruqsamaq. gəliğə, giriğə, görüşə
buyruq istəmək. bar, icazə xastən). -çar təkindi!. -o ölkəni qulluğuna təkindik.

qörüşün

-görüşün sayma qılışın say: üzün görmə, yüzün gör. (yüzün: qılışın). (yüzüş: qılış.
çalışma. yordam. ərdəm) üzün görmə, işin gör. (surətə baxma, sirətə bax).

qörüt

körüt. korgut. körgüt. korut. yavuz. azqın. fəna.

qörüyoruz

-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız,
bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

qörüyü

- söz körüyü: 1. çox danışan kimsə. çançan. ozan. ağzan. (savt (sovt) (ərəb) : səs).
1. sözdə, dildə qalmayan. - sözlə gəmi yeriməz.

qörüyü

-od, kürə körüyü: sürək.

qörüz

körüz. koruz. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal.

çalpa) dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç.
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qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. verimsiz. çoraq. çovraq.
şoraq.
qörvələnmək

görvələnmək. seçilmək. atalmaq. mənsub, tə'yin olunmaq.

qörvələtmək

görvələtmək. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. seçmək. atamaq. mənsub

edmək.
qös

kös. köğs. köğüs. köks. tutu. istək. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax.

qoştax. rəğbət. -tutuzdurmaq: istək, rəğbət qazanmaq.
- kös kös yerimək: küs küs yerimək: küt küt yerimək: basa basa, atıla atıla yerimək.

qösəmən

kösəmən. gözəmən. kosaman. yoluq. yolqa. yolçu. qocaş. qılavuz. qapran.

aparan. burqan. sükançı. nərsəni yönətən kimsə.
qösqən

köskən. küskən. kütgən. çöşgən. üstünə oturulan kütük.

qösqötüq

köskötük. küskütük. 1. qasqatı. yerindən oynamayan. 1. aşırı əsrik, kefli. 1.
köskütük. küskötük. korkütük. korkötük. içib sızmış, əsrük kimsə. zırkefli.

dadlanmış.
qösqü

kösgü. küsgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. 1. çözgü. dəmir çatal,

qələm. 1. qəmə. kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən
dəmir tikə. 1. közgü. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun
dəğənək. 1. kağlac. ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar
arac.
qösqüc

kösgüc. küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. çökgüc. köşgüc. 1. çözgü. dəmir çatal,

qələm. 1. qəmə. kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən
dəmir tikə. 1. közgü. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun
dəğənək. 1. kağlac. ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar
arac.
qösqümək

kösgümək. küsümək. çökgütmək. küsgütmək. kösgütmək. köşgütmək. ağır

nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq.
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kösgütmək. köşgütmək. küsümək. kösgümək. çökgütmək. küsgütmək. ağır

nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq.
qösqütüq

köskütük. köskötük. küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. içib sızmış, əsrük

kimsə. zırkefli. dadlanmış.
qösmüq

kösmük. kösnük. kösmük. kösnək. köznək. gürdük. gurduq. gürdükmüş.

qordaq. kosdaq. cürdük. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma,
qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.
qösnəq

kösnək. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. gürdük. gurduq.

gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə,
qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.
qösnü

kösnü. kösün. közük. közün. köznü. kösük. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük.

qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.
qösnüq

kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. gürdük. gurduq. gürdükmüş.

qordaq. kosdaq. cürdük. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma,
qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.
- kösnük qısraqdan qaçarmı?: qızmış ərkək qısraqdan qaçarmı ?.

qösnülüq

kösnülük. kösünlük. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. ütünlük. ütünc.

qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.
qöspə

küspə. köspə. çökbə. 1. gövdən. gövdün. kövdən. kövdün. yağı, suyu, özü

alınıb, artığı qalmış nərsə. 1. çöktüş. uçğuq. çalağın. batqın.
qöstəq

köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. yol üsdə odlu aracların irtin,

sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq
çıxıntılar. irtıq. sürətgir.
qöstər

göstər. yanıt.

qöstərəməmək -gərəkli gəlişməyi göstərəməmək:tapşırığın yapamamaq. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}.

qöstərən

gösdərən. göstərən. 1. bəldic (bəllədən) bəlirtən. tanıc. ( < tandıc < tanıtan).

əşar, işarə edən. nişan verən. 1. yanıtan. 1. anıqladığan. bəllədən.
-yel әsən yanın göstərən: yelqoğan.
-çoxluğu göstərən ək: un. -atun: yılxı. at sürüsü. -atunçu: yılxıçı. -qoyun: qoy
(qoyun) sürüsü. -qoyunçu: qoy (qoyun) sürcüsü, çobanı.
-işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz: sıxqa. > sikkə. sikgə. saz.
- o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
-oyun göstərən: sərgiçi. oyunçu. numayişçi. aktor. bazigər.
-yol yasaların göstərən imlər, işarələr, tablular, ışıqlar: sapan. savan.

qöstərərəq

-el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman.
səpmən.

qöstəri

göstəri. sərgi. numayiş.

qöstərib

- sağ göstərib sol vurmaq: aldatmaq.

qöstərilməmiş göstərilməmiş. deyilməmiş. anlatılmamış. söylənməmiş.
qöstərinmək

göstərinmək. anıqlanmaq. nəmayan olmaq.

qöstərir

-üzgü üzün, yutuğ özün göstərir. (yutuğ: vicdan).

-sayılı nərsənin çoxluğun göstərir: sumka. sumba. tumqa. tumaq ( < tum. yum). bir sumba: bir aləm. -bu arabaya bir tumqa para vermiş.

qöstəriş

göstəriş. 1. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. (doğurdan yapar kimi davranmaq).

taxma. (vanəmud). qozca. güzəcə. güzməcə. sandırış. tazahür. dəğiş. təkiş.
taarüf. -bu dəğiş səğiş ortalıqdan çıxmasa, bəlli olmaz hançı sözdü ürəkdən. 1.
yoluq. yolqa. rahnəma.
qöstərişli

- uysal, baş aşağı, həlim göstərişli: quzu kimi. quzu quzu.

qöstərişliq

-sevgini söyləyişdənsə, göstərişlik yeğ.

qöstərişsiz

göstərişsiz. silcik. cılız. sısıq. - silcik cocuğ.
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göstərmək. görsətmək. 1. yansıtmaq. bildirmək. aqah edmək. 1. göztərmək.

yansıtmaq. bəllətmək. bəyan edmək. izah edmək. əks etdirmək. -bu işə görə
düşüncələrin yansıtqılar. 1. yansıtmaq. bildirmək. tandırmaq. tandığmaq.

tanıtmaq. tanışdırmaq. aqah edmək. 1. sərgiləmək. sərgəmək. sunmaq.
tutuzmaq. ortalatmaq. təşhir edmək. göstəriş yapmaq. numayişə, səhnəyə
qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. düşrütmək. təqdim edmək. iraə,
ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək. çıxartmaq. 1. anıqlamaq. nəmayan edmək. 1.
salğamaq. salağmaq. nişan vermək. - yol salğamaq.
-havada olan nərsəni göstərmək: salğaş.
-yol göstərmək: sağışdırmaq. sağındırmaq. rahnamalıq edmək.
-nərsəni im olaraq göstərmək, təprətmək: saldamaq. satlamaq. imləmək. işarə
edmək. - barmağıyla saldadı.
-özün göstərmək: sindirmək. qurralanmaq.

-qeyrət, cürət, şücaət, ürək göstərmək: təpgitmək ( < təpmək: itmək). təpgitənmədən yendi bitdi: sındı qutardı.

-qeyrət, pəhləvanlıq, diləvərlik göstərmək: tovraşmaq. toğraşmaq. tığraşmaq. ( <
toq. tuq). iyidləşmək. qaysırışmaq.

-öbür, gizli üzün göstərmək: təri çevirmək.
-ilgi göstərmək: düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. baş vermək. -bu işləri mən
düşünmərəm.

-bir nərsəni almaq, yemək üçün qızqın istək, kövəs (həvəs) göstərmək:
yenikləmək. yeniksəmək. yeyiksəmək. yeysəmək.

qöstərməmək

-kəndini göstərməmək, saxlanmaq: sinmək.

qöstərmətən

- heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq:salındığı yerdə otlamaq.

qöstəşinmək

göstəşinmək. gözdəğinmək. güvənmək. qıvanmaq. övünmək. öğünmək.

öpünmək.
qösüq

kösük. közük. közün. köznü. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük.

qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.
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kösüklük. közüklük. közünlük. köznülük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc.

qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.
qösün

kösün. kösnü. közük. közün. köznü. kösük. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük.

qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.
qösünlüq

kösünlük. kösnülük. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. ütünlük. ütünc.

qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.
qöşat

köşat. küvşat. küşat. 1. ağzı gen qab. 1. dolça.

qöşəq

köşək. bir yaşlıq dəvə (iki yaşlıq dəvə: sürüm. törüm). (üç yaşlıq dəvə: daylaq).

qöşətə

-doğru köşədə qalar, yalan baş alıb gedər.
-doğru köşədə qalmış, yalan dünyanı gəzər.

qöşəyə

-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.

qöşqü

köşgü. çöşgü. quşevi.

qöşqüc

köşgüc. küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. 1. çözgü. dəmir çatal,

qələm. 1. qəmə. kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən
dəmir tikə. 1. közgü. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun
dəğənək. 1. kağlac. ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar
arac.
qöşqütmək

köşgütmək. kösgütmək. küsümək. kösgümək. çökgütmək. küsgütmək. ağır

nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq.
qöşlər

-günlər keçər ayrıq çanı çalınar, köşlər köçə qalxınar. (ayrıq: ayrılma. vida). (çanı:
zəngi).

qöşşəq

köşşək. çözzək. kütün. köçəl. qıca. götür. qarqıdalı kötüyü.

qöşütlü

köşütlü. quşutlu. : keşikli. kölgəli. örtülü. (açıq olmayan) .

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

qöşütmək

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

köşütmək. quşutmaq. quşatmaq. qurşamaq. örtmək. tutmaq. - bulut göyü
quşatdı. - duvar günün önün quşur, gün düşmür.

qöt

1. yan -yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən):
səmirgin. 1. sırt. sırıt. arxa. 1. götlük. kötük. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl.

qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc.
köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa.
oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam.
qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. doğu.
damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans. 1. uc. -ucun başın bilmək: işin için
bilmək. 1. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. sıçıq. götvərən (götünvərən).

hemoseksüel. 1. yayağ. yaya. yayıv. yasınıb üzərində oturulan bölüm. -yayağı
kiriş tutmur ki. -bir yayıvı çək oyana.
-baş göt olmaq: salınmaq. düşmək. yıxılmaq.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-ucu ucunda: ən ucunda.

-göt tutmaz: yan tutmaz. diş durmaz. çabalayıb bir yerdə, durumda durmayan.
-kök, göt salmaq: dib tutmaq.
qötbaş

götbaş. top tüb. tabdib.

qötə

götə. götəlik. şişlik şişmə. şişiklik. şişməlik.

qötəc

kötəc. köməc. kökəc. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməş. kötəş. kökəş. töz.

döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. soy. quşaq. qolan.
kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
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kötək. 1. sop. sovub. soğub. soba. çubuğ. batın. batım. güvənlik güclərinin

işlətdiyi dəğənək. 1. tapğıc. təpgic. dəğənək.
-kötək vur : döğ. (vur: altına al. sal).
qötəqcə

gödəkcə. sarıc. kitən. kot.
-qolsuz gödəkcə: yələk. cılıqqa.

qötəqləmək

kötəkləmək. soplamaq. sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq. çubuğlamaq.

batınlamaq. batımlamaq. batumlamaq. dəğnəkləmək.
qötəqlənmək

kötəklənmək. ursunğmaq. döğülmək. sınsığmaq.

qötəqləşmək

kötəkləşmək. soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq.

çubuğlaşmaq. batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.
qötəl

kötəl. kötəlli. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. canlı. sağlam. oyuşlu.

oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı.
kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa.
qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
qötələmək

kötələmək. kürələmək. kütələmək. kündələmək. kürdələmək. yuvalamaq.

yuvalatmaq. tutub fırlatmaq.
qötəliq

götəlik. götə. şişlik şişmə. şişiklik. şişməlik.

qötəlli

kötəlli. kötəl. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. canlı. sağlam. oyuşlu.

oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı.
kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa.
qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
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kötəlsiz. öğsüz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz.

ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.
qötən

gödən. güdən. gövdən. göpdən. qarın. qursaq. kovsaq. korsaq. mə'də.

qötənc

kötənc. kökənc. kök. kömənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. töz.

döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. soy. quşaq. qolan.
kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
qötər

götər . 1 < götürər . -yetimə bir tikə ver, ikincisin özü götər. 1. götət. dikər!. dikət. 1.

keçit. quzər. ibur.
qötəriş

götəriş. götrüş. 1. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. iləti. sorağış. sorğayış.

(xəbər vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş. 1. yarar. yaraq. quzariş.
-yarar vermək.

qötəş

1. götəş. götrəş. dikəş!. dikrəş. 1. kötəş. kökəş. kök. kömənc. kötənc. kökənc.
köməc. kötəc. kökəc. köməş. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım.
him. özül. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə.
ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan.
cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük.
doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.

qötət

götət. götər. dikər!. dikət.

qötəyi

-sancı kötüyü: sancı kötəyi: sancı çubuğu: 1. sancılanan heyvanın qarnına
iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ. 1. zəncəfil.

qötqə

götgə. söykə. söykət. sötgə. tükgə. butqa. dayağ. daynağ. dəsdək.
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-götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə.
səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

qötlüq

götlük. 1. göt. kötük. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him.

özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş.
soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc.
ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan.
tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans. 1. püştənik. kötük. daban. dabanlıq. salqı. salığ . saxlaq.
saxlat. saxlanıq. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət.
sarnıc. sarınc. sarış. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc.
yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq.
yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd.
istinad. ittika.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
qötrə

götrə. götrü. sağat. sağac. gücrə. gürdə. gurda. gücrə. gücrü. bəstək. bəstik.

təqviyət.
-quru, sıxılmış kübrə, gücrə, götrə: tığ. qığ.

qötrəş

götrəş. götəş. dikəş!. dikrəş.

qötrəti

götrəti. götrütü. götrüngü. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə.

çiğlə. gücrəti. gücrütü. gücrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
qötrü

götrü. 1. götrə. sağat. sağac. gücrə. gürdə. gurda. gücrə. gücrü. bəstək.

bəstik. təqviyət. 1. götürü. tap. tapaq.
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götrüngü. götrəti. götrütü. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə.

çiğlə. gücrəti. gücrütü. gücrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
qötrüş

götrüş. götəriş. 1. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. iləti. sorağış. sorğayış.

(xəbər vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş. 1. yarar. yaraq. quzariş.
-yarar vermək.

qötrütü

götrütü. götrəti. götrüngü. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə.

çiğlə. gücrəti. gücrütü. gücrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
qötsaq

götsax. güstax.

qötsüz

götsüz. dayağsız. payasız. təksiz. altlığı, təkinə qoyulmuş, yapışdırılmış tikəsi

olmayan. -təksiz heykəl.
qöttən

-götdən yeyər, ağızdan sıçar. (ağzıgözəl, deyingən, alaşa qadına deyiliir).

qötü

kötü. 1. yavlaq. yava. pis. -yavlaq dilli əşdən, yal koralaq qalmaq yeğ. (yal koralaq:
yalnız tək). 1. güdü. şuxumlayıb əkilməmiş braxılan topraq. (ayiş). 1. sapır.

çatmaz. olmasın. pozuq. - ondan belə sapır iş görünməmişdi.
-alçaq kötü dağ başına çıxmaqilə ucalmaz.
-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.
-kötü işlər yamanları yamanladar, eyiləri yaralar.
-kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın qarası. (kötüyə yanaş qarası, yoldaşın, qazana
yanaş qadası).
-sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz)
-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi
yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə.
muxalif)
-iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.
-saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq: azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq.
sasıqmaq. sarsıqmaq.
-tez, kötü yapılan iş: salsırı. sürsat. başdansovdu. yaxma bulamac. - yaxma
bulamac otağı boyamış.
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-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)
-yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir. (yoşqarışlı: xoşqarışlı. uyumsar. optimisit.
xoşbin). (iygərir: iyi sayır)
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.
-kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı
bir daş qoyur hər bir yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit).

-amac arac qarışmaz, eyku kötü yarışmaz. (eyku: yaxcı).
-kötü kişi: qaylıq. qayluq. pis diləkli, niyyətli. yamanlıq istəyən.
-dəh kişinin savuni, qayluq kişi bəllədər. (dəh: dəng: doğru. aman). (savuni: xəbərin).
(bəllədər: deyər. əyn edər).

-kötü, işe yaramaz: soyha.
-hər nəyi kötü, pis görmək, saymaq: yamanzınmaq. yamansınmaq. çıpıtsınmaq.
heç nəyi onaymamaq.

-kötü, pis iş: yamanış. yaman iş. (bozəhkar). -yamanışlıdan uzaq dur, düşman
gördün duzağ qur.

-kötü, pis işlidən: yamanışlıdan. yaman işlidən. (bozəhkar). -yamanışlıdan uzaq dur,
düşman gördün duzağ qur.

-yava, kötü, pis olan: yavuz nərsə.
qötübaşlı

kötübaşlı. kötümçül. neqətivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına,
kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit).

qötüq

kötük. 1. püştənik. götlük. daban. dabanlıq. salqı. salığ. saxlaq. saxlat.

saxlanıq. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. sarnıc.
sarınc. sarış. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc.
yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat.
yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc.
dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq.
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duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq.
arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə.
yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
1. təpək > təvək. örs. sindan. 1. göt. götlük. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl.
qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc.
köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa.
oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam.
qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. doğu.
damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans. 1. kütük. oturqa. kəsilən ağacdan
yerdə qalan bölüm. 1. kütük. kimlik. sicill. 1. kütük. oturğaq. ana oturağ,
dəfdər. saltıq. səbt, əsnad dəfdəri. 1. kütük. qalın, yoğun olan nərsə. 1. kütük.
kütüklük. kötüklük. saltıq. oturqaq. səbt, əsnad güdüsü, idarəsi. dəfdəri kolli
səbt. 1. kütük. dalıq. qalıq. daban. (sırt. dal). göt. arxa. oturqac. otruq. ortuq.
ortucaq. ortcaq. ortmıq. ortamıq. oturamıq. otramıq. yastan. yasta. 1. kütük.
sox. suş.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-mutuq kötük: uğur uçur. yaxcı pis. koruz. korus. koruc. korunc. qoruq koruq. qutuq
koruq. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna.

-kök olda, kötük olma.
qötüqay

kötüqay. girtüc. bədəxlaq. {# sun: sum: ( < savın). yaxşıqay. uysal. yıpaş. ipəş.
suyşuq. sulu. xoşəxlaq. xuylu. -yıpaş balam}.

qötüqızıl

götüqızıl. quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən. sınğın. singin. sısqa. kovlaq.

kovlaş. korlaq. korlaş. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. qalıb. qalba. qalva.
qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız.
qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə.
gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz.
sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. uysan. oyasa. oysal.
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kütüklük. kötüklük. kütüklük. 1. kimlik, sicill işlərinə yetişilən yer. 1. kötük.

saltıq. oturqaq. səbt, əsnad güdüsü, idarəsi. dəfdəri kolli səbt. 1. çökütlük.
fişənglik. fişəhlik.
qötülə

kötülə. yavla. yavala. -yağunu yavla, dosduvu yağla. (yağunu: düşmanı).

qötülənmək

kötülənmək. ısızlanmaq. ıysızlanmaq. iysizlənmək. sapqınmaq. şərurlanmaq.

qötülər

-dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir.
(dönəmiz : öğnümüz. zamanamız).

qötülərtən

-kötülərdən yaxcılığı umarsan, toxmaq başda çomağıvı yığarsan.

qötüləşmək

kötüləşmək. 1. sınğmaq. fənalaşmaq. durumu pozulmaq. unutulmaq.

yalnalmaq. 1. sınmaq. fənalaşmaq. durumu pozulmaq. hafiflənmək. alçanmaq.
qırılmaq. mahvetmək. vazgeçmek. feragat etmek.
qötüllüq

kötüllük. 1. köküllük. kotulluq. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq.

qocurluq. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük.
gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik. 1. yavalıq. pislik.
-kötülük dışarda değil, kişinin içindədir. (kişinin: adamın).
-kötülük çürüyən bir tuxum deyil, əkənin qaşına yəşərib çıxar.
qötülüyə

-olduğu durumdan kötülüyə üz tutmaq: yenğsəmək. yensəmək.
-yoxdu gücün eyləməyə yaxcılıq, olsun gücün kötülüyə yox demək!.

qötülüyü

-kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan:
savaq. sədəqə.

qötümçül

kötümçül. kötübaşlı. neqətivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına,
kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit).

qötümək

götümək. sürmək. -bu soruları bir kərəlik sürün bitsin.

qötün

-baş götün bir yerə yığmaq: tutuzdurmaq. quraşdırmaq.

-götün iki tayı: yamuz. yanuz.
-yalpıdaq minilsə at, götün bağlar qat (pinə) {yalpıdaq: lüt. yar qoraqsız. qaraq
yaraqsız. (zin o bərgsiz)}.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-götün görən baş gözünü qurtlamaz.
-şələxdə ( < sələxdə. salağda) götün işə verməyən: salpığ. səlpik.

qötünə

- götünə girmək: quyruğun braxmamaq. dinc ötürməmək.
-götünə girmək: quyruqlamaq.

qötünü

-dinlə kötünü, itir özünü. (yamanın sözün boş ver).

qötünvərən

götünvərən. götvərən. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. sıçıq. göt.

hemoseksüel.
qötür

götür. kütün. köşşək. çözzək. köçəl. qıca. qarqıdalı kötüyü.
- saldınsa bul, qoydunsa götür, qaçırdınsa tut.
-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa).
-yatır götür: kan. xəznə. -el elə bilir ki yatır götür vardır. -bu gedərə yatır götürdə
dayanmaz.

-qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala. {yasamal: yasmal. yasdar.
(yassar): dağ döşü}.

qötürə

-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

qötürəq

götürək. götürü. durmuş. dumruş. tumruş. dərbəs. dərbəst. -bir dumruş araba
tut gəl.

qötürən

-dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım.
sıldırım. kəsmən. seldırım.
-hər nəyi soyuğa sürən, götürən: soysür. soğsür. soyuğqanlı. -soysür uşaqla
oynamaq qolay değil. -o soysürün biri, danla dinlə, qılı belə təprəşməz, heç nəyinə
değil.

qötürər

götürər > götər -yetimə bir tikə ver, ikincisin özü götər.

qötürərəq

-incə lay, qat götürərək nərsəni işləmək, incətmək: yortunmaq. yontamaq.
yonğamaq. tortunmaq. tortuşmaq. rəndələmək. -ağac tortunmaq.
-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.
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götürmək. 1. seçmək. edmək. - onu paşa götdülər. - siz hançın götürürsüz. qoğub gedə edgənlər: qoğalayıb gedənlər: qoğalamaqda olanlar. 1. sanmaq.

ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək.
duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək.
saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq.
güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan
onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki
onadın. 1. tutmaq. -otaqları gen tut: götür. -o hər eşitsə özünə tutur. -qarnını çox
gen tutur, hər nə gəlirsə utur. -gediri sıx tutsan, gəlir sıxılmaz. -ipin yoğunun tutanda
var, uzununda. 1. tutmaq. basmaq. -sel tutdu. -yağış tutdu. -hər yanı su tutdu. 1.

toxdamaq. dözmək. tutsunmaq. çəkmək. dayanmaq. durmaq. 1. daşımaq.
daşınmaq. -güclü sel hər nə daşıyır. 1. yenmək. yemək. qatlanmaq. dayanmaq.
içinə çəkmək. daşımaq. təhəmmül edmək. tutnulmaq. qəbullanmaq. anlamına
gəlmək.
-əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq: saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq.
çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. yamamaq. qoşub bütünləmək.
-son damcısına dək nərsəni bir yerdən götürmək, axıtmaq, ağdarmaq: sırqırmaq.
sıyırmaq. sirgirmək.
-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya.
(güv: yağış suyu yığışan çuxur)
-kəndi ilə götürmək: salmaq. - yanında (üstündə) pıçağ salma.
-bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək: bir işi ilkin kərə görmək. saçınmaq.
saçdamaq. süfdə edmək.
-özünə götürmək: salınmaq. özü üçün qoymaq, ayırmaq. - onda ikisin salınır.
-yoldan götürmək:saldamaq. satlamaq. salınğlamaq. təmizləyib, dəf edmək. acımadan qarşına çıxdığın saldadı.
-qoğarıb götürmək: savallamaq. sürtmək.

-aradan götürmək: dalamaq. bərtərəf edmək. -güclükləri dalayan kimsə.
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-bir tikə götürmək: qayıntı yapmaq. atıştırmaq. aclığını bastırmaq.
-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.

-cumub yerli dibli siyirmək, götürmək: süpütmək.
-ülgü, ölçü götürmək: durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq.
qötürməz

-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.
-doğru kişi versə sözü ötürməz, heç bir kölgə artıq boya götürməz.

qötürü

götürü. 1. götürək. durmuş. dumruş. tumruş. dərbəs. dərbəst. -bir dumruş
araba tut gəl. 1. götrü. götürü. tap. tapaq.
-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək.
yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq).

qötürüb

-özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək: sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti.
oğulluq. qızlıq.
-əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək: salbamaq.
sambamaq. samlamaq. sallamaq.

qötürülən

-sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən:
sağun. saun. yasa. qanun.

qötürülmək

götürülmək. savamaq. sapamaq. savrılmaq. sovrulmaq. bitmək. tükənmək. soğuq düşcək milçəklər savadı.
-bir araya götürülmək, gətirilmək: tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.
yığınmaq. -döğüşə tümənlər döğüşçü tökündü.

qötürülüb

-su götürülüb içilən yer: sulağ. suğal. suvat. sutav. sıvat. su başı. (abeşxor).

qötürüm

götürüm. küs. çüt. qıt. saqat. çotur. çolaq. çalaq. nərsənin bir yeri, bir qolu

işləməz, kəsik, naqis olmalıq.
qötürüş

götürüş. tanıtış. yanıtış. çanıtış. təşrih. (tovsif).
-su götürüş: su qabarcığı. su köpürcüyü. püsgə > fisgə.

qötüş

götüş. götvərən. yan tutmaz. ibnə.
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qötütən

-bir iyidən min eşit, min kötüdən birin yox.

qötüyə

-kötüyə yanaş qarası, qazana yanaş qadası. (kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın
qarası).
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.
-haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.
-qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq:qurumsaq.
-nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib,
qabaqkındanda kötüyə gətirmək: quşa bənzətmək. quşa döndərmək.
-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi
yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə.
muxalif).

qötüyü

-sancı kötüyü: sancı kötəyi: sancı çubuğu: 1. sancılanan heyvanın qarnına
iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ. 1. zəncəfil.
-üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).
-qarqıdalı kötüyü: kütün. köşşək. çözzək. köçəl. qıca. götür.

qötvərən

götvərən. 1. götünvərən. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. sıçıq. göt.

hemoseksüel. 1. götüş. yan tutmaz. ibnə.
qövbə

kövbə. küvbə. çömlək çeşiti.

qövbəz

gövbəz. güvbəz. govbaz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan. (#gümbəz.
gömbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan) .

qövcüt

kövcüt. yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaplavız.

yaplavıq. yaprıq. əprik. qartış. qocatış. gəvrək.
qövçəq

kövçək. 1. köçək. köçük. kövçük. kiçik. quzu. xırda. 1. kövçük. köçək. köçük.

dılaq. dəvə balası.
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kövçük. 1. köçək. köçük. kövçək. kiçik. quzu. xırda. 1. kövçək. köçək. köçük.

dılaq. dəvə balası.
qövəq

kövəg. kövəgə. yumşaq. sığ. açıq. köfül. kövül. yüngül. kavazaq. kağazaq. ayıl

sayıl. düşnüklü. rəvan.
qövəqə

kövəgə. kövəg. yumşaq. sığ. açıq. köfül. kövül. yüngül. kavazaq. kağazaq. ayıl

sayıl. düşnüklü. rəvan.
qövəl

kövəl. külbə. kövlə. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab. qorav. gümə.

gömə. goma. cümə. cuma.
qövən

-kövən kövəz: yoluğ ölük. əsgi püsgü.

qövərən

gövərən. gövəri. göğəri. göyərən. göğərən. gürtək. gurtax. göytək. göylağ.

göylük. gögrü. yaşıllıq. səbzə.
qövərənti

-ilk çıxan göy gövərənti: saçva. saçav. sağav. sağva.
-zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti: sıyırma. sıyırtma.
sıyırt. sıyrıt. sırıt.
-güzdə bitən ot gövərənti: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq.
payzalıq. payzatıq.

qövərəntitən

-göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək: salat. salğat. salaş.

qövərər

gövərər. gögər. cücərər . -yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər.

qövərətinin

-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən
yemək: sıxma. göy kükü.

qövərəz

kövərəz. 1. kövrəz. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey.
quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1.
kövrəz. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kovtan. bucaq.

qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. 1.
kövrəz. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. günəş görməyən

quytu, quyluq yer. 1. kövrəz. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay.
kovzey. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer. 1. kövrəz. quyaq. quysaq. quyey.
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quzey. quzay. kovzay. kovzey. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc. 1.

kövrəz. quytaq. quytu, dərin yer.
qövəri

gövəri. göğəri. göyərən. göğərən. gövərən. gürtək. gurtax. göytək. göylağ.

göylük. gögrü. yaşıllıq. səbzə.
qövərmək

gövərmək. 1. göğərmək. göyərmək. tapalamaq. təpələmək. cücərmək. 1.

sürmək. sürgütmək. gəlişmək. böyümək. -bu bərk toprağla, susuzluğla ağaclar
necə sürsün. -cücənin qanatları sürməyib balaca qalıb. -tanrı bağışlasın, uşaqların
nə gözəl sürmüşlər.

qövərtəsi

-yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi: saçar. saçavan.
sayavan. (> çadorvan (fars)}.

qövəs

kövəs. istək. həvəs. -bir nərsiyə qızqın istək, kövəs (həvəs) göstərmək:
yerikləmək. yeriksəmək. yersəmək.

-bir nərsəni almaq, yemək üçün qızqın istək, kövəs göstərmək: yenikləmək.
yeniksəmək. yeyiksəmək. yeysəmək.

qövət

gövət. 1. gövüt. göyüt. qırma. qırmac. qırmacıq. qutur. ehsan. kisə. parsa.

pursa. bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi)
verilən, yığılan para. 1. gövüt. göyüt. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qıy.
qıyıt. qutur. ehsan.
-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən,
yığılan paranı toplamaq: kisələmək
-dilənçilikdə alınan pul, bölük, yığılan gövət, ehsan, mə'rəkələrdə toplanan pul:
parsa. - parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq.

qövətli

gövətli. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. yaxımlı.

yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul.
qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.
qövəz

güvəz. gövəz. gürəz. görəz. könəz. çönəz. böyüklənmə. ulanma. bəğəniş.

bəğənic.
-kövən kövəz: yoluğ ölük. əsgi püsgü.
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kövgürənmək. kövgürləşmək. kovlaşmaq. kovlanmaq. uyuşmaq. qantallaşmaq.

hantallaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. təmbəlləşmək. gəvşənmək.
sustalmaq.
qövqürləşmək kövgürləşmək. kovlaşmaq. kövgürənmək. kovlanmaq. uyuşmaq. qantallaşmaq.
hantallaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. təmbəlləşmək. gəvşənmək.
sustalmaq.
qövqürlüq

kövgürlük. kövgürlük. kofulluq. koğulluq. kovulluq. koğluq. kofluq. kovluq.

kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət.
rəxavət.
-təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

qövlə

kövlə. külbə. kövəl. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab. qorav. gümə.

gömə. goma. cümə. cuma.
qövnə

-acar kövnə: acar köhnə: yenik gerik. (yenik: taza). taza yava (bayağı).

qövrəz

kövrəz. 1. kövərəz. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey.
quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1.
kövərəz. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kovtan. bucaq.

qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. 1.
kövərəz. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. günəş

görməyən quytu, quyluq yer. 1. kövərəz. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay.
kovzay. kovzey. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer. 1. kövərəz. quyaq.
quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz,

utuc, yutuc. 1. kövərəz. quytaq. quytu, dərin yer.
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kövsək. güvbəz. gövbəz. govbaz. içdən yuvarlaq oyuq olan. (#gümbəz.
gömbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan) .

qövşatlıq

kövşadlıq. savınlıq. savıni. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq. düz, açıq yer.

alan. meydan.
qövşən

kövşən. kovşan. yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}. bozqır. ova. dalaz.

(qumluq) bayır. qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı) yaba. səhra. biyaban.
dəşt. vəhş.
qövtaz

kövdaz. güdaz. başağrısı. - bu bir yandan bizə güdaz oldu.
güdaza vermək: ələ, lova vermək .

qövtəq

gövdək. tovalaq. toğdaq. göyüt boyalı, dadlı ətli yeyilən quş.

qövtələnmək

gövdələnmək. çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq. çağırlanmaq. yapılanmaq.

qövtəli

gövdəli. 1. göpdəli. göpülü. göplü. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı.

qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. qıtalı.
qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu.
boyqalı. heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun.
vicudlu. vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac. 1. tanqavay.
tənəvər. heykəlli. durğun. kündəli.
-pota, gövdəli, güdə olan: tosun.
-qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı.
boldaşlı.

qövtən

gövdən. 1. göpdən. güdən. gödən. qarın. qursaq. kovsaq. korsaq. mə'də. 1.
gövdün. kövdən. kövdün. küspə. köspə. çökbə. yağı, suyu, özü alınıb, artığı

qalmış nərsə.
qövtənin

-gövdədə kök salıb sürütlərin (qolların, tellərin) gövdənin hər yanına sala kəsəl:
sürütən.

-gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi: sorğıc. soğıc. zar. sar. -uşağ tərləsə
yapış soğıcları tez yanar: (yapış: iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük
yerləri).
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-iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri: yapış. -uşağ tərləsə yapış
soğıcları tez yanar. (sorğıc: soğıc: gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. zar.
sar).

-gövdənin qarından yuxarı çiğinlərə dək olan bölümü: yelkən.
-nərsənin, gövdənin yarısı: yarın. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). şəqqə.

qövtəsin

-idmanda, yarışda gövdəsin idmana qızdırmaq: saçaltı yapmaq.

qövtətə

-gövdədə butdan ayağa dək olan bölüm: sağan. saçan. satan. qıç. bacağ.
-gövdədə kök salıb sürütlərin (qolların, tellərin) gövdənin hər yanına sala kəsəl:
sürütən.

qövtətən

-gövdədən gəlişməmiş, cılız, arığ, sısqa, cürə qalmış: yandıq. yanıq. -yanıq
cocuq.

qövtəyə

-gövdəyə oturan geyim: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. daramdurul. yerinə tam
düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan.

qövtün

gövdün. gövdən. kövdən. kövdün. küspə. köspə. çökbə. yağı, suyu, özü alınıb,

artığı qalmış nərsə.
qövüq

kövük. köfük. koz. kovuz. qırıq. qoğuq. qovuq. qoyuq. qopuq. yararsız.

yaraşsız. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın
yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın.

qövül

1. gövül. göyül. ürək. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. qılınc.
qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat.
həvəs. 1. kövül. gəvək. kahıl. yatıq. yatuq. təmbəl. -yatuq kişi. 1. kövül. köfül.
yumşaq. sığ. kövəgə. kövəg. açıq. yüngül. kavazaq. kağazaq. ayıl sayıl.
düşnüklü. rəvan.

qövüllərtə

-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan, gənəlliklə
kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc. kövürgə.
istalakmit. istalaqmit.
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kövün. govun. kovun. yalağ. çanağı. oysar. 1. çalasər. 1. əl üz yuma üçün

dəlikli daş, kaşı qab. dəsşuyi. 1. qorun. tökülən bulağın sıçramaması üçün
altına qoyulan çuxur, dəlikli daş.
qövürqə

kövürgə. sorquc. dikit. kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik

biçimlərdə oluşan, gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş.
astalaqmit.
qövüt

gövüt. 1. gövət. göyüt. qırma. qırmac. qırmacıq. qutur. ehsan. kisə. parsa.

pursa. bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi)
verilən, yığılan para. 1. gövət. göyüt. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qıy.
qıyıt. qutur. ehsan. 1. gövüd. göyüd. töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat.
qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım. aşqal. daşqal. dışqal. qazurat.
qazırat. qazıranc. qazranc. qazrac. qazraş. zibil.
qöy

göy. göyək. yaş. (yuş).

-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.
(alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş).

-o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi.
-göy suyut. (suyut: suvut. süyüt. boya. rəng).
-süypgi göy. (supgi: süypgi. subəki. suvaki. su kimi açıq tözlü, boyalı).
-dumduru, çox açıq göy, hava: sütülman.
-ortaya qoy: tanıt. açıqla. -tanıtmadı. -tanıt baxalım. -tanıtmasan ağrıvı, çəkən
olmaz qayğıvı. -tanıtdıran tanışdı, tanıtmayan azışdı.

-yer göy tanrısı: tənqir. tonqur. tanqır.
-qaşları qara gözlərı göy, acığın gəlir dur mənı döy!.
-göy bulut : bürküt. -çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz, yel əsməyincə
açılmaz: tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz.
-köyə gedmə kim, köy əri kor edər. (köyə: bala yer). (kor : qanmaz)
-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən
yemək: sıxma. göy kükü.
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-göy kükü: göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ
düzəldilən yemək. sıxma.
-həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran: həmməşə bahar.
göyçağay. göycəğay. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
-zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti: sıyırma. sıyırtma.
sıyırt. sıyrıt. sırıt.
- sav göy: bulutsuz göy. {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.
-göy üzündən böyük qəfəs bir quş üçün qurulmaz.
-göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək: salat. salğat. salaş.
-göy gurultusu: gürdürbaba. gürdürdəvə. gürdürək.
-ilk çıxan göy gövərənti: saçva. saçav. sağav. sağva.
- göy qatı: kürsü. kürsi. qursı.
-üç qanatlı yoncagillərdən, yeməyi yapılan bir göy: quşəkməyi.

qöycə

-göycə biçimli yaba alça : keçi yemişi.

qöycəqay

göycəğay. göyçağay. həmməşə bahar. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin

itirmədən qalan, duran. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
qöyçaqay

göyçağay. göycəğay. həmməşə bahar. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin

itirmədən qalan, duran. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
qöyçəq

-hər nəyin incə, göyçək, körpə olanı: yaşar. -sənə bir yaşar pişik almışam. -yaşar
güllər. -yaşar uşaq.

-ağzı göyçәk yüngül, yersiz danışan: yuağız. ağzı yufa. ağzı açıq, yırtıq. söz
tutmayan.

qöyə

köyə. bala yer . -köyə gedmə kim, köy əri kor edər. (kor : qanmaz)
- yerə vursan göyə səkrəy: çox qımıldağan, şuluğ uşaq.
- qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu: saqqal. qarqıdalı saçağı.
- göyə sağuran üzündə yığar. (sağuran: tüpürən) .
-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək.
yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq).

-tüpür göyə, topar üzə. (topar: yığ).
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qöyəç

göyəç. kovac. yelək. qabağı açıq, ilməkli, qolsuz üst geyimi.

qöyəq

göyək. göy. yaş. (yuş).

qöyərçin

-göyərçin tavlası: uşaqların birbiri üstündən atlayaraq oynadıqları oyun. (tavla: tovla.
taqla. mallaq).

qöyərən

göyərən. gövəri. göğəri. göğərən. gövərən. gürtək. gurtax. göytək. göylağ.

göylük. gögrü. yaşıllıq. səbzə.
qöyərmək

göyərmək. 1. gövərmək. göğərmək. tapalamaq. təpələmək. cücərmək. 1.

tutmaq. cücərmək. gəlişmək. qalxışmaq. sürgünmək. yaşğırmaq. 1.
göysərmək. sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq.
yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd. rovnəq.
nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli
bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə işlərimiz
daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

-bərk nərsiyə dəğərək əzilmək, göyərmək: süttülmək. sürtülmək. -düşüb qolü
süttüb.

qöyərmiş

-göyərmiş əkində yanığ, çor, boş qalmış yer: yaxaluc. yahaluc.

qöyərtmək

göyərtmək. yaşartmaq. -yağdı yağış ot otlağı yaşartdı,.

qöyqövərənti

-göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan yemək: kükü. göygü.
göykü.

- solmuş göygövərənti: solşuq yaşıl. (soluşmaq. solşumaq. solaşmaq. solşamaq).
qöyqöz

göygöz. dənizgöz. çaxırca. çaxır.

qöyqü

göygü. göykü. kükü. göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan

yemək.
qöylaq

göylağ. gürtək. gurtax. göytək. göylük. gögrü. yaşıllıq. gövəri. göğəri. göyərən.

göğərən. gövərən. səbzə.
qöylərizə

-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan
göylərizə.
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göylük. gürtək. gurtax. göytək. göylağ. gögrü. yaşıllıq. gövəri. göğəri. göyərən.

göğərən. gövərən. səbzə.
qöynəq

-sarıköynək: sarısərçə. sarduvac. sağduvac. sərduvac. bülbül. qənarə.

qöynəyi

-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.

qöynüq

göynük. yaxı. yanığ. qırın. diləş. diləniş. şikayət.

qöysəqçi

köysəkçi. yerikləyən. - boylu qadın yeməyə köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı
olur.

qöysəmək

köysəmək. küysəmək. 1. könləmək. könükləmək. istəmək. - boylu qadın yeməyə
köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı olur.

qöysərmək

göysərmək. göyərmək. sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb

budaqlanmaq. yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş.
rüşd. rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik
bazar: rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). gündən günə işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

qöysüq

göysüq. 1. göyüt. göysüt. kiçik körpə. sağraman. sağran. sağır. səğir. sütəmər.

1. göyüt. göysüt. körpə. yayaq. naşı. -yayaq qalmaq: dalı, geri qalmaq. -işdən
yayaq qaldıq. -yığvadan yayaq qaldıq: yığvıya, yığıncağa, cələsiyə yubandıq.

qöysüt

göysüt. 1. göyüt. göysüq. kiçik körpə. sağraman. sağran. sağır. səğir. sütəmər.

1. göyüt. göysüq. körpə. yayaq. naşı. -yayaq qalmaq: dalı, geri qalmaq. -işdən
yayaq qaldıq. -yığvadan yayaq qaldıq: yığvıya, yığıncağa, cələsiyə yubandıq.

qöytə

- sevincindən yerdə göydə duramamaq: qutruşmaq.

qöytəq

göytək. gürtək. gurtax. göylağ. göylük. gögrü. yaşıllıq. gövəri. göğəri. göyərən.

göğərən. gövərən. səbzə.
qöytəqilər

-əldəkilər sayılmır, göydəkilər alınmır. (sayılmır: dəğərlənmir).

qöytəqini

-əlindəkin saymıyan, göydəkini alanmaz.

qöytələn

göydələn. 1. dımığ. dumuğ. (durmuğ). bürc. 1. sırıc. sıroc. sıruc. sığuc. asiman

xiraş.
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-arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar,
ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.
-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək
nərsələr: sırsır. sırsıra.
-yıxmağıvı göydən, yıxıldığın yerdən gör. (yıxıldınsa yerdən gör, yıxdınsa göydən).

qöyü

-acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz. (duruqlayar:
ölçülər).

-bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar. (talvırar çırpınar).
qöyül

göyül. könül. 1. istək. həvəs. -içimdə ölmüş artıq qalmamış könül, gömməyə
bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül: göyül. istək. həvəs). 1. gövül. ürək. gürəlik.

guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş.
uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.
qöyüllənmək

göyüllənmək. könüllənmək. barımsımaq. istəmək. yerinmək. yersinmək.

qöyümtül

göyümtül. savzavar. sovzavar.

qöyüt

1. göyüd. gövüd. töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı.
qırcıq. qırqım. qığqım. aşqal. daşqal. dışqal. qazurat. qazırat. qazıranc.
qazranc. qazrac. qazraş. zibil. 1. göyüt. göysüt. göysüq. körpə. yayaq. naşı. yayaq qalmaq: dalı, geri qalmaq. -işdən yayaq qaldıq. -yığvadan yayaq qaldıq:
yığvıya, yığıncağa, cələsiyə yubandıq. 1. göysüt. göysüq. kiçik körpə. sağraman.

sağran. sağır. səğir. sütəmər. 1. gövət. gövüt. qırma. qırmac. qırmacıq. qutur.
ehsan. kisə. parsa. pursa. bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət,
ehsan sədəqə kimi) verilən, yığılan para. 1. gövət. gövüt. saçı. saçış. atağ.

adağ. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. qutur. ehsan.
-göyüt boyalı, dadlı ətli yeyilən quş: tovalaq. toğdaq. gövdək.
qöz

göz. didik. titik. tetik. güdücü. qılavuz. -didiksiz baş uzaq gedməz.
- üzgöz: sırsüm. sırsım. sırtım. sırsiyim. qaşqabaq. sir sifət. - sırsürümün sallma
belə. - bu geyimlə qaraçı sırsiyim tapbısan.
-incə göz ələk: sil.
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-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma
-göz yolu uzaq görər ayaq yaxın.
-kişi görkü söz, ocaq görkü köz. (görkü: yaraşığı. gözəlliyi)
-üz görkü göz, ər görkü söz. (görkü: gözəlligi)
-yaman yoldaş yol üsdə, yanmaz kabab köz üsdə. (yol üsdə tanımazla yoldaşlığın
sonu, çoğun pis bitir)
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-göz yaşı yaşıtmaq, tökmək: sıxıtmaq. sığıtmaq.
-göz yaşın sıxma: sıxıt. ağlama.
-iç yanmasa, göz yaşmaz. (yaşmaz: yaşarmaz) .
-iç yanar, göz yaşar. (yaşar: yaşlanar) .
- iç daşırsa, göz yaşar.
- göz yaşması iç yanmasın yansısı.
- ürək daşsa, göz yaşmaz. (yaşmaz: yaşarmaz)
-iç daşmasa, göz yaşmaz.
-üzgöz sallamaq: somutmaq. tomutmaq. sumutmaq. büzütmək. küsgünmək.
-üzgöz sallayan: somutqan. tomutqan. sumutqan. büzütgən. küsəgən.
- göz yaşının sel kimi axması: seləv yaş. (# seləv: seləğ. sələv. sələğ. salav.
salağ. sel. səl. sal. ağır axın).
- sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış.
-göz vurmaq: gözün qapağı atmaq. səyirmək. sayımaq. sayırmaq.
-göz vuruşmaq: səyrişmək. sayışmaq. sayrışmaq. göz qapağı atmaq.
-göz yaşın sağarcasına tökmək: seləmək. sığlamaq. sığqamaq. sağqamaq.
-bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (bulnar: əsir edər). (xumar gözlər əsir
edər məni). (solas: ( < solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur)
-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz)
-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.
-göz yaşın sıxıb tökmək: sığdamaq. sıxdamaq.
-göz, pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə: sıyrım. sıyırım.
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sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-gözsıxmaq: göz süzmək. göz qısmaq. - gözsıxıb baxa qaldı.
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa).
-bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə yuxusun almaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq.
mürgülənmək. yüngülcə yatmaq.
-göz olmaq: saxlamaq. baxmaq. - hər nəyi saxlamasan əriyib itib gedər.
-göz yaşı tökmək: sağınmaq. - bulmuş dəngi saxarsın, ağrın ona sevingil, barmış
(gedmiş) dəngə (mala) sağınma, azraq ona öküngil.
-səlivər mala göz tikən, alıvar maldan qalar. (alıvar: almalı) (səlivər: salıvar.
səlləminə. yiyəsiz. ıssız).
-göz tikmək: sallamaq. salğamaq. əl qoymaq. - niyə buna sallamısan.
-göz, əl qoymaq: salmaq.
-itigöz: iti baxış. quşqözü. quş baxışı.
-od, köz, kül kürəyi: kürəğiş.
-acgöz: dargöz. sox. soxu. soxağ. soxatay. acman. acaman. tamahkar. həris.
-acgöz: sox. soxu. susuq. süsük. süyük. - sox ər. (# tox: göztox).
-göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi: düz cızqı doğrultusuna,
gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).
-göz yaşın sıxmaq: sıxıtmaq. sıxlamaq. (gözsıxıtmaq) ığlamaq. ağlamaq. ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq.

-açığgöz: . səkə. (səçə) sıva. saysığ. ayıq. - bu gecə yolun gözləyib səkə yatdım. saysığ kişi. - saysığ yağdayda: ayığ durumda.
-üzgöz: üzüş. üsbaş. bürgək. duruğ. durğ. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış
qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük.
yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. libas. qiyafə.
rukeş. puşeş. sətr. kisvət.
-pisgöz: sox. soxu. soxağ. soxatay. bədnəzər.

-açıqgöz: didik. titik. tetik.
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-üzgöz: üstbaş. zahir. (# içalt. içat: batin).
-bu qıssa yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. (sürgən: yörgən. iritli. irtə. yorqa. yeyin. iti.
hızlılı. əcələ. acil. tələsik).

-göz gəzdirmək: göz salmaq. sozlamaq. süzləmək. süzürmək. sezirmək. bir qarab
qoymaq. nəzər salmaq. bərəndaz edmək. -öncə sozlayıb sonra girdi.

-açıqgöz: soruq. soruğ. diqqətli. duyqulu. içli. -soruğ başlı. -soruğ qılıqlı.
-göz vurmaq: göz dəğirtmək: soxnulmaq. soxlanmaq. soxataylıq, bədnəzərlik edmək.
-sövüklü göz: sızık. zırzır. yerli yersiz ağlayan. yaşlı göz. -yaşlı göz: sövüklü göz.
sızık. zırzır. yerli yersiz ağlayan.

-suyu axıb, göz oyuğu sökük, boş qalmış görməz göz: soqur < suyqur. sökür.
korqu.

-suyu axan göz: sumarıq. yaşlı göz.
-göz tikmək: süzləmək. -başın salıb yeri süzləyib durdu.
-göz uğramasın: göz dəğməsin.
-acgöz: sürtük. sürbet. sırbit. sırtıq. arsız. üzsüz. (üzlü) süvəyin. sövəyin. süyəsin.
söyəsin. susağın. tamahkar. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun. söksi.
tamahkar. doymaz. acman. azman > azmənd. həris. təmma. sox. soxu. tamahkar. -bu
soxla alver eləmə. -soxu ilkin özü soxulur, sonra soxuluğu: kişinin keşəsi (nəfsi) işdə
bəllənər.

-dargöz: süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun. pəxil. ləim.
-dənizgöz: çaxırca. çaxır. göygöz.
-göygöz: dənizgöz. çaxırca. çaxır.
-göz ucquru: göz alanı (meydanı).
-göz yumduğun açmaz gözü. (saymazdığın soru çözülməmiş).
-iç göz özü, baş göz üzü görür.
-gözün açdın ‘’doğdu’’ dedilər, gözün yumdun ‘’öldü’’ dedilər, göz qırpışa ‘’ömür’’
dedilər. (mevlana).

-göz alanına çarpan nərsələr, yerlər: töküz. tökəz.
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-əl uzanar, ağız yeyər göz utanar.
-qaş üsdə göz yaparlar, atdan salıb ad yaxarlar.
-acgöz. -acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.
(duruqlayar: ölçülər).

-göz qoymaq: tıxışmaq. tıxıymaq. tıxıt vermək. fikir vermək. diqqət edmək. -işlərində
tıxış biraz. danışdın dilivə tıxış.

-yaşıq göz: ağlar göz.
-göz yetirmək: göz qoymaq. baxmaq. (yetirmək: qoymaq).
-dəğirmana dən tökülən göz: çan. yalağ. çalağ. çanağa oxşar hər çeşit qab.
qözçaqartan

gözçaxardan. sıxqa. > sikkə. sikgə. səqqə. tərs. öcət. inad. -səqqəlik eləmə.

qözçü

-üzgözçü: bəzəkçi. örtbasırçı. suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı.

qözǝ

-təpilirsə saman gözǝ, od vurma samanlığa. (bitinə qızan, donun yaxmaz). (soxulursa
çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə).

-gözə çarpan: dalat.
-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.
-gözə gəlmiyən, çarpmayan: silik. cüzi'. önəmsiz.
- gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək:salğım olub görünmək. xəyal miyal görünmək
-gözə çarpılır: sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gizli, örtülü olmayan.
bəllənir. ehsas olunur durumda.
-gözə çarpılırlıq: sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. gizli,
örtülü olmamazlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq.
-gözə soxmaq, dürtmək: satmaq.
-çevrəyə görə gözə çarpan dək dəğişik, marağlı olan nərsə: sırboyaq. sığboyağ.
sığbodağ. orijinal.
-gözə çarpmaq: sıyıtmaq. sırıtmaq. yamaq olmaq. tutmamazlığı, yaraşmazlığı,
uyqunsuzluğu açıqca görünmək. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində
sarı sırıtır.
-gözə soxmaq: saypamaq. saypatmaq. - mal davarın (dövlətin) saypamaq.
-gözə çırpan: yalabıq. çalabıq.
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közək. közənək. köznək. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül.

göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. buraz. burat. həvəs.
qözəqən

gözəgən. görəgən. güvəgən. güvey. güveyi. güvəy. güyəv. kürəkən. körəgən.

gəv. giyev. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. -giyev var eli öğünər,
giyev var elə öğünər.

qözəqən

gözəgən. görəgən. yaraş. gözəl. yoğlaz.

qözəqsi

gözəksi. gözləyici. güdükçü. çaçarın. çançan. qulpçı. qılpçı. qıpçı. taxılan.

taxılqan. soxul. fizul. maraqlı. könüllü.
qözəl

gözəl. 1. suy. 1. yaraş. yoğlaz. görəgən. gözəgən. 1. düşür. olur. yaraq. yaxar.
1. görkəmli. siyinli. sinliş. boylu. əndamlı. 1. qəzal. gəvəzn. söğün. maral. 1.

satanğ. qəşəng. 1. saya. sayağı. sığıl. sığın. sıyıl. sıyın. qəşəng. sulum. yaxcı.
- çox sığıl uşaq. 1. oxşuncuq. qolçaq. -quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq
(oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular böyüdükdə tərsləşirlər).
- gözəl bol: salqın sayqın. bolluq açıqlıq. şən huzurlu. (salqın: geniş. enli. engin.
açıq).
-gözəl geynişli: satanğ. alaçam. arsat. yanıq. süslü. darat. daraş. şik. nəzif.
- nə gözəl ki: yaxşıdır ki.
-yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu: söğüt. söyüt. söyümlü. sevimli.
-ən gözəl bəzək gözəldə gərək.
-gözəl, görklü ördək çeşiti: sona. soyna. söynə. sevnə.
-işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz: sıxqa. > sikkə. sikgə. saz.
- o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
- çox gözəl: sözü yox. yoğlaz. heç kəsirsiz. mükəmməl.
- gözəl qonuşmaq: dür saçmaq. sür saçmaq.
-ən gözəl üstün seçim güclülük: sağbəğəni.
- içməli, gözəl su: sağ su.
-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.
-çox gözəl. başqa. ə'la.
-gözəl yaşam sürmək: sağırmaq. sağurmaq. kef, ləzzət, hal aparmaq.
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-gözəl qarşılamaq, pəziralıq, istiqbal edmək: uğurmaq. uyğurmaq.
-gözəl, əti dadlı olmayan: usuz. (ısız). duzssuz. -ona yanaşma, usuzun biridir.
-gözəl, yaxcı av, tikə, luqmə: yağlıca. dadlıca. iyicə. eyicə. -yağlıca dulluca: çox iyi,
gözəl, yeməli, dadlı.

-dal gözəl. {dal: tala. dala. çox. cüda (özbək)}.
-gözəl qoxulu nərsə, yer: süygən. xoşbu.
-xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü: tanat. danat. darat. yağat. çalat. parat. ışıqlı.
-gözəl, dadlı sözlü, danışan: yozan. ozan.
qözəlcəsinə

-sevə bilsən sev gözəlcəsinə, yorub acıdan, qırıb tökən sevgidən düşdüm.

qözələmək

-incələyib çözələmək, gözələmək: sınğılamaq. sınqalamaq. sınalamaq. sınıtmaq.
sınlamaq. sınamaq. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla.

qözəlin

-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

qözəlləmək

gözəlləmək. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq.

yartalamaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək.
qözəlləşmək

gözəlləşmək. sığaşmaq. sığşamaq. sıyaşmaq. sıyşamaq. yartışmaq. - nə
sığşamısan.

qözəlləştirmək gözəlləşdirmək. sığlaşdırmaq. sığqaşdırmaq. sıylaşdırmaq. yartalatmaq.
tovsifləndirmək.
qözəllətmək

gözəllətmək. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq.

sıyqatmaq. yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.
qözəlliq

gözəllik. 1. sür. (sırış. sürüş). 1. sulağlıq. sulalıq. saybırlıq. saybirlik. sapığlıq.

sapağlıq. savığlıq. savağlıq. yupağlıq. məlahət. səbahət. 1. yaraş. -gül yaraşı
özündəndir. -öz yaraşızdandır: öz gözəlliyizdəndir. ela.

qözəlliqlər

-sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.

qözəlliyi

gözəlliyi. görkü. yaraşığı. -kişi görkü söz, ocaq görkü köz.

qözəlliyi

-yol arac deməkdir. aracın gözəlliyi amacı alamaz.
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qözəlliyiztəntir gözəlliyizdəndir. yaraşızdandır. -öz yaraşızdandır: öz gözəlliyizdəndir. ela. (yaraş:
gözəllik).

qözəltə

-ən gözəl bəzək gözəldə gərək.

qözəmək

közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq.

ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.
qözəmən

gözəmən. kösəmən. kosaman. yoluq. yolqa. yolçu. qocaş. qılavuz. qapran.

aparan. burqan. sükançı. nərsəni yönətən kimsə.
qözənəq

közənək. közək. köznək. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül.

göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. buraz. burat. həvəs.
qözənəqli

-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.

qözənmək

közənmək. közəmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq.

ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.
qözər

gözər. damar. damarca. tək. təkcə. bircə. yalın. yeqanə. -damar gözər. -evin
damar uşağıdı. -damar güzər: güzəran. dolanacaq. -hələ damar güzərin necədi.

qözərləmək

gözərləmək. qaraş salmaq. nəzər salmaq.

qözətçiliq

-gözətçilik, görəv, mə'muriyyət sürəsi: . saxlo. - bir para ölkələrdə əsgərlik saxloğu
iki ildir.

qözətən

-gözədən, süzgəcdən keçirmək: sinciləmək. incələmək. incədən incəyə, özənlə,
umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq. tədqiq edmək.

qözətləmək

gözətləmək. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq.

umursunmaq. umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr
edmək. bəkləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq.
-özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq: sezinmək. seyinmək. > sinmək. - o geddi,
dönən değil, ardınca seyinmə.
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1. közətmək. yandırmaq. qazarlamaq. azarlamaq. 1. gözətmək. gözlətmək.
tikmək. dikmək. marağı, umuru, diqqəti çəkmək. gözü tikə qalmaq, tikib
durmaq. -bu qızın nəyi sizi tikir.

qöziylə

-adam qaynar söziylə, qazan qaynar köziylə.
-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə.

qözqəm

gözgəm: üfüq. -ölkə nədir. -əl çatılmaz arzuların, gözkəmdəki özləmlərin yatan yeri.

qözqü

közgü. küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. odu, külü, közü

qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək.
qözqü

közgü. maşa. -uzun közgü əl küyməz, varın çoxu, baş bıqmaz. (baş bıqmaz: baş
ağrıtmaz).

qözqülüq

gözgülük. gözüklük. gözlük. gözlük. gürvə. güvrə. tünlük. yelçək. yeçəkər.

baxca. pəncərə.
qözlə

gözlə. atur. ötür. muraat ed.

-bilisən sözlə, bilmisən gözlə.
qözləmə

gözləmə. sayğı. sayma. çəkləmək. sınlama. yoxlama. sərmələmə. baxlama.
-könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan:
əğri. yağu)
- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.

qözləmək

gözləmək. 1. sürəgənmək. 1. küymanmaq. gümanmaq. gümənmək. ummaq.

uymaq. bəkləmək. sarqınmaq. 1. sanamaq. təvəqqüü olmaq. mütəvəqqe'
olmaq. mütərəqqib olmaq. 1. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq.
bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək.
götürmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq.
sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq.
qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək,
onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. saxlamaq. salqıtmaq. uzun sürə saxlamadı. 1. sağlamaq. saxlamaq. riayət edmək. - qonşunun sayqısın
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saxla. 1. saxlanmaq. salqınmaq. durmaq. bəkləmək. - gedmə saxlan gözəlim. 1.

uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. dözmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq.
sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək.
sərişmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr.
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək.
(> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara
sezinmək.
-nərsə gözləmək:gözü olmaq. qarqışmaq. qaraqışmaq. (çəşm daştən). - mən heç nə
heç kimdən qarqışmıram.

-qaranlıqda aramaqdansa, yağtıda gözləmək, yer. (yağtı: ışıq).
-gözləmək, yaşamaq deyil.
-yeyibdə, durub dalın gözləmək: yeb durmaq.
qözləmətən

gözləmədən. sanamadan.

qözlənənlə

-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc,
fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq.
sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca)
çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik
duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

qözlənilir

gözlənilir. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. sanızlanır. sağnılır.

sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.
qözlənilirliq

gözlənilirlik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq.

sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik, olunurluq.
qözlənilməz

gözlənilməz. sanılmaz. güdünməz.
-gözlənilməz dəğişmə, sapış: təpgi. təpgü.

qözlənilməzcə -gözlənilməzcə, birdən dəğişmək, sapışmaq: təpginmək. təpgişmək. -durduğu
yerdə halı təpgişdi.
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gözlənilməzdə. yarağsızda. -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır.
(yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə). {dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti
yağında gör)}.

qözləniltiyintən -öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi, qatnaşığ, aralığ, qoşu, vəsilə,
vasitəsi olmayan, olmamazlıq: yala. yələ. sala. sadə. sıradan. adi. məmul. məmuli.

qözlənmək

gözlənmək. 1. saxat. saxatal. 1. saxlanmaq. saxatlanmaq. dayanmaq. 1.

sanağanmaq. sananmaq. güdünmək. güman edinmək. bəklənmək. intizarda
olmaq. müntəzir olmaq. təvəqqü'ü olmaq. mütərəqqib olmaq.
qözlənmətiq

gözlənmədik. əslən (olduqca) gözlənmədik. sap sanağanmaz. tamamən qeyri

mütəvəqqe' tərzdə.
qözlənti

gözlənti. umut. uymut. ümüd. ümid. küyman. güman. gümən. (> omid (fars)}.

bəklənti.
qözləntiq

-olduqca gözləndik:sap sanağanlı.

qözlər

-qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən
qutunmuş.
-o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi.

-uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl
(əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.

-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).

qözlərı

-qaşları qara gözlərı göy, acığın gəlir dur mənı döy!.

-gözləri dolma: suvacıq. sığacıq.
-çərxin, təyərin gözləri: yalağ. çalağ. -gözlə əlin yalağa keçməsən.
qözlərim

-gözlərim altı yeliksəyib. (yeliksəmək: şişmək). -cəndək suda qalsa iki gündə
yeliksəyib üzə qalxar.
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-gözü yolda qoyan, gözlətmə işi: umduru. -umduru iş gördünsə, yerinə gətir. görülməyən umduru iş, aldatmaqdır. -umduru sözlər. -gəlməməklə bizi umduru
qoydular. -qalmasın gözün umduru.

qözlətmək

gözlətmək. 1. bəklətmək. dözətmək. dözdürtmək. salıtmaq. sanıtmaq.

sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. süründürmək.
sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi
artıq. 1. gözətmək. tikmək. dikmək. marağı, umuru, diqqəti çəkmək. gözü tikə

qalmaq, tikib durmaq. -bu qızın nəyi sizi tikir.
qözləyən

-çox gözləyən kor olar, susuz yerlər çor olar.

qözləyəyiri

-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri
var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən) 1.

qözləyici

gözləyici. güdükçü. gözəksi. çaçarın. çançan. qulpçı. qılpçı. qıpçı. taxılan.

taxılqan. soxul. fizul. maraqlı. könüllü.
qözləyirəm

-daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm, bir xoş salığdan
yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).

qözləyu

- sağuq dolu gözləyu: gilas kimi dolmuş gəzləri.

qözlü

- süzük gözlü: qısıq gözlü: sıxıq gözlü. (sıxıq. süzük).
-gözlük silən: sapaçqı. (sapa: sayladan. təmizləyən).

qözlüq

gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. gürvə. güvrə. tünlük. yelçək. yeçəkər.

baxca. pəncərə.
- qurumlu gözlük: günəş gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük. (qurumlu:qurunlu. qurumsı.
quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu).
-acgözlük: dargözlük. acmanlıq. acamanlıq. soxatatylıq. soxuluq. soxağlıq. soxluq.
tamahkarlıq. hərislik.

qözlüyü

- günəş gözlüyü:tüstülü, tozlu gözlük. qurumlu gözlük. (qurumlu:qurunlu. qurumsı.
quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu).
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közmək. közəmək. közənmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq.

ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.
qözmüq

közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.

qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq.
odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
qözmüş

közmüş. közmük. köznük. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.

qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq.
odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
qöznəq

köznək. 1. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. gürdük. gurduq. gürdükmüş.

qordaq. kosdaq. cürdük. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma,
qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı. 1. közək. közənək.
gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım.
qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. buraz. burat. həvəs.
qöznəmək

köznəmək. küsnəmək. qızmaq. qalxmaq. atılmaq.

qöznü

köznü. közün. közük. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük.

qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.
qöznüq

köznük. közmük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.

qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq.
odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
qöznülüq

köznülük. közüklük. közünlük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc.

qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.
qöznüşmə

-yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq,
cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük.
kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.
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- gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.
-umut dündə, umut gündə, umuq gözdə olur.
-hər kimdə var öncəlik, sevsən onu gözdə tut. (öncəlik: bəğəni. tərcih).

qöztəqinmək

gözdəğinmək. göstəşinmək. güvənmək. qıvanmaq. övünmək. öğünmək.

öpünmək.
qöztən

-gözdən sal: atur. ötür. çözüt.

-gözdən yaş sağruqdı: gözdən yaş qoyuldu. (sağruqma: sovramaq. savramaq.
sağlamaq. sovlamaq. sarğalamaq. axmaq).

-gözdən, özəndən cayıran, əğirən: suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. qamıvçı.
(qapıvçı) duvağçı. (mastmalçı).
-yaşı gözdən tanı.
-nərsəni süzgəcləyib gözdən keçirtmək: sızırmaq. sezirmək. - yol sızrıldı: yol
tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı.
-gözdən keçirmək: sezmək. süzmək. altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa
çalışaraq baxmaq
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək.
(> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara
sezinmək.
- gözdən salmaq: 1. özənsizlik edmək. 1. gözdən qaçırmaq. 1. baxımsız bıraxmaq.
- gözdən keçirmək: yoxlamaq. maayinə, müayinə edmək.

qöztərmək

göztərmək. göstərmək. görsətmək. yansıtmaq. bəllətmək. bəyan edmək. izah

edmək. əks etdirmək. -bu işə görə düşüncələrin yansıtqılar.
qöztoq

göztox. tox. (#sox ər. (sox: soxu. süyük. susuq. süsük. acgöz).

qöztü

-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.

qözü

-baş gözü gördügün qulu, iç gözü duydügün qulu. (qulu: əsiri).

-göz yumduğun açmaz gözü. (saymazdığın soru çözülməmiş).
-avçı düşman kor olur, avçı dosdun gözü var.

-gözü açıq: tetik. didik. çevik. dəqiq.
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-gözü tikə qalmaq, tikib durmaq: tikmək. dikmək. gözlətmək. gözətmək. marağı,
umuru, diqqəti çəkmək. -bu qızın nəyi sizi tikir.

-gözü yolda qoyan, gözlətmə işi: umduru. -umduru iş gördünsə, yerinə gətir. görülməyən umduru iş, aldatmaqdır. -umduru sözlər. -gəlməməklə bizi umduru
qoydular. -qalmasın gözün umduru.

-yeniği güdən, gözü toxlu olur. (yeniğ: həddəqəl. lap az).
-yolu daşlı, qara qaşlı, özü yaşlı, gözü yaşlı.
-dan gözü. dan çağı. dan vaxdı. danağu.
-gözü açıq: öngörən. yavuz <> yubaz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar.
acqurd. laçın. yalçın. cəsur.
-gözü əllərdə qalan, könül toxluğu görməz.
-yetim gözü ac olur
-gözü açıq: savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. oxuğan.
savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı.
-gözü bərk: səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. utmaz. ötməz. həyasız.
-gözü tox: sınlı. sınığ. sinik. sinli. qanıqlı. salığ. salğın. salğun. qane'. - zənginlərə
görə yoxsullar sınığlı olur.
-gözü olan: umsuq. umutlu. umuq.
-gözü yol çəkmək: sakırmaq. ılqın yalqına düşmək. sәrab görmək. xəyala qapılmaq,
tutsuğmaq.
-odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. közgü.
- quşgözü: kiçik deşik.
-gözübağlı: quş. tez aldanan.
-quşgözü: 1. başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq. 1. piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik
deşikli bölüm. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə. 1. quş üzümü. 1. kiçik dəlik. 1. iri dəlikli ələk.

1. quş baxışı. itigöz. iti baxış.
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-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə:
sarap. sarab. sarqağuc.

qözüactan

-küpə gopdan, gözüacdan, his bağırdan ıraq. (küpə: qurralı. məğrur. kibirli.
mütəkəbbir) (gopdan: lovğadan). (hisbağırdan: öfgəli kimsədən).

qözübaqlı

gözübağlı. quş. tez aldanan.

qözüq

közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük.

qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.
qözüqlüq

1. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc.

qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani. 1. gözüklük. gözgülük. gözlük. gözlük. gürvə.
güvrə. tünlük. yelçək. yeçəkər. baxca. pəncərə. 1. gözüklük. nəzərlik boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük (nəzərlik): silkinək. sinilək.
sinəlik.

qözüm

-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
yox.
-getdi gözüm yarığı, qaldı ağın qarığı. (yarıq: ışıq). (qarığ: kölgə) (ağ günlərdən bir
kölgə qaldı).

qözümçıqtıya

- gözümçıxdıya salmaq: gürgələmək. bıqdırmaq. beziqdirmək. qoxlatmaq.
qoxulatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.

qözümtən

-üzümdən (gözümdən) itil: rədd ol.

qözün

közün. köznü. közük. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük.

qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.
- gözün sökətmək: gözün kor etdi. gözün tökdü.
-göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi: düz cızqı doğrultusuna,
gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).
-yad varında gözün var, ürək qısıq, gözün qapıq, əlin dar. (əli dar: qıtmır)
- gözün qapağı atmaq: göz vurmaq. səyirmək. sayımaq. sayırmaq.
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- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer,
toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).
-gözün saydam örtüyü: sızgək. süzgək. sürgək.
-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

-gözün açdın ‘’doğdu’’ dedilər, gözün yumdun ‘’öldü’’ dedilər, göz qırpışa ‘’ömür’’
dedilər. (mevlana).

-gözün yaymadan nərsiyə baxmaq: tutu baxmaq.
qözünə

-gözünə gətirmək: saçılamaq. imgələmək. sağınmaq. səğinmək. təsəvvür edmək. yuxuda belə bu günləri saçılayamazdım.

qözünlə

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini bir
çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə.
(qollu: çeşitli).

qözünlüq

közünlük. közüklük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc.

qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.
qözünü

-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı)

-götün görən baş gözünü qurtlamaz.
-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən)
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü,
sayma kimin yumar saxla gözünü.
-gözünü açdırmaq: seçitmək. aydınlatmaq. andırmaq. qandırmaq. anlatmaq.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü,
sayma kimin yumar saxla gözünü.

qözünün

-(gözünün ağı qarası sökülüb yei çuxur qalmış olan) soxur. çuxur. kor.
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-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır)
-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə.
(oxdu batar gözüvə: kor olarsan)
- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.

qrışmaq

- sözə qarışmaq: sözə qoşulmaq.

qu

-qaraqu: qaraquy. qaraquyu. (qu: quy: quyu) qaraoyuq. siyahçal.

qubalıq

qobalıq. qopalıq. quduruş. harlıq. azığlıq. vəhşilik.

qubat

1. qopar. qopat. qopur. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli.
canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük.
güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. qopar. qopat. yasız. sayqıdəğər. seçgin. kökcək. köksək.
köksük. əriş. ərin. möhtərəm.

qubbabiçimtə

-üstü qubbabiçimdə örtülü sin, qəbir: tomba. tombal. türbə. mozola. məqbərə.
zərih. aramqah. mərqəd.

qucaqınta

-birbirinin qucağında: yanaçı. qucuqucu.

qucaqlanmaq

sığınmaq. örtünmək. bağınmaq. yerlənmək. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq.
sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. - bu ikisi birbirinə
sığır.

qucaqlaşır

-gələnlə qucaqlaşır: ucraşanla qucraşır.

qucqal

qucral. 1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba.

qorab. qoşral. qoşqal. yatışma. yatışıq. yatsayış. sarpın. sarpun. ambar. 1.
qoşral. qoşqal. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab. gurab.
gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. ambar.
qucraşır

-ucraşanla qucraşır: gələnlə qucaqlaşır.
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- saqqalında kuf uçmaq, qurmaq: 1. qadın, ərkəyin gücün ələ alması. 1. birini etgisi
altına, ələ almaq.

-kuf uçmaq: kuf gedmək. (uçmaq: gedmək).
quflanmaq

kuflanmaq. səkinmək. səğrinmək. səkmək. yellənmək.

quhan

(kuhan (fars)} < güvən. küvən. güpən. güpər. hörgüc. örgüc. - iki güvənli dəvə.

quqsal

-qudsal yapı: muqəddəs yapı, bina. tapğac.

ququlub

-dağdan quğulub, dığırlanıb düşən daş: yoğuq. qoğuq. (ğəltanidə).

qul

1. qol. uyruq. quyruq. bağlı. kəndli. 1. tapıl. bəndə. əbd.
-tapduğun tapusunda, qul olduq qapusunda. (tapu: huzur. nəzd. məqam).
(tapduğun: pirin).

-tutqun aldın, qul satma, yağun oyaq, sən yatma: əsirivi qul kimi satma, düşmənin
oyaxdı, dur yatma.
-işləyəndə qul yalı, gəzikəndə bey yalı.
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

qulaq

yatışma. yatışıq. yatsayış. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq. gizlək. qoruq. qort. qorma.
qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət.
-ağızdan ön qulaq aç.
-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
-eşidən qulaq başın dardan qurtarmış. (eşitdiyin doğruca açıqlamış, qavramış kişi,
başın dara verməz).
-ilkin qulaq sonra sıra ağızda.
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.
-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.
- salpan qulaq: uzun, sallaq qulaq. (salpan:sallaq).
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- salpı qulaq. (salpı: aslaq. sarxıq).
- səprə quağ: yelpik qulağ. (səprə:səpər. saçağ. süfrə).
-sapar qulaq. (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq)
- atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan)
-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz)
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.
- qulaq salmaq: dinləmək.
-qulağ məməsi: salcaq. salancaq.
- qulaq, dinğ salmaq: dinləmək.
-qapalı qulaq: kar. sağır. saxır. sağur. saxur. ( < sağlamaq. saxlamaq).
-qulaq davı. qulaq zarı. qulaq pərdəsi. -ürək davı. (dav: incə dəri, pərdə).
-qulağ asmaq: tutmaq. -qaldı gücü şanı arxada, indi sözün onun tutar.
-qulaq uzatmaq: qulaq çəkmək.
-yavaşca, gizsin qulağ qulağa danışmaq: tıxır tıxır, pıxır pıxır, sosur sosur, pıçı pıçı
danışmaq.
-baş qulağ edmək: yubatmaq. yupatmaq. yopatmaq. burbatmaq. dalı salmaq
gecikdirtmək. girdələmək. curlamaq. başdan eləmək. -o işi yupatdi.

qulaqa

-yavaşca, gizsin qulağ qulağa danışmaq: tıxır tıxır, pıxır pıxır, sosur sosur, pıçı pıçı
danışmaq.

qulaqın

-dağda ular qurtları, at qulağın tavırdar. (tavırmaq: ititmək. tizitmək).
-qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü: sırqalıq. asqalıq.

qulaqıva

-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

qulaqlı

-kiçik qulaqlı olan: quşıq.

qulaqtan

-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).
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-bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı. {sıyrıtmaq. səyritmək. səvritmək.
savrıtmaq. sovrutmaq. sovutmaq. soğutmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq}.

-ağızdan ön qulaq aç.
qulbaq

qulbağ. qolbağ. qolqa. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. qatın (tikələrin birbirinə

qatılmasından oluşan nərsə. qıyınc. zəncir. séquence. catena (ingilis).
qulqutmaq

qulğutmaq. tapılamaq. ağırlamaq. pəziralıq edmək.

qullab

1. çəngəl. qaymaq. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. 1. qarmaq. -tor, qarmaq
(qullab), kəmənd kimi nərsə ilə tutmaq: qapdırmaq.

qullamaq

kullamaq. tutmaq. işlətmək. -kibrit olmasa çaxmaq tutarıq. -təxdə dəmir tutulmuş
qapı.

qullanar

-almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar. (almaz: almas).
(sanlanıbən: güman edilərək).

qullanım

kullanım. satış. ayin. dəsturuləməl.

qullanışlı

kullanışlı. suyuğ. qolay. rahat. -suyuğ yol. -suyuğ iş.

qullanmaq

qatınmaq. boyunsınmaq. tapınmaq. qapınmaq. yapınmaq. (sapınmaq).

qullə

ucğur. ucur. doruq. üstüc. zirvə.

qulluq

1. iş. görəv. tutu. servis1. minnətdarlıq, təşəkkür edmə sözü. - öz qulluğumu

sizə bildirməliyəm. - çox qulluq. - qulluq gərək değil, dəğməz. 1. salıv ( <
salmaq: sallamaq: qılmaq. döşəmək. uyqulamaq. başarmaq. icra edmək). servis.

xidmət. 1. salvaş. sarvaş. xidmət. 1. servis. -qulluq, servis yapmaq:sarmaq.
sarınmaq. sarılmaq. 1. tapıllıq. bəndəlik. əbdlik. ibudət. 1. tapın. -bəyə tapınmaq.

1. tapuğ. xidmət. -tanrı tapuğu. 1. qoluq. qarlıq > kalıq. ( < qar: əl). tutuğ. işləm.
aşlım. istifadə.
-tatına qulluq, belinə çulluq. (yada qulluq edən, eşəkə dönər).
-qatarda, uçaqda işlənən kimi, dolablı, çərxli, dolanan qulluq, servis satulu, mizi:
dolab.
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- savrı qulluq?!. başqa qulluq(sava: sova. savayı. savrı. sayrı. səyri. alahı. ayrı.
başqa. sayirə. saerə. qeyri).

qulluqa

qulluğa. tabaru. nəzdə. xidmətə. -o sizin taparu gəldi, bardı: o sizin qulluğuzda
hazir oldu. hizur tapdı. -sizin tabaru böləsi tapılmaz.

-böyük, qutsal kimsə, yerə gedmək (gəlmək) qulluğa, ayağa gedmək, gəlmək:
qatınmaq. təkinmək. təşrif edmək (aparmaq, gətirmək) müşərrəf, şərəfyab olmaq. -bəy
təkindi. -təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun.

qulluqçu

1. damlıq. evlik. qırnaq. arançı. yarançı. yançı. yarçı. nökər. 1. tapıçı. tapığçı.
tapuçu. tapuğçu. nökər. xidmətçi. 1. servisçi. xidmətçi. -gəzəgən qulluqçu,
servisçi, xidmətçi: salvac. salvaz. sallab.
-gəzəgən qulluqçu, servisçi, xidmətçi: salvac. salvaz. sallab.

-elgə (milli) dəğərlərə qulluqçu: elgişin.
qulluqlu

-bir nərsədə, qolda, işdə qulluğlu, sabiqəli olan: tapığlı.

qulluqsevər

tapuğsaq. xidmətquzar.

qulluqta

-qatda, qulluğda, hizurda, ziyarətdə, görüşdə, təşrifdə, şərəfdə bulunmaq:
təkinmək. teniğmək. hazır olmaq. ziyarət edmək. (buyruqsamaq. gəliğə, giriğə, görüşə
buyruq istəmək. bar, icazə xastən). -çar təkindi!. -o ölkəni qulluğuna təkindik.

qulluqtatır

qulluqdadır. təşrifi var.

qulluquna

-qulluğuna almaq: tutunmaq. -bir işçi tutun.

qulp

-qıp qoyan, qulp qoyan: sap salan.

qulpçı

qılpçı. qıpçı. çaçarın. çançan. taxılan. taxılqan. soxul. fizul. maraqlı. könüllü.
gözləyici. güdükçü. gözəksi. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti.
gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək.
girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz.
kəsəvzə. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. fizul.

qulpçılıq

qılpçılıq. qıpçılıq. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik. girqıclik. girintilik.
girnillik. girnişlik. girginlik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik.
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kəsəvzəlik. kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. soxulqanlıq.
soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
qulplı

-qulplı, dəmir fincan: quruşqa. kovuşqa.

qulplu

-uzun qulplu tava: sapılca.

qulpsız

-qulpsız gürüm: güdül. səhəng.

qulpu

-esgi küyzə, dövük qulpu man deyil. (çalışqanın yanılması man deyil).

qulu

əsiri. -baş gözü gördügün qulu, iç gözü duydügün qulu.
-işəyən qulu: sidgək. südgək. siygək. sitgək. işəgən. çox işəyən.

quluçqa

< qoruçqa. çəkingən. üşəngən. sınğın. singin. sısqa. kovlaq. kovlaş. korlaq.
korlaş. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl.

qum

-tutsa işin, qızıl olar əldə qum, batsa işin, qızıl əldə olar qum
-qutsuz quyuya girsə qum yağar.

quma

- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma
sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı
para, quma sınan suya tay gedir.

qumansız

gumansız. gümansız. xəyalsız. -dağlar başı dumansız, ərin başı gumansız (olmaz).

qumarlatan

xumarladan. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. süzgüdürən. süzdürtücü.

süzdürütcü. kefləndirən.
qumaş

-incə qumaş: yelxayı.

qumbultamaz

- daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz (daş salsan quyuya, bulduraman
(pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa).

qumər

kumər. kumrə. kuprə. kupər. tapu. təpü. təpi. xaral (yekə çuval) böyük küp, sələ,

sandıq, yəxdən.
qumrə

1. kumrə. kumər. kuprə. kupər. tapu. təpü. təpi. xaral (yekə çuval) böyük küp,
sələ, sandıq, yəxdən. 1. satqın < sağtın. küp. piyala. kasa. sağraq. qədəh.

quncayiş

quncayiş (fars) < qoncalış. sığar. sığım. həcm. zərfiyyət. - nə sığarda olsun. dərin sığar qab. - oğul sığımın çatan işə giriş. - sığarıq idiş: sığarlı idiş: oyumlu qab.
- gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.
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qunça

-aça (haça) qunça: törə. tumurcuk. tomurcuk.

quntaqta

-nadiri taxda görüb abbası qundaqda. (deyim). (eşib əşmiş, dünya görmüş).

quntuq

qunduğ. qonduğ. sığan. sifon. suyu birdən, iti axıtma üçün arac.

qunya

sağday. sayaq. sıyaq.

qupanmaq

qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq.
qopuşmaq. qopurlanmaq. qopurlaşmaq. gürələnmək. guralanmaq.
azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq.
yabanılaşmaq. vəhşiləşmək.

qupaşmaq

qupanmaq. qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq.
qopuşmaq. qopurlanmaq. qopurlaşmaq. gürələnmək. guralanmaq.
azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq.
yabanılaşmaq. vəhşiləşmək.

qupbul

gupbul. gupul. gupun. toxac. toxmaq. qopal. qopuq. güpbül. güpül. güpün.

güpük.
qupbullamaq

gupbullamaq. gupullamaq. gupunlamaq. toçaclamaq. toxmaqlamaq.

qopallamaq. güpbülləmək. güpülləmək. güpünləmək. güpükləmək.
qopuqlamaq.
qupər

kupər. kuprə. kumrə. kumər. tapu. təpü. təpi. xaral (yekə çuval) böyük küp, sələ,

sandıq, yəxdən.
qupquru

yanğıq. yanğuq.

quppultusu

-bir nərsə kütləsinin ayağ təpmə küyü, guppuldusu, səsi: topur.

quprə

kuprə. kupər. kumrə. kumər. tapu. təpü. təpi. xaral (yekə çuval) böyük küp, sələ,

sandıq, yəxdən.
qupturumlu

gupdurumlu. güpdürümlü. gürdürümlü. gurdurumlu. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac.

qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq.
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qızqın. qızışıq. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
qupul

gupul. gupbul. gupun. toxac. toxmaq. qopal. qopuq. güpbül. güpül. güpün.

güpük.
qupullamaq

gupullamaq. gupbullamaq. gupunlamaq. toçaclamaq. toxmaqlamaq.

qopallamaq. güpbülləmək. güpülləmək. güpünləmək. güpükləmək.
qopuqlamaq.
qupun

gupun. gupbul. gupul. toxac. toxmaq. qopal. qopuq. güpbül. güpül. güpün.

güpük.
qupunlamaq

gupunlamaq. gupbullamaq. gupullamaq. toçaclamaq. toxmaqlamaq.

qopallamaq. güpbülləmək. güpülləmək. güpünləmək. güpükləmək.
qopuqlamaq.
qur

1. qurşaq. quşaq. tuğ. girdə, həlqə biçimli bağlanan bağ. 1. qor. töz. döz. tüz.
düz. öz. təməl. timəl. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc.
kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq.
oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam.
cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc.
daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans. 1. gur.
təpən. odlu. iti. şədid. salşıq. çalşıq. tutac. tutaş. qərarlı. əzmli. inad. 1. gur.
gür. hirsli. dəli. qudruq. quduruq. 1. gur. gür. hər nəyin sıxlığı, tıxlığı, şiddətlisi.

1. gur. quruluş. bina. ocağ. salıq. saltav. salçav. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat.
bonyad. bünyad. nəhad. 1. gur. quruluş. formul. 1. gur. qutumsuz. uğursuz.
qarov. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. korba. çorba. koran. çoran.
bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx.
-gur saçlı: saçlağ.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-yamanışlıdan uzaq dur, düşman gördün duzağ qur. (yamanışlıdan: yaman
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işlidən. kötü, pis işlidən. bozəhkar).
-bol, gur tüklü: sırtük. sığtük.
-bol, gur yağışlı, yağı: sıryağmur. sığyağmur.
-gur gedgəl: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx).
-gur yağış: sıryağın. sığyağın. sağanağ.
-gur, bol sulu olan: tıxsu. sırsu. sırsuv. sığsu.
-gur, sıxı çalılı, sulaq yer: gürləvi. gürləği. gurlavı. gurlağı.

qura

1. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. toratan. qıncıvır.
quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı.
quramgüd. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz. 1. sivrək. sivrəgər. qurnaz. zirək. başlı. huşlu.
-gürə, gura, güclü olmaq: toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi.
gürələnmək. guralanmaq.
- düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.

qurab

gurab. 1. gurba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gürəmbə. guramba. yekə küp,

çölmək. 1. gürəmbə. guramba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba.
qorab. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. sarpın. sarpun. qoşral. qoşqal.
qucral. qucqal. yatışma. yatışıq. yatsayış. ambar.
qurac

ayqıt. -qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində
durduğu, oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum.
lovlova. lovla. -elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı)
tuşumları düşə qaldı: yejindən oynadı.

quraq

-quraq yer: yanğır. yanğur.

quraqlarta

-yol üzrə quraqlarda qurulan sayavan: yantay. (yanlıq: yanda olan). -bu şəhərin
duraqlarında yantay yox.

quraqlı

sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli. durqun. sürgün. 1. həmməşə.

dayimən. durmadan. aralıqsız. tutaşı. tutşuna. tutaşına. -duraqlı işində işləmək. -
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duraqlı yatmaq. 1. həmməşəlik. tutşun. əbədi. cavidan. dayimi. -durqun yaşam.

1. bəlirli bir çağ, nərsə boyunca. -gün durqununa: gün boyunca.
quraqlıq

qurağlıq. yanğaq. yanqıllıq. yanığlıq. susağlıq. susuzluq.

quraqlıqı

-söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: (söğüt sulunğa, qatınğ
qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

qural

-say qural: yas qural. sayqal. yasqal. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim.
silukiyyat. servis
-yas qural: say qural. sayqal. yasqal. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim.
silukiyyat. servis.

qurala

-qurala uymaq: sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tabe olmaq.

quralanmaq

guralanmaq. gürələnmək. 1. azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək.

yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq.
qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. vəhşiləşmək. 1. yadırqanmaq. alışqanlığın itirmək. 1. gürə, gura,
güclü olmaq. toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi.
quralıq

guralıq. gürəlik. 1. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc.

qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat.
həvəs. 1. daşqınlıq. bunalım. bulanım. tutnağ. böhran.
quram

guram. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav.
quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək.

gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq.
coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək.

qurama

şölənğ. şölən. şöləngə. yeyib içməkli qonağlıq. sallıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi,
təşrifatlı çağrış.
-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymama durumu: sapağlıq.
-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymayan: sapağ. savağ. çapaq.
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guramba. 1. gürəmbə. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. yekə küp,

çölmək. 1. gürəmbə. gurab. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab.
sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. yatışma.
yatışıq. yatsayış. sarpın. sarpun. ambar.
qurambaz

quramçı. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. toratan. qıncıvır. quynıqçı.
qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd.
fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı. dələduz.

quramçı

qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. toratan. qıncıvır.
quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı.
quramgüd. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.

quramqüt

quramgüd. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi.

daldabançı. burqağçı. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz.
qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.
quramları

-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları:
əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc.
sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

quran

guran. gürən. kürən. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum.
guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək.

gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq.
coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək.
-bir üçlü quran topluq: üşdəcər. üşcər.

-kürəyi quran iki ənli sümük: yarın. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). -yarın
yolqansa, el yolqanır: (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək.
güclənmək) hər nəyin gücü belində, kürəyindədir.

-bir dördlük quran topluq: dördəcər. dördcər.
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-yavlaq kişi, pozar işi, yağlaq kişi, qurar işi. (yavlaq: bədəxlaq). (yağlaq: yaxcı).
quraşın

-ərdəm yasın quraşın, çərik qurub gürəşin.

quraştırmaq

quraşdırmaq. tutuzdurmaq. baş götün bir yerə yığmaq.

qurata

qırtçala. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq.
təmbəl. yaramaz. yararsız. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara.
kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal.

quratlatmaq

-türlü türlü bəzəklərlə, geylərlə (əşya ilə) duraqlatmaq, buraqlatmaq,
quratlatmaq, biçimlətmək, şəkillətmək: türməkləmək.

quratmaq

qurdutmaq. qurqadatmaq. dilətmək. çilətmək. istətmək. sinəvitmək. sinvitmək.
qoğzatmaq. körsələmək. körükləmək. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d).

qurav

gurav. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurum. guruv. gurup. qurav.
quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək.

gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq.
coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək.

qurazə

qurazə (fars) < qıraza. sındığ. sınığ. sındı, qayçı ağzı, artığı.

qurba

gurba. 1. gurab. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gürəmbə. guramba. yekə küp,

çölmək. 1. qorba. qorab. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurab. gürəmbə.
guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. qoşral. qoşqal. qucral.
qucqal. yatışma. yatışıq. yatsayış. sarpın. sarpun. ambar.
qurbac

quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurnaz. qura. toratan. qıncıvır.
quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı.
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quramgüd. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.
qurbaqçı

qurbağçı. quramçı. qurambaz. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. toratan. qıncıvır.

quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı.
quramgüd. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.
qurbaqı

-nərsənin ən köklü, əsasi qurumu, çubuğu, qurbağı, iskileti. gəmik toxu. kök
quruluş.

qurbalçı

quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbac. qurnaz. qura. toratan. qıncıvır.
quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı.
quramgüd. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.

qurbalıq

gurbalıq. yaraş. yarac. çıpralıq. dirəlik. karayi.

qurbamaq

qurmaq. salmaq. salbamaq. döşəmək. yerləşdirmək. yerə bıraqmaq. inşa'
edmək. - qapqa salbamaq: düzaq qurmaq. - yol, tikinti salbamaq.

qurban

1. nərsə üçün toplanan para. tapıq. bağış. sunuş. ehda. adaq. xeyrat. ehsan.
nəzr. pişkeş. qurban. təklif. (tapıq taxıl). -tapuq barutmaq: sunuş qılmaq. 1.
yolağ. -sözü verib tutana, canlar yolağ qanana. 1. qurbanlıq. yaxış. yoğuş. 1.
savat. savata. sədəqə. fəda. - başım savat sənə.
-qurban, fəda olmaq: yolğımaq. yoluğmaq. -buda sizin yoluza yolığdı. -özün yoluğdı
ona: canın qurban etdi ona.

-tapıq suyun: mütəbərrək su. adaq su. duva oxunmuş su.
-dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara:
fürsət). (ara güdəndə fürsəttələb)
-qurban, ehsan dağıtımı: sərpinti. səpinti. sapıntı. saçılqa. saçılqı.

qurbanlamaq

-qoyun qurbanlamaq: soyu soyulamaq. toxu toxulamaq. (soyu. qurbanlıq).
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1. soyu. -soyu soyulamaq: (toxu toxulamaq: qoyun qurbanlamaq). 1. qurban.
yaxış. yoğuş. 1. yoluğ. fəda. -min kişi yoluğ olub özünə (onun ruhuna), veriblər
özün (ruhun) onun gözünə (yoluna. yolunda). -bu olsun yoluğ yoluna.

qurbanlıq

saçığ. saçaş. saçığ.

qurbə

-yabana, qurbə göndərmək: dışqatmaq.

qurcalamaq

əlləmək. -az söyləyib çox dinlə, az əlləyib çox işlə.

qurcuqmaq

gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək.
gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. 1. gürlənmək. gurlanmaq. gürəclənmək.

qolaclanmaq. güclənmək. 1. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq.
odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
qurcumaq

gurcumaq. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək.
gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. 1. gürlənmək. gurlanmaq. gürəclənmək.

qolaclanmaq. güclənmək. 1. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq.
odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
qurcuş

(işləyiş). teknik. tikiniş. irgiş. torlam. burlam.

qurçamasan

-ay, örtüklə qapanmaz, qurçamasan bulaq suyu bulanmaz.

qurçanmaq

quduzmaq. qudurmaq. quduz kəsəlinə tutulmaq. azmaq.

qurçatçı

qudurducu. quduzducu. yügürtücü. azdırıcı. daşıtıcı. daşqıtıcı.

qurə

tüş > püş. püşg. soğa.
-qurə çəkmək: dartmaq. datmaq. püşg atmaq. çöp atmaq. -dartıya qoymaq: quriyə
qoymaq.

-qurə çəkmək: tüşələmək > püşələmək. püşg atmaq. soğalamaq.
qurəq

xurək. yem. yeyim. yeyək. qəza. qida.

-xoş xurək: yeyişli. yeyimli.
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kürüğ. küğə. kürə. (> korrə (fars)}. at balası. - kürüğ oynağlayar at arxasında,
qoduğ isə, qaçar gedər eşşək qabağında.

quriyə

-quriyə qoymaq: dartıya qoymaq. (dartmaq: datmaq: püşg atmaq. çöp atmaq. qurə
çəkmək).

qurqaq

qurğaq. 1. qıtlıq. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun
gör, qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı
gör, harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol). 1. qarqaq. qarqır. qara. (qara yazı).

yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}. bozqır. ova. dalaz. (qumluq) bayır.
yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən. kovşan).
qurqamaq

qurğamaq. qururamaq. quruşqamaq. quruşqa, qurumağa başlamaq. - yay
gəldikdə hava qurarar.

qurqanı

qurunu. -yaşı yas günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. (yas: at. sər).

qurqasal

qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqatal. qurqusal. qurquncul. qurqucul.
qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.

qurqaş

gurqaş. sırqaş. sıxqaş.

qurqatal

qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqusal. qurquncul. qurqucul.
qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.

qurqatatmaq

qurqadatmaq. qurdutmaq. quratmaq. dilətmək. çilətmək. istətmək. sinəvitmək.

sinvitmək. qoğzatmaq. körsələmək. körükləmək. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d).

qurqınmaq

şişinmək. vurqınmaq. urqınmaq. orqınmaq.

qurqu

quşqu. küşgüm.

qurqucul

qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurquncul.
qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.
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qurqun

-daşdan, qaş bölüklərindən, tuğladan (kərpiçdən) yapılan yapı, qurqun: daşqır.

qurquncul

qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurqucul.
qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.

qurquramaq

gurguramaq. gürkürəmək. guruldamaq. kükrəmək. kürkürəmək.

qurqurmaq

tovtiə edmək.

qurqusal

qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurquncul. qurqucul.
qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.

qurquş

qurquş. tovtiə. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

qurquşul

qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurquncul.
qurqucul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.

qurquşum

-(aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq: sıxqa. >
sikkə. sikgə. səqqə. - səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş.

qurqutul

qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurquncul.
qurqucul. qurquşul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.

qurlaqı

gurlağı. gurlavı. gürləvi. gürləği. gur, sıxı çalılı, sulaq yer.

qurlaqın

-gürüdəyin, gürdəyin, gurdağın, gurlağın çalmaq: (birini) övmək. öğmək.

qurlamaq

gurlamaq. gürləmək. gürlətmək. gurlatmaq. 1. odun alovlu yanması. 1. su kimi

nərsələr gurul gurul çağlayıb, çağqayıb axması. 1. söyləmək. anlatmaq.
oyqalatmaq. oyqatmaq. oylatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək.
körükləmək. çapdamaq. sürşütmək. təşviq edmək) açığlatmaq. izah edmək. iləri

sürmək.
- saçağ başında gurlamaq: isti yunaqda tərləmək.
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gurlanmaq. gürlənmək. 1. gürəclənmək. qolaclanmaq. güclənmək. gürdükmək.

gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq.
gurcuqmaq. gurcumaq. 1. sürgənmək. sürgəndəmək. sürgünmək.
sürgündəmək. sovqanmaq. tovqanmaq.
qurlantırmaq

gurlandırmaq. gürləndirmək. sürgənlətmək. sürgündütmək. sovqanlatmaq.

tovqanlatmaq.
qurlatmaq

gurlatmaq. gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. 1. odun alovlu yanması. 1. su kimi

nərsələr gurul gurul çağlayıb, çağqayıb axması. 1. söyləmək. anlatmaq.
oyqalatmaq. oyqatmaq. oylatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək.
körükləmək. çapdamaq. sürşütmək. təşviq edmək) açığlatmaq. izah edmək. iləri

sürmək.
qurlavı

gurlavı. gurlağı. gürləvi. gürləği. gur, sıxı çalılı, sulaq yer.

qurlavıq

gurlavıq. gürləvik. yer altında axan suyun səsi.

qurluq

gurluq. gürlük. keçilik. qısıqlıq. qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik. donazlıq. donqazlıq.

donqazlıq. qonazlıq. qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. tərslik. tüvəklik. tüpəklik.
təsrilik. inadçılıq.
qurluş

basman. sazman. sazıman.

qurluşu

-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli
qurluşu: hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.

qurma

vəz.

qurmaq

1. sığınmaq. salığlamaq. hazırlamaq. 1. qurbamaq. salmaq. salbamaq.

döşəmək. yerləşdirmək. yerə bıraqmaq. inşa' edmək. - qapqa salbamaq: düzaq
qurmaq. - yol, tikinti salbamaq. 1. səritmək. sarıtmaq. salığlamaq. hazırlamaq.

iləri sürmək. sunmaq. tutuzmaq. 1. tikmək. dikmək. durdurmaq. doğrultmaq.
qaldırmaq. qoğzamaq. 1. tikmək. kitmək. 1. tutmaq. uyutmaq. qılmaq. yerinə
gətirmək. bərquzar edmək. -toy tutmaq. -duzağ tutmaq: incitmək. -oruc tutmaq. sizin buyruqlarızın hamısın tutduğ. -qanunu tutun. -qanunu tutulmayan ölkə. 1.
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yasatmaq. yasamaq. durdurmaq. (yaşamaq: durmaq).
- düzaq qurmaq: qapqa salbamaq
-özü üçün qurmaq: salınmaq. - onlar iki otağlı yapı salındılar.
- ilişgi qurmaq: ara salmaq.
- saqqalında kuf uçmaq, qurmaq: qadın, ərkəyin gücün ələ alması.
- kürsü qurmaq. dəzgah açmaq: düzən qurmaq.

qurmaqlaşmaq gurmaqlaşmaq. gürməkləşmək. tutaşmaq. tutuşmaq.
qurmatan

-doğmadan qolay boğmaqdır, qurmadan qolay yıxmaqdı.

qurmaz

-çay daşı yosun tutmaz, yalnız qalan evin qurmaz.

qurnaşmaq

gürnəşmək. gürnəşdəmək. gurnaşdamaq. qurnaşdamaq. birbiri üzərinə

toplaşmaq, sıxışmaq. - qoyunlar istidə gürnəşdənər.
qurnaştamaq

gurnaşdamaq. gürnəşmək. gürnəşdəmək. gurnaşmaq. qurnaşmaq.
qurnaşdamaq. birbiri üzərinə toplaşmaq, sıxışmaq. - qoyunlar istidə
gürnəşdənər.

qurnaz

kurnaz. 1. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən.

saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. şeytan. mızı. - üzü gülməz
sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında. 1. sivrək. sivrəgər. qura. zirək. başlı.

huşlu. 1. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qura. toratan.
qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı.
burqağçı. quramgüd. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi.
duzaqçı. dələduz.
qurnuqçu

burnuqçu. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı.
quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura.
fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı. dələduz.

qurnuqsal

qurumsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurquncul. qurqucul.
qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.
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1. qapal. ifadəli. 1. soyatsız. nəcabətsiz. -dövülən uşaq uyatsız, övülən uşaq
soyatsız. (uyatsız: vicdansız) (soyatsız: nəcabətsiz. qurra).

qurralanıb

qərrahlanıb. tığraqlanıb. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ
anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı),
hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq:
tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət
götərmək (göstərmək)}.

qurralanmaq

sindirmək. özün göstərmək.

qurralı

1. küpə. məğrur. kibirli. mütəkəbbir. -küpə gopdan, gözüacdan, his bağırdan ıraq.
(gopdan: lovğadan). (hisbağırdan: öfgəli kimsədən). 1. təpədən. təpəli. dikəbəy.

məğrur.
qurralıq

qapallıq. ifadəlilik.

qurramaq

gurramaq. kükrəmək. küykürəmək. hükrəmək. bağırmaq. ('hürmək' də bu edişin
bir biçimidi) .

qurs

1. kürsü. kürsi. qursı. sap. rişdə. quruh. 1. gurs. gurus. gürs. gürüs. küləklə

sürüklənən qar yığını. 1. tuğ. çəmbərə.
qursaq

1. kovsaq. korsaq. güdən. gödən. gövdən. göpdən. qarın. mə'də. 1. gursaq.
gürsək. kürsək. sulu yer. sulaq yer.

qursaq

qursağ. yemic. yemil. (> yeminə (fars)} qarın.

qursaqsızlıq

qorsaqsızlıq. qeyrətsizlik. damarsızlıq.

qursal

qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurquncul.
qurqucul. qurquşul. qurqutul. qurul. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.

qursavır

gursavır. gürsavır. donanma. döğüş gəmisi. navşikən. rəzmnav. navqan.

qursı

kürsü. kürsi. 1. evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat. altı boş səggi. 1.

göy qatı. 1. qurs. sap. rişdə. quruh. 1. alat ədəvat. əfzar. əbzar. əsbab. 1. kiçik
çalpaya, çarpaya. 1. mərkəz. 1. məqam. sürüt. tutuğ. vəzifə.
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gursoluq. gürsoluq. qıysoluq. qısoluq. soluq soluğa. təngi nəfəslik. - gürsoluğa
gəldim.

qursu

kürsü. 1. dəzgah. dəstqah. - kürsü qurmaq: dəzgah açmaq: düzən qurmaq. 1.

daraq. nəzm. düzən. 1. dəfdər. büro. 1. idarə. 1. tükandan saysana (hesab
kitab) yapılan satul, miz. qoltuğ. peşxan. gişə. 1. bar. sandığ. 1. bəsat. 1.
kərxana. fabrik. karqah. 1. tiribun. 1. tərh. 1. sürsü. iməj. təsvir. 1. çatı. şasi. 1.
iskilet. saxtıman. 1. bədən. əndam. tənə. 1. çərçivə. qab. kadr. 1. gizsi. arxa
pılan. nəxşə. 1. formul. qayda. 1. məntiq. 1. qoşluq. qoşğur. nəfsi, ruhi, rəvani
durum, halət. 1. yaradılış. yapı.
qursuqluq

gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük. guruş. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq.

tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq.
qopanlıq. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
qursul

qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurquncul.
qurqucul. qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.

qursür

qurudal. qurdal.

qurşaq

qur. quşaq. tuğ. girdə, həlqə biçimli bağlanan bağ.
-qurşaq, bel qayışı uclarına taxılan toqqa (tutqa): tuş. (tut).

qurşaq

quşaq. qırşaq. qırıq qırıq daldala uzanan nərsə. nəsl.

qurşaqlamaq

quşaqlamaq. 1. maharlamaq. 1. biləkləmək. buxovlamaq. dəs bətləmək.

qurşama

quşam. quşama. quşatma. qurşatma. quşatış. qurşatış. əhatə. mahasirə.

qurşamaq

quşutmaq. quşatmaq. köşütmək. örtmək. tutmaq. - bulut göyü quşatdı. - duvar
günün önün quşur, gün düşmür.

qurşamaq

sınclamaq. sincləmək. dövrələmək. həlqəyə salmaq.

qurşanmaq

1. quşanmaq. sınğarmaq. singirmək. 1. sarınmaq. bürünmək. hazırlanmaq.

hazırlıq görmək. - ötlək (zəmanə) ötər, yarın gələr, yar yarağın sarınqıl.
-savaşa qurşanmaq, dirsəlmək: sırıtmaq. sırtarmaq.
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qurşatış

quşam. quşama. qurşama. quşatma. qurşatma. quşatış. əhatə. mahasirə.

qurşatma

quşam. quşama. qurşama. quşatma. quşatış. qurşatış. əhatə. mahasirə.

qurşatmaq

1. düzmək. bağlamaq. -yamana düzmək: bağlamaq. -öğgüyə düzmək: tərifə
bağlamaq. -qurşuna düzmək: gülləyə bağlamaq. 1. tovlamaq. eşmək.

qızışdırmaq.
qurşun

-qurşun çeşiti: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.

qurşuna

-qurşuna düzmək: gülləyə bağlamaq. (düzmək: bağlamaq. qurşatmaq).

qurşunlamaq

güllələmək. oxlamaq. tüpgənləmək. tüpənğləmək. tüfəhləmək. ( < tüpmək).

qurt

1. gürt. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı.

sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac.
salğar. mətin. 1. gürt. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı.
sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü.
onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa.
qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü.
gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı.
döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. gürt. qaşqır. - avulu yaxın it, qaşqırdan
qorxmaz. (kəndi, köyu yaxın it, qurtdan qorxmaz). 1. qurd. qurdlu. tutqulu. düşgün.

dəli. qudurman. quduman. girişik. girşik. girişin. girşin. qurumsaq. amator. kitab qurdu: kitab dəlisi.
-pənir qurdu kimilər, çox incə qurd: sırçığ. sıçığ.

- pay güdəməz bir tülküdən qurd olan.
-qoca qurd: qoca quş: sınavlı kimsə.

-qurd doğdu: çaqqal yağışı: günəvərlikdə yağan iri dənəli yağış.
-qurd, it kimi səs çıxartıtmaq: ulat. -uşağı vurub ulatdı.
-tək gəzən qurd: canavar. cənəvar. yalğızaq. yalğuzaq. -yalğızaq meşənin bükük
yerlərində olur.
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gurda. gücrə. gürdə. gücrə. gücrü. sağat. sağac. götrə. götrü. bəstək. bəstik.

təqviyət.
qurtaq

1. gurdak. gürdək. hər nəyin irisi, yekəsi. - gürdək üzüm salxımı. - gürdək pitik:
yekə, böyük kitab. - gürdək ev. - gürdək tükan. - gürdək oxul: böyük mədrəsə. 1.
gurdak. gürdək. bir göbəkli, bir mərkəzli, çox qollu satış tükanları. qatamal,

qatanal, zəncirli tükanlar. 1. gurtax. gürtək. göytək. göylağ. göylük. gögrü.
yaşıllıq. gövəri. göğəri. göyərən. göğərən. gövərən. səbzə. 1. qurtax. güctax.
güstax. qoçtax. gürtax. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. üzə
girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır. 1. qurtax. gürtax. güctax. güstax. qoçtax. qoştax. kös.

köğs. köğüs. köks. tutu. istək. rəğbət. -tutuzdurmaq: istək, rəğbət qazanmaq.
qurtaqın

-gürüdəyin, gürdəyin, gurdağın, gurlağın çalmaq: (birini) övmək. öğmək.

qurtal

qurdal. qurudal. 1. qursür. 1. quru sür, çöp, çıpıq, dal, səğə. 1. kürdan. diş

xilalı. diş çöpü.
qurtalamaq

qurdalamaq. 1. savardamaq. 1. sukımaq . qıdıklamaq. sokmaq < sok.

qurtalayıb

-dirənib, qurdalayıb incitmək, daraltmaq, yormaq: sırtınmaq.

qurtalıq

gurdalıq. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. kitlə. çiğlə. gücrəti. gücrütü.

gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
qurtaran

-qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən
qutunmuş.

qurtarıcı

-qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən
qutunmuş.
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tökütüş. tökətiş. bitiriş.
-unutma!. başlanqıc əlindədi, qurtarış uğrunda. (uğrunda: baxtında. bəxtində).

qurtarmaq

1. satğaşmaq. xilas olmaq. - bu işdən nə dəngə satğaşdız. 1. sırıtmaq.

qurtatmaq. 1. soğumaq. soğulmaq. savımaq. savılmaq. sovumaq. sovulmaq.
bitirmək. -birdənbirə hər nə savıdı. 1. tökütmək. tökətmək. bitirmək. 1. uçmaq.
əldən gedmək. məhv olmaq. -yalançı bir uyuq (kölgə), seviş adlı, yuxu dadlı
uçurdu yaşın.

-yeyib qurtarmaq: yeb gedmək.
-canın qurtarmaq: satığlanmaq. başından eləmək. qurtulmaq. xilas olmaq. - güclə
ondan satığlandım.
-nərsəni işlədib qurtarmaq: sıvqarmaq. sıvqarlamaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq.
siyirmək. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). - pulu
sıvqarıb geddi.
-yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq, uzaqlatmaq, ayırmaq: sıyrılmaq. sıvrılmaq.
savrılmaq.

-nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq: sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək. səvritmək. -bu işləri ilə qalan qulan
sevgimi sıyrıtdı.

-nərsəni ucuna çəkdirib qurtarmaq: ucutmaq. sərəncam çəkmək.
-nərsəni bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, keçmək, dalı qoymaq: sovmaq. soğmaq. soruq sınavı (imtahanı) sovdı. -içib yeyib sovmaq: heç bir nə geri bıraxmamaq. -dağ
daşı sovub keçdi.

qurtarmış

-eşidən qulaq başın dardan qurtarmış. (eşitdiyin doğruca açıqlamış, qavramış kişi,
başın dara verməz).

qurtartı

-arvad kəbinin bıraxıb boşandı, canın qurtardı: arvad yolundu. arvad başın yoldu.
başın açmaq.

qurtatmaq

1. silkitmək. silkəmək. siyrimək. tükətmək. tökətmək. bitirtmək. 1. sırıtmaq.

qurtarmaq.
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qurtquş

-güvə, qurdquş yeniyi: yenik. çürük.

qurtlamaz

-götün görən baş gözünü qurtlamaz.

qurtlanmaq

qurdlanmaq. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. ağrına gedmək. qurdluluq,

cicik edmək. ciciklənmək. həsədlənmək. - əlli başlıya küsənən çox olur.
qurtları

-dağda ular qurtları, at qulağın tavırdar. (tavırmaq: ititmək. tizitmək).

qurtlu

qurdlu. qurd. tutqulu. düşgün. dəli. qudurman. quduman. girişik. girşik. girişin.

girşin. qurumsaq. amator. -kitab qurdu: kitab dəlisi.
qurtluq

qurdluq. tutqu. düşgünlük. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. qurumsaqlıq.

amatorluq. -tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır.
qurtluluq

-qurdluluq, cicik edmək: küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. ağrına gedmək.
qurdlanmaq. ciciklənmək. həsədlənmək. - əlli başlıya küsənən çox olur.

qurttalamaq

qurtdalamaq. sıncıramaq. soxub, söküb qarışdırmaq.

qurttalanmaq

qurddalanmaq. səğirtilənmək. səkirtilənmək. siyirtilənmək. səyirtilənmək. avara

avara gəzmək. oyalanmaq. - bir iş görmədən səğirtilənmək.
qurttalayan

qurtdalayan. tutucu. sofi. sovu. sovcu. vasvası. bağlı qafalı.

qurtu

qurdu. topladı. -bəy sov qurdu, bükdü: əsgərin topladı. {sov: so. suv. su. (su
çoxluq, bolluq simgəsidir) əsgər}.

-yer qurdu: suvalcan.
-pənir qurdu kimilər, çox incə qurd: sırçığ. sıçığ.
- söz qurdu: söz əbəsi: söz usdası: söz maması: hər nəyə yaxışıqlı söz söyləyən.

qurtuq

gurduq. gürdük. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük.

kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma,
qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.
qurtuqa

-gürdəğə, gurtuğa gəlmək: gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək.
gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. gürlənmək. gurlanmaq. gürəclənmək.
qolaclanmaq. güclənmək. 1. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq.
odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
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qurtul

tın!. -içgidən din!.

qurtulam

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

qurtulmaq

1. dinilmək. açılmaq. xilas, rəha olmaq. - bu duzlaqdan (girifdarçılıq) dinildik. onun əməyindən (zəhmətindən) dinildik. - öldü bu ağrıdan dinildi. - yağmırdan
dinilib, damcıya ilindik. - bir çay içib yorqunluğum dinildi. 1. satığlanmaq. canın

qurtarmaq. başından eləmək. xilas olmaq. - güclə ondan satığlandım. 1.
silkinmək. siyrinmək. sirginmək. sıyırğınmaq. sırğınmaq. tükənmək. bitmək. 1.
sırılmaq. boşanmaq. 1. yengənmək. boşanmaq. -yengəlmədi çaba əmgəkdən.
1. yasılmaq. boşalmaq. -işdən yasılmaq: işdən qurtulmaq, boşalmaq. 1. yorulmaq.
boşalmaq. tükənmək. bitinmək. (gücündən, yaşından) quruğulmaq.
-(bir gücdən, bağdan) qurtulmaq: azad olmaq. yolumaq. yolunmaq. bir durumdan
güclə qaçmaq.
-nərsədən qaçıb qurtulmaq: sıypamaq. sıpamaq. sırbamaq. sıyrılmaq. sırpınmaq.
savrunmaq. - bu sarqığın (muzahim) əlindən gücün billah sıpadım.
-nərsədən, bir olaydan bitinmək, qurtulmaq: savmaq. sovmaq. - bu sağaman
savdığ. (sağaman: sağ salamat. sağ aman)
-sürüb, süzüb qurtulmaq: sırpanmaq. sırğanmaq. sıyrılmaq.

qurtulmaz

-axsaq ayaq qızıl geyik qaçanmaz, qaçırsada qayavçudan qurtulmaz.
(qayavçudan: naməd ovçudan).

qurtulmuş

savrıq. savır. ərinmiş. məhv, nabud olmuş. payımal olmuş. bitmiş. tamam
olmuş.

qurtuluş

yolnuş. rəhayi.
-çıxış, qurtuluş yolu: ışıqlıq. (nəcat. fəcr) sabah. sapağ. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq)
yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) .

qurtursan

-{dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən
yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti yağında gör)}. -dənğsizdə dəğirman
durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə).
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qurturtmaq

qurdurtmaq. saldırmaq. yapdırtmaq.

qurturumlu

gurdurumlu. 1. gürdürümlü. güclü. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal.

quvvətli. 1. gürdürümlü. güpdürümlü. gupdurumlu. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac.
qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq.
qızqın. qızışıq. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
qurtutmaq

qurdutmaq. qurqadatmaq. quratmaq. dilətmək. çilətmək. istətmək. sinəvitmək.

sinvitmək. qoğzatmaq. körsələmək. körükləmək. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d).

quru

1. boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi. - quru
söz: boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə). 1. qurum.

bağda. bafda. hörük. örük. 1. quşbaşı. yavan. qatıqsız. qatqısız. sadə. - quru
çörək. - yala çay, qəhvə: qayıq olmayan (sadə) çay, qəhvə. - yala kek: sadə kek. yala geyim: sadə geyim. 1. təkin. boş. kofı. kovı. ıssız. qoğuq.

-az quru: qururaq. quruca.
-quru sür, çöp, çıpıq, dal, səğə: qurudal. qurdal.
-indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!
-güclü, quru, sazağ yel: silyan ( < silmək. sırmaq. sıvırmaq)
-sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma:
sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.

-quru topraq: bitəksiz. bitgisiz. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa.
(çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq.
-keçən xoş günlər. -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.

-quru, sıxılmış kübrə, gücrə, götrə: tığ. qığ.
-içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş: sürmüş alı.
-quru söz: yer tutmaz söz. boş söz.
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qurub

-ərdəm yasın quraşın, çərik qurub gürəşin.

quruc

quruş. kuruş. kuruc. qurucqa. qurumsaq.

quruca

qururaq. az quru.

qurucqa

qurumsaq. quruş. quruc. kuruş. kuruc.

quruçubuq

qurusırıq. ucubınıq.

quruh

1. sıxım. bölüm. qısım. qism. - bir sıxım ellər, işlər. 1. kürsü. kürsi. qursı. qurs.

sap. rişdə. 1. kürək. gürək. gürüv. qurul. sürəv. sürü. axar. axır. tüməv. kümə.
küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv.
gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup.
kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək. 1. kürək. gürək. gürüv. quruh. sürəv. sürü. axar. axır. tüməv.

kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm.
gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv.
qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar.
kürək kürək. gürək gürək. 1. qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal.

qurqusal. qurquncul. qurqucul. qurquşul. qurqutul. qursal. qursul. hörgütül.
ocağıl. orqanik. sazimani. təşgilati. 1. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır.
tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul. fovc. qafilə. 1. topar. -bu topar dillər. hançı topara bağlılığı bəllənməz.

-bir iş üçün seçilmiş sınağlı çəpə, quruh: tutğaq. tutaq.
- gurul gurul: gürül gürül. güpül güpül. bol bol. bolaq bolaq. qolaç qolaç. kürək kürək.
avuc avuc. ovuc ovuc.

quruhçu

təkkəc. yapşac. yanqac. salqac (sarqaş. savqaş) tərəfkeş. təpşəc. təpərgəş.
səpşəc. çəpgəc. çapşağ. qarayışlı. həvaxah. dəsdəkeşlik.

quruq

1. uçuq. çökük. məxrubə. xəraba. sönük. bitik. tökük. tükük (ötük. tükənmiş)
mədum. 1. uzuv. üzüv. ( < uzmaq. uzumaq). neçə nərsədən oluşan hər nəyin
olduğunu yaraşdıran, düzəldən gərəkli tikələrdən hər biri. orqan.
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-səprəsi quruq: süfrəsi qıs, dar. -adı uluğ, səprəsi quruq). (adı hündür, əli qıs).
(səprə:səpər. saçağ. süfrə).

quruqlatmaq

-sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən:
sağun. saun. yasa. qanun.

quruqulmaq

(gücündən, yaşından) quruğulmaq. yorulmaq. boşalmaq. tükənmək. bitinmək.
qurtulmaq.

quruqun

-quruğun, olduğun təsbit etdirmək: quruşlandırmaq.

qurul

-su kimi nərsələr gurul gurul çağlayıb, çağqayıb axması: gürləmək. gürlətmək.
gurlamaq. gurlatmaq.

qurula

-qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli:
qurumsaq.

qurulan

-həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü
bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq).
-sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd: silən. selən.
büküt.
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan
dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.
-su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd, səd, nərsə: savacağ. savac.
savağ. savağbaşı.
-evlərdə ısınma üçün qurulan üstü örtülü ocağ: küysü. ( < küy: qor. od). kürsü.
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli
qurluşu: hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.
-evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat: kürsü. kürsi. qursı. altı boş səggi.
-yuğunmaq üçün hamamda qurulan böyük su qabı: sulan. suvlan. suvan. hovuz.
van. vanna. banna.

-kol kosdan, çırıl çırpıdan qurulan ocağ: yalanğu. -bu ki yalanğudu, bunda nə pişir.
qurulayış

quruluq. xoşgi.

qurulma

salınma. salınış. bərpayi. bərqərari.
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1. hörülmək. örülmək. 1. quyrulmaq. çanqalmaq. çəngəlmək. çəng olmaq.

damarların dartılıb, burulmasından doğan durumda olmaq. 1. quyrulmaq.
gərilmək. dartılmaq. - quyrulu yaya yiyə çıxan: müfdə xor. - soyuq vurub belim
qurulub. - canın quyrulsun: öləsən!. öləsi ağrıya düşəsən. 1. salınmaq. bərpa

olunmaq. - yeni quram qalınmış, əsgiləri atınmış.
qurulmasına

-nərsənin qurulmasına gərəcli olan qoşular: quruntuluğ.

qurulmaz

-göy üzündən böyük qəfəs bir quş üçün qurulmaz.

qurulmuş

-yerdən uca qurulmuş yataq: sərir < səkir. kürsü.
-gətirilmiş, göndərilmiş, qurulmuş, qoyulmuş olan nərsə: salıntı (atıntı).

qurultamaq

guruldamaq. gürkürəmək. gurguramaq. kükrəmək. kürkürəmək.

qurultayıb

-mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək: saddamaq. sadğamaq.
sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. savramaq. sovramaq.
soxqamaq. soxdamaq. - mənə bax, sən nə sattırsın.

qurultu

gurultu. 1. daltabış. daltavış. 1. tabış. tavış < çağış. çavış. fəryad. -çağış
uğlatmaq: hay küy salmaq. -bir çağış tıpırtı çıxmadı.

qurultulu

-nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi: savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ.
sorğa. xəbər). iblağ. ittila'.

qurultusu

-göy gurultusu: gürdürbaba. gürdürdəvə. gürdürək.

qurultuyla

gurultuyla. güpürədək. iticə.

qurulu

salını. qərar, bina, tə'biyə olmuş. - qurulu değildirki sizdə gələsiz.

qurulub

-səggi biçimində qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer: salı. təxd. kürsü. satul.
miz. masa. büro. büfə. səhnə. pilətform. minbər.

quruluq

1. araba otağı, sığnağı. 1. qurutulmuş yeməklər. qurumut. xoşgbar. 1. evin
girişi. koridor. rahro. dəhliz. dalan. 1. qurulayış. xoşgi.

quruluqtan

-quruluqdan (susuzluqdan) toz toprağa çönüşmək: topraşmaq. (yer) toprasışmaq.
çanasışmaq. tozasımaq. -susuzluqdan yer yurdumuz topraşdı.

quruluş

qur. 1. bina. ocağ. salıq. saltav. salçav. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad.

bünyad. nəhad. 1. formul.
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-kök quruluş: gəmik toxu. nərsənin ən köklü, əsasi qurumu, çubuğu, qurbağı, iskileti.
-yoxsullardan əl tutan quruluş: səpilik.

quruluşa

-qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli:
qurumsaq.

quruluşçu

1. rejisor. 1. sazıman verən.

qurulutu

-yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq,
gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.

qurum

1. qurun. qurumsı. quyum. qoyum. düd, dud qarası. 1. pas. - boyasız dəmir
şehdə qurumlanır. 1. bağda. bafda. hörük. örük. quru. 1. qaya. səxrə. 1. topar.

koma. yığıq, toplanmış hər nə. - bu mal davar qurumu nəyivə gərək. - bir qurum
mal yığdı. 1. qaya. səng təxdə. 1. siqə. 1. gurum. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv.
gürüp. guram. gurav. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1.
sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv.

cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv:
sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.
-yağlı qurum, tüstü, his: yağlıqara. -odun odunun yağlıqarası, qazan dibi qaraldar.

qurumaq

1. (bitgilərdə) ölmək. 1. axmazlaşmaq. 1. quylanıb yox olmaq. 1. tükənmək. 1.
sovmaq. soğmaq. savmaq. 1. yanğmaq. yanmaq. susamaq. 1. daşa dönmək.
uçmaq. sönmək. daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir gedişin, gəlişmənin,
yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması). -endisi daşqınmış: soyu, sülaləsi
qurumuş. -bəklənən yol umudlar daşqınmış. -daşıral değil: duran, dayanan değil.

-yarımçılıq qurumaq: quruşqamaq.
-biraz qurumaq: solğuşdamaq. keşəlmək. - dünəndən bu günə güllər solğuşdamış.
-olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. səs
səmiri kəsilmək.

qurumaqa

-quruşqa, qurumağa başlamaq: qururamaq. qurğamaq. quruşqamaq. - yay gəldikdə
hava qurarar.
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qaraçı. qarayaxan. qarasalan. külləyən. kül yaxan. böhtançı. sapqaçı. sapaqçı.
iftiraçı.

qurumaz

-axan tərlə, sızan qanla ıslaq topraq qurumaz.

qurumlanır

paslanır. - boyasız dəmir şehdə qurumlanır.

qurumlanmaq

qurunlanmaq. qurumsılanmaq. quyumlanmaq. qoyumlanmaq. düd, dud qarası

tutmaq.
qurumlu

qurunlu. qurumsı. quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu. - qurumlu gözlük: günəş
gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük.

qurumluq

qayalıq. səxrəlik.

qurumluluq

1. ağırbaşlıq. salğarlıq. 1. qoyaclıq. qoytaclıq. quyaclıq. quytaclıq. mətanət.
salğarlıq. mətinlik. 1. məniklik. məniyyət. şəxsiyyət.

qurumsaq

1. alaverçi. arvad satan. -kimisi alverçi, kimisi alaverçi. 1. tutqulu. düşgün.

qurdlu. qurd. dəli. qudurman. quduman. girişik. girşik. girişin. girşin. amator. kitab qurdu: kitab dəlisi. 1. qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq. 1.

qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli. 1. yola
salan. yol uzunluğuna çıxan. 1. yay, kaman qabı. 1. qaltaban. qaldaban.
çaldaban. 1. qurucqa. quruş. quruc. kuruş. kuruc.
qurumsaqın

-''qurumsağın'' yumuşadılmış biçimidi: qurumqənğ.

qurumsaqlıq

tutqu. düşgünlük. qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. amatorluq. tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır.

qurumsal

qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurquncul. qurqucul.
qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani.
təşgilati.

qurumsamaq

nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq. yerikləmək.

qurumsı

1. qurum. qurun. quyum. qoyum. düd, dud qarası. 1. qurumlu. qurunlu.
quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu. - qurumlu gözlük: günəş gözlüyü. tüstülü, tozlu
gözlük.
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qurumsılanmaq qurumlanmaq. qurunlanmaq. quyumlanmaq. qoyumlanmaq. düd, dud qarası
tutmaq.
qurumsıramaq qurumsuramaq. qurumsürəmək. olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın
istəmək.
qurumsuramaq qurumsıramaq. qurumsürəmək. olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək.
qurumsürəmək qurumsuramaq. qurumsıramaq. olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın
istəmək.
qurumtənq

qurumqənğ. ''qurumsağın'' yumuşadılmış biçimidi.

qurumu

-nərsənin ən köklü, əsasi qurumu, çubuğu, qurbağı, iskileti. gəmik toxu. kök
quruluş.

qurumun

-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

qurumuş

uçmuş. çökmüş. sönmüş. bitmiş. tökünmüş. tükünmüş. tükənmiş. ötünmüş.
mədum. xərab.
-kəsiləcək, qurumuş, odunluq ağac: yatır. -bu bağda yatırlıq ağac yoxdu.
-suyu qurumuş yer, quyu: soqur < suyqur.
-qurumuş od: sarğan ( < sarı).
-suyu qurumuş: suğur. soğur. arıq. cılız. soluq.

qurumut

quruluq. qurutulmuş yeməklər. xoşgbar.

qurumyeli

1. quzey doğudan əsən yel. 1. qarayel.

qurun

1. (sulanmamış) kal. yetişməmiş yemiş. 1. (sulanmamış) qora. yetişməmiş, kal
üzüm. 1. bucaq. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik.
küncük. kovtan. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz.
kövərəz. 1. qaranlıq, qapalı yer. - qurun qonağlardan (salon) keçdik. 1. oyun.
öğün. vax. zaman. - geç qurun: bevax. gec. gey. - quruna vasil olmaq: qocalmaq.
ölmək. 1. qurum. qurumsı. quyum. qoyum. düd, dud qarası.
qərn (ərəb): yaş. zaman. yüzlük. xronos (yunan) : karyos (yunan) : zaman. - tarda
(ispan): axşam.
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-ağırca, guruna axınmaq: sellənmək. selvənmək. səllənmək. selvənmək. sallanmaq.
salvanmaq.

qurunlanmaq

qurumlanmaq. qurumsılanmaq. quyumlanmaq. qoyumlanmaq. düd, dud qarası

tutmaq.
qurunlu

qurumlu. qurumsı. quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu. - qurumlu gözlük: günəş
gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük.

quruntuluq

quruntuluğ. nərsənin qurulmasına gərəcli olan qoşular.

qurunu

qurqanı. -yaşı yas günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. (yas: at. sər).

qurup

1. gurup. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv.
qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək.

gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq.
coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək. 1. topar. -bu topar dillər. -hançı topara bağlılığı bəllənməz.

qurupara

qurupul. anapara. salamsız (səlamisiz), bəhrəsiz para. -mən səndən hələ
quruparamı alammadım belə.

qurupul

qurupara. anapara. salamsız (səlamisiz), bəhrəsiz para. -mən səndən hələ
quruparamı alammadım belə.

qurur

-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur) .

qururaq

quruca. az quru.

qururamaq

qurğamaq. quruşqamaq. quruşqa, qurumağa başlamaq. - yay gəldikdə hava
qurarar.

qurus

gurus. gurs. gürs. gürüs. küləklə sürüklənən qar yığını.

qurusa

-çox yaş olan sıxılmış, çox qurusa qırılmış.

qurusamaq

arğıqsamaq. arıqsamaq. beyni kütəlməyə başlamaq.

qurusırıq

quruçubuq. ucubınıq.

qurusun

-yaşı yas günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. (yas: at. sər). (qurqanı: qurunu).
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1. qudurtma. yozuş. pozuş. sapıtma. sapdırma. azıtma. iğva. gümrahlıq. 1.
toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc. toxunc. toxnuş. toxnuc. çapınc. çapıc.
çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. saxtar. 1. qanun. sağın. salım. salış. bünyə.
tə'sis. (konstitüsyon) 1. quruc. kuruş. kuruc. qurucqa. qurumsaq. 1. sorsal. sual
cəvab. 1. guruş. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq.
tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik.
kopanlıq. qopanlıq. topluluq. topuçluq. gömbəlik. 1. xuruş. yağlıq.

quruşan

{xuruşan (fars)} guruşmaq. xuruşmaq şağurmaq. - sellər sular quruşdu.

quruşqa

kovuşqa. qulplı, dəmir fincan.
-quruşqa, qurumağa başlamaq: qururamaq. qurğamaq. quruşqamaq. - yay gəldikdə
hava qurarar.

quruşqamaq

1. yarımçılıq qurumaq. 1. qururamaq. qurğamaq. quruşqa, qurumağa
başlamaq. - yay gəldikdə hava qurarar.

quruşlantırmaq quruşlandırmaq. quruğun, olduğun təsbit etdirmək.
quruşlu

xuruşlu. yağlı. (# yavan). -yağlı olsun ya yavan, doğru olsun ya yalan.

quruşmaq

guruşmaq. xuruşmaq {> xuruşan (fars)}. şağurmaq. - sellər sular quruşdu.

quruştaşı

quruşdaşı. 1. binövrə daşı. 1. qazan asma üçün ocağın üstünə qoyulan daş.

quruşturmaq

quruşdurmaq. oyaqlatmaq. salışdırtmaq. qoyuşdurmaq. darağlatmaq.

daraşdırmaq. dərşitmək. dərişlətmək. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün
axşama dək çalışmamı qurmuşdum.

quruşut

qonuşut. qoyuşut. saxtıman. imarət. bina.

qurut

1. ququt. qaqut. hər niyin qaxı, qurusu. 1. uçur!. çökür!. xərabla!. sönüdür. bitir.
töküt. tüküt (ötüt. tükəndir) mədum ed.
-qurut əzmək: savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək.
-süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab: sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli
ağızlı qab. tağar. mətirət.

qurutac

1. qurutma aracı. 1. qurutmac. qurudan. quruducu.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

qurutal

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

qurudal. qurdal. 1. qursür. 1. quru sür, çöp, çıpıq, dal, səğə. 1. kürdan. diş

xilalı. diş çöpü.
qurutan

qurudan. 1. sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sinirən. sindirən.

(sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. qurutac. qurutmac. quruducu.
- öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz.
ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.

qurutma

qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. hovlu. biçətə. peçətə.
qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi.
silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver
əllərimi quylayım.
- qurutma aracı: qurutac.

qurutmac

qurutac. qurudan. quruducu.

qurutmaq

1. suğalıtmaq. suvalıtmaq. subalıtmaq. suyun aldırmaq. 1. suqayramaq.

suqaytamaq. suyun qaytamaq. suyun almaq.
qurutmaqa

-nərsənin suyun dərməyə, qurutmağa yarar yaraq, vəsilə: suluq. suvluq.

qurutmuştur

-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl) .

qurutu

- gəlir qaynağı qurudu: sağın sığırı öldü.

qurutucu

quruducu. qurutac. qurutmac. qurudan.

qurutulmuş

-qış üçün qavrılmış, duzlanıb qurutulmuş (kəsilib savılmış, hazırlanmış) ət: sovum.
savım.
-qurudulmuş təzək: sıxma.
-qurutulmuş yeməklər: quruluq. qurumut. xoşgbar.

qurutur

qurudur. qurur. -bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı,
keçirməsən boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl).

quruv

guruv. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. gurup. qurav.
quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək.

gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq.
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coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək.

quruya

- öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz.
ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.

quruyub

-quruyub yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli, güdə arac: kartək. kəsgit. sapqal.
çapqal.
-bitginin gec çiçəklənməsi, quruyub yenidən yəşərməsi: güzlükləmək.
güzləkləmək.
-bitginin quruyub yenidən yaşarması: güzləkləmək.

quruyub

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).

qusanmaq

dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq. (# utanmaq. usanmaq. qısanmaq. oyalmaq. içə
çəkilmək. çəkinmək. üşənmək. üzənmək).

qusqa

qozqa. 1. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qatı. ağır. salğar. sıxı. qızlac. qıslac.

qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm.
mətin. 1. qoyac. qoytac. quyac. quytac. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl.
kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu.
güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat.
qubat. qopur. bərk. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
qusqun

kusqun. qoşqun. əkit. əkət. boyuğ. səp. sapsat. vəsayil.

qusmaq

1. ukumaq. 1. yanığ yanmaq. qaytarmaq. qəyy edmək.

qussə

tüstə. tütsə. tüstü. (düd < tutmaq). tuxsa. tıxsa. büksə. oysa.
-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama,
toyğa verən bəzək düzək baxşıdır.
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sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq.
tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü) oysalanmaq.
könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq.
-düşüb qussələnmək: sağınıb qasınmaq. - barmış (gedmiş) vara sağınma, gəlcək
işə qasınma.

qussələtmək

tutullamaq. tutdurmaq. oysalatmaq. (# tullamaq: boşaltmaq. açmaq. şənlətmək).

qussəli

1. sıtqalı. oysalı. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli ( < düd: tüstü) munğlu.

darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü. 1. oysalı. - oysalı (qussəli) ürək.
sıxıq ürək: (sıxıq: boğuq).

qussəsiz

çitsiz. kitsiz. kədərsiz. -yaşamın çitsiz, cətinsiz olsun (cətinsiz: problemsiz).

qussəsiz

səvigil. səpigil. tasasız. qaysız. munğsız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz.
tütsəsiz ( < düd: tüstü) oysasız. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

qusub

-kasıb kusub: yalaman çalaman.

qusuq

yanığ. qayıq. qaytıq. qəyy. istifrağ. -yanığ yanmaq: qusmaq. qaytarmaq. qəyy
edmək.
-qasıq qusuq, kəsik küsük qalmış: gürdürkücük. kürdürkücük. yarım yamalaq.

qusuncuq

-quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular
böyüdükdə tərsləşirlər).

qusur

töküz. tökəz. xəta. eyb. ayıb. nəqs. naqislik. -bizim işdə heç bir tökəz yox.

qusurlu

yarmaçalıq. kəsirli. nüqsanlı. naqis. -yarmaçalıq min işdən, doğru bilsən yeğ bir iş.

qusursuz

salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. ayıbsız. qısrıtsız. qıtsırsız.
nüqsansız.

qusut

artıq. (# küsüt: küsür. qısıt. kəsit. kəsir).

quş

1. gözübağlı. tez aldanan. 1. ərkəklik yaraqı. 1. quc. qoc. qoş. ək olaraq ''ma.
mə'' anlamın verir. - cürgüş: türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. - çürgüş: çürümə. kürgüş: şürgüş. dalqat. dalqaş. şuriş. - dürgüş: muqavimət. - dürgüş: bəstəbədlik. törgüş: tovlid. - hürgüş: hürmə. - kürgüş: qudurma. - gürgüş: gürlənmə. - mürgüş:
mürgüləmə. - burquş: burğan. tufan. - qurquş: tovtiə. - vurquş: vurma.
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-quş yemi: çox az yemək.
-quş palazı: difdiri. - quş palaz otu: difdiri otu, dərmanı.
-quş quşlamaq: ovlamaq.
-quş yuxusu: yüngül yuxu. yüngülcə yatma. hər bir səsə oyanma.
-quş uçurmamaq: bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq. -quş
yuxusu: yüngül yuxu.
- quş əldəykən: açı, fürsət varkən. -quşu əldə: açılı, fürsətli olan. - quşçuq: saçma
sapan söz. - quşlamaq: kişləmək. kişələmək. kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil!
sikdir'' demək. -qoca quş: qoca qurd: sınavlı kimsə. - quşçalı: quşötü: quş ötüşü,
oxuşu. - quşluq: quşevi. - quş olub uçmaq: xəsdələnib çox tez ölmək.
- quş qanatlı: çox iti varan.
-quş qanatlı ulaşmaq: çapıcaq varmaq, gedmək.
-quş qondurmaq: çox gözəl biçimdə yapmaq.
-quş sütüylə bəslənmək: az tapılır, tutarlı nərsələr yemək.
-quş uçmaz kərvan keçməz: hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız
yer.
- quş uçurmamaq: bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq.
-quş yuxusu: yüngül yuxu.
-quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular
böyüdükdə tərsləşirlər).
-quş tuttu: yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz.

-quyruq, quş qoymaq: quyruqlamaq. ataqlamaq. salağlamaq. salğalamaq.
nişanlamaq.
- bir çeşit quş tələsi: quşmar
-quş qəfəsi: quşluq.
-quş baxışı: quşqözü. itigöz. iti baxış.
-quş üzümü: quşgözü.
-göy üzündən böyük qəfəs bir quş üçün qurulmaz.
-quş kimi qorxaq, ürkək olan: quşqul. quşqulu. birəli. işgik. işgilli. bulalı. bulanı. asılı.
ovhamlı. vəhimli.
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- quş uçurtmaq:quş salmaq.
- ova quş salmaq: ov üçün quş uçurtmaq.
-quş dənilə, mən sənilə yaşar.
-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.
-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.
-qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş: səncər. sancar. ovçu. qartal.
-quş türü: sərçə. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə (fars)}. durmadan cüh cüh səriyən,
oxuyan balaca.
-ötücü quş: sandalac. səndələc.
-ötücü quş çeşiti: sındılac. sığdılac. sığac. - sığac işi irməz, ortun təpmək: sərçə işi
değil xərmən döğmək.
-sarı quş: sarğuc. rus əri.
-quş dən soxur. (soxmaq. tıxmaq. döğmək. təpmək).

-quş kimi uçub, su kimi axıb, gül kimi solan sevgi. (deyim).
-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).

-min bir quşu doğrayıb birin yeyər quş türü: doğrul.
-göyüt boyalı, dadlı ətli yeyilən quş: tovalaq. toğdaq. gövdək.
quşa

-quşa bənzətmək: quşa döndərmək: nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub,
qırpıb, biçib kəsmib, qabaqkındanda kötüyə gətirmək.

quşaq

quşağ. 1. başqabaşqa konulara ayrılmış hər bölümün biri. qismət. -tilvizyon

verdişlərində ''gülməcə quşağların'' qaçırmaram. 1. band. sinəma, filim bandı. duvarda yer yer kərpiçdə quşaq işlənmiş. dayaq. dəsdək. 1. qoşaq. rabit. 1. bağ.

bağıc. 1. qolşaq. qolaş. üzgü. ötgü. asqı. çalama. salama. asqır. asqur. - tüfəng
asquru. 1. bellik. belik. (belt (ingilis). sarc. sarıc. sarqıc. 1. bölgə. məntəqə. zon.
-sərbəs quşaq: yuçut, açıq, azad bölgə. -od quşağı: od bölgəsi. -iş quşağı: iş
bölgəsi. -ılıman quşaq: ılıman, ılıq, dəngin, mö'tədil bölgə. -don quşağı: buz bölgəsi.
- alışveriş quşağı: ticarət bölgəsi. 1. devir. əsr. qərn. 1. qoşaq. qapı arxasına

vurulan, nərsənin bərk dayanmasın sağlamaq vurulan dayaq, dəsdək. 1.
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qurşaq. qırşaq. qırıq qırıq daldala uzanan nərsə. nəsl. 1. belt. kəmər. sarıntıq.
yarıntıq. qarıntıq. 1. səbət. çəpət. sərbət. dövərək. dövrək. devərək. devrək.
çövərək. çövrək. çevərək. çevrək. şərayit. mühit. 1. sərit. şərit. sərtə. şərayit.
məkan. 1. şaqqa. şəqqə. tirə. nəsil. 1. qur. qurşaq. tuğ. girdə, həlqə biçimli
bağlanan bağ. 1. şərayit. -yaşam sürməyə gərəkli nərsələr, boyuğlar, vəsayil,
quşağ, şərayit: sürsat. sürüsat. sapsat. 1. qolan. kolan. quşam. töz. döz. tüz. düz.

öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc.
kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə.
ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan.
cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük.
doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans. 1. şərayit. - bir iş, nərsə üçün
quşanmış, çapdığlı, təchizatlı yer, iş yeri, quşaq, şərayit: yöritə. yörtə. məkanbaki.
-oxu yöritəsi: oxuma, tədris məkanı. -televizyon yöritəsi: televizyon məkanı. -iş
yöritəsi. -istədiyiniz işə yöritə yaratmışıq.

-əlverişli ortam, qısnaq, qasnaq, quşağ, şərayit: tav.
-işlələnəcək nərsə üçün gərərkli olan bəlirli ortam, quşağ, şərayit: (tutam. hal. qıvam):
tav.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
- sallama quşaq: ucları açığ qalıb sallan kəmər çeşiti.

quşaqlamaq

1. qurşaqlamaq. maharlamaq. 1. qurşaqlamaq. biləkləmək. buxovlamaq. dəs
bətləmək. 1. quşamlamaq. əhatə, mahasirə edmək.

quşaqlı

qısa boğazlı kiçik küp çeşiti.
-quşaqlı duşaqlı: qaraqlı yaraqlı. yarpıdaq. (zin o bərgli).

quşam

1. geyim. bürgək. puşak. əlbisə. - geyim quşam: geyim keçim. 1. quşama.
qurşama. quşatma. qurşatma. quşatış. qurşatış. əhatə. mahasirə. 1. quşaq.

qolan. kolan. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök.
kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy.
basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam.
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cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc.
tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
- geyim quşam: geyim keçim.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
quşama

quşam. qurşama. quşatma. qurşatma. quşatış. qurşatış. əhatə. mahasirə.

quşamlamaq

quşaqlamaqa. əhatə, mahasirə edmək.

quşan

taxın. -uğraq uzaq, saxla (taxın) yaraq. (uğraq: qəsd. məqsəd. mənzil).

quşanmaq

1. qurşanmaq. sınğarmaq. singirmək. 1. geyinmək. 1. taxınmaq.

quşanmış

-bir iş, nərsə üçün quşanmış, çapdığlı, təchizatlı yer, iş yeri, quşaq, şərayit:
yöritə. yörtə. məkanbaki. -oxu yöritəsi: oxuma, tədris məkanı. -televizyon yöritəsi:
televizyon məkanı. -iş yöritəsi. -istədiyiniz işə yöritə yaratmışıq.

quşantı

1. təfərrüat. 1. tənəqqülat.

quşat

1. qala. istehkam. 1. quşatı. geydəl. xələt. 1. quşatı. girdəl. həlqə. mahasirə.

quşatı

1. bölgəti. bölgələmə. ayırma. zonlama. 1. quşat. geydəl. xələt. 1. quşat.
girdəl. həlqə. mahasirə.

quşatış

quşam. quşama. qurşama. quşatma. qurşatma. qurşatış. əhatə. mahasirə.

quşatma

quşam. quşama. qurşama. qurşatma. quşatış. qurşatış. əhatə. mahasirə.

quşatmaq

1. belləmək. girdələmək. çevrələmək. 1. tutsatmaq. tusqarlamaq. sarmaq.

sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq. ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq.
dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza,
münfərid, cüdda, tənha edmək. 1. qərəntiyə qoymaq. 1. kəfil olmaq. 1.
quşutmaq. qurşamaq. köşütmək. örtmək. tutmaq. - bulut göyü quşatdı. - duvar
günün önün quşur, gün düşmür. 1. dartmaq. datmaq. təşviq edmək. kötülüklərdən alqıtın (mən edmək), iyiliklərə dartıtın.

quşbalası

quşpalazı. difdiri.
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1. kiçik baş. 1. avanaq. axmaq. saya. sadə. 1. yavan. quru. qatıqsız. qatqısız.
sadə. - quru çörək. - yala çay, qəhvə: qayıq olmayan (sadə) çay, qəhvə. - yala kek:
sadə kek. - yala geyim: sadə geyim. 1. təmiz, açıq, düz, saf kimsə. 1. yalın. yada.

yata. çala. çalağ. bəsit. saya. sadə. - yüz işçi. sadə işçi. sıradan işçi. təxəssüssüz
işçi.

quşbaz

quşgüd. quşçu. (+güd. +çi. +baz).

quşbəyi

xan quşlarının baxıcısı, bəkçisi.

quşburnu

- quşburnu: qaqa.

quşca

-quşca canı olmaq: arıq, çəlimsiz olmaq.

quşçalı

quşötü: quş ötüşü, oxuşu.

quşçu

quşgüd. quşbaz. (+güd. +çi. +baz).

quşçuq

saçma sapan söz.

quşevi

quşluq.

quşə

sındı. sınğı. bucaq. burcaq. açı. zaviyə. döngə.

quşəqməyi

quşəkməyi. 1. üç qanatlı yoncagillərdən, yeməyi yapılan bir göy. 1.

çobandağarcığı.
quşıq

kiçik qulaqlı olan.

quşq

-quşq olmaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq. bir nədənlə yuxusu qarışıb, yuxudan
olmaq, oyanmaq.

quşqa

im, iz olaraq yığılan daş koması.

quşqac

quşğac. (? > qoncaşğ) sərçə.

quşqaq

sıyğaq. sırğaq. sərgək. səyrək, yüngül yuxulu.

quşqaqlıq

sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. səyrək, yüngül yuxululuq.

quşqana

quşxana. quşluq.

quşqəsəli

-quşkəsəli: bir at kəsəli.
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1. dirək, dayaq üzərə yatayına (üfüqi) qoyulan uzun ağaclar. 1. sarıtikan.

şortikan. 1. quşuçmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.
tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.
quşqöçü

- quşköçü: topluluqda uzaq ölkələrə gedən quşlar.

quşqözü

quşgözü. 1. quş baxışı. itigöz. iti baxış. 1. başmaqda bağlıq bacaların,

dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün taxılan dəmir qoraq. 1. piçlə
piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli bölüm.
qayıq. qaycıq. kiçik möhrə. 1. quş üzümü. 1. kiçik dəlik. 1. iri dəlikli ələk.
- quşgözü: kiçik deşik.

quşqu

qurqu. küşgüm.

quşquc

quşquçu. mürəddəd. şəkkak.

quşquçu

quşquc. mürəddəd. şəkkak.

quşquq

quşqun. quşquluq. vasvasılıq.

quşqul

quşqulu. quş kimi qorxaq, ürkək olan. birəli. işgik. işgilli. bulalı. bulanı. asılı.

ovhamlı. vəhimli.
quşqulana

- quşqulana quşqulana. səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə sərinə. sağına sağına.
saxına saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. sağına sağına. sağana sağana.
sağna sağna. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı. möhtat
möhtat. yavaş yavaş.

quşqulanan

səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. səkinsən.
səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. sağınan.
sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan.
yavaş davranan.

quşqulanıb

-quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.

quşqulanış

quşqulanma. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc.
saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. sağınış. sağanış.
sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .
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quşqulanış. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc.
saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. sağınış. sağanış.
sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .

quşqulanmaq

1. ötdəklənmək. quşq olmaq. bir nədənlə yuxusu qarışıb, yuxudan olmaq,
oyanmaq. 1. ötdəklənmək. mürgülənmək. bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə
yuxusun almaq. yüngülcə yatmaq. 1. sağımlanmaq. sarımlanmaq.
sapımlanmaq. 1. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq.
səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq.
səkinsirəmək. səğinsirəmək. duraqsamaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək.
tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1.
quşqulu olmaq. sıyqaqlanmaq. sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq. sərgəklənmək.
yuxusu qaçmaq.

quşqulu

1. quşqun. bulalı. bulanı. asılı. məşkuk. şübhəli. mütərəddid. 1. quşqumlu.

vasvası. 1. quşqul. quş kimi qorxaq, ürkək olan. birəli. işgik. işgilli. bulalı.
bulanı. asılı. ovhamlı. vəhimli.
-quşqulu olmaq: quşqulanmaq. sıyqaqlanmaq. sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq.
sərgəklənmək. yuxusu qaçmaq.

quşquluq

quşquq. quşqun. vasvasılıq.

quşqumlu

quşqulu. vasvası.

quşqumsuz

quşqusuz. vasvasılıqsız.

quşqun

1. quşğun. uşğun. 1. quşquq. quşquluq. vasvasılıq. 1. quşqulu. bulalı. bulanı.
asılı. məşkuk. şübhəli. mütərəddid.

quşqunmaq

qocunmaq. qaçqınmaq. saçıvmaq. savıcmaq. (həşərilənmək. şıllaqlamaq.
şıltaqlanmaq) disginmək. (işginmək. işgillənmək) .

quşqunsuz

başboş. dərbədər.

quşqurmaq

< coşqurmaq.

quşqurtmaq

tutqurmaq. qutturmaq. saldırmaq. -onu mənim üstümə tutqurma.
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1. quşqumsuz. vasvasılıqsız. 1. təhqiqən. mühəqqiqən.
-xətasız quşqusuz: ürə qartısız. qusursuz ibhamsız.

quşqutmaq

təpgitmək ( < təpmək: itmək). dövətmək. döğətmək. təhrik edmək.

quşqüt

quşgüd. quşçu. quşbaz. (+güd. +çi. +baz).

quşlamaq

kişləmək. kişələmək. kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək.
-quş quşlamaq: ovlamaq.

quşlar

- topluluqda uzaq ölkələrə gedən quşlar: quşköçü.

-bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar. (talvırar çırpınar).
-quşlar qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir.
quşların

-quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi: sivingir > süyüngür. sunğur. şunqar.

quşlarının

-xan quşlarının baxıcısı, bəkçisi: quşbəyi.

quşlarta

-quşlarda böyük qanat tükü: yelək.

quşluq

1. gün sökəndən (çıxandan) sonrakı çağ. 1. quş qəfəsi. 1. quşxana. 1. toyluq.
1. tuşluq. ağızalma. sübhanə. çaşt. 1. danla (səhərlə) öğlə arası. 1. irlə günorta
arası. -ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir :
tezdən).
- quşluq: bir odalı pətək, apartman. apartuman.
- quşluq: quşevi.
-quşluq qəfəs: kiçik gözəl yapı.

quşmar

bir çeşit quş tələsi.

quşmaş

-içi quşmaş: içinə yün, pambığ sürülmüş parça. sürtük. sürtükə. kürtükə.

quşoy

yalotu. çaloyu. çalbacay. səlbə. oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən. ona güvənilməz, çaloyun biridir. -çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. -bu
səlbəlik sənin başıvı çalar bir gün.

quşoylanmaq

yalotunmaq. yalotlanmaq. çaloylanmaq. oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez
dəğişdirmək.

quşötü

quşötü. quşçalı. quş ötüşü, oxuşu.

quşpalazı

quşbalası. difdiri.
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quşsəkməz. quşuçmaz. quşqonmaz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.

tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.
quştarısı

quşdarısı. ərzən.

quştili

quşdili. qaraçı, zərgəri dili.
-quşdili: aldatıcı qonuşuq.

quşu

-quşu ötmək: sevişmə, cütləşmə gücü yerində olmaq.
-quşu əldə: açılı, fürsətli olan.
-quşu qonmaq: ilgilənmək. ürəyinə yatmaq. ürək bağlamaq. əlaqəmənd olmaq.
-yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti: saçratqu. saçratuq.
-sağsağan quşu: savınçıqarqası.
-çəkirgə quşu: sığırcığ.
-min bir quşu doğrayıb birin yeyər quş türü: doğrul.

-su quşu: soğuş. suğuş. ördək.
quşuçar

təkəvər. təkətez. qırqı kimi.

quşuçmaz

quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.
tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.

quşunu

-öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu. (uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq.
itirmək).

quşutlu

: köşütlü. keşikli. kölgəli. örtülü. (açıq olmayan) .

quşutmaq

quşatmaq. qurşamaq. köşütmək. örtmək. tutmaq. - bulut göyü quşatdı. - duvar
günün önün quşur, gün düşmür.

quşürəq

quşürək. ürkən. ürkük. kürgənə. kürəgən. ürəgən. qorxaq.

quşüzümü

qaraqat. qırına.

qut

1. qutsluq. mubarəklik. 1. xeyir. 1. ne'mət. - tanrı qutun bilməyən. 1. qutca.
olqamır. onqamır. orta böyüklükdə, sağlam olan. - hər nəyin qutcası iyi olur. 1.
baxt. -at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın.
- küt çevirmək: hər nəyi qartıb qarışdırmaq. sabalamaq. 1. neşə. - bunu eşitcək onun
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qutu uçdu. (kefi qaçdı). - kefi, neşəsi pozulmaq:qutu uçmaq.
- küt yarması: boluş. boloş. çox iri yarı, dağlıq olan.
-baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı: küpü. güpü. güpünün toppuz başı.
- ərdəmsizdən qut çərtilir. (qut: şans). (çərtilir: cayır. qaçır)
-qut bulsun: günüsün. xoşbəxt olsun. (#küt bulsun: bədbəxt olsun) .

-uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər,
iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər. (uma: bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq,
ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən. qonaq).

quta

1. > xuda < qutad. qutay. -qutay qorusun. 1. quda. qata. qohum. xişavənd.
qovm. xiş.

qutac

qutuc. yarquc. yarqıc. yalquc. yalqıc. uğur, xeyir üçün oxunan dua. əzaim.

qutalmış

tapğınmış. mütəbərrək. təqdis olunmuş.

qutanmaq

qutlanmaq. sağınmaq. təbrik olunmaq.

qutarıb

-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

qutarmaq

1. ehsan vermək. 1. maya qoymaq. ehsan, lütf edmək. 1. saçmaq. saçımaq.
səçmək. səçimək. açmaq. açımaq. çözmək. çözümək. - onun əlayağından ipi
səç. 1. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. bitirmək. - sabacan bu iş savranmaz. işin səvrə gəl. 1. sovmaq. soğmaq. savmaq. soğulmaq.

qutarmaqına

-hər nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü: çitil. sitil. önson. ətək (# sonöt:
sonötə: nərsənin qutarmasından son sürə) .

qutarmasıntan -nərsənin qutarmasından son sürə: sonöt. sonötə. (#çitil: sitil. hər nəyin
qutarmağına, sonuna yaxın bölümü. önson. ətək) .

qutarmaz

-baş yetməsə qırxında, baş qutarmaz qırğında.

qutartı

-sındı qutardı: yendi bitdi. -təpgi göstərmədən yendi bitdi: sındı qutardı.

qutasuz

qutsuz. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt.
korbəx. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz.
bədbəx.
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qutat

qutad. qutay. quta > xuda. -qutay qorusun.

qutavul

qutqul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli.
yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul.
idqul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

qutay

qutay. qutad. quta > xuda. -qutay qorusun.

qutaylıqa

qutaylığa. xoşbəxlik. -könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar.

qutqa

- qutqa saymaq, sağmaq: yaxcı fala tutmaq.

qutqul

qutavul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli.
yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul.
idqul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

qutquşluqun

- qutquşluğun uçmadan: qutun əldən uçmadan: bəxdin, şansın çönmədən.

qutla

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

qutlanmaq

qutanmaq. sağınmaq. təbrik olunmaq.

qutltuq

qutlduq. dinilib. -yağmırdan dinilib, damcıya ilindik.

qutlu

1. fərxundə. mubarək. 1. neşəli. - köül açan qutlu sözlər.
-utlu qutlu: həyalı bəxli. namuslu bəxli.

qutluq

xoşluq. xoşbəxlik . -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır. bayırda) .
-ən qutluyuq deyəndə, sınar qutluq aynası.
-yağmur olsa, qutluğ olar. (qutluğ (bərəkət) göydən töküşər).

qutluqtan

-qutluqdan olasız. (qarqış).

qutluluq

güvlük. mutluluq. gönənik. gönənlik. günənik. günənlik.

qutluyuq

-ən qutluyuq deyəndə, sınar qutluq aynası.

qutruq

qudruq. quduruq. gür. gur. hirsli. dəli.

qutruşmaq

sevincindən yerdə göydə duramamaq.

qutruşmaq

yoğruşmaq. şadlıq edmək. həzz, ləzzət aparmaq.

qutsaq

salba. çalpa. muqəddəs. təbərrük. mütəbərrik.
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-böyük, qutsal kimsə, yerə gedmək (gəlmək) qulluğa, ayağa gedmək, gəlmək:
qatınmaq. təkinmək. təşrif edmək (aparmaq, gətirmək) müşərrəf, şərəfyab olmaq. -bəy
təkindi. -təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun.

-qutsal buyruq: tanğut. tanrı buyruğu, fərmanı, dəsduru. movud. moud.
-qutsal tapşırıq, əmanət: sarığa.

qutsama

qutsayış. mutsama. mutsayış. butsama. butsayış. təqdis.

qutsamaq

(mutsamaq. mutaslamaq) butsamaq. butaslamaq. təqdis edmək.

qutsayış

qutsama. mutsama. mutsayış. butsama. butsayış. təqdis.

qutsı

qutsu. seçik. tapıt. tapıl. tapılı. müqəddəs. mütəbərrək.

qutsılıq

qutsuluq. tapıtlıq. tapıltıq. tapılıq. seçiklik. müqəddəslik. mütəbərrəklik.

qutsluq

qut. mubarəklik.

qutsu

qutsı. seçik. tapıt. tapıl. tapılı. müqəddəs. mütəbərrək.

qutsuluq

qutsılıq. tapıtlıq. tapıltıq. tapılıq. seçiklik. müqəddəslik. mütəbərrəklik.

qutsuz

1. qutasuz. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt.

korbəx. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz.
bədbəx. 1. > qutuz. dul. əri ölmüş qadın.
-qutsuz quyuya girsə qum yağar.
-qutsuz quyuya girsə sel basar.

qutturmaq

tutqurmaq. quşqurtmaq. saldırmaq. -onu mənim üstümə tutqurma.

qutu

1. singir. sınğır. sinğıc. 1. sağca. sadağ. saxac. qoruncaq. hər çeşit ağızlı qab,

yer. 1. təpəngi. təpənək. sandığ. cəbə. 1. tutu. qoytu. tutma. sandığ.
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca.
sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.
- onun qutu ötündü, uçundu: onun bəxt ulduzu söndü.
-qapağı üstündə qətlənərək qapanıb açılan qutu çeşiti: sındığ. sandığ.
-hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu:
sındı. körük.
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-təxdədən yasanmış qapaqlı qutu: sarnıc. sandıq.

-hər çeşit örtük, qutu, qab, bəsdə: yasığlıq. yasıtlıq.
qutuc

qutac. yarquc. yarqıc. yalquc. yalqıc. uğur, xeyir üçün oxunan dua. əzaim.

qutuq

saçıq. səçik. açıq. çözük. yuçut. sərbəst. azad. bağsız olan hərnə.
- keçmiş qutuğ irtəmə: keçmiş xoşbəxtlik ardında olma.
-körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. salıncağ çevirmək, yırqalamaq.
-qutuq koruq: qoruq koruq. koruz. korus. koruc. korunc. uğur uçur. yaxcı pis. mutuq
kötük. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna.

qutuqluq

qoruluq. tutuqluq. dustaq. türmə. kitəs. kovas. kotas. kodas. qazamat. zindan.
bazdaştqah.

qutulmaq

saçılmaq. səçilmək. açılmaq. çözülmək. yuçunmaq. yuçğınmaq. sərbəsinmək.
sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından ipi səç.

qutum

udum. yüngül ayaq. onğul ayaq. ayağlı. xoş qədəm. mubarək.

qutuman

quduman. 1. qudurman. tutqulu. düşgün. qurdlu. qurd. dəli. girişik. girşik.

girişin. girşin. qurumsaq. amator. -kitab qurdu: kitab dəlisi. 1. qudurman. düşgün.
çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. qabal. qabla. kavla. kaval. dəli.
kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq.
qutumnu

- sürdü mənim qutumnu: mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı.

qutumsuz

uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. korba. çorba.
koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz.
bədbəx.

qutun

- qutun əldən uçmadan: qutquşluğun uçmadan: bəxdin, şansın çönmədən.

qutunmuş

-qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən
qutunmuş.

qutur

1. qırma. qırmac. qırmacıq. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. kisə. parsa. pursa. bir
yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi) verilən,
yığılan para. 1. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. gövət. gövüt.
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göyüt. ehsan.
-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən,
yığılan paranı toplamaq: kisələmək
-kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan:
savaq. sədəqə.

qutura

- yoğa, qutura gedmək: ehsan yeməyə gedmək.

quturqan

qudurqan. quduruq. 1. sərməst. 1. har.

quturqan

qudurqan. yavuz <> yubaz. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar. acqurd. laçın.

yalçın. cəsur. gözü açıq. öngörən.
quturqanın

-qudurqanın kəndi başı kəndisinə yük olar.

quturlu

qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. gövətli. yaxımlı. yaxışlı.
verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul.
qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

quturma

qudurma. kürgüş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

quturmaq

qudurmaq. 1. azıtmaq. azınmaq. sapıtmaq. sapdırtmaq. 1. bir nəyin çəkin,

sınırın aşmaq. 1. quduzmaq. qurçanmaq. quduz kəsəlinə tutulmaq. azmaq.
quturman

qudurman. 1. quduman. tutqulu. düşgün. qurdlu. qurd. dəli. girişik. girşik.

girişin. girşin. qurumsaq. amator. -kitab qurdu: kitab dəlisi. 1. quduman. düşgün.
çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. qabal. qabla. kavla. kaval. dəli.
kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq.
quturtma

qudurtma. quruş. yozuş. pozuş. sapıtma. sapdırma. azıtma. iğva. gümrahlıq.

quturtucu

qudurducu. quduzducu. qurçatçı. yügürtücü. azdırıcı. daşıtıcı. daşqıtıcı.

quturuq

quduruq. 1. qudruq. gür. gur. hirsli. dəli. 1. qudurqan. sərməst. 1. qudurqan.

har. 1. yüğrük.
quturuş

quduruş. harlıq. qubalıq. qobalıq. qopalıq. azığlıq. vəhşilik.

qutuşmaq

ucuqmaq. bitişmək. sərəncam, fərcam tapmaq. -işləri ucuqar, köçə uçuşar.

qutuz

1 < qutsuz. dul. əri ölmüş qadın. 1. quduz. azmış. 1. quduz. sapsaq > sampaq.
(sərkeş. ovsarsız. ovsarı qırıq) . 1. quduz. yavqar. yavlıq. amansız. qırıcı.
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rəhmsiz. -yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun cumasın (oyuğun. qəbrin).
-quduz kəsəlinə tutulmaq: quduzmaq. qudurmaq. qurçanmaq. azmaq.

qutuzmaq

quduzmaq. qudurmaq. qurçanmaq. quduz kəsəlinə tutulmaq. azmaq.

qutuztucu

quduzducu. qudurducu. qurçatçı. yügürtücü. azdırıcı. daşıtıcı. daşqıtıcı.

qutvarış

buyrun. xoşgəldin. xoşgəldiniz. qarşalış. qarşı alış. velkam.

quvac

guvac. güvəc. güvəş. guvaş. boş, yumşaq topraq.

quvaqov

kuvakov. deşəkəv. pukakəv. (ələk kimi) dəlik dəlik. deşik deşik. -deşəkəv olası.

quvara

1. silik. 1. sinirli. -sinirli (quvara) yemək: yeyişli. yeyişsi. yeyimli. ləzzətli.

quvaş

guvaş. güvəc. güvəş. guvac. boş, yumşaq topraq.

quvu

quyu. çayın ən dərin yeri.

quvvətləntirmək quvvətləndirmək. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq.
qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq.
qoratdırmaq. gücləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq.
qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.
quy

1. qoy. yatışma. yatışıq. yatsayış. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq. gizlək. qoruq.
qort. qorma. qulaq. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət. 1. quz. quzey. quyaz. gün
görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer.
-qaraquy: qaraqu. qaraquyu. (qu: quy: quyu). qaraoyuq. siyahçal.

quyac

1. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quytac. qatı. ağır. salğar. sıxı. qızlac. qıslac.

qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm.
mətin. 1. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quytac. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi.
qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
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qoyacışmaq. qoytacışmaq. quytacışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq.
sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək.
sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. mətinləşmək.

quyaclıq

quytaclıq. qoyaclıq. qoytaclıq. qurumluluq. mətanət. salğarlıq. mətinlik.

quyaq

quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1. quytaq.
qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan.

bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük.
1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer.
1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.
quyalmaq

quyulmaq. tökülmək. - çaylar dənizə quyalır.

quyamaq

quymaq. quyqoymaq. quyqaymaq. tökmək. - quyub qoymaq: töküb qoymaq. üstünə soyuğ su quy.

quyaş

küyəş. güyəş. günəş. gün.

quyaz

quz. quy. quzey. gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer.

quycaq

kuycaq. kuydaq. küydaq. küycaq. alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa,

sınaşdırmağa yarar nərsə.
quycan

qoycan. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.

sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax.
qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə.
qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

quycənmək

kuycənmək. kuyqaçlanmaq. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək. 1.

alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq.
qızışınmaq. 1. ara qızışdırılıb qarışdırılmaq.
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kuycətmək. kuyqaçlamaq. küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək. 1. alışdırmaq.

sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq.
odamaq. 1. ara, meydan qızışdırmaq.
quyçu

1. kuyçu. kuyqaç. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü. alışdırıcı. sınaşdırıcı.
alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan.
acıtğan. 1. kuyçu. kuyqaç. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü. tulambarçı.
tüntab. külxanbəyi. 1. qoyçı. qoyçu. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin.
çökənsək. çökəsik. daştutmaz. dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü.
qıracı. qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc.
qormıq. qormıq. üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.

quyey

quyaq. quysaq. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1. quytaq.
qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan.

bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük.
1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer.
1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.
quyqaç

kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü. 1. alışdırıcı. sınaşdırıcı.

alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan.
acıtğan. 1. tulambarçı. tüntab. külxanbəyi.
quyqaçlamaq

kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək. 1. alışdırmaq.

sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq.
odamaq. 1. ara, meydan qızışdırmaq.
quyqaçlanmaq kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək. 1.
alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq.
qızışınmaq. 1. ara qızışdırılıb qarışdırılmaq.
quyqaymaq

quymaq. quyqoymaq. quyamaq. tökmək. - quyub qoymaq: töküb qoymaq. üstünə soyuğ su quy.
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quymaq. quyamaq. quyqaymaq. tökmək. - quyub qoymaq: töküb qoymaq. üstünə soyuğ su quy.

quyla

yapırt!. yaprat!. basdır. -keçmişi yapırt, iləri çapırt. -gedəni (öləni) basdır, qalanı
yasdır (oxşa).
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

quylaq

-yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer: kovzuluq.
kovuzluq.

quylama

-quylama törəni:sıntış. singiş. təşyii' cənazə.

quylamaq

1. qoylamaq. yandalamaq. yana qoymağ. saxlatmaq. sağlatmaq. saxurlamaq.
saxralamaq. zəxirə edmək. (ənduxtən) ambarlamaq. 1. soxmaq. suxmaq.
bastırmaq. -toprağa soxdular. 1. quymaq. örtbaslamaq. saxlamaq. gizləmək. 1.
quyulamaq. 1. sıntıtmaq. singitmək.

quylanan

-yerə quylanan asma, üzüm dalı: tənək. tinək. möv dalı.

quylanıb

-quylanıb yox olmaq:qurumaq.

quylanma

sülgü silgi. hovlə. -sülgü (quylanma) hamam taxımı.

quylanmaq

quyulanmaq.

quylar

- kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq:güdür açmaq.
{güdür:(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz}.

quylatmaq

quyulatmaq.

quylu

-quylu düşmək: quyul düşmək. quyulu düşmək: aman, ara vermədən nərsiyə
saldırmaq.

quyluq

-günəş görməyən quytu, quyluq yer: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay.
kovzey. kövrəz. kövərəz.

quymaq

1. quylamaq. örtbaslamaq. saxlamaq. gizləmək. 1. quyqoymaq. quyamaq.
quyqaymaq. tökmək. - quyub qoymaq: töküb qoymaq. - üstünə soyuğ su quy.
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-yeniğu qadın quymağu, bollu ballı yağlayu. (yeniğu. zahı. yeni yenmiş, doğmuş
qadın).

quynıq

quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quyaq.

quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
quynıqçı

toratan. qıncıvır. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı.
quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura.
fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı. dələduz.

quynıqlara

-ovruqlara, ovurlara, çuxurlara quynıqlara, toplanan qar: . güvtük. gürdüc. güvtüklər daha əriməmiş.

quyruq

1. sürük. sürək. sürgə. arxa. dalıq. ardıc. ayaq. ötə. idamə. dünbalə. 1. uyruq.
qol. qul. bağlı. kəndli. 1. uyur. uyru. üyə. peyrov. tabe. -ona uyur olma, öz
bildiyin ed. -uyur devlət: bağlı, müstəqill olmayan devlət. -uyru toplamaq. 1. uzantı.

sallantı. salğantı. 1. yandaş. yançı. sağdaş. sağdıc. qolçu. tamada. tərəfdar.
həvadar. 1. qoyuq. görəvli. tutuğlu. mə'mur. 1. qatar. qafilə. 1. düzü. dizi. sapığ.
sırıq. sırı. səğir. silsilə. zəncir. 1. taxıntı. taxım. dəsd. -bir quyruq qab qaşıq. 1.
qıç. geri. dal. arxa. - quyruq ışığı: arabanın arxasında olan tormuz ışığı. 1. ətək. 1.
qoyuq. kimsəni izləyən görəvçi. 1. son bölüm. 1. ard. arxa. 1. sırıc. səf. - çörək
quyruğu. - ev quyruğu.
-quyruq acısı: 1. öc, intiqam cicişməsi. 1. keçmiş bir acıdan qalan üzüntü. 1. bir
kəsgiyə, zərərə üzləşmədən doğan qızqınlıq, hirslilik.
-quyruq uzatmaq: quyruq sallamaq. qəmiş qoymaq. dəxalət edmək.
- quyruq gəmiyi: üç gən sümük.
- quyruq qısmaq: 1. quyruğun yığmaq. əl ayağın yığışdırmaq. öz yerinə çəkilmək. 1.
küsmək. qısmaq.
-quyruq, quş qoymaq: quyruqlamaq. ataqlamaq. salağlamaq. salğalamaq.
nişanlamaq.
-quyruq olmaq: 1. uzanmaq. 1. dalıcan düşmək. 1. mürid olmaq. 1. müzahim olmaq.
1. sıraya girmək.
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-quyruq sallamaq: 1. yaltaqlanmaq. 1. quyruq uzatmaq. qəmiş qoymaq. dəxalət
edmək.
- quyruq çevirmək: quyruğu omuzlamaq: quyruğun qısmaq: ürküb qaçmaq,
çəkilmək.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.
{(savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). seyik. seyrək}.
-quyruq qoymaq, uzatmaq: sırıtmaq. - ona hər nə desən qurtar, sırıtacaq.

quyruqa

-quyruğa, sıraya, səfə girmək: quyruqalmaq. quyruqlanmaq.
-quyruğa, sıraya, səfə, xəddə girmək: quyruqlamaq.

quyruqalmaq

1. quyruqlanmaq. quyruğa, sıraya, səfə girmək. 1. quyruğa, sıraya, səfə,
xəddə girmək. 1. quyruq, quş qoymaq. ataqlamaq. salağlamaq. salğalamaq.
nişanlamaq.

quyruqlamaq

götünə girmək.

quyruqlanar

-heç bir yalan doğrucana doğrulmaz, yalan doğar quyruqlanar qırılmaz.
(doğrulmaz: tovcih olmaz).

quyruqlanmaq quyruqalmaq. quyruğa, sıraya, səfə girmək.
quyruqların

-uzun quyruqların uzunu yalandı yalan. (yalan dedikce yalanı gətirir).

quyruqlu

1. çayan. əğərəb. əğrəb. 1. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. arxaq. arxalı. ardıvar.
ardıcıl. dalqıq. dalqıc. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar).
-quyruqlu yalan: yekə yalan.
- quyruqlu ulduz: saçlı ulduz.
-yalançının sözü quyruqlu, yetim cocuq buyruqlu.

quyruqoqlu

quyruqoğlu. çayana (əğrəbə) oxşar böcək.

quyruqta

quyruqda. sırada. novbədə.

quyruqu

-qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq)
(suyuq). seyik. seyrək}.
-yad itin quyruğu yamızında. (yamız: iki qıçın arası)
- quyruğu omuzlamaq: quyruğun qısmaq: quyruq çevirmək: ürküb qaçmaq,
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çəkilmək.
- quyruğu qapı arasında qalmaq: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. gərgin, dar
düğünə düşmək.
- quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq: quyruğu qapı arasında qalmaq. gərgin, dar
düğünə düşmək.
-quyruğu titrmək: canı çıxmaq. ölmək. gəbərmək.
-hər malanın sapı var, hər yalanın quyruğu
-quyruğu tava sapına dönmək: uslanmaq. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq. başa
düşmək. ağıllanmaq.
-qonun, keçi kimi heyvanların kiçik quyruğu: sınğırığ. büzdüm.
-qonun, keçi kimi yılxıların kiçik quyruğu: sınğırığ. büzdüm.

quyruqun

-quyruğun düğünləmək: işinə son vermək. ilgisin kəsmək.

quyruqun

-pişik quyruğun edməmiş körpü, olursa siçan siçanoğlu siçan.
- quyruğun braxmamaq: dinc ötürməmək. götünə girmək.
- quyruğun qısmaq: quyruq çevirmək: quyruğu omuzlamaq: ürküb qaçmaq,
çəkilmək.
-quyruğun yığmaq: əl ayağın yığışdırmaq. quyruq qısmaq. öz yerinə çəkilmək.
-yalanın quyruğun yığmaq olmaz.

quyruquna

-ağa itinə, itdə quyruğuna toxladar. (toxlatmaq: irca vermək).
-quyruğuna taxmaq: arxa sıra sürükləmək.
-quyruğuna basmaq: təpgitmək. qızdırmaq. həssas nuxdəsinə ilişmək.
-quyruğuna tənikə bağlamaq: alaylamaq. ələ salmaq.

quyruqunu

-quyruğunu qısışdırmaq, sıxışdırmaq: sıxışdırıb tərəşməsin önləmək.

quyrulmaq

qurulmaq. 1. çanqalmaq. çəngəlmək. çəng olmaq. damarların dartılıb,

burulmasından doğan durumda olmaq. 1. gərilmək. dartılmaq. - quyrulu yaya
yiyə çıxan: müfdə xor. - soyuq vurub belim qurulub. - canın quyrulsun: öləsən!. öləsi
ağrıya düşəsən.

quysaq

quyaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1. quytaq.
qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan.
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bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük.
1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer.
1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.
quysar

qoysar. peysər. ənsə. yensə.

quytac

qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl.
kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu.
güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat.
qubat. qopur. bərk. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.

quytacışmaq

qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq.
sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək.
sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. mətinləşmək.

quytaclıq

quyaclıq. qoyaclıq. qoytaclıq. qurumluluq. mətanət. salğarlıq. mətinlik.

quytaq

1. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. quyaq.

quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1. kuydaq.
kuycaq. küydaq. küycaq. alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa, sınaşdırmağa

yarar nərsə. 1. quytu, dərin yer. kövrəz. kövərəz.
quytu

-günəş görməyən quytu, quyluq yer: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay.
kovzey. kövrəz. kövərəz.

quyturucu

kuydurucu. kuyqaç. kuyçu. küyqaç. küyçü. küydürücü. 1. alışdırıcı. sınaşdırıcı.

alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan.
acıtğan. 1. tulambarçı. tüntab. külxanbəyi.
quyu

1. quvu. çayın ən dərin yeri. 1. qoyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq. - quyu
gecə. - tuman gecə. - quyuya daş atmaq: qaranlığı oxlamaq. güman, fərziyyə ilə
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davranmaq. 1. comat. (# göyə çəkilmiş, dartılmış, uzanmış olan. minarə. çək.
domat. doman. ).

-suyu qurumuş yer, quyu: soqur < suyqur.
-quyu təğrəği: biləzik.
-quytu, dərin yer: quytaq. kövrəz. kövərəz.
-axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ:salavan. salıvan.
çalavan. çalasal > çalasər.
-qaraquyu: qaraqu. qaraquy. (qu: quy: quyu) qaraquyu. qaraoyuq. siyahçal.
-quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ: sardığ. sarduvağ.
-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun.

quyuq

-suyuq quyuq: boş bərk.

quyuqa

- buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa. (daş salsan quyuya, bulduraman
(pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz).

quyul

-quyul düşmək. quyulu düşmək: quylu düşmək: aman, ara vermədən nərsiyə
saldırmaq.

quyulamaq

quylamaq.

quyulanmaq

quylanmaq.

quyulatmaq

quylatmaq.

quyulmaq

quyalmaq. tökülmək. - çaylar dənizə quyalır.

quyulu

-quyulu düşmək: quyul düşmək. quylu düşmək: aman, ara vermədən nərsiyə
saldırmaq.

quyum

qurum. qurun. qurumsı. qoyum. düd, dud qarası.

quyumlanmaq qurumlanmaq. qurunlanmaq. qurumsılanmaq. qoyumlanmaq. düd, dud qarası
tutmaq.
quyumlu

qoyumlu. qurumlu. qurunlu. qurumsı. düdlü. dudlu. - qurumlu gözlük: günəş
gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük.

quyun

dərnə. çalboğ. çalbov. girdab. girdbad.
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quyurcuq

büzdüm.

quyusun

-yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun cumasın. (cumasın: oyuğun. qəbrin) (yavqar:
yavlıq. amansız. quduz. qırıcı. rəhmsiz).

quyutan

-su tökülməz quyuya, çəkilər su quyudan.

quyutma

uyutma. pənir. -uyutma uyutmaq: pənir çalmaq.

quyuya

- quyuya daş atmaq: (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq). qaranlığı
oxlamaq. güman, fərziyyə ilə davranmaq.
-qutsuz quyuya girsə qum yağar.
-qutsuz quyuya girsə sel basar.
-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya.
(güv: yağış suyu yığışan çuxur)
-su tökülməz quyuya, çəkilər su quyudan.
-havayla qalxan uca uclara, düşəndə düşər dərin quyuya. (uclara: zirvələrə).

quyuz

(künğüz) qoma (qoyma) koma. püştə ( < bükük). təlim.

quz

1. quy. quzey. quyaz. gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer. 1. quzey.
günortadan son gün tutan yer. - quzda qar əsgirməz, qoyda yağ.

quzay

quyaq. quysaq. quyey. quzey. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1. quytaq.
qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan.

bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük.
1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer.
1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.
quzey

quyaq. quysaq. quyey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1. quytaq.
qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan.

bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük.
1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer.
1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc. 1. quz. quy. quyaz. gün
görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer.
-quzey batı: quzgecə.
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-quzey ulduzu: qutb ulduzu.
-quzey yamac: güzlük yörəngəli (abıhavalı) dağ ətəyi.
-quzey doğudan əsən yel: qurumyeli.

quzeytən

-dan çağı quzeydən yavaş yavaş əsən külək: kürdək.

quzitə

quzidə. saya. seçgin. mümtaz.

quzqecə

quzgecə. quzey batı.

quzqun

1. çin qara qarqa. 1. kərkəs. qaraqas.
-quzqun dənizi: xəzər dənizi.
- quzqun qılıncı: qarqa soğanı. qılayol gülü.

quzquncuq

qazqıncıq. dəmir barmaqlı, qəfəs biçimində olan pəncərə.

quzqunuq

qoyu, tünd qara.

quzqunum

qarqa çeşitləri.

quzlacı

yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi.

quzlamaq

quzulamaq. qozlamaq. doğmaq. balalamaq.

quzu

1. böyük bir nərsənin yanında, içində olan kiçik nərsə. 1. kiçik. köçək. köçük.

kövçək. kövçük. xırda.
- quzu otu: boymadərən.
- quzu quzu: quzu kimi: uysal, baş aşağı, həlim göstərişli.
- şişdə pişmiş quzu kababı: quzuçevirməsi
- quzu dərisinə bürünmək: qandırmaq üçün, özünü uysal, baş aşağı göstərmək.
- quzu dişi: süt dişi.
- quzu palıt: xırda şabalıt.
- quzu payı: arda qalan azacıq qalıntı.

-quzudişi: yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş.
-quzu kimi: quzuvarı. (varı: sayağı. oxşarı. bənzəri. kimi).

quzucuq

kiçik, sevimli, yaxış oyandıran cocuq.

quzuçevirməsi şişdə pişmiş quzu kababı.
quzuqapı

quzuqapısı. qapıquzusu. böyük qapı içində olan kiçik qapı.
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quzuqapısı

quzuqapı. qapıquzusu. böyük qapı içində olan kiçik qapı.

quzuqoz

kiçik qoz.

quzuqöbəyi

quzugöbəyi. sulaq yerdə çıxıb, yeyilir göbələk çeşiti.

quzulaq

boylu qoyun.

quzulamaq

1. qopaqlamaq. köpmək. qarınlamaq. qarın vermək. - duvarın suvağı şehdən
quzulayıb töküldü.

quzuluq

kovzuluq. kovuzluq. yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə

yapılan yer.
quzun

yeğən. enən. inən. doğurca. qolçağ. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl. oğul oğlu.
çavluq. çağluq. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.

quzusu

-qapıquzusu : quzuqapı. quzuqapısı. böyük qapı içində olan kiçik qapı.

quzutişi

quzudişi. 1. yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş. 1. cocuqların ilkin çıxarıb,

altı yeddi yaşında tökən dişləri.
quzuvarı

quzu kimi. (varı: sayağı. oxşarı. bənzəri. kimi).

qübrə

kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. saçır. saçır soçur. seşmə < saçma.

saçqı ( < saçmaq). salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın.
sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü.
süpür. sapır. söpük. fəzlə.
qübrə

kübrə. yemləmə.

-quru, sıxılmış kübrə, gücrə, götrə: tığ. qığ.
qübrəliq

gübrəlik. girəlik. yaraş. yarac. çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. usluq. (ustalıq)

məharət. çiğəlik. çirəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət. ürzə.
ləyaqət.
qüc

güc. 1. yetin. qeyrət. -yetininə dək döğüşdü. 1. dil. sil. alğı (sığar. sığım. təvanayi)

tab. tov. təvan. niru. - alğınınca, qıl yaxşılıq: qıla alğınınca, yaxşılıq: başadığın
qədər iyilik ed. 1. çoral. - bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay, çıxıntısı çoral
(saysov: göründüyü kimi olmayan). 1. tov. -sən kim olsan ol açar tov iç üzün . 1.
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yoğun. zor. -biləyi yoğun birin yıxmış, biligisi yoğun minin. (yoğun: zor. güc). 1.
təpgi. təpgü. gərəyit. zor. icbar.
- silləsi qurumaq
-iç geçirsə, güc gedər, dil ölürsə , el ölər.
-ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.
- işləyəndən güc azmaz. (azmaz: azalmaz)
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-güc salmaq: zorlamaq. (salmaq: başvurmak. dəğinmək. əl atmaq).
-bir bayrağı əsdirməyə güc gərək.
-ağır, güc gələn: sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sinirən. sindirən.
(sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). (> səngin (fars)}. - çox əmək
sınğıran iş: çox güc aparan iş.

-güc coşanda, çay daşanda.
-güc dəngil: qudrət muvazinəsi (danqıl: dəngil: muvazinə).
-yorucu, güc, sıxıntılı, çətin iş: dolbat. tuğbat.
-ağızbirlik güc yasar. (yasar: qurar).
-gücə dolmaq: tovraşmaq. toğraşmaq. tığraşmaq. ( < toq. tuq). gücləşmək.
qücənət

gücənət. gücnət. küsənət. küsnət. ağırqılıqlı. ağırxəsiyətli. qaşqabaqlı.

qaraqabaqlı.
qücəniq

gücənik. gücənmiş. küsülü. küsük. küsmüş. darılqın. darqın. qırqın.

qücənmək

gücənmək. 1. küsənmək. qırcıqmaq. ağrına gedmək. qurdlanmaq. qurdluluq,

cicik edmək. ciciklənmək. həsədlənmək. - əlli başlıya küsənən çox olur. 1.
küsənmək. qırcıqmaq. güvənmək. gönənmək. sığınmaq. arxalanmaq. - onun
səndən başqa küsənməli kimi var ki. 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək.

keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək.
yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq.
qırınmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək.
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çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək.
küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq.
qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq.

olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. qırcıqmaq.
sıxılmaq. qısılmaq.
qücənmiş

gücənmiş. 1. küsgün. çökgün. çöşgün. küsmüş. qırqın. darqın. üzü asıq. 1.

gücənik. küsülü. küsük. küsmüş. darılqın. darqın. qırqın.
qücərtilmiş

-səmirilmiş, bəsilmiş, gücərtilmiş dənə. bundan pişirilən yemək: səməni. səmirin.

qücətən

-hər çeşit bəsləyən, gücədən, doyuran nərsə, qıda, qəza: bəsgic. bəsqıc.

qücətmək

gücətmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). gəritmək. darıtmaq. dürtmək.

dürtdəmək. zorlamaq. icbar edmək. -məni bu yola təpgidən yoxudu.
qücqünmək

gücgünmək. yetinmək. qeyrət göstərmək.

qüclə

-atda güclə yeriş, ərdə başla iş (sayılır, hesaba gəlir).
- güclə, çəkərək yencib çıxarmaq: sıtıb çıxarmaq.
-birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq: soxuşmaq.
-güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran: səric. sərci. sarıc. sarcı. salıc.
salıcı.
-güclə, basaraq doldurmaq, yeditmək: tıxıtmaq. -uşaq yemir tıxıtma, varı yoxdu
sıxıtma.

-nərsəni güclə, çəkə çəkə aparmaq: sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək.
sürtülətmək. sütrülətmək. sürümək. -uşağı heç nəyə sürsərətmə.

-bir durumdan güclə qaçmaq: yolumaq. yolunmaq. (bir gücdən, bağdan) qurtulmaq.
azad olmaq.

-nərsəni birindən güclə, dirənclə istəmək, sorğatmaq, qoparmaq, almaq,
qaldırmaq: yoldurmaq. -o nərsə yoldumadan itilib gedməz.

qücləmə

-basma, gücləmə aracı: dürtgüc. dürtüc.

qücləmək

gücləmək. 1. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq.

əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq.
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darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. dürtmək.
dürtdəmək. zorlamaq. büzmək. 1. aşmaq. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq.
(satğamaq) 1. salmaq. soxmaq. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. - səni kimsə bu
duruma salmamış ki, özün özüvü saldın. - quş salmaq: quş uçurtmaq. - ova quş
salmaq: ov üçün quş uçurtmaq. 1. toxunmaq. oxunmaq. təpmək. saldırmaq.

basqılamaq. basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq. çapdamaq.
zorlamaq. qoturmaq. qotarmaq. dürtmək. dürtdəmək. təcavüz edmək.
qüclənmək

güclənmək. 1. (əsnək olaraq) sırınsımaq. sıyrınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq.

dayqanmaq. qayımlanmaq. bərkinmək. 1. gürəclənmək. qolaclanmaq. 1.
sağatınmaq. sağlamlaşmaq. sağanışmaq. möhgəmlənmək. 1. gürlənmək.
gurlanmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək.
gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1.
sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq.
qıylacmaq. qəviləşmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq.
qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq. 1. bolqanmaq. şişmək. (#yolqanmaq: solqanmaq:
zayıflamaq. -yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi quran iki ənli sümük). hər nəyin
gücü belində, kürəyindədir.

qüclənməsə

-güclənməsə (təcavüz olmasa) qaçılmaz: taxılmasa qaçılmaz.

qücləntirmək

gücləndirmək. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq.

qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq.
qoratdırmaq. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq.
qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.
qüclər

-qorucu, mudafiəçi, dafe' güclər: savaq.
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-iki qoşunun önçü gücləri çarpışmaq: salçılaşmaq.
-qoşunun salçı (önçü) gücləri yoxlayışa çıxmaq: salçılaşmaq.

qücləşmək

gücləşmək. tovraşmaq. toğraşmaq. tığraşmaq. ( < toq. tuq). gücə dolmaq.

qüclətmək

güclətmək. sırıtmaq. onaylamaq. doyrutmaq. doyurutmaq. təqviyətləmək. sınıq duvarı sırıtlamaq gərək.

qüclü

güclü. 1. (tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq). 1. bilşli. bilgin. uz. mahir. -uz
sözlü: söz savın taxcada, kürsüdə oturda bilən. 1. güctük. güjtük. güjlü. sıxı.

qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu.
oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat.
qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın.
qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal.
çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı.
hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. yetinli. qeyrətli. 1. güctük.
güjtük. güjlü. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam.

oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. onatlı. kökcək. köksək. köksük.
qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac.
qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar.
çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli.
sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. saltal. sattal. saytal.
sağtal. iğid. qoçağ. qorxmaz. - saltal kişilər. 1. gürdürümlü. gurdurumlu. acar.
çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli. 1. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru.
dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. daynaq. dayqan. dadnaq.
dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. 1. saltur. sağış. möhkəm.
müstəhkəm. 1. salğar. salvar. > salar. böyük. yekə. 1. salım. salim. sağ. salğım
> sağlam. sağlım. sağdım. möhkəm. salıt. qəvi. salğar. mətin.
-öc almanın güclü yolu başarı, səndə başarı, öclüvü qırar. (qırar: üzər).
-hər nəyin ana güclü qolu: üzük. qazıq damar. şahrəg.
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-güclü qaçağan olan: yarğun. yarğın. yarğamıq. yarğanıq. çalağ. iti.
-güclü, dəlisinə əğilim, tutqu, könd: çönd. dönd. yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras. meyl. yaxtırısı nəyədir. -top, yazı, sənət yaxtırısı.

-olduğunda güclü nərsə: dolğun. -ətə dolğun. -dolğun yemək: vitaminlə dolu
yemək.
-çətin gördüm güclü olan dinc ola.
-güclü olan dincəlməz, dinc oturan yorğunmaz.
-enli, güclü, iti, dayaqlı piçaq çeşiti: satur. çapur.
-güclü, quru, sazağ yel: silyan ( < silmək. sırmaq. sıvırmaq)
- sap güclü: çox güclü, quvvətli. (sap: çox).
-gürə, gura, güclü olmaq: toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi.
gürələnmək. guralanmaq.
-el içində seçgin, güclü, bilgin kişi: saltan. başdağ. padşah. sultan.

qüclüq

güclük. salçavlıq. soxsuluğ. kompilekslik. müşgülat.

qüclüqlə

güclüklə. gücün. dar. daradar. qıtqıtına. ancağ. uc ucuna. -günorta çıxsağ,
axşama dar yetişək.

-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,
güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).

-bir yazıyı güclüklə oxumaq, seçmək, tanılamaq: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək.
saçılamaq. -gözlüksüz yaxcı görənmirəm gözüm sayırdır.

qüclülüq

-başına artırıldığı sözə güclülük, itilik anlamı artırır: yel.
-ən gözəl üstün seçim güclülük: sağbəğəni.

qücnət

gücnət. gücənət. küsənət. küsnət. ağırqılıqlı. ağırxəsiyətli. qaşqabaqlı.

qaraqabaqlı.
qücrə

gücrə. 1. gücrə. gürdə. gurda. gücrü. sağat. sağac. götrə. götrü. bəstək. bəstik.

təqviyət. 1. gürdə. gurda. gücrə. gücrü. sağat. sağac. götrə. götrü. bəstək.
bəstik. təqviyət.
-quru, sıxılmış kübrə, gücrə, götrə: tığ. qığ.
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gücrəlik. sağatıq. sağacıq. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti. gücrütü.

gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
qücrəti

gücrəti. gücrütü. gücrüngü. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə.

çiğlə. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
qücrü

gücrü. gücrə. gürdə. gurda. gücrə. sağat. sağac. götrə. götrü. bəstək. bəstik.

təqviyət.
qücrünqü

gücrüngü. gücrəti. gücrütü. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə.

çiğlə. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
qücrütü

gücrütü. gücrəti. gücrüngü. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə.

çiğlə. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
qücsüz

gücsüz. 1. sayanı. cılız. 1. silgik. savığ. işsiz. götüboş. yapalaq. yasdan.

yasdana. təmbəl.
- işsiz gücsüz dolaşan kimsə: söv söv (sav sov) sırıb gedən. sövələnən.
- sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə: söv söv (sav sov) sırıb gedən.
-işsiz gücsüz dolaşmaq. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. >
sərgərdan, avara dolanmaq.
-işsiz gücsüz:sırlab. sürləb. boş təkər (bekar) avara. - sırlab gəzməkdən nə çıxar.
-bir çözüm önündə aciz, qabiliyyətsiz, gücsüz olan: sakın. səkin.

qücsüz

gücsüz. yetinsiz. qeyrətsiz.

qücsüzlüq

gücsüzlük. sakınc. bir çözüm önündə acizlik. yetisizlik. sığımsızlıq. sığasızlıq.

qabiliyyətsizlik.
qücsüzlüqtən

-cansızlıqdan, gücsüzlükdən axan tər: sızma - sızıq sürmək: şır şır tər axmaq.

qüctaq

güctax. 1. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. kös. köğs. köğüs. köks. tutu.

istək. rəğbət. -tutuzdurmaq: istək, rəğbət qazanmaq. 1. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. üzə girən. dürtük. sulu, boş,
yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış.
sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç.
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qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl
çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
qüctən

-(bir gücdən, bağdan) qurtulmaq: azad olmaq. yolumaq. yolunmaq. bir durumdan
güclə qaçmaq.

qüctüq

güctük. güclü. güjtük. güjlü. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli.

canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
qücü

-kişi gücü dilində. (dilində: sözündə). {kişi dediyin tuluğdur, ağzın açsan dağılır
(yıxılır)}
- gücü, taqəti qalmamaq: silləsi qalmamaq. yorulmaq. sillədən düşmək: - çox yeridim
sillədən düşdüm.
- sevişmə, cütləşmə gücü yerində olmaq: quşu ötmək.
-ölməyə gücü yox, gülməyə canı yox.
-içi keçmiş gücü gedmiş.

-yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən, itələnib yığılan birikinti: sürgün. -qar
sürgünü. -kişi sürgünü. -işsizlər sürgünü. -sürgün avı: ovları ovlamaq üçün
çevrədən ürküdüb bir yerə yığıb ovlamaq.

-içi keçmiş gücü gedmiş.
-söz sav, danışıq gücü, bilşi olan: sözəvər. sözəbar. sözəbal. sözəmal. aytğan.
çeçen. (suxəndan. suxənvər).

-söz sav, danışıq gücü, bilşi olmaqlıq: sözəvərlik. səzəbarlıq. səzəballıq.
səzəmallıq. aytğanlıq. çeçenlik. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. ).

-sözü, gücü keçmək: dişi ötmək.
-var gücü ilə: diş dırnağla.
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-hər nəyin gücü belində, kürəyindədir. -yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi
quran iki ənli sümük). (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək.
güclənmək).

-yel gücü ilə qırpılmaq: yelmək. yeləmək. uçmaq.
qücüq

1. gücük. zor. -çox gücük olan: sapanqıran. ipqıran. belqıran. 1. küçük. çükük.

güdük. kütük. küçüy. kütüy. çökən. it balası.
qücüqsüzün

gücüksüzün. çətinliksizin. qınıqsızın. -gücüksüzün yaşam yox, çalışmadan aşam
yox. (aşam: müvəffəqiyyət).

qücün

gücün. 1. güclüklə. dar. daradar. qıtqıtına. ancağ. uc ucuna. -günorta çıxsağ,
axşama dar yetişək. 1. tap. tapaq. qapqan.

-nərsənin axın (cərəyan) gücün azaldıb çoxaltma düğməsi: süzək. sızağ. xod. radyonun süzəyin al. -lampay, ocağa süzək ver.

-təlim yorub, gücün kəv: çox yorub gücdən sal.
-qanmazı qandırmaq, gücünü yandırmaq.
-yayın al, gücün ça: yarağı qır, üstələ, əz.
-yoxdu gücün eyləməyə yaxcılıq, olsun gücün kötülüyə yox demək!
-yoxdu gücün eyləməyə yaxcılıq, olsun gücün kötülüyə yox demək!
-yoxsa gücün ayaqda, başmaqda suç arama.
-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər işin
var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.
- qadın, ərkəyin gücün ələ alması: saqqalında kuf uçmaq, qurmaq.

qücüncə

-kirli ürək düşüncə, tulla uzaq gücüncə.

qücünmək

gücünmək. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək.

gücənmək. qırcıqmaq. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq.
qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) .
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-(gücündən, yaşından) quruğulmaq: yorulmaq. boşalmaq. tükənmək. bitinmək.
qurtulmaq.
-yerindən, ornundan, gücündən olmuş, yıxılmış: . küsgün. çökgün. çöşgün. gənclik küsgünü.

qüçə

küçə. sapqı. sokaq. (xiyavan qarşıtı)
-dara düdük küçə: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1
< sovmaq. savmaq). təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol).
-küçə avlu, bağ süpürgəsi: erkək süpürgə. qaravul süpürgə. uzun saplı süpürgə. xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə.

-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.
-küçə qapısı önündə qoyulan daldalıq, açıqlıq: yart. həşdi.
-dar yol, küçə: yart. gədik.
-təng küçə: təngig. tüngük. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). sokak. soxaq. sovaq.
savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). dara düdük küçə .
-təng küçə: təngig. tüngük. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). sokak. soxaq. sovaq.
savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). dara düdük küçə.
-əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə: sərgiçi. çərçi. əlsatıcı. dəsdfiruş.
-dara düdük küçə: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1
< sovmaq. savmaq). təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol).

qüçüy

küçüy. küçük. kütüy. it balası.

qüfə

küfə. küvə. çubuqdan toxunmuş yekə səbət, sələ.

qüflü

küflü. savın. savıq. savuq. qoxumuş. sasıq. sasımış. pozuq. çürük.

qüfsəmək

küfsəmək. küfsümək. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.

ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. sasısımaq. sasıqsımaq. pozığsımaq.
çürümsümək.
qüfsümək

küfsümək. küfsəmək. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.

ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. sasısımaq. sasıqsımaq. pozığsımaq.
çürümsümək.
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küfdəçi. küvdəçi. köfdəçi. gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı.

kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi. rüşvəçi. rüşvətxor.
qüfül

küfül. küvül. əsgi. əsgimiş, yırtıq geyim.

qüh

-bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan
qamış, şilank, güh, yol, kanal: sübək. süvək. sürək. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur.

qühləmək

kühləmək. küyləmək. haylamaq. hoylamaq. huylamaq.

qüj

-iç getdi, güj getdi.

qüjlü

güjlü. güjtük. güclü. güctük. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli.

canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
qüjtüq

güjtük. güjlü. güclü. güctük. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli.

canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
qüqə

küğə. kürə. (> korrə (fars)}. kürüğ. qurıq. at balası. - kürüğ oynağlayar at
arxasında, qoduğ isə, qaçar gedər eşşək qabağında.
-sürmüş kükə: içli kükə.

-yağlı, içli kükə: yarma yoğa.
qüqəsi

-arpa kükəsi, təndir aşı, dad ələ düşməz, dosdosdu sikər yad ələ düşməz. (dad:
daad. ey dad).
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qüqrəqən

kükrəgən. kükürən. soylu, cis, canlı at.

qüqrəmək

kükrəmək. 1. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək. ağzı

köpürmək. 1. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək. azmaq.
qazmaq. qızmaq. 1. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək.
qızqınlıqla, öfgəylə hayqırıb bağırmaq. 1. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək.
küprəmək. köprəmək. kökəlmək. coşub daşmaq, qabarmaq. 1. kürkürəmək.

gürkürəmək. gurguramaq. guruldamaq. 1. küykürəmək. hükrəmək. bağırmaq.
qurramaq. gurramaq. ('hürmək' də bu edişin bir biçimidi) .
qüqrətmək

kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək. 1. qızdırıb, öfgədib hayqırtmaq,

bağırtmaq. 1. kökəltmək. coşdurub daşıtmaq, qabartmaq.
qüqrüşmək

küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək. 1. coğraşmaq. coşub yanmaq. coşub

qaynamaq. - od su qarıb coğraşar: odla su qarışıb qarışıb alovlayar. 1. hay küy,
hay bıdırıq salmaq. - öz evində küğrüşən, uyuz (quduz) qalır: kəndi yurdunda çığır
bağır salan, özünə qudurar (na şükürlük edər) .

qüqtürtmək

kükdürtmək. gügdürtmək. kükrətmək. 1. qızdırıb, öfgədib hayqırtmaq,

bağırtmaq. 1. kökəltmək. coşdurub daşıtmaq, qabartmaq.
qüqü

kükü. göygü. göykü. göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan

yemək.
-göy kükü: göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ
düzəldilən yemək. sıxma.

qüqül

-güğül güğül: cocuqları sevinrək çıxardıqları səs.

qüqünməz

güdünməz. sanılmaz. gözlənilməz.

qüqürcüq

gügürcük. kiçik dolu dənəsi.

qüqürəq

gügürək. qızqın. qızmış. azmış. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.

qorlı. şəhvətli. şəhəvani.
qüqürən

kükürən. kükrəgən. soylu, cis, canlı at.
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gügürtmək. kükrəmək. kükürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək. 1. ağzı

köpürmək. 1. azmaq. qazmaq. qızmaq. 1. qızqınlıqla, öfgəylə hayqırıb
bağırmaq. 1. kökəlmək. coşub daşmaq, qabarmaq.
qül

gül. iyimserlik simgəsi.

-gül yaraşı özündəndir. (yaraş: gözəllik).
-sövə gül: iki günlük gül. (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə).
-quş kimi uçub, su kimi axıb, gül kimi solan sevgi. (deyim).
-söylər aşıq: -od olursan, samanın, gül olursan, tikənin, su olursan, çayın ollam, hər
nə desən oyun ollam.
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.
-yanan odur, kəndi başan kül olma. (yanan odursa, sən niyə bəs kül olursan).
-gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab:
suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq
türklüğüzdə dil biriz.
-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.
-kül yaxan:külləyən. qurumadan. qaraçı. qarayaxan. qarasalan. böhtançı. sapqaçı.
sapaqçı. iftiraçı.
-od, köz, kül kürəyi: kürəğiş.
- bu il ağaclar gül salmadılar. (salmaq: bir nərsədən nərsə çıxmaq).
-gül salmaq: çiçəklənmək. başaqlanmaq. barlanmaq.
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa)
-yağmış yağış cücərməmiş ayağ altda qalan gül. {ayağ altda qalmağın büktüsü
budur. (büktüsü: hükmü)}.

qülab

gülab. sugül. sügül. sağmagül.
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külbə. kövlə. kövəl. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab. qorav. gümə.

gömə. goma. cümə. cuma.
qülcün

gülcün. gülgün. gülşün. gülçin. gülçən. gülşin. gülşən. gülməli. gülməcə.

dolama. sərimə. sarıma. qaravəllidili. komik. şux.
qülçən

gülçən. gülgün. gülcün. gülşün. gülçin. gülşin. gülşən. gülməli. gülməcə.

dolama. sərimə. sarıma. qaravəllidili. komik. şux.
qülçin

gülçin. 1. güldəsdə. seçmə. seçgi. tanğın. dərləmə. müntəxəbat. 1. gülgün.

gülcün. gülşün. gülçən. gülşin. gülşən. gülməli. gülməcə. dolama. sərimə.
sarıma. qaravəllidili. komik. şux.
qülə

-külə kök: güdə kök. yumuz. bodur.

-ay qız səni qara batası, yaz gələli gülə yatası. (alqış).
qülə

külə. kütə. kitə. kündə. ət taxdası.

qüləq

-külək, su axımı: axıntı. kürən.
-dan çağı quzeydən yavaş yavaş əsən külək: kürdək.
-sağa sola dalağan (daldıran) çırpan külək, yel, tufan: dalğaq.

-dənizdən əsən yel, külək: sovus.
-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək.
yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq).

-kələk külək: yap yup. tav tov. nəxşə. hilə. məkr. -ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol
bilər.

-yel, külək dalğısı, hizbi, partısı: yolqoğan.
qüləqlə

-küləklə sürüklənən qar yığını: gürs. gürüs. gurs. gurus.

qüləqli

-küləkli, sancan soyuq: saçağ. sazağ.

qüləqmək

küləkmək. kürkəmək. tüpürmək. töpürmək. yelləmək. əsirmək. yel çıxmaq. tüpi tüpmək: tüpən, tufan qopmaq. -tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü,
göyə savırdı.

qülən

- çox gülən bir ağlar
-sonda gülən iyisin gülər.
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qülənməyən

-kimləri üçün. -gülənməyən ağlayır, susanmıyan qonuşur, ölənməyən yaşayır.

qülər

-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.
-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri
var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən)
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin
gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.
-sonda gülən iyisin gülər.

qüləş

-küləş batur: pamuq batur. pəhkləvan pəmbə.

qüləştən

-küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmüş papağ: saput. sapıt. saçut. saçıt.
savut. savıt.

qülisə

-gülisə tikən, nə düşünsən o olursun.

qülqanbəyi

külxanbəyi. tulambarçı. tüntab. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.

küydürücü.
qülqüləmək

gülgüləmək. dürtgüləmək. dürtgütmək. qaqalamaq. qaqlamaq. bir kimsəni,

nərsəni xor görmək. xorlamaq. korlamaq. çorlamaq. alçatmaq. pisləmək.
danlamaq. qınamaq.
qülqün

gülgün. gülcün. gülşün. gülçin. gülçən. gülşin. gülşən. gülməli. gülməcə.

dolama. sərimə. sarıma. qaravəllidili. komik. şux.
qüllə

-sıxma, tovlama, dartma, çəkməklə atılan ox, güllə: sıxma. çaxma. tirbaran.
-yol yoldaşın it olsa, arxan güllə yaslaşmaz. (yaslaşmaz: iltaf olunmaz. oxşanmaz.
bəzənməz).

-birbirinə güllə atmaq: güllələşmək. tirşovuşmaq. tirbaraşmaq oxşoruşmaq.
ağdaraşmaq. atbaraşmaq. atqulaşmaq.

qüllələmə

güllələmə. salğa. salav. odsava. oxlama. tirbaran.

qüllələmək

güllələmək. qurşunlamaq. oxlamaq. tüpgənləmək. tüpənğləmək. tüfəhləmək. (

< tüpmək).
-birbirin sökmək, yırtmaq, piçağlamaq, güllələmək: soxruşmaq. sökrüşmək.
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güllələşmək. birbirinə güllə atmaq. tirşovuşmaq. tirbaraşmaq oxşoruşmaq.

ağdaraşmaq. atbaraşmaq. atqulaşmaq.
qüllənir

-ölməm deyən çox, sonu bir gün yox, biri əkir güllənir, bir yaxır küllənir.
-ölməm deyən çox, sonu bir gün yox, biri əkir güllənir, bir yaxır küllənir.

qüllər

-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.

-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər.
qülləyə

-gülləyə bağlamaq: qurşuna düzmək. (düzmək: bağlamaq. qurşatmaq).

qülləyən

kül yaxan. külləyən. qurumadan. qaraçı. qarayaxan. qarasalan. böhtançı.
sapqaçı. sapaqçı. iftiraçı.

qüllü

-çox güllü: sırgül. sığgül.
-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
-nərsənin ən pişmiş, güllü çağı: dalçağ. dalçap. çalçab. -gəncliyinin dalçağında
şaxda sazağ çırpdı.

qüllüq

küllük. salıntı (atıntı). zibilxana.

qüllüqtə

-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl) .

qüllüm

küllüm. kələk. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. -küllüm atmaq: tor, kələk yapmaq.

qülməcə

gülməcə. gülməli. gülgün. gülcün. gülşün. gülçin. gülçən. gülşin. gülşən.

dolama. sərimə. sarıma. qaravəllidili. komik. şux.
qülmək

gülmək. gülüv. -aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub.
(gülüv: gülmək). (yığlav: ağlamaq) .

qülməli

gülməli. gülməcə. gülgün. gülcün. gülşün. gülçin. gülçən. gülşin. gülşən.

dolama. sərimə. sarıma. qaravəllidili. komik. şux.
qülməyə

-ölməyə gücü yox, gülməyə canı yox.

qülsayın

gülsayın. gül kimi. (sayın: kimi) .

qülsi

-külsi boya: ətləsi boya. yağız. al qara. alaboz. -yağız yer: yer kürəsi. -yağız at: ətləs
boyalı, külsi at.
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qülsüz

-gülsüz ot: dal ot. (dal: lüt. boş. çıplaq).

qülşən

gülşən. gülgün. gülcün. gülşün. gülçin. gülçən. gülşin. gülməli. gülməcə.

dolama. sərimə. sarıma. qaravəllidili. komik. şux.
qülşin

gülşin. gülgün. gülcün. gülşün. gülçin. gülçən. gülşən. gülməli. gülməcə.

dolama. sərimə. sarıma. qaravəllidili. komik. şux.
qülşün

gülşün. gülgün. gülcün. gülçin. gülçən. gülşin. gülşən. gülməli. gülməcə.

dolama. sərimə. sarıma. qaravəllidili. komik. şux.
qültamı

güldamı. güldamlası. yipar. ötür. ətir.

qültamlası

güldamlası. güldamı. yipar. ötür. ətir.

qültan

güldan. tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq).
-güldan altlığı: singir. sınğır. sinğıc.

qültə

kültə. 1. tıqnaz. tıkaz. tınaz. tıyaz. yığın. çoğa. xərmən. kürmən. kümür. 1.

yapızdı. qapızdı. topar. topaq. kümür. kümül. yığın. çoğa. qalaq. koma koma
yığılmış. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı
yapmışdılar.

-kültə kültə. yığın yığın. çoğa çoğa. qalaq qalaq. koma koma. kümür kümür. kümül
kümül. topa topa. topar topar. topaz topaz. topaq topaq. yapız yapız. qapız qapız.

qültən

-küldən təpə olmaz, güveydən oğul. (güveydən: kürəkəndən).

qültəstə

güldəsdə. gülçin. seçmə. seçgi. tanğın. dərləmə. müntəxəbat.

qültürər

-çağlan ürək, çox bir üzü güldürər, tutqun ürək, bənizləri söldürər. (çağlan: şad
olan).

qülü

-çatmamış çağı açmamış gülü
- qılayol gülü. quzqun qılıncı. qarqa soğanı.
-odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. közgü.
-susən, zəmbəq gülü: sursal.

qülüft

külüft. (tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. qoyu. sıx. sitəbr.

qəliz. sift. ənbuh. yoğun. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə. cəngəl. güclü.
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sağlam. dayanıq. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri. hissisiz. toxa baş: qanmaz.

qülüm

-olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.
-sənin təkcə gülün yaz gətirir ömrümə, səndən gələn bir gülüm qış günümü yaz
edər.

qülümsünmək gülümsünmək. {sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

qülün

-sənin təkcə gülün yaz gətirir ömrümə, səndən gələn bir gülüm qış günümü yaz
edər.

qülünc

-yanğır gülünc: acı, düşündürücü gülüş. dodaq qaçırma. nişxənd. rişqand.

qülünə

-qonşu qonşunun külünə atrıq. (atrıq: möhtac).

qülüş

-acı, düşündürücü gülüş. dodaq qaçırma: yanğır gülünc. nişxənd. rişqand.
-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).

qülüşlərlə

-qorxmayanları, ölüm gülüşlərlə qarşılar.

qülüv

gülüv. gülmək . -aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub.
(gülüv: gülmək). (yığlav: ağlamaq) .

qüman

güman. gümən. umut. uymut. ümüd. ümid. küyman. (> omid (fars)}. gözlənti.

bəklənti.
-güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (çaba: çalış)
(əlindəkin: bacardığın)
-güman edinmək: sanağanmaq. sananmaq. güdünmək. gözlənmək. bəklənmək.
intizarda olmaq. müntəzir olmaq. təvəqqü'ü olmaq. mütərəqqib olmaq
-güman, zənn aparmaq: sezik sezikmək, sezinmək. güman gümmək. bir ehtimal, fikir
qavramaq.
- güman, fərziyyə ilə davranmaq: quyuya daş atmaq. (quyu:qoyu. tuman. duman.
tutqunluq. qaranlıq). qaranlığı oxlamaq.
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
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davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək.
bıraxmaq).
-güman edilərək:sanlanıbən. - almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı
sanlanıbən kullanar. (almaz: almas). (sanlanıbən: güman edilərək).

qümanı

gümanı. sanağı. təsəvvürü. -bilgəlik sanağı, bilgisizlikdən.

qümanım

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).

qümanmaq

gümanmaq. gümənmək. küymanmaq. ummaq. uymaq. gözləmək. bəkləmək.

sarqınmaq.
qümansız

gümansız. 1. gumansız. xəyalsız. -dağlar başı dumansız, ərin başı gumansız
(olmaz). 1. xiyalsız . - dağın başı dumansız, ərin başı gümansız. (gümansız:
xiyalsız). (dağlar başı dumansız, ərlər başı gümansız).

qümantır

gümandır. düşdür. yuxudur. -sevməyi sevmək kiminə düşdü, sevgidə ilqar boşuna
düşdür.

qümbəz

gümbəz. gömbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan (# govbaz:
güvbəz. gövbəz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan) .

qümbür

gümbür. yayıq. tuluğ. tulum. nehrə.

qümə

1. gümə. gömə. goma. cümə. cuma. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab.

qorav. külbə. kövlə. kövəl. 1. kümə. küməv. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh.
sürəv. sürü. axar. axır. tüməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq.
tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv.
gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü
sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək. 1. kümə. koma. sığınğır. sığqır.

sınğır. səngər. təpə. yığın. 1. gümə. gömə. goma. cümə. cuma. taxın. taxma.
daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir
yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım
xırda qoyulan daldalıq yer. 1. kümə. təpəcik. tümsək.
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-səngər, təpə, yığın, kümə, koma oluşdurmaq: sığınğırlamaq. sığqırlamaq.
sınğılamaq.

qüməliq

küməlik. komalıq. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq. topluluq. kütləvi.

kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.
qümən

gümən. güman. umut. uymut. ümüd. ümid. küyman. (> omid (fars)}. gözlənti.

bəklənti.
qümənmək

gümənmək. gümanmaq. küymanmaq. ummaq. uymaq. gözləmək. bəkləmək.

sarqınmaq.
qüməs

-xoruz toyuğ kimilərin, küməs, nin heyvanlarının gənəl adı: toyuq. tağaqu.
makiyan. -ərkək tağaqu: xoruz. -dişi tağaqu: toyuğ.

qüməşiq

küməşik. komaşıq. kütləşik. cütləşik. kitləşik. çitləşik. yığışıq. topluşuq.

qüməv

küməv. kümə. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. sürəv. sürü. axar. axır. tüməv.

cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm.
gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən.
gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək.
gürək gürək.

qümrahlıq

gümrahlıq. sürc. sürüc. sıyıc.

qümüq

-kümük, yuvarlaq, qabarıq əkmək: somun.

qümül

kümül. kümür. yapızdı. qapızdı. topar. topaq. yığın. çoğa. kültə. qalaq. koma

koma yığılmış. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı
yapmışdılar.

-kümül kümül. kümür kümür. yığın yığın. çoğa çoğa. kültə kültə. qalaq qalaq. koma
koma. topa topa. topar topar. topaz topaz. topaq topaq. yapız yapız. qapız qapız.

qümür

kümür. 1. kürmən. xərmən. tıqnaz. tıkaz. tınaz. tıyaz. yığın. çoğa. kültə. 1.

kümül. yapızdı. qapızdı. topar. topaq. yığın. çoğa. kültə. qalaq. koma koma
yığılmış. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı
yapmışdılar.
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-kümür kümür. kümül kümül. yığın yığın. çoğa çoğa. kültə kültə. qalaq qalaq. koma
koma. topa topa. topar topar. topaz topaz. topaq topaq. yapız yapız. qapız qapız.

qümüş

-ata ana yenilməz, qızıl gümüş köhnəlməz. (yenilməz: yenilənməz. təzələnməz).

qümüştür

-qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gümüşdür, üçüncü gün sürüşdür.

qün

gün. 1. yanğ. tanğ. danğ. dan. -tanğ atıb tanğa düşüb, dur ged işə, çöngə gəl: gün
çıxıb, günəş (səhər) yayılıb, oturma çıx ged işə, axşam çağı dön. 1. sağı. sağlam.

səhih. doğru. iyi. uyqun. onat. gərçək. gerçək. 1. küyəş. güyəş. quyaş. günəş.
-gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer: quz. quy. quzey. quyaz.
-açılan gün: sabah. sapağ. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq:
açılmaq) gündüz. günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü.
- gün çıxmaz. dan atmadan saçğanmaz. (saçğanmaz: ışğınmaz. ışınmaz. gün
çıxmaz).
-bir gün gəldik, bir gün getdik, bilib bilməz nələr etdik.
-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.
-gün keçirmək: sağımaq. sağumaq. yaşamaq. durmaq. - böylə sağumaq, kiminə
yaramaz. - başın sağusun: sağ olsun, yaşasın. - sağa sağa: yaşa yaşa. - burda orda
sağumaq, böylə olmaz yaşamaq.
-gün sökəndən (çıxandan) sonrakı çağ: quşluq.
-sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya. (sirnəşibsin: dadanıbsın).
- bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.
-bu gün dünü tanımaz, yarın gələr bu günləri anımaz
-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.
-güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (çaba: çalış)
(əlindəkin: bacardığın)
-günü günüyə gün verməz, gönü gönüyə nə verməz. (könükmək. könmək: sevmək).
(gönü: məhbub)
-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan
göylərizə.
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-ölməm deyən çox, sonu bir gün yox, biri əkir güllənir, bir yaxır küllənir.
-yel əkib dəğmə tüpən, dad bu gün keçdi dünən
-hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.
-tün günü, gün tünü, kölgə günü, gün kölgəni tanımaz.
- sav gün: bulutdan sıyıq, arıq gün. {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.
-bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.
-gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə:
sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla
əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.
-seviş ağış, tün gün üzə yürkünər: yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar.
-qonaq oldun üç gün, üç gün sonra köçgün.
-qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gümüşdür, üçüncü gün sürüşdür.

-dün dünə qaldı, gün günün saldı, irt, gələn aldı. (irt: yarın).
-gün durqununa: gün boyunca.
-tutcu verir bir gün alır. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan). həmməşə
verən bir gün alır.

-tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır: tutqu. düşgünlük.
qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. qurumsaqlıq. amatorluq.

-çalışma gün adamı olasan, çalış öz adamın olasan, gün dəğişir, öz gəlişir.
-nasıl olsa sağalar, bir gün yaralar.

-gün ışının dolamlıca saçırdı. (dolamlıca. töləmliklə. töləmlicə. dolamlıqla. bolamlıca.
comətlicə. bolluca solluca. verimliliklı. verimlicə).

-qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı, yaşlı çağım
qın oldu. (qın : dar).

-asrağı gün: ısırağı gün. ısrağı gün. sırağı gün. ütərəyin. ötərəyin. ütrəyin. ötrəyin.
ötərsi. ötsəyi. üsərəyin.

-gün doğsuq: toğsuq. doğu. məşriq. xavər.
-yumurtanın sarısın bu gün yeyir, ağın yarın. (çimri).
-yenigün: novruz.
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günah. üğə. ürə. suç. -ürə məndə yox.

-aşq olan yerdən suç günah qaçmış.
qünahımız

günahımız. qınamız. -qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir
qanıram, kordur deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm
nədən qınamız.

qünahtan

-suçdan, qıtsırdan, günahdan arınmaq: sıylanmaq. saylanmaq. paklanmaq.
arınmaq.

qünbarnaması günbarnaması. günbərnaması. günlük. gündəm.
qünc

künc. { 1 < kövünc. (oyuq). 1 < qonc < qon: bucaq}.

qüncələ

-gündəmə, güncələ gətirmək: sorutmaq. soru, məsələ kimi ortaya qoymaq.
aktuallaşdırmaq.

qüncəltə

-gündəmdə, güncəldə olan: sorut. aktual. əktüel.

qünci

künci. küncük. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik.

kovtan. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz.
kövərəz.
qünclü

-gəminin künclü olan uc bölümü: sökəcən. sukəsən. burun.

qüncüc

küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin.

çökənsək. çökəsik. daştutmaz. dostutmaz. qıracı. qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul.
qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
qüncüq

küncük. küncik. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq.

kovtan. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz.
kövərəz.
qünçül

günçül. cicikli.

qüney

güney. 1. sal. 1. tüşlük yaxa. (yaxa: yan. tərəf).
-güney yeli: sal. bozyel. iti, qara yel.

qünə

-günə baxan: yanağ. -yanağ ev: otaqları günə baxan olan ev.

-gündən günə arığlamaq: süzmək. sızmaq. ərimək.
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-günə vur: günə sal, sər, qoy. (vur: altına al. sal).
-yaşı yas günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. (yas: at. sər). (qurqanı: qurunu).
-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur
deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız.
(qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit)
-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa)
-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.

qünəc

künəc. kürnəş. künəş. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. 1. üzlət. 1. ehtiraz.

1. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban.
barnaq. 1. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc.
kürcək. pərhiz. ictinab.
qünəcmək

künəcmək. kürnəcmək. kürəncmək. kürəşmək. kürəcmək. kürənmək.
kürnəşmək. künəşmək.

qünəniq

günənik. günənlik. güvlük. mutluluq. qutluluq. gönənik. gönənlik.

qünənliq

günənlik. günənik. güvlük. mutluluq. qutluluq. gönənik. gönənlik.

qünəş

1. günəş. küyəş. güyəş. quyaş. gün. 1. künəş. kürnəş. künəc. kürnəc. kürənc.
kürəş. kürəc. kürən. üzlət. 1. künəş. kürnəş. künəc. kürnəc. kürənc. kürəş.
kürəc. kürən. ehtiraz. 1. künəş. kürnəş. künəc. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc.
kürən. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban.

barnaq. 1. künəş. kürnəş. künəc. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. yasaq.
keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək. pərhiz. ictinab.
-günəş görməyən quytu, quyluq yer: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay.
kovzey. kövrəz. kövərəz.
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- günəş gözlüyü:tüstülü, tozlu gözlük. qurumlu gözlük. (qurumlu:qurunlu. qurumsı.
quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu).

qünəşin

-dan atandan son günəşin ışınları (şuaları): saçğa. - dan atmadan saçğanmaz:
ışınmaz, gün çıxmaz. - saçğa günü tanıdar: günün saçğası, ışığı günün dəlilidir
(günün varlığına dəlilildir) .

qünəşmək

künəşmək. kürnəcmək. kürəncmək. kürəşmək. kürəcmək. kürənmək.
kürnəşmək. künəcmək.

qünəvər

-bol günlü, günəvər yer: . sırgünəş. sıxgüyəş. sırgüyəş . - sırgünəş ölkə.

qünəvərliqtə

-günəvərlikdə yağan iri dənəli yağış: çaqqal yağışı. qurd doğdu.

qüni

-ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

qünqü

-hər günkü: sürək. ruzmərrə.

qünlər

-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
-indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!
-keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova. (sağrulur: sanğulur. ılqımlanır. xiyala
gəlir). (ova: ağa. təliyə)
-ötər günlər: boşuna keçər günlər . -unutmasan ötəni, ötər günlər, gələn günün yad
olur. (ötəni: keçəni). (gələn günü yad olur: gələcəyivi düşünəməzsin.
-keçən xoş günlər. -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.
-günlər keçər ayrıq çanı çalınar, köşlər köçə qalxınar. (ayrıq: ayrılma. vida). (çanı:
zəngi).

-sovzaran günlər: sovuzan günlər. (sovzumaq: sovuzmaq. uzanmaq).
qünləri

-bu gün dünü tanımaz, yarın gələr bu günləri anımaz.

qünlərintə

-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək
nərsələr: sırsır. sırsıra.

qünlərtən

-ağ günlərdən: ağın. -getdi gözüm yarığı, qaldı ağın qarığı. (yarıq: ışıq). (qarığ:
kölgə) (ağ günlərdən bir kölgə qaldı).
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qünlü

-bol günlü, günəvər yer: . sırgünəş. sıxgüyəş. sırgüyəş . - sırgünəş ölkə.

qünlüq

günlük. gündəm. günbarnaması. günbarnaması. 1. açıqlıqda kölgəlik yer.

korqay. sığvan. sayvan. seyvan. sayban. barnaq. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc.
kürən. kürnəş. künəş. künəc.
-günlük çadır: saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}. sığqaç. sağac. sıyıc.
çevrələyində açığı olan yekə çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır
qurmaq.
-iki günlük gül: sövə gül (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə).

qünorta

günorta. dal düş. (dal: lap. tay. eynən).
-irlə günorta arası: quşluq. -ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək
dilər yaman qız. (ertir : tezdən).

qünortanı

günortanı. tuş yeməyin. -dan yeməyin bərkit, günortanı ləngid, gec yeməyin tərkit.
(gec: şam).

qüntə

kündə. 1. kütə. kitə. külə. ət taxdası. 1. tomrum. zindan. sindan.
-kündə yansa tüstələr, ölüm olum üstələr
-umut dündə, umut gündə, umuq gözdə olur.
-kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə: küsgü.
kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qəmə.
-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan
göylərizə.

-gündə yarıq yox, bəydə qayıq yox. (qayıq : dönmə). (yarıq: yırıq. cırıq. ). (bəylər
sözlərindən dönməzlər).
-ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm çalı.
(çalı: çər çöp).
-ayda bir gəl dosduna, qalxsın ayaq üstünə, gündə bir gəl dosduna, yatsın sırtı
üstünə.
-üstün döğülən ağır batman kündə dəmir: örsan. örsən. sindan. zindan. -töğülən
dəmir sınmasa, sindan olur.
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kündələmək. kürələmək. kötələmək. kütələmək. kürdələmək. yuvalamaq.

yuvalatmaq. tutub fırlatmaq.
qüntəli

kündəli. tanqavay. tənəvər. gövdəli. heykəlli. durğun.

qüntəliqə

-ötənlərə ütükmə, gündəligə gecikmə, yarınları unutma. (ötənlərə ütükmə:
keçmişlərə yanma, püşman olma).

qüntəm

gündəm. günlük. günbarnaması. günbarnaması.

qüntəmə

-gündəmə, güncələ gətirmək: sorutmaq. soru, məsələ kimi ortaya qoymaq.
aktuallaşdırmaq.

qüntəmtə

-gündəmdə, güncəldə olan: sorut. aktual. əktüel.

qüntən

-gündən günə arığlamaq: süzmək. sızmaq. ərimək.

-qonşuya baxıb özün yaxan, qara gündən pisə qalar.
qüntüz

gündüz. sabah. sapağ. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq:
açılmaq) açılan gün. günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü.
- yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar: seviş ağış, tün gün üzə yürkünər.

qünü

günü. umay. qomay.

-tuşu yatmış, günü batmış. (tuşu: bəxt).
-‘’alma pişə ağzıma düşə’’ öğrəşmə, günü gəlir işlər gedir tərsinə.
-yaxşı günü diş ağrılı olmaq: çox pis, kötü durumda olmaq.
-diş artıbən iş azalsa, yaman günü savlayır. (savlayır: xəbər verir)
-dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac
qılma!)
-günü günüyə gün verməz, gönü gönüyə nə verməz. (könükmək. könmək: sevmək).
(gönü: məhbub)
-tün günü, gün tünü, kölgə günü, gün kölgəni tanımaz.
-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.
- saçğa günü tanıdar. (saçğa: dan atandan son günəşin ışınlar, şuaları). günün
saçğası, ışığı günün dəlilidir (günün varlığına dəlilildir) .
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-qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı, yaşlı çağım
qın oldu. (qın : dar).

qünümü

-sənin təkcə gülün yaz gətirir ömrümə, səndən gələn bir gülüm qış günümü yaz
edər.

qünün

-batan günün çıxacaq, keçən günün qayıtmaz.
-gələn günü yad olur: gələcəyivi düşünəməzsin . -unutmasan ötəni, ötər günlər,
gələn günün yad olur. (ötəni: keçəni). (ötər günlər: boşuna keçər günlər
-günün almaq: sindirmək. üzsütmək. söndürmək. odun almaq. islatmaq. oturtmaq.
-günün sökən, çıxan çağı: sökəh. sökək. sübh. sabah.
-günün xoş keçirmiyən, ilin xoş keçirdənmməz.
- günün saçğası, ışığı günün dəlilidir. (saçğa: dan atandan son günəşin ışınlar,
şuaları). - saçğa günü tanıdar. (günün varlığına dəlilildir)
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa)
-günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü: sabah. sapağ. savağ. ( <
sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) açılan gün. gündüz.
-dün dünə qaldı, gün günün saldı, irt, gələn aldı. (irt: yarın).

-günün, yanan nərsənin çırpan ışığı: şovq. çovq. çoğ. saçı.
qününə

-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.

qününtə

-əş dediyin dərdə sevincə ortaq, yaman günündə yartaq.

qünüsün

günüsün. qut bulsun. xoşbəxt olsun. (#küt bulsun: bədbəxt olsun) .

qünütən

-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.

qünüyə

-günü günüyə gün verməz, gönü gönüyə nə verməz. (könükmək. könmək: sevmək).
(gönü: məhbub).

qünüz

- gecə qalxar, günüz salxar. (salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq.
sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti)
- gecə qalqanar, günüz salqanar. (salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq.
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salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti).
-ağ günüz olsun.

qüp

küp. 1. satqın < sağtın. xumrə. piyala. kasa. sağraq. qədəh. 1. güpül. gopul.

gobul. 1. sırqa. - küp salmaq. (salmaq: qoymaq. taxmaq).
-qısa boğazlı kiçik küp çeşiti: quşaqlı.
- küp səmiz: toy səmiz: içiboş kök.
-yekə küp, çölmək: gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba.
-təbil, küp kimi içi boş nərsədən çırpıldığda çıxan səs: düpür.

-böyük küp, sələ, sandıq, yəxdən: tapu. təpü. təpi. kumrə. kumər. kuprə. kupər.
xaral (yekə çuval).

qüpbülləmək

güpülləmək. güpünləmək. toçaclamaq. toxmaqlamaq. qopallamaq.
gupbullamaq. gupullamaq. gupunlamaq. güpükləmək. qopuqlamaq.

qüpə

küpə. qurralı. məğrur. kibirli. mütəkəbbir. -küpə gopdan, gözüacdan, his bağırdan
ıraq. (gopdan: lovğadan). (hisbağırdan: öfgəli kimsədən).

-güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum.
soxma. qoğurma.

qüpən

güpən. güvən. küvən. güpər. 1. (> kuhan (fars)}. hörgüc. örgüc. - iki güvənli
dəvə. 1. köstək. küstək. yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün

(azaltmaq üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar. irtıq. sürətgir. 1.
onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk
tutduran gəmik. onqura. qonqura. tiriz. sütuni fəqərat. - güpənin qırılsın.
qüpər

güvən. küvən. güpən. 1. (> kuhan (fars)}. hörgüc. örgüc. - iki güvənli dəvə. 1.

köstək. küstək. yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq
üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar. irtıq. sürətgir. 1. onqurqa.
omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk tutduran
gəmik. onqura. qonqura. tiriz. sütuni fəqərat. - güpənin qırılsın.
qüpləmək

küpləmək. kütdəmək. kütləmək. küpdəmək. yığmaq. dərləmək. toplamaq.

topalamaq. qalaqlamaq.
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güplənmək. güpünlənmək. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.

qaqınmaq. çalınmaq. qırılmaq. təpinmək. tapdanmaq.
qüplətmək

güplətmək. güpülətmək. güpütmək. güpsəmək. güpsətmək. atıb çırpmaq,

vurmaq. - uzaqlardan kimin birisi bir daş güpülətdi oda gəlib itə toxundu.
qüpmək

güpmək. güpüşmək. kəllələşmək. süsləşmək. toslaşmaq. tos vurmaq.

qüprəmək

küprəmək. köprəmək. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. 1. ağzı

köpürmək. 1. azmaq. qazmaq. qızmaq. 1. qızqınlıqla, öfgəylə hayqırıb
bağırmaq. 1. kökəlmək. coşub daşmaq, qabarmaq.
qüprüq

1. küprük. məğrur. -acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa
bilməz. (duruqlayar: ölçülər). 1. güpük. güpül. güpün. toxac. toxmaq. qopal.

qopuq. güpbül. gupbul. gupul. gupun.
qüpsə

güpsə. güpsük. sallama. salman. salman toxmaq. uzunsov, yoğun, ağır

toxmaq çeşiti. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir) .
qüpsəmək

güpsəmək. güpsətmək. güpülətmək. güpütmək. güplətmək. atıb çırpmaq,

vurmaq. - uzaqlardan kimin birisi bir daş güpülətdi oda gəlib itə toxundu.
qüpsənən

-ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. dəmir siğ. - ağac siğ.

qüpsətmək

güpsətmək. güpsəmək. güpülətmək. güpütmək. güplətmək. atıb çırpmaq,

vurmaq. - uzaqlardan kimin birisi bir daş güpülətdi oda gəlib itə toxundu.
qüpsüq

güpsük. güpsə. sallama. salman. salman toxmaq. uzunsov, yoğun, ağır

toxmaq çeşiti. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir) .
qüptəmək

küpdəmək. kütdəmək. kütləmək. küpləmək. yığmaq. dərləmək. toplamaq.

topalamaq. qalaqlamaq.
qüptürümlü

güpdürümlügupdurumlu. gürdürümlü. gurdurumlu. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac.

qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq.
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qızqın. qızışıq. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
qüpü

küpü. güpü. baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı. güpünün toppuz başı.

qüpüqləmək

güpükləmək. qopuqlamaq. toçaclamaq. toxmaqlamaq. qopallamaq.

güpbülləmək. güpülləmək. güpünləmək. gupbullamaq. gupullamaq.
gupunlamaq.
qüpül

güpül. 1. gopul. gobul. küp. 1. güpün. güpük. toxac. toxmaq. qopal. qopuq.

güpbül. gupbul. gupul. gupun.
- güpül güpül: gürül gürül. gurul gurul. bol bol. bolaq bolaq. qolaç qolaç. kürək kürək.
avuc avuc. ovuc ovuc.

qüpüləmək

küpüləmək. nərsəni ağzına dək tıxa basa, silmə doldurmaq.

qüpülətmək

güpülətmək. güpütmək. güplətmək. güpsəmək. güpsətmək. atıb çırpmaq,

vurmaq. - uzaqlardan kimin birisi bir daş güpülətdi oda gəlib itə toxundu.
qüpülləmək

güpülləmək. güpbülləmək. güpünləmək. toçaclamaq. toxmaqlamaq.

qopallamaq. gupbullamaq. gupullamaq. gupunlamaq. güpükləmək.
qopuqlamaq.
qüpün

güpün. güpül. güpük. toxac. toxmaq. qopal. qopuq. güpbül. gupbul. gupul.

gupun.
qüpünləmək

güpünləmək. güpbülləmək. güpülləmək. toçaclamaq. toxmaqlamaq.

qopallamaq. gupbullamaq. gupullamaq. gupunlamaq. güpükləmək.
qopuqlamaq.
qüpünlənmək

güpünlənmək. güplənmək. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.

qaqınmaq. çalınmaq. qırılmaq. təpinmək. tapdanmaq.
qüpünün

-güpünün toppuz başı: küpü. güpü. baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı.

qüpür

güpür. küpür. kipir. soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına

qoyulan tikə, parça. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
qüpürətəq

güpürədək. gurultuyla. iticə.
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qüpürmək

küpürmək. süpürmək. kürərmək. əllə, nərsə ilə itələyib yığmaq.

qüpürtəmək

güpürdəmək. atıla atıla qaçmaq.

qüpürtəyib

- güpürdəyib durmaq: yerli yersiz gələnə çıxışmaq.

qüpüşmək

güpüşmək. 1. güpmək. kəllələşmək. süsləşmək. toslaşmaq. tos vurmaq. 1.
kürpüşmək. qaymaq. ağmaq. sürüşmək. - tarlanın sağ yanı kürpüşmüş. 1.
kürpüşmək. kürtüşmək. birdən yıxılmaq. - evin dirəyi durdüğu yerdə kürtüşdü. 1.

çapışmaq. çarpışmaq. toxuşmaq. toxnuşmaq.
qüpütmək

güpütmək. güpülətmək. güplətmək. güpsəmək. güpsətmək. atıb çırpmaq,

vurmaq. - uzaqlardan kimin birisi bir daş güpülətdi oda gəlib itə toxundu.
qür

1. gür. gur. hirsli. dəli. qudruq. quduruq. 1. gür. gur. hər nəyin sıxlığı, tıxlığı,
şiddətlisi. 1. kür. qor. çillə. çiğlə. bir nərsə üçün qoyulan, bəllətilən sürə, dövrə.

qürbə

1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab.
qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. yatışma. yatışıq. yatsayış. sarpın. sarpun.
ambar. 1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba. yekə
küp, çölmək. 1. gürbə. kürbə. gürəb. kürəb. gurba. qorba. qorab. gurab.
gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. qoşral. qoşqal.
qucral. qucqal. ambar.

qürcə

kürcə. kürtək. kürdə. kürdü. kürdən. köpdən. qıssa kürk. çəkət. kot.

qürcə

kürcə. sürcə. kiçik kürək.

qürcüqmək

gürcükmək. gürdükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək.
gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. gürlənmək. gurlanmaq. gürəclənmək.

qolaclanmaq. güclənmək. 1. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq.
odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
qürcümək

gürcümək. gürdümək. gürdükmək. gürcükmək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək.
gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. gürlənmək. gurlanmaq. gürəclənmək.

qolaclanmaq. güclənmək. 1. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq.
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odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
qürçəq

kürçək. kürdan. kürlan. qordan. qorlan. yoldac. pərhizkar. rəstqar.

qürə

1. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvək. güvəc.
güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı. 1. kürə. küğə. (> korrə (fars)}. kürüğ. qurıq. at balası. - kürüğ oynağlayar
at arxasında, qoduğ isə, qaçar gedər eşşək qabağında. 1. kürə. top. dünya. (yer
topu). 1. kürə. tük. küt. tuq. top. qılob. girdə hər nərsə.

-od, kürə körüyü: sürək.
-kürə qısacı, qarsağı, maşası: böyük qısac, maşa.
-gürə, gura, güclü olmaq: toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi.
gürələnmək. guralanmaq.

qürəb

1. kürəb. kürbə. gürbə. gürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab.
qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. yatışma. yatışıq. yatsayış. sarpın. sarpun.
ambar. 1. gürəb. gürbə. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba.
qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. yatışma. yatışıq. yatsayış. sarpın.
sarpun. ambar. 1. gürəb. gürbə. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə.
guramba. yekə küp, çölmək. 1. gürəb. gürbə. kürbə. kürəb. gurba. qorba.
qorab. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq.
qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. ambar.

qürəc

1. gürəc. gürə. gürəli. gürək. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvək. güvəc.

güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı. 1. kürəc. kürnəc. kürənc. kürəş. kürən. kürnəş. künəş. künəc. üzlət. 1.
kürəc. kürnəc. kürənc. kürəş. kürən. kürnəş. künəş. künəc. ehtiraz. 1. kürəc.
kürnəc. kürənc. kürəş. kürən. kürnəş. künəş. künəc. açıqlıqda kölgəlik yer.

korqay. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban. barnaq. 1. kürəc. kürnəc.
kürənc. kürəş. kürən. kürnəş. künəş. künəc. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş.
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oruc. qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək. pərhiz. ictinab. 1. kürəc. bucar. burcaq.
yuvar. topcar. qılob. cəhan. keyhan. fələk.
qürəcin

gürəcin. gürəvin. gürə. gürəli. gürək. gürəc. güvə. güvəli. güvək. güvəc.

güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı.
qürəclənmək

gürəclənmək. 1. qolaclanmaq. güclənmək. 1. gürlənmək. gurlanmaq.

qolaclanmaq. güclənmək. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək.
gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. sıxlışmaq.
qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq.
qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq.
qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. qolaclanmaq. çapdanmaq.
zorlanmaq.
qürəcmək

kürəcmək. kürnəcmək. kürəncmək. kürəşmək. kürənmək. kürnəşmək.
künəşmək. künəcmək.

qürəq

1. gürək. gürə. gürəli. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvək. güvəc.

güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı. 1. kürək. küyrək. gürək. hər ağır olan nərsə. 1. kürək. küyrək. gürək.
ağır dusdaq. 1. kürək. küyrək. gürək. yayvan, yassı uclu, uzun saplı arac. 1.
kürək. küyrək. gürək. təndirə çörək yoğurun (xəmirin) uzatıb sərmə aracı. 1.
gürək. gürüv. qurul. quruh. sürəv. sürü. axar. axır. tüməv. kümə. küməv. cuq.

cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv.
gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən.
guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək
gürək. 1. kürək. kürük. gecə əsən yellərdən biri. 1. sıyırqaç. sıyırqa. sırqa.

siyirgəc. siyirgə. sirgə. 1. kürək < sürək. sürgüc. sürcə. sürcək. sürəcək. sərik,
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yayığ nərsəni siyirməyə, silməyə yarar arac. 1. kürək. sürək. sürgü. sürgə.
kürəsi hər çeşit arac. 1. kürək. yükrə. sırt.
- kürək vermək: sırtarmaq

-isdirsən bal çörək, al əlinə bel kürək.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.
- kürək kürək: güpül güpül. gürül gürül. gurul gurul. bol bol. bolaq bolaq. qolaç qolaç.
avuc avuc. ovuc ovuc.

-kürək gəmiklərinin hər biri: yarın.
-kürək gəmiyi: dəlırqa. qabırqanın kürək, dal bölümündəki sümükləri.
-qabırqanın kürək, dal bölümündəki sümükləri: dəlırqa. kürək gəmiyi.
-döşək, kürək biçimli olan çörək yapma aracı: yapacağ.
qürəqçi

kürəkçi. sirikçi. sürəkçi.

qürəqən

1. kürəgən. kürgənə. ürəgən. ürkən. ürkük. quşürək. qorxaq. 1. kürəkən.
körəgən. görəgən. gözəgən. güvəgən. güvey. güveyi. güvəy. güyəv. gəv.
giyev. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. -giyev var eli öğünər,
giyev var elə öğünər.

qürəqənə

kürəkənə . güveyə . - əməyi yengə çəkər, daduğu güveyə düşər. (yengə: muşata).
(daduğu: ləzzəti).

qürəqəntən

kürəkəndən. güveydən. -küldən təpə olmaz, güveydən oğul.

qürəqiş

kürəğiş. od, köz, kül kürəyi.

qürəqləmək

kürəkləmək. kürəmək. kürələmək.

qürəqli

kürəkli. yelkəli. yeltəli. yalqalı. yaltalı. göğüşlü. şanalı. çiğinli.

qürələmək

1. gürələmək. gürələtmək. canlandırmaq. hərəkətlənmək. 1. gürələmək.
gürələtmək. cürələmək. yığmaq. canlatmaq. 1. kürələmək. kötələmək.
kütələmək. kündələmək. kürdələmək. yuvalamaq. yuvalatmaq. tutub fırlatmaq.

1. kürələmək. kürəmək. kürəkləmək. 1. kürələmək. kürüləmək. kürümək.
kürəmək. kürüşmək. kütümək. qar, topraq kimiləri sıyırayaq atmaq.
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gürələnmək. guralanmaq. 1. azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək.

yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq.
qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. vəhşiləşmək. 1. yadırqanmaq. alışqanlığın itirmək. 1. gürə, gura,
güclü olmaq. toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi.
qürələtmək

gürələtmək. gürələmək. canlandırmaq. hərəkətlənmək.

qürəli

gürəli. gürə. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvək. güvəc.

güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı.
qürəliq

1. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc.
qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat.
həvəs. 1. gürəlik. guralıq. daşqınlıq. bunalım. bulanım. tutnağ. böhran. 1.
gürəlik. sürəlik. bir qıssa sürə, zaman.

qürəm

gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav.
quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək.

gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq.
coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək.

qürəmbə

1. gürəmbə. guramba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. yekə küp,

çölmək. 1. gürəmbə. guramba. guramba. gurab. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb.
gurba. qorba. qorab. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. qoşral. qoşqal.
qucral. qucqal. ambar. 1. gürəmbə. guramba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb.
gurba. gurab. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. yatışma. yatışıq.
yatsayış. sarpın. sarpun. ambar.
qürəmək

kürəmək. 1. kürəkləmək. kürələmək. 1. kürümək. kürüləmək. kürələmək.
kürüşmək. kütümək. qar, topraq kimiləri sıyırayaq atmaq. 1. sirimək. siyrimək.

sürəmək. - sirilmiş qar yığını, yolun orta qolun qapatmışdı.
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kürəni. kürəmi. bütünü. hammısı. ocağlama. topdan. tümü. tamamı. - onlar
ocağlama belədirlər. - dünya işləri ocağlama quruluşdan tərsdir. - ocaxlama alışveriş:
ümdə ticarət. - tarlanın ortası ocağlama daşlıqdır, kotan batmır.

qürən

1. kürən. ürkü. qorxu. qorxuş. dehşət. 1. kürən. çox. 1. kürən. fayiz. artırım.
artış. zam. 1. kürən. baha. 1. kürən. axıntı. külək, su axımı. 1. gürən. guran.
kürən. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup.
qurav. quruv. qurup. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh.

tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox.
qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək. 1.
kürən. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürnəş. künəş. künəc. üzlət. 1. kürən.
kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürnəş. künəş. künəc. ehtiraz. 1. kürən. kürnəc.
kürənc. kürəş. kürəc. kürnəş. künəş. künəc. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay.

günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban. barnaq. 1. kürən. kürnəc. kürənc.
kürəş. kürəc. kürnəş. künəş. künəc. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. oruc.

qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək. pərhiz. ictinab.
qürənc

kürənc. kürnəc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. 1. üzlət. 1. ehtiraz.

1. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban.
barnaq. 1. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc.
kürcək. pərhiz. ictinab.
qürəncmək

kürəncmək. kürnəcmək. kürəşmək. kürəcmək. kürənmək. kürnəşmək.
künəşmək. künəcmək.

qürəney

küəney. qaraney.

qürəni

kürəni. 1. kürəmi. bütünü. hammısı. ocağlama. topdan. tümü. tamamı. - onlar
ocağlama belədirlər. - dünya işləri ocağlama quruluşdan tərsdir. - ocaxlama alışveriş:
ümdə ticarət. - tarlanın ortası ocağlama daşlıqdır, kotan batmır. 1. rejimi. -yeyiş
kürəni: yemək rejimi.

qürənmək

kürənmək. 1. kürnəcmək. kürəncmək. kürəşmək. kürəcmək. kürnəşmək.
künəşmək. künəcmək. 1. sıymaq. sımaq. qorxmaq. çəkinmək. pərhiz edmək.
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qürərmək

kürərmək. küpürmək. süpürmək. əllə, nərsə ilə itələyib yığmaq.

qürəsi

-çörəkçi kürəsi kürəyi: daltıq.

-kürəsi hər çeşit arac: sürgü. sürgə. kürək.
-yer kürəsi: yağız yer. (yağız: al qara. alaboz. ətləsi boya. külsi boya).
qürəş

kürəş. 1. riku'. (saçıt. səcdə). 1. kürnəc. kürənc. kürəc. kürən. kürnəş. künəş.
künəc. üzlət. 1. kürnəc. kürənc. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. ehtiraz. 1.
kürnəc. kürənc. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. açıqlıqda kölgəlik yer.

korqay. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban. barnaq. 1. kürnəc. kürənc.
kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. oruc.

qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək. pərhiz. ictinab.
qürəşin

-ərdəm yasın quraşın, çərik qurub gürəşin.

qürəşmək

kürəşmək. kürnəcmək. kürəncmək. kürəcmək. kürənmək. kürnəşmək.
künəşmək. künəcmək.

qürətmək

kürətmək. sürətmək. qaçırtmaq. - hamını özündən kürətdi. - onu alkodan
kürətməyə nə var. - kürətmə hər önə gələni, anılma (düşünmə) hər keçib gedəni.

qürəv

gürəv. gürəm. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav.
quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək.

gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq.
coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək.

qürəvin

gürəvin. gürəcin. gürə. gürəli. gürək. gürəc. güvə. güvəli. güvək. güvəc.

güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı.
qürəyi

kürəyi. 1. sırtı -sırtı üsdə uzanmaq: sırtarmaq. uçası. dalı. sırtı. -uçası üsdə
uzanmaq: uçalanmaq. ucalanmaq.
-xərmən savırma kürəyi: yapa. səkov ( < səkmək: atmaq).
-od, köz, kül kürəyi: kürəğiş.
-qanmaza ver çörəyi, başında yığ kürəyi.
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-çörəkçi kürəsi kürəyi: daltıq. 1. -çörəkçi kürəyi: yarsın.
-kürəyi quran iki ənli sümük: yarın. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). -yarın
yolqansa, el yolqanır: (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək.
güclənmək) hər nəyin gücü belində, kürəyindədir.

-kürəyi qozuq, şişik: yelinqat. qozbel.
qürəyinə

-dalına, kürəyinə minmək: sırıtmaq. - yükü azdırsa, bunuda sırıtla.

qürəyintətir

-hər nəyin gücü belində, kürəyindədir. -yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi
quran iki ənli sümük). (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək.
güclənmək).

qürəz

gürəz. görəz. güvəz. gövəz. könəz. çönəz. böyüklənmə. ulanma. bəğəniş.

bəğənic.
qürq

-qıssa kürk: kürcə. kürtək. kürdə. kürdü. kürdən. köpdən. çəkət. kot.

qürqə

kürkə. böyük təxdə tabağ.

qürqəqün

gürkəgün. salı. seşənbə.

qürqələmək

gürgələmək. bıqdırmaq. beziqdirmək. gözümçıxdıya salmaq. qoxlatmaq.

qoxulatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.
qürqəmək

1. gürgəmək. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. küprəmək. köprəmək. ağzı
köpürmək. 1. gürgəmək. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. küprəmək.
köprəmək. azmaq. qazmaq. qızmaq. 1. gürgəmək. kükrəmək. kükürtmək.
gügürtmək. küprəmək. köprəmək. qızqınlıqla, öfgəylə hayqırıb bağırmaq. 1.
gürgəmək. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. küprəmək. köprəmək. kökəlmək.

coşub daşmaq, qabarmaq. 1. kürkəmək. küləkmək. tüpürmək. töpürmək.
yelləmək. əsirmək. yel çıxmaq. -tüpi tüpmək: tüpən, tufan qopmaq. -tüpi
topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı.

qürqənə

1. kürgənə. kürəgən. ürəgən. ürkən. ürkük. quşürək. qorxaq. 1. gürgənə.
gürgəni. buğda çeşiti.

qürqəni

gürgəni. gürgənə. buğda çeşiti.
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gürgəvəz. çürgəvəz. gəmsiz. qabırsız. abırsız. rüsvay. - el içində gürgəvəz
qaldıq.

qürqmək

kürkmək. ürkmək. cəsarət, cürət edəməmək.

qürqü

gürgü. kürgü. sürgü. qalın, düz, say (saf) dirək.

qürqürəmək

1. gürkürəmək. gurguramaq. guruldamaq. kükrəmək. kürkürəmək. 1.
kürkürəmək. kükrəmək. gürkürəmək. gurguramaq. guruldamaq.

qürqüş

1. gürgüş. gürlənmə. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir). 1.
kürgüş. qudurma. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir). 1. kürgüş.
şürgüş. dalqat. dalqaş. şuriş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).
1. gürgüş. gürlənmə.

qürqüt

1. gürküt. kütgür. un umacında, əzilməmiş un, nişasta toparları. 1. gürküt.
kütgür. iri dolu dənəsi. 1. gürküt. kütgür. iri oğutulmuş nərsə. 1. kürküt. körküt.
çürçüt. çörçüt. tiftih. (darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar. toxuma araclarından

tökülən qırıntılar.
qürlan

kürlan. kürdan. qordan. qorlan. yoldac. kürçək. pərhizkar. rəstqar.

qürləqi

gürləği. gürləvi. gurlavı. gurlağı. gur, sıxı çalılı, sulaq yer.

qürləmək

gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq. 1. odun alovlu yanması. 1. su kimi

nərsələr gurul gurul çağlayıb, çağqayıb axması. 1. söyləmək. anlatmaq.
oyqalatmaq. oyqatmaq. oylatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək.
körükləmək. çapdamaq. sürşütmək. təşviq edmək) açığlatmaq. izah edmək. iləri

sürmək.
qürlənmə

gürlənmə. 1. gürgüş. 1. gürgüş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın
verir).

qürlənmək

gürlənmək. 1. gurlanmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. güclənmək. gürdükmək.

gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq.
gurcuqmaq. gurcumaq. 1. gurlanmaq. sürgənmək. sürgəndəmək. sürgünmək.
sürgündəmək. sovqanmaq. tovqanmaq.
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gürləndirmək. gurlandırmaq. sürgənlətmək. sürgündütmək. sovqanlatmaq.

tovqanlatmaq.
qürlətmək

gürlətmək. gürləmək. gurlamaq. gurlatmaq. 1. odun alovlu yanması. 1. su kimi

nərsələr gurul gurul çağlayıb, çağqayıb axması. 1. söyləmək. anlatmaq.
oyqalatmaq. oyqatmaq. oylatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək.
körükləmək. çapdamaq. sürşütmək. təşviq edmək) açığlatmaq. izah edmək. iləri

sürmək.
qürləvi

gürləvi. gürləği. gurlavı. gurlağı. gur, sıxı çalılı, sulaq yer.

qürləviq

gürləvik. gurlavıq. yer altında axan suyun səsi.

qürlüq

1. gürlük. gurluq. hirslilik. atraşlıq. inadçılıq1. kürlük. kürtük. kütcə. kərtik. qısa

üslük. yelək. çulqa. çuxa. çoxa. xırqa. xirqə. 1. gürlük. gurluq. keçilik. qısıqlıq.
qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik. donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. qonazlıq. qontaylıq.
könəzlik. çönəzlik. tərslik. tüvəklik. tüpəklik. təsrilik. inadçılıq.
qürmaqlaşmaq gürməkləşmək. gurmaqlaşmaq. tutaşmaq. tutuşmaq.
qürmək

kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək (1 < qıs. kis.
1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək.

keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək.
incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq.
qırılmaq. qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək.
nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək,
xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1.
gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək.
çəkinmək. (# qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .
qürmək

kürmək. sürmək.

qürmən

kürmən. kümür. xərmən. tıqnaz. tıkaz. tınaz. tıyaz. yığın. çoğa. kültə.
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kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. 1. üzlət. 1. ehtiraz.

1. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban.
barnaq. 1. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc.
kürcək. pərhiz. ictinab.
qürnəcmək

kürnəcmək. kürəncmək. kürəşmək. kürəcmək. kürənmək. kürnəşmək.
künəşmək. künəcmək.

qürnəş

künəş. künəc. kürnəş. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. 1. üzlət. 1. ehtiraz.

1. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban.
barnaq. 1. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc.
kürcək. pərhiz. ictinab.
qürnəşmək

1. gürnəşmək. gürnəşdəmək. gurnaşmaq. gurnaşdamaq. qurnaşmaq.
qurnaşdamaq. birbiri üzərinə toplaşmaq, sıxışmaq. - qoyunlar istidə
gürnəşdənər. 1. kürnəşmək. kürnəcmək. kürəncmək. kürəşmək. kürəcmək.
kürənmək. künəşmək. künəcmək.

qürnəştəmək

gürnəşdəmək. gürnəşmək. gurnaşmaq. gurnaşdamaq. qurnaşmaq.
qurnaşdamaq. birbiri üzərinə toplaşmaq, sıxışmaq. - qoyunlar istidə
gürnəşdənər.

qürnüc

1. kürnüc. küsnüc. küsək. yatışma. yatışıq. yatsayış. qızlaq. qıslaq. qırlaq.
qıylaq. gizlək. qoruq. qort. qorma. qulaq. qoy. quy. xəlvət. 1. kürnüc. küsnüc.
yapınca. qapınca. qoruncaq. qorlam. qorlan. qoltuq. qoza. kovza. kovaz.
pənahqah.

qürnüc

kürnüc. küsnüc.

qürnüş

kürnüş. başveri. başqoyu. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. tapqış.

təzim.
qürptüşən

gürpdüşən. sivrisinək çeşiti.
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1. kürpüşmək. kürtüşmək. güpüşmək. birdən yıxılmaq. - evin dirəyi durdüğu
yerdə kürtüşdü. 1. kürpüşmək. güpüşmək. qaymaq. ağmaq. sürüşmək. - tarlanın
sağ yanı kürpüşmüş.

qürrəmək

kürrəmək. hürrəmək. qışqırmaq. - bəsdi hürrədin.

qürs

gürs. gürüs. gurs. gurus. küləklə sürüklənən qar yığını.

qürsavır

gürsavır. gursavır. donanma. döğüş gəmisi. navşikən. rəzmnav. navqan.

qürsəq

1. kürsək. gursaq. gürsək. sulu yer. sulaq yer. 1. gürsək. gursaq. kürsək. sulu

yer. sulaq yer.
qürsi

kürsi. kürsü. qursı. 1. evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat. altı boş səggi.

1. göy qatı. 1. qurs. sap. rişdə. quruh. 1. alat ədəvat. əfzar. əbzar. əsbab. 1.
kiçik çalpaya, çarpaya. 1. mərkəz. 1. məqam. sürüt. tutuğ. vəzifə.
qürsoluq

gürsoluq. gursoluq. qıysoluq. qısoluq. soluq soluğa. təngi nəfəslik. - gürsoluğa
gəldim.

qürsü

1. kürsü. kürsi. qursı. evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat. altı boş səggi.
1. kürsü. kürsi. qursı. göy qatı. 1. kürsü. kürsi. qursı. qurs. sap. rişdə. quruh. 1.
kürsü. kürsi. qursı. alat ədəvat. əfzar. əbzar. əsbab. 1. kürsü. kürsi. qursı. kiçik

çalpaya, çarpaya. 1. kürsü. kürsi. qursı. mərkəz. 1. kürsü. kürsi. qursı. məqam.
sürüt. tutuğ. vəzifə. 1. kürsü. qursu. dəzgah. dəstqah. - kürsü qurmaq: dəzgah
açmaq: düzən qurmaq. 1. kürsü. qursu. daraq. nəzm. düzən. 1. kürsü. qursu.

dəfdər. büro. 1. kürsü. qursu. idarə. 1. kürsü. qursu. tükandan saysana (hesab
kitab) yapılan satul, miz. qoltuğ. peşxan. gişə. 1. kürsü. qursu. bar. sandığ. 1.
kürsü. qursu. bəsat. 1. kürsü. qursu. kərxana. fabrik. karqah. 1. kürsü. qursu.

tiribun. 1. kürsü. qursu. tərh. 1. kürsü. qursu. sürsü. iməj. təsvir. 1. kürsü.
qursu. çatı. şasi. 1. kürsü. qursu. iskilet. saxtıman. 1. kürsü. qursu. bədən.

əndam. tənə. 1. kürsü. qursu. çərçivə. qab. kadr. 1. kürsü. qursu. gizsi. arxa
pılan. nəxşə. 1. kürsü. qursu. formul. qayda. 1. kürsü. qursu. məntiq. 1. kürsü.
qursu. qoşluq. qoşğur. nəfsi, ruhi, rəvani durum, halət. 1. yaradılış. yapı. 1.
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kürsü. küysü. ( < küy: qor. od). evlərdə ısınma üçün qurulan üstü örtülü ocağ. 1.
kürsü. salı. səggi biçimində qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer. təxd. satul.

miz. masa. büro. büfə. səhnə. pilətform. minbər. 1. kürsü. səkir > sərik. sərir.
təxt. orəng < orunğ. 1. kürsü. sərir < səkir. 1. ərgik. təxt. taxt. 1. yerdən uca
qurulmuş yataq. 1. kürsü. səki. səkə. səkgi. səhnə.
-tək kürsü: təkürsü > təkirsi. təkiri. 1. çalbağa. çalpaya. çarpaya. 1. altlıq. atlığ.
nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya.

qürsülü

kürsülü. oturaqlı. dayanıqlı. durnaqlı. durnuqlı. sağlam.

qürsülüq

-nərsənin altına soxulan, qoyulan dayağlıq, payağlıq, oturmalıq, kürsülük, tikə:
soxul. sox. -dirəyin soxulun çəksən, çatı özü düşər.

qürt

gürt. 1. qurt. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı.

sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac.
salğar. mətin. 1. qurt. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı.
sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü.
onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa.
qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü.
gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı.
döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. kürt. davamlı durumlu, sərt yumşaq, əsnək
ağac çeşiti. (yay, çubuq düzəlinir)
- kürt kürt: küt küt. xırt xırt. xıt xıt. xırp xırp. xıp xıp. qırç qırç. - küt küt yeyər yoncanı,
yada salmaz daycanı.

qürtaq

gürtax. 1. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit.

qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq.
qaşqa. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü
bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic
< sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir
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yenilməz, qarşındakın caydırır. 1. qurtax. güctax. güstax. qoçtax. qoştax. kös.

köğs. köğüs. köks. tutu. istək. rəğbət. -tutuzdurmaq: istək, rəğbət qazanmaq.
qürtan

kürdan. kürlan. qordan. qorlan. yoldac. kürçək. pərhizkar. rəstqar.

qürtçü

kürtçü. küncüc. kürükçü. küsüçü. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin.

çökənsək. çökəsik. daştutmaz. dostutmaz. qıracı. qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul.
qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
qürtə

1. gürdə. kürdə. vəkillər, kəşişlər, xanların geydikləri gənə bol üslük geyimləri.
1. kürdə. kürtək. kürcə. kürdü. kürdən. köpdən. qıssa kürk. çəkət. kot. 1. gürdə.

gücrə. gurda. gücrə. gücrü. sağat. sağac. götrə. götrü. bəstək. bəstik. təqviyət.
qürtəq

1. gürdək. gurdak. hər nəyin irisi, yekəsi. - gürdək üzüm salxımı. - gürdək pitik:
yekə, böyük kitab. - gürdək ev. - gürdək tükan. - gürdək oxul: böyük mədrəsə. 1. bir

göbəkli, bir mərkəzli, çox qollu satış tükanları. qatamal, qatanal, zəncirli
tükanlar. 1. gürtək. gurtax. göytək. göylağ. göylük. gögrü. yaşıllıq. gövəri.
göğəri. göyərən. göğərən. gövərən. səbzə. 1. kürdək. dan çağı quzeydən
yavaş yavaş əsən külək. 1. kürtək. kürdə. kürcə. kürdü. kürdən. köpdən. qıssa
kürk. çəkət. kot.
qürtəqə

-gürdəğə, gurtuğa gəlmək: gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək.
gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. gürlənmək. gurlanmaq. gürəclənmək.
qolaclanmaq. güclənmək. 1. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq.
odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.

qürtələmək

kürdələmək. kürələmək. kötələmək. kütələmək. kündələmək. yuvalamaq.

yuvalatmaq. tutub fırlatmaq.
qürtəliq

gürdəlik. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti. gücrütü.

gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
qürtən

kürdən. kürcə. kürtək. kürdə. kürdü. köpdən. qıssa kürk. çəkət. kot.

qürtəyin

-gürüdəyin, gürdəyin, gurdağın, gurlağın çalmaq: (birini) övmək. öğmək.
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-türklər farslara, kürtlərə tat adı vermişlər: tat ( < yad). (islavlar almanları nemes,
ərəblər. farsları əcəm: naşı, hindlilər yadları mıleça, yunanlılar, latinlər yatları barbar
adlamışlar.

qürtmək

kürtmək. kürtmik. kütükcik.

qürtmiq

kürtmik. kürtmək. kütükcik.

qürtü

kürdü. kürcə. kürtək. kürdə. kürdən. köpdən. qıssa kürk. çəkət. kot.

qürtüc

gürdüc. güvtük. ovruqlara, ovurlara, çuxurlara quynıqlara, toplanan qar. güvtüklər daha əriməmiş.

qürtüq

1. gürtük. kürtük. kirtik. kütlə. yığın. çoğa. - yaz gələndə dərə bucaqlarında yığılan
qar gürtüklərinin altında su axar. 1. kürtük. kürlük. kütcə. kərtik. qısa üslük.

yelək. çulqa. çuxa. çoxa. xırqa. xirqə. 1. gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq.
kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.
heyvanlarda köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə
istəyi, çağı.
qürtüqə

kürtükə. sürtükə. sürtük. içi quşmaş. içinə yün, pambığ sürülmüş parça.

qürtüqmək

1. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək.
gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. gürlənmək. gurlanmaq. gürəclənmək.

qolaclanmaq. güclənmək. 1. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək.
gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. qızışmaq.

qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq.
hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq.
qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. 1. gürdükmək. qovlanmaq. qovulanmaq.
qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq.
odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq.
tovalanmaq. döğlənmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa
gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq.
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gürdükmüş. gürdük. gurduq. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük.

kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma,
qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.
qürtümək

gürdümək. gürcümək. gürdükmək. gürcükmək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək.
gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. gürlənmək. gurlanmaq. gürəclənmək.

qolaclanmaq. güclənmək. 1. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq.
odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
qürtür

- gürdür gürdür: bol bol axan su.

qürtürbaba

gürdürbaba. gürdürdəvə. gürdürək. göy gurultusu.

qürtürəq

gürdürək. gürdürbaba. gürdürdəvə. göy gurultusu.

qürtürqücüq

gürdürkücük. kürdürkücük. yarım yamalaq. qasıq qusuq, kəsik küsük qalmış.

qürtürmək

kürdürmək. sürdürmək. qoğdurmaq. qoğmaq. gidərtmək.

qürtürtəvə

gürdürdəvə. gürdürbaba. gürdürək. göy gurultusu.

qürtürtü

-gürtürtü gölü: çağlayan.

qürtürümlü

gürdürümlü. gurdurumlu. güclü. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal.

quvvətli.
qürtürümlü

gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac.

qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq.
qızqın. qızışıq. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
qürtüşmək

kürtüşmək. kürpüşmək. güpüşmək. birdən yıxılmaq. - evin dirəyi durdüğu yerdə
kürtüşdü.
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1. kürüğ. qurıq. küğə. kürə. (> korrə (fars)}. at balası. - kürüğ oynağlayar at
arxasında, qoduğ isə, qaçar gedər eşşək qabağında. 1. kürük. kürək. gecə əsən

yellərdən biri.
qürüqçü

kürükçü. küncüc. kürtçü. küsüçü. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin.

çökənsək. çökəsik. daştutmaz. dostutmaz. qıracı. qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul.
qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
qürüqmək

kürükmək. küyrükmək. geyrikmək. geyikmək. ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq.

(> qorixtən (fars)}.
qürül

- gürül gürül: gurul gurul. güpül güpül. bol bol. bolaq bolaq. qolaç qolaç. kürək kürək.
avuc avuc. ovuc ovuc.

qürüləmək

kürüləmək. kürələmək. kürümək. kürəmək. kürüşmək. kütümək. qar, topraq

kimiləri sıyırayaq atmaq.
qürüm

gürüm. 1. güvlək. su kovası, qabı. 1. gürəm. gürəv. gürüv. gürüp. guram. gurav.
gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. sürəv. sürü.

axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa.
cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar
axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.
-qulpsız gürüm: güdül. səhəng.

qürümək

kürümək. kürəmək. kürüləmək. kürələmək. kürüşmək. kütümək. qar, topraq

kimiləri sıyırayaq atmaq.
qürün

kürün. qaç. rədd ol. -kürün burdan.

qürünmək

kürünmək. 1. hürmək. - kürünsə it yuvasında, itirər ovun çöl bərəsində. 1.
kürütmək. ürkünmək. - var yoxunu bilməyən, varın versə kürünər, yoxun görsə
kürünər. 1. kürmək. kürümək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək (1 < qıs. kis.
1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək.
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keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək.
incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq.
qırılmaq. qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək.
nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək,
xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1.
gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək.
çəkinmək. (# qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .
qürüp

gürüp. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav.
quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək.

gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq.
coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək.

qürüs

gürüs. gürs. gurs. gurus. küləklə sürüklənən qar yığını.

qürüşləmək

kürüşləmək. çox para, var dövlət toplamaq, yığmaq. zənginləşmək.

qürüşlüq

gürüşlük. gursuqluq. gürüşlülük. guruş. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq.

tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq.
qopanlıq. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
qürüşlülüq

gürüşlülük. gursuqluq. gürüşlük. guruş. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq.

tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq.
qopanlıq. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
qürüşmək

kürüşmək. kütümək. kürüləmək. kürələmək. kürümək. kürəmək. qar, topraq

kimiləri sıyırayaq atmaq.
qürüt

kürüt. - kürüt kürüt: çürüt çürüt: yazıq yazıq. - hammı keçdi karvanına işinə, kürüt
kürüt baxa qaldıq dünyanın kişinə.

qürütəq

qürüdək. -gürüdəyin, gürdəyin, gurdağın, gurlağın çalmaq: (birini) övmək. öğmək.

qürütəqçi

gürüdəkçi. övən. övücü. məddah.

qürütəyin

-gürüdəyin, gürdəyin, gurdağın, gurlağın çalmaq: (birini) övmək. öğmək.
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kürütmək. 1. hürütmək. hürdürtmək. - iti kürüt, karvanı yürüt. 1. kürünmək.
kürütmək. ürkünmək. - var yoxunu bilməyən, varın versə kürünər, yoxun görsə
kürünər.

qürüv

gürüv. 1. gürəm. gürəv. gürüm. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup.
qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək.

gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq.
coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək. 1. kürək. gürək. qurul. quruh. sürəv. sürü. axar. axır. tüməv.

kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm.
gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv.
qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar.
kürək kürək. gürək gürək.

qürvə

gürvə. güvrə. 1. qaradam. daxma. qorab. qorav. külbə. kövlə. kövəl. gümə.

gömə. goma. cümə. cuma. 1. gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. tünlük.
yelçək. yeçəkər. baxca. pəncərə.
qüs

küs. 1. çüt. qıt. götürüm. saqat. çotur. çolaq. çalaq. nərsənin bir yeri, bir qolu

işləməz, kəsik, naqis olmalıq. 1. dilxor. 1. küt. çüt. qıt. sivri, kəsgin, uzun, iti,
biz olmayan. 1. kütül. küt. küsül. çütül. çüt. hər nəyin kiçik tikəsi, parçası,
bölümü. - bir kütül çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri. 1. kütül. küt. küsül. çütül. çüt.
kiçik kağaz. kağaz tikəsi. - oy kütülü: səs vermədə işlənən kağaz tikəsi. 1. kütül.
küt. küsül. çütül. çüt. andağıq. sudarıq ( < tutarıq) oylaq, not, yaddaş kağazı.

fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.
- küs küs yerimək: kös kös yerimək: küt küt yerimək: basa basa, atıla atıla yerimək.

qüsbə

küsbə. çökbə.

qüsbəq

küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur.

korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz.
talehsiz. bədbəx.
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küsbəxt. küsbəx. kütbəx. korbaxt. korbəx. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur.

korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz.
talehsiz. bədbəx.
qüscə

küscə. kütcə. çütcə. qıtca. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. güdəcə. qısaca. qıssaca.

qüsəc

küsəc. kütəc. çütəc. qıtac. 1. güdə. (> kutah (fars)}. qısa. qıssa. 1. kütcə. küscə.
çütcə. qıtca. güdəcə. qısaca. qıssaca.

qüsəq

küsək. kürnüc. küsnüc. yatışma. yatışıq. yatsayış. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq.

gizlək. qoruq. qort. qorma. qulaq. qoy. quy. xəlvət.
qüsəqən

küsəgən. 1. küsəğən. alınqan. 1. somutqan. tomutqan. sumutqan. büzütgən.

üzgöz sallayan.
qüsənət

küsənət. küsnət. gücənət. gücnət. ağırqılıqlı. ağırxəsiyətli. qaşqabaqlı.

qaraqabaqlı.
qüsənmək

küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. 1. ağrına gedmək. qurdlanmaq. qurdluluq,

cicik edmək. ciciklənmək. həsədlənmək. - əlli başlıya küsənən çox olur. 1.
güvənmək. gönənmək. sığınmaq. arxalanmaq. - onun səndən başqa küsənməli
kimi var ki.

qüsər

-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz
anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər,
heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

qüsqən

küskən. kütgən. köskən. çöşgən. üstünə oturulan kütük.

qüsqötüq

küskötük. küskütük. korkütük. korkötük. köskütük. köskötük. içib sızmış, əsrük

kimsə. zırkefli. dadlanmış.
qüsqü

küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. 1. çözgü. dəmir çatal,

qələm. 1. qəmə. kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən
dəmir tikə. 1. közgü. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun
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dəğənək. 1. kağlac. ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar
arac.
qüsqüc

küsgüc. küsgü. kösgü. çökgü. kösgüc. çökgüc. köşgüc. 1. çözgü. dəmir çatal,

qələm. 1. qəmə. kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən
dəmir tikə. 1. közgü. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun
dəğənək. 1. kağlac. ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar
arac.
qüsqüf

küsküf. küsük. qısqıf. kölgəlik. savran. sayvan. ışıq, lampa sayavanı, savranı,

sipəri. abajur.
qüsqün

küsgün. çökgün. çöşgün. 1. yerindən, ornundan, gücündən olmuş, yıxılmış. gənclik küsgünü. 1. küsmüş. gücənmiş. qırqın. darqın. üzü asıq.
-küsgün durmaq: üz itmək. sırsıtmaq. sorsutmaq. üz asmaq. üzün əkşitmək,
turşatmaq.

qüsqünlüq

küsgünlük. 1. soğuçuluq. soyuqluq. sevgisizlik. - sevən ara soğuçuluq düşdü. 1.

küsü.
qüsqünmək

küsgünmək. somutmaq. tomutmaq. sumutmaq. büzütmək. üzgöz sallamaq.

qüsqütmək

küsgütmək. küsümək. kösgümək. çökgütmək. kösgütmək. köşgütmək. ağır

nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq.
qüsqütüq

küskütük. köskötük. 1. qasqatı. yerindən oynamayan. 1. aşırı əsrik, kefli.

qüslətmək

küslətmək. küsüləmək. küsülətmək. köçüləmək. köçülətmək. köçlətmək.

nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq.
qüslüq

küslük. küsüklük. inciklik.

qüsmək

küsmək. (1 < qıs. kis. 1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas) küzmək.
küsümək. küsünmək. kürmək. kürümək. kürünmək. çözünmək. çözgünmək.
büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. 1. gizinmək. gizginmək.

keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq.
gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq.
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qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq)
1. üz çevirmək. nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu
bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq.
sıxılmaq. qısılmaq. 1. gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq.
1. qısmaq. dinmək. çəkinmək. (# qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) . 1. quyruq
qısmaq. qısmaq.
qüsmüş

küsmüş. 1. küsgün. çökgün. çöşgün. gücənmiş. qırqın. darqın. üzü asıq. 1.

küsülü. küsük. darılqın. darqın. qırqın. gücənik. gücənmiş.
qüsnəmək

küsnəmək. köznəmək. qızmaq. qalxmaq. atılmaq.

qüsnət

küsnət. küsənət. gücənət. gücnət. ağırqılıqlı. ağırxəsiyətli. qaşqabaqlı.

qaraqabaqlı.
qüsnüc

küsnüc. 1. kürnüc. yapınca. qapınca. qoruncaq. qorlam. qorlan. qoltuq. qoza.

kovza. kovaz. pənahqah. 1. kürnüc. küsək. yatışma. yatışıq. yatsayış. qızlaq.
qıslaq. qırlaq. qıylaq. gizlək. qoruq. qort. qorma. qulaq. qoy. quy. xəlvət.
qüsnüc

küsnüc. kürnüc.

qüspə

küspə. köspə. çökbə. 1. gövdən. gövdün. kövdən. kövdün. yağı, suyu, özü

alınıb, artığı qalmış nərsə. 1. çöktüş. uçğuq. çalağın. batqın.
qüstaq

güstax. 1. götsax. 1. güctax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. kös. köğs. köğüs.

köks. tutu. istək. rəğbət. -tutuzdurmaq: istək, rəğbət qazanmaq. 1. güctax.
qoçtax. qurtax. gürtax. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. üzə
girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.
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küstək. köstək. güvən. küvən. güpən. güpər. yol üsdə odlu aracların irtin,

sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq
çıxıntılar. irtıq. sürətgir.
qüstərə

küstərə. bilöv daşı. dəğirman daşı.

qüsü

küsü. küsgünlük.
- küsü tutmaq: darılmaq. danışmamaq. qonuşmamaq.

qüsüçü

küsüçü. küncüc. kürükçü. kürtçü. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin.

çökənsək. çökəsik. daştutmaz. dostutmaz. qıracı. qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul.
qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
qüsüq

küsük. 1. küsküf. qısqıf. kölgəlik. savran. sayvan. ışıq, lampa sayavanı,

savranı, sipəri. abajur. 1. küsülü. küsmüş. darılqın. darqın. qırqın. gücənik.
gücənmiş.
-qasıq qusuq, kəsik küsük qalmış: gürdürkücük. kürdürkücük. yarım yamalaq.
-varın verən utanmaz, küsük yerdən umanmaz.
-varın verdin utunma, küsük yerdən umunma.

qüsüqlüq

küsüklük. küslük. inciklik.

qüsül

küsül. kütül. küt. küs. çütül. çüt. 1. hər nəyin kiçik tikəsi, parçası, bölümü. - bir
kütül çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri. 1. kiçik kağaz. kağaz tikəsi. - oy kütülü: səs
vermədə işlənən kağaz tikəsi. 1. andağıq. sudarıq ( < tutarıq) oylaq, not, yaddaş

kağazı. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.
qüsüləmək

küsüləmək. küsülətmək. küslətmək. köçüləmək. köçülətmək. köçlətmək.

nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq.
qüsülətmək

küsülətmək. küsüləmək. küslətmək. köçüləmək. köçülətmək. köçlətmək.

nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq.
qüsülü

küsülü. küsük. küsmüş. darılqın. darqın. qırqın. gücənik. gücənmiş.
- küsülü durmaq: kimsəylə darılmağı, danışmamağı, qonuşmamağı sürdürmək.
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küsümək. kösgümək. çökgütmək. küsgütmək. kösgütmək. köşgütmək. ağır

nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq.
qüsümək

küsümək. küzmək. küsünmək. kürmək. kürümək. kürünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək (1 < qıs. kis.
1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək.

keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək.
incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq.
qırılmaq. qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək.
nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək,
xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1.
gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək.
çəkinmək. (# qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .
qüsünmək

küsünmək. küzmək. küsümək. kürmək. kürümək. kürünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək (1 < qıs. kis.
1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək.

keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək.
incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq.
qırılmaq. qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək.
nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək,
xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1.
gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək.
çəkinmək. (# qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .
qüsür

küsür. küsüt. qısıt. kəsit. kəsir. (# qusut: artıq).

qüsüt

küsüt. küsür. qısıt. kəsit. kəsir. (# qusut: artıq) .

qüsütüq

küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. köskütük. köskötük. içib sızmış, əsrük

kimsə. zırkefli. dadlanmış.
qüşat

küşat. küvşat. köşat. 1. ağzı gen qab. 1. dolça.
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qüşbərə

güşbərə. sarqa. > səllə. sələ. yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı.

qüşq

küşg. salsar. salsaray. (yekə saray). qəsr.

qüşqüm

küşgüm. qurqu. quşqu.

qüt

1. +güd. +çi. +baz. -qızgüd: qızbaz. - quşgüd: quşçu. quşbaz. - qadıngüd:
arvadbaz. 1. küt. him, daban, binövrə daşı. 1. küt. tük. tuq. top. qılob. kürə.

girdə hər nərsə. 1. küt. tük. yelkə. yeltə. yalqa. yalta. çiğin. şana. (> şanə
(fars)}. kətf. 1. küt. küs. çüt. qıt. sivri, kəsgin, uzun, iti, biz olmayan. 1. küt.
kütül. küsül. küs. çütül. çüt. hər nəyin kiçik tikəsi, parçası, bölümü. - bir kütül
çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri. 1. küt. kütül. küsül. küs. çütül. çüt. kiçik kağaz.

kağaz tikəsi. - oy kütülü: səs vermədə işlənən kağaz tikəsi. 1. küt. kütül. küsül.
küs. çütül. çüt. andağıq. sudarıq ( < tutarıq) oylaq, not, yaddaş kağazı. fiş. cibində küsül əlindən təprəşmək olmur. 1. küt. səkin. səğin. səngi. sərin. sərən.

sağın. saxın. sakın. səyin. seyin. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici)
(gücsüz zorsuz) (şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya) . 1. küt. sayanı. iti olmayan.
- küt küt: kürt kürt. xırt xırt. xıt xıt. xırp xırp. xıp xıp. qırç qırç. - küt küt yeyər yoncanı,
yada salmaz daycanı.
- küt küt yerimək: kös kös yerimək: küs küs yerimək: basa basa, atıla atıla yerimək.
-küt bulsun: bədbəxt olsun. (#qut bulsun. günüsün. xoşbəxt olsun).

-gəvşək, yavaş, küt, sust davranan: soyğıc. soğqıc. susqaç. təmbəl. asta. -soyqıc
işçi.

qütaylanmaq

güdaylanmaq. taqqılınmaq. taqqalınmaq. çaqqalınmaq. qalaqçınmaq.

kələkçinmək. güdyanlamaq. hoqqabazlıq edmək.
qütaz

güdaz. kövdaz. başağrısı. - bu bir yandan bizə güdaz oldu.
güdaza vermək: ələ, lova vermək .

qütbeyinli

kütbeyinli. sağınsız. sağıncasız. sanağsız. sanağcasız. yalpağ. düşüncəsiz.

beyinsiz. -yalpağ kasa.
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kütbəx. küsbəx. küsbəxt. korbaxt. korbəx. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur.

korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz.
talehsiz. bədbəx.
qütcə

kütcə. 1. küscə. çütcə. qıtca. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. güdəcə. qısaca.

qıssaca. 1. kürtük. kürlük. kərtik. qısa üslük. yelək. çulqa. çuxa. çoxa. xırqa.
xirqə.
qütə

1. güdə. iqtisad. ekonimi. 1. kütə. kitə. külə. kündə. ət taxdası. 1. güdə. (>
kutah (fars)}. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. qısa. qıssa. 1. {(> kutah (fars)}. güdə.
kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. qısa. qıssa. 1. güdə. yasamal. yasmal. yasdar.

(yassar). alçaq. yapba. yassı. -yasmal evlər. 1. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat.
kəsit. körüz. koruz. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa.
(çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl.
qırıç. qıyır. qıylan. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq. 1. güdə. tısqın. tısıq. tısmal.
tısmar. qısaboylu. bodur. -tısıq nəbi. -tısmar əli. -o tısmara uşağı deyirsin.
-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar
kölgələr.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa.
- güdə beyinlik: sonu saymazlıq. olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik.
-quruyub yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli, güdə arac: kartək. kəsgit. sapqal.
çapqal.
-arzular uzun ömrümüz güdə, kimləri yetə, kimləri gedə!.

-güdə kök: külə kök. yumuz. bodur.
-pota, gövdəli, güdə olan: tosun.
-yarım, güdə yağmurluq: yanğso. yamğıso.
-kiçik amac, güdə yol. (yaşam güdə).
-doğru güdə, yalan uzun olar.
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-güdə, pota olan: tomaraq. tumaraq. -tumaraq cocuğ.
-dar, güdə, cürə yol: (> kurə rah). zolaq. yolaq. qoğaq.
qütəc

kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. 1. güdə. (> kutah (fars)}. qısa. qıssa. 1. kütcə. küscə.
çütcə. qıtca. güdəcə. qısaca. qıssaca.

qütəcə

güdəcə. qısaca. qıssaca. kütcə. küscə. çütcə. qıtca. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac.

qütəqcə

güdəkcə. ixtisarən. icmalı.

qütəl

kütəl. kütə. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. daz. kaz < kavz < kavuz.

kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq.
qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. verimsiz. çoraq. çovraq.
şoraq.
qütələmək

kütələmək. kürələmək. kötələmək. kündələmək. kürdələmək. yuvalamaq.

yuvalatmaq. tutub fırlatmaq.
qütələmək

kütələmək. ürkələmək. yanğırmaq. yanırmaq. qorxutmaq. hədələmək.

qütəlməyə

-beyni kütəlməyə başlamaq: qurusamaq. arğıqsamaq. arıqsamaq.

qütən

güdən. gödən. gövdən. göpdən. qarın. qursaq. kovsaq. korsaq. mə'də.
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.
-açı, fürsət güdən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.

-yeniği güdən, gözü toxlu olur. (yeniğ: həddəqəl. lap az).
qütənmək

kütənmək. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək.

sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. saramlamaq.
ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.
qütəntə

-ara güdəndə fürsəttələb . -dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara
pozandan oldum. (ara: fürsət).

qütər

güdər. (> qodar (fars)}. 1. güdü. 1. umac. amac. qayğı. qayğu. qayuq. sürək.

ərək. hədəf. - güdərsız suya basma. 1. umur. diqqət.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz
anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər,
heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

qütərsizliq

güdərsizlik. güdürsüzlük. güdüsüzlük. çalaqaylıq. yalaqaylıq. umursuzluq.

umursamazlıq. səhlənkarlıq. diqqətsizlik.
qütəsi

-üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).

qütəşmək

kütəşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək.

sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək.
saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq.
durusunuşmaq. şitabsızlaşmaq.
qütətmək

1. güdətmək. urdurmaq. vurdurmaq. qısaltmaq. -saç urdurmaq. -donun
uzundusa vurdut, dili uzundusa utdut. 1. kütətmək. yığmaq. azaltmaq. -gedişin,
sürətin yığ.

qütqən

kütgən. küskən. köskən. çöşgən. üstünə oturulan kütük.

qütqür

kütgür. gürküt. 1. un umacında, əzilməmiş un, nişasta toparları. 1. iri dolu

dənəsi. 1. iri oğutulmuş nərsə.
qütlə

1. kütlə. gürtük. kürtük. kirtik. yığın. çoğa. - yaz gələndə dərə bucaqlarında yığılan
qar gürtüklərinin altında su axar. 1. kütlə. tomba. komba. qarışıq biçimdə

komalanmış nərsə. -kitab tombası.
-kütlə, toplumla bağlı olan nərsə: kütləvi. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq.
küməlik. komalıq. topluluq.

qütləliq

kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq. kütləvi.

kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.
qütləmək

kütləmək. kütdəmək. küpdəmək. küpləmək. yığmaq. dərləmək. toplamaq.

topalamaq. qalaqlamaq.
qütləsinin

-bir nərsə kütləsinin ayağ təpmə küyü, guppuldusu, səsi: topur.
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qütləşiq

kütləşik. cütləşik. kitləşik. çitləşik. yığışıq. küməşik. komaşıq. topluşuq.

qütləvi

kütləvi. kütlə, toplumla bağlı olan nərsə. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik.

yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq.
qütlüq

kütlük. sürəklik. sürünüb yavaşlıq. durğaqlıq.

qütmə

-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən).

qütmək

güdmək. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq.

bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək.
sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq.
yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq.
qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu
eşitmək, o demək deyir ki onadın.

qütöy

kütöy. oyma. buruq (dad) gəs. mor. - kütöy alma.

qütrəmətiyin

- gütrəmədiyin daşı öpdə yerində dursun.

qüttəmək

kütdəmək. kütləmək. küpdəmək. küpləmək. yığmaq. dərləmək. toplamaq.

topalamaq. qalaqlamaq.
qütü

1. güdü yenğiş. yenğiz. yenğizik. > əngizə. dürtü. nədən. yarar. səbəb. motiv.
ğərəz. izin. mühərrik. bais. 1. küdü. küydü. yandı. -şişdə küdü, kababda. (küdü:
küydü. yandı)1. güdü. güdər. (> qodar (fars)}. 1. güdü. tutqu. atığ. atış. coşu.

şovq. eşq. 1. güdü. dürtü. əngizə.
-içdə olan güdü, həsrət: sürgüt.
qütüb

-güdüb böyütmək, yügürtmək, yetişdirmək: sırıtmaq.

-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya
düşən duzundan.
qütücü

güdücü. didik. titik. tetik. göz. qılavuz. -didiksiz baş uzaq gedməz.

qütüq

1. güdük. yarıtmaz. sonucsuz. törəksiz. tökənsiz. sığınsız. nəticəsiz. 1. güdük.
yersiz danışan, qılınan. 1. güdük. kütük. küçük. çükük. çökən. it balası. 1.
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kütük. kötük. oturqa. kəsilən ağacdan yerdə qalan bölüm. 1. kütük. kötük.

kimlik. sicill. 1. kütük. kötük. oturğaq. ana oturağ, dəfdər. saltıq. səbt, əsnad
dəfdəri. 1. kütük. kötük. qalın, yoğun olan nərsə. 1. kütük. çötük. tutanaq.
bəlgə. vəsiqə. sicil. 1. güdük. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su

yolu.
-üstünə oturulan kütük: küskən. kütgən. köskən. çöşgən.
-çüt kütük: kök kütük. tük kök. soy kök. him tim. dibtibir. dibtübür. dibdəmir. təkdəmir.
təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).

qütüqciq

kütükcik. kürtmək. kürtmik.

qütüqçü

güdükçü. gözləyici. gözəksi. çaçarın. çançan. qulpçı. qılpçı. qıpçı. taxılan.

taxılqan. soxul. fizul. maraqlı. könüllü.
qütüqlüq

kütüklük. kötüklük. 1. kimlik, sicill işlərinə yetişilən yer. 1. kötük. saltıq.

oturqaq. səbt, əsnad güdüsü, idarəsi. dəfdəri kolli səbt. 1. çökütlük. fişənglik.
fişəhlik.
qütül

1. güdül. qulpsız gürüm. səhəng. 1. güdül. həvəh. həvəng. dibək. dibəh.
dibcək. 1. kütül. küt. küsül. küs. çütül. çüt. hər nəyin kiçik tikəsi, parçası,
bölümü. - bir kütül çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri. 1. kütül. küt. küsül. küs. çütül.
çüt. kiçik kağaz. kağaz tikəsi. - oy kütülü: səs vermədə işlənən kağaz tikəsi. 1.
kütül. küt. küsül. küs. çütül. çüt. andağıq. sudarıq ( < tutarıq) oylaq, not,

yaddaş kağazı. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.
qütümək

kütümək. kürüşmək. kürüləmək. kürələmək. kürümək. kürəmək. qar, topraq

kimiləri sıyırayaq atmaq.
qütün

kütün. 1. yemişin çəkirdəkli, yeyilməyən bölümü. 1. köşşək. çözzək. köçəl.

qıca. götür. qarqıdalı kötüyü.
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güdünmək. sanağanmaq. sananmaq. gözlənmək. güman edinmək.

bəklənmək. intizarda olmaq. müntəzir olmaq. təvəqqü'ü olmaq. mütərəqqib
olmaq.
qütür

güdür. (suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit

araxlar. kəriz. kəhriz. - güdürün dəngərin yarçıq aç. - güdür açmaq: kərdilər,
quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq.

qütürsüzlüq

güdürsüzlük. güdərsizlik. güdüsüzlük. çalaqaylıq. yalaqaylıq. umursuzluq.

umursamazlıq. səhlənkarlıq. diqqətsizlik.
qütürün

güdürün. gizlicə. saxlıca.

qütüsü

güdüsü. idarəsi. -səbt, əsnad güdüsü, idarəsi. kütüklük. kötüklük. kötük. saltıq.

oturqaq. dəfdəri kolli səbt.
qütüsüz

güdüsüz. qaravsız. başına. baxımsız. bəksiz. - qaravsız ev. - qaravsız xəsdə.

qütüy

kütüy. küçüy. küçük. it balası.

qütüyü

-üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).

qütyanlamaq

güdyanlamaq. taqqılınmaq. taqqalınmaq. çaqqalınmaq. qalaqçınmaq.

kələkçinmək. güdaylanmaq. hoqqabazlıq edmək.
qüv

güv. yağış suyu yığışan çuxur. -fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək
yerinə suv tökülür güv quyuya.

qüvbə

küvbə. kövbə. çömlək çeşiti.

qüvbəz

güvbəz. gövbəz. govbaz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan. (#gümbəz.
gömbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan) .

qüvey

güvey. güveyi. güvəy. güyəv. görəgən. gözəgən. güvəgən. kürəkən. körəgən.

gəv. giyev. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. -giyev var eli öğünər,
giyev var elə öğünər.

qüveyə

güveyə. kürəkənə . - əməyi yengə çəkər, daduğu güveyə düşər. (yengə: muşata).
(daduğu: ləzzəti).
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güveyi. güvey. güvəy. güyəv. görəgən. gözəgən. güvəgən. kürəkən. körəgən.

gəv. giyev. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. -giyev var eli öğünər,
giyev var elə öğünər.

-yoğuşlu gəlin, güveyi yavaş bulur. (xələtli gəlin kürəkəni yumşaq, əxlaqlı görür,
bulur, gözlür). (yoğuşlu: xələtli).

qüveytən

güveydən. kürəkəndən. -küldən təpə olmaz, güveydən oğul.

qüvə

1. küvə. küfə. çubuqdan toxunmuş yekə səbət, sələ. 1. güvə. gürə. gürəli.

gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvəli. güvək. güvəc. güvəcin. dinc. axlat.
yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli. rifahlı.
-güvə, qurdquş yeniyi: yenik. çürük.

qüvəc

güvəc. 1. güvəş. guvac. guvaş. boş, yumşaq topraq. 1. güvəc. guvac. guvaş.

boş, yumşaq topraq. 1. güvək. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin.
güvə. güvəli. güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın.
toxdanlıq. asayişli. rifahlı.
qüvəcin

güvəcin. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvək.

güvəc. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı.
qüvəq

güvək. güvəc. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli.

güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı.
qüvəqən

güvəgən. 1. dovşan. 1. görəgən. gözəgən. güvey. güveyi. güvəy. güyəv.

kürəkən. körəgən. gəv. giyev. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. giyev var eli öğünər, giyev var elə öğünər.

qüvəl

kövəl. küvlə. həlim. suda xaşlanmış, açılmış nərsə.

qüvələmək

güvələmək. gəvələmək. hövülgən, tələsik çeğnəyib udmaq.
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güvəli. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvək. güvəc.

güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı.
qüvən

1. güvən. güvənc. güvəş. gürən. gürənc. gürəş. qurunc. quruc. quruş.
böyüklənmə. böyükləniş. ulanma. ulanış. ulanıc. bulanma. bulanış. bulanıc.
bolanma. bolanış. bolanıc. bəğəniş. bəğənic. 1. güvən. güvənc. güvəş. gürən.
gürənc. gürəş. kürəklənmə. kürək, arxa vermə. arxalanma. dayanma.

dayınma. dayanış. dayaqlanma. dayaqlanış. 1. güvən. güvənc. güvəş. gürən.
gürənc. gürəş. bitəklik. bitirmə, yetişdirmə gücü. 1. qursaq. qorsaq. qeyrət. 1.
güvən. küvən. güpən. güpər. (> kuhan (fars)}. hörgüc. örgüc. - iki güvənli dəvə.

1. güvən. küvən. güpən. güpər. köstək. küstək. yol üsdə odlu aracların irtin,
sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq
çıxıntılar. irtıq. sürətgir. 1. güvən. küvən. güpən. güpər. onqurqa. omqurqa. bel
gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik. onqura.
qonqura. tiriz. sütuni fəqərat. - güpənin qırılsın.
- bacardığın tanırsan, seçdiyivə güvən qıl. (əlindən gələni, bacarığıvı bilsən
seçdiyinde qeyim ol)
-könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)
-əlində yüyən, kəndivə güvən. (yüyən: cilov. noxda).

-qatlanırsan kəndinə, güvən verərmiş sənə.
qüvənc

güvənc. 1. güvəncə. övünc. sıylanc. sığlanc. saylanc. qıvanc. qıvanca. fəxr.

iftixar. 1. güvən. güvəş. qorqusuzluq. qorxusuzluq. korxusuzluq. korusuzluq.
koruqsuzluq. duranc. əmniyyət. təhlükəsizlik.
-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə.
(oxdu batar gözüvə: kor olarsan).

qüvəncə

güvəncə. güvənc. övünc. sıylanc. sığlanc. saylanc. qıvanc. qıvanca. fəxr.

iftixar.
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güvənci. qıvancı. övüncü. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. fəxr duyan.

faxir. pərəstişkar.
qüvəncin

-güvəncin toxlatmaq: etibarın çoxaltmaq. mötəbərlətmək. (toxlatmaq: doyurmaq).

qüvənən

-güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə dək duracaq. (özənki
: özüvəki).

qüvənib

-güvənib iş vermə: tapış.

qüvənilir

güvənilir. 1. sağday. sayaq. sıyaq. yəmin. əmin. 1. sağdıyan. sözünün əri.

tuturuqlu. tutruqlu. sözün, qovlun tutan.
qüvənilməz

güvənilməz. 1. sarsaq. salsaq. titrek. dəngəsiz. dəğişgən. oynaq. lax. qərarsız.

istiqrarsız. mütəzəlzil. sübatsız. 1. uçuq. beybazarsız. əstək. söyəksiz. sürsat.
bağdalsız. bağdasız. etibarsız.
qüvənin

-güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə dək duracaq.
(özənki : özüvəki).

qüvənir

-kimi sevdikcə güvənir, kimi güvəndikcə sevir!.

qüvənli

güvənli. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salımlı. işgilsiz.

itminanlı. yəmin. mütməin.
-güvənli bilən, bildiyin işlər.

qüvənliq

güvənlik. sinis. sinislik. toxdayın. toxdanlıq. asayiş. rahatlıq.
-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları:
əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc.
sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

qüvənmək

güvənmək. 1. qıvanmaq. sevinmək. kovzamaq. 1. qıvanmaq. özənmək. 1.
qıvanmaq. övünmək. öğünmək. öpünmək. göstəşinmək. gözdəğinmək. 1.

gönənmək. sığınmaq. arxalanmaq. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. - onun
səndən başqa küsənməli kimi var ki. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. 1. sanmaq.

ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək.
duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq.
önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq.
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ummaq. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan
onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki
onadın.

qüvənsiz

güvənsiz. sıvıq. subatsız. iradəsiz. mütəzəlzil. naustuvar.

qüvəntiqcə

-kimi sevdikcə güvənir, kimi güvəndikcə sevir!.

qüvəntirmək

güvəndirmək. qıvandırmaq. 1. sevindirmək. 1. özəndirmək. 1. övündürmək.

öğündürmək.
qüvərə

1. güvərə. suvğun. süygün. dadlı. yeməli işməli. ləzzətli. 1. küvərə. gəvşək.
gəvir. kəvir. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qalıb.
qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl.
yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz.
yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl. uysan.
oyasa. oysal.

qüvəş

güvəş. güvən. güvənc. qorqusuzluq. qorxusuzluq. korxusuzluq. korusuzluq.

koruqsuzluq. duranc. əmniyyət. təhlükəsizlik.
qüvətal

küvədal. kovdal. kordal. yapraqsız dal.

qüvəy

güvəy. güyəv. güvey. güveyi. görəgən. gözəgən. güvəgən. kürəkən. körəgən.

gəv. giyev. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. -giyev var eli öğünər,
giyev var elə öğünər.

qüvəz

güvəz. gövəz. gürəz. görəz. könəz. çönəz. böyüklənmə. ulanma. bəğəniş.

bəğənic.
qüvlə

küvlə. kövəl. həlim. suda xaşlanmış, açılmış nərsə.

qüvləq

güvlək. gürüm. su kovası, qabı.

qüvləmək

1. güvləmək. çox yemək. tıxmaq. 1. küvləmək. huylamaq. hoylamaq. haylamaq.

qağlamaq. qağırmaq. bağırmaq. nə'rə çəkmək.
qüvlüq

güvlük. mutluluq. qutluluq. gönənik. gönənlik. günənik. günənlik.
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güvrə. gürvə. 1. qaradam. daxma. qorab. qorav. külbə. kövlə. kövəl. gümə.

gömə. goma. cümə. cuma. 1. gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. tünlük.
yelçək. yeçəkər. baxca. pəncərə.
qüvşat

küvşat. küşat. köşat. 1. ağzı gen qab. 1. dolça.

qüvtəçi

küvdəçi. küfdəçi. köfdəçi. gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı.

kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi. rüşvəçi. rüşvətxor.
qüvtüq

güvtük. gürdüc. ovruqlara, ovurlara, çuxurlara quynıqlara, toplanan qar. güvtüklər daha əriməmiş.

qüvtün

güvtün. palan. yəhər. səmər. köpən. qapan. çul.

qüvül

küvül. küfül. əsgi. əsgimiş, yırtıq geyim.

qüy

-hay küy: həyahu. soran. sürən sormışi. sürmışi. ğəriv. qiyamət.

-qarışıq, kölgəli səs küy: danğ dunğ.
-ür küy: səs küy. hay küy. ur qoğ. vur qoğ. (bang o həyahu) cağ cuğ. -üri (ur qoğ)
qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar: səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar.
-səs küy: səs üyn. səs səda. səs sələm.
-hay küy, hay bıdırıq salmaq: küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək. - öz evində
küğrüşən, uyuz (quduz) qalır: kəndi yurdunda çığır bağır salan, özünə qudurar (na
şükürlük edər)
-hay küy:tinğ cinğ. qovğa.

qüycaq

küycaq. küydaq. kuydaq. kuycaq. alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa,

sınaşdırmağa yarar nərsə.
qüycənmək

küycənmək. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küydürünmək. 1.

alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq.
qızışınmaq. 1. ara qızışdırılıb qarışdırılmaq.
qüycətmək

küycətmək. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küydürmək. 1. alışdırmaq.

sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq.
odamaq. 1. ara, meydan qızışdırmaq.
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küyçü. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küydürücü. 1. alışdırıcı. sınaşdırıcı.

alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan.
acıtğan. 1. tulambarçı. tüntab. külxanbəyi.
qüyər

küyər. yanar. qızar. -qazan oddan küyər, kişi dildən. (kişi: adam).

qüyəş

küyəş. güyəş. quyaş. günəş. gün.

qüyəv

güyəv. güvəy. güvey. güveyi. görəgən. gözəgən. güvəgən. kürəkən. körəgən.

gəv. giyev. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. damad. -giyev var eli öğünər,
giyev var elə öğünər.

qüyəz

-sız küyəz. suz o qodaz.

qüyqaç

küyqaç. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü. 1. alışdırıcı.

sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan.
acıdan. acıtğan. 1. tulambarçı. tüntab. külxanbəyi.
qüyqaçlamaq

küyqaçlamaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küycətmək. küydürmək. 1. alışdırmaq.

sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq.
odamaq. 1. ara, meydan qızışdırmaq.
qüyqaçlanmaq küyqaçlanmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küycənmək. küydürünmək. 1.
alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq.
qızışınmaq. 1. ara qızışdırılıb qarışdırılmaq.
qüyqürəmək

küykürəmək. kükrəmək. hükrəmək. bağırmaq. qurramaq. gurramaq. ('hürmək'
də bu edişin bir biçimidi) .

qüyqüşmək

küyğüşmək. küğrüşmək. küyrüşmək. 1. coğraşmaq. coşub yanmaq. coşub

qaynamaq. - od su qarıb coğraşar: odla su qarışıb qarışıb alovlayar. 1. hay küy,
hay bıdırıq salmaq. - öz evində küğrüşən, uyuz (quduz) qalır: kəndi yurdunda çığır
bağır salan, özünə qudurar (na şükürlük edər) .

qüylə

- hay küylə ağlamaq: çığır salıb ağlamaq.

qüyləmək

küyləmək. kühləmək. haylamaq. hoylamaq. huylamaq.

qüylü

-çox hay küylü, çalçanağ, değingən olan: sığqarqaşa. sığarqaşa.
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küyman. umut. uymut. ümüd. ümid. güman. gümən. (> omid (fars)}. gözlənti.

bəklənti.
qüymanmaq

küymanmaq. gümanmaq. gümənmək. ummaq. uymaq. gözləmək. bəkləmək.

sarqınmaq.
qüymək

küymək. qorlamaq. toxunmaq. yandırmaq. pis etgiləmək. pis tə'sir edmək. - bu
söğüşlər onu küydü.

qüyməz

yandırmaz. -uzun közgü əl küyməz, varın çoxu, baş bıqmaz. (közgü: maşa). (baş
bıqmaz: baş ağrıtmaz).

qüymüş

-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydi ana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin).

qüyrəq

kürək. küyrək. gürək. 1. hər ağır olan nərsə. 1. ağır dusdaq. 1. yayvan, yassı

uclu, uzun saplı arac. 1. təndirə çörək yoğurun (xəmirin) uzatıb sərmə aracı.
qüyrəz

küyrəz. küyvəz. küysəv. odlu, ot püsgürən, volkanik topraq.

qüyrüqmək

küyrükmək. kürükmək. geyrikmək. geyikmək. ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq.

(> qorixtən (fars)}.
qüyrüşmək

küyrüşmək. küğrüşmək. küyğüşmək. 1. coğraşmaq. coşub yanmaq. coşub

qaynamaq. - od su qarıb coğraşar: odla su qarışıb qarışıb alovlayar. 1. hay küy,
hay bıdırıq salmaq. - öz evində küğrüşən, uyuz (quduz) qalır: kəndi yurdunda çığır
bağır salan, özünə qudurar (na şükürlük edər) .

qüysəmək

küysəmək. köysəmək. 1. könləmək. könükləmək. istəmək. - boylu qadın yeməyə
köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı olur.

qüysəv

küysəv. küyrəz. küyvəz. odlu, ot püsgürən, volkanik topraq.

qüysü

küysü. ( < küy: qor. od). 1. kürsü. evlərdə ısınma üçün qurulan üstü örtülü ocağ.

1. təndir.
qüysüz

-səssiz küysüz: salsum. samsum. səlsüm. qaradinməz. lal kar. - salsum qadınla
qalmağ olar, dosla yox.
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-hay küysüz: sillik . silgik. silli. silik. sayaq. dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni
sillik . keçdi. - tək dur. (diklik (üzbək): < dinclik. dişlik).

qüytaq

küydaq. küycaq. kuydaq. kuycaq. alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa,

sınaşdırmağa yarar nərsə.
qüytü

küydü. küdü. yandı. -şişdə küdü, kababda. (küdü: küydü. yandı).

qüytürmək

küydürmək. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək. 1. alışdırmaq.

sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq.
odamaq. 1. ara, meydan qızışdırmaq.
qüytürücü

küydürücü. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. 1. alışdırıcı. sınaşdırıcı.

alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan.
acıtğan. 1. tulambarçı. tüntab. külxanbəyi.
qüytürünmək

küydürünmək. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. 1.

alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq.
qızışınmaq. 1. ara qızışdırılıb qarışdırılmaq.
qüyü

-bir nərsə kütləsinin ayağ təpmə küyü, guppuldusu, səsi: topur.

qüyür

küyür!. qavır!. qovur!. qızart!. xasat!.

qüyvəz

küyrəz. küyvəz. küysəv. odlu, ot püsgürən, volkanik topraq.

qüyz

güz. güyz. payız. - güzün: güyzün. güzdə: payızın. payızda. - güyzünə güllər solar.

qüyzə

-esgi küyzə, dövük qulpu man deyil. (çalışqanın yanılması man deyil).

qüyzün

güyzün. güzün. payızın.

qüyzünə

güyzünə. güzdə. payızın. payızda. - güyzünə güllər solar.

qüz

güz. güyz. payız. - güzün: güyzün. güzdə: payızın. payızda. - güyzünə güllər solar.
-güz kəsimi: sovum. savım.

qüzəcə

güzəcə. qozca. güzməcə. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. (doğurdan yapar kimi
davranmaq). taxma. göstəriş (vanəmud). sandırış. tazahür. dəğiş. təkiş. taarüf. bu dəğiş səğiş ortalıqdan çıxmasa, bəlli olmaz hançı sözdü ürəkdən.

qüzəm

güzəm. 1. gizəm. güzdə qırxılan yün. 1. güzdək. güzlək. güzdük. güzlük.
payızlıq. payzalıq. payzatıq. güzdə maldavar saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot
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gövərənti. 1. güzdək. güzlək. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq. payzatıq.
güzdə qırxılan yün. 1. güzdək. güzlək. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq.
payzatıq. güzdə yetişən yemiş. - güzəm armıdı.

qüzər

-damar güzər: güzəran. dolanacaq. -hələ damar güzərin necədi.

-güzər edmək: uğralmadan. yoluğmaq. baş vurmadan.
qüzəran

güzəran. damar güzər. dolanacaq. -hələ damar güzərin necədi.

qüzqü

güzgü. güzgün. ayna.
-özün tanımağa güzgü yaramaz.
-üzgü üzün, yutuğ özün göstərir. (yutuğ: vicdan).

qüzqüçü

güzgüçü. sırçı. aynaçı. aynasaz.

qüzqün

güzgün. güzgü. ayna.

qüzləq

güzlək. güzdək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq. payzatıq. 1. güzdə

maldavar saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot gövərənti. 1. güzdə qırxılan yün. 1.
güzdə yetişən yemiş. - güzəm armıdı.
qüzləqləmək

güzləkləmək. 1. yaşlılıqda uşağ doğmaq. 1. bitginin gec çiçək açması. 1.

bitginin quruyub yenidən yaşarması. 1. güzlükləmək. bitginin gec çiçəklənməsi,
quruyub yenidən yəşərməsi. 1. güzlükləmək. yaşlılıqda uşağ yapmaq.
qüzlüq

güzlük. güzdük. güzdək. güzlək. güzəm. payızlıq. payzalıq. payzatıq. 1. güzdə

maldavar saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot gövərənti. 1. güzdə qırxılan yün. 1.
güzdə yetişən yemiş. - güzəm armıdı.
-güzlük yörəngəli (abıhavalı) dağ ətəyi: quzey yamac.

qüzlüqləmək

güzlükləmək. güzləkləmək. 1. bitginin gec çiçəklənməsi, quruyub yenidən

yəşərməsi. 1. yaşlılıqda uşağ yapmaq.
qüzməcə

güzməcə. qozca. güzəcə. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. (doğurdan yapar kimi
davranmaq). taxma. göstəriş (vanəmud). sandırış. tazahür. dəğiş. təkiş. taarüf. bu dəğiş səğiş ortalıqdan çıxmasa, bəlli olmaz hançı sözdü ürəkdən.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

qüzmək

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

küzmək. küsümək. küsünmək. kürmək. kürümək. kürünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək (1 < qıs. kis.
1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək.

keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək.
incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq.
qırılmaq. qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək.
nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək,
xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1.
gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək.
çəkinmək. (# qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .
qüztə

güzdə. güyzünə. payızın. payızda. - güyzünə güllər solar.
-güzdə qırxılan yün: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq.
payzatıq.
-güzdə maldavar saxlanılan yer: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq.
payzalıq. payzatıq.
-güzdə bitən ot gövərənti: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq.
payzalıq. payzatıq.
-güzdə yetişən yemiş: . güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq.
payzatıq. - güzəm armıdı.

qüztəq

güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq. payzatıq. 1. güzdə

maldavar saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot gövərənti. 1. güzdə qırxılan yün. 1.
güzdə yetişən yemiş. - güzəm armıdı.
qüztüq

güzdük. güzlük. güzdək. güzlək. güzəm. payızlıq. payzalıq. payzatıq. 1. güzdə

maldavar saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot gövərənti. 1. güzdə qırxılan yün. 1.
güzdə yetişən yemiş. - güzəm armıdı.
qüzün

güzün. güyzün. payızın.
-güzdə qırxılan yün: güzəm. gizəm.
-yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın tölkməyən ağac: sərüv. sərv < sürpü.
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sürvi. sərvi. səlfi. sivi.

-güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum.
soxma. qoğurma.
-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan qamığ
çalğaşur.

laçın

yalçın. 1. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac.

qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq.
qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1.
yavuz <> yubaz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar. acqurd.
cəsur. gözü açıq. öngörən.
laq

1. lağ. alay. şahnama. çaxnama. çaxlama. - çaxnama yapmaq: lağ edmək. 1.
lax. sarsaq. salsaq. titrek. dəngəsiz. dəğişgən. oynaq. güvənilməz. qərarsız.

istiqrarsız. mütəzəlzil. sübatsız.
laqa

-atlı oldun lağa qoyma yayanı. (yayanı: piyadanı).

laqər

1. {(arığ > lağır > lağər (fars)} lağırmaq. arığmaq. arığlamaq. ərğirmək.
sınığmaq. 1. {(lağər (fars)} < yalğar. yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım.
siyrim. siyrəm. sirmə. cılız. arığ.

laqır

{(arığ > lağır > lağər (fars)} lağırmaq. arığmaq. arığlamaq. ərğirmək. sınığmaq.
-lağır züğürt: sarı soruğ. soğar solağ. suyu çəkilmiş, solmuş. arığ soluq.

laqırlamaq

lağırlamaq. arığmaq. arığlamaq. tökrünmək.

laqırmaq

lağırmaq. arığmaq. (arığ > lağır > lağər (fars)} arığlamaq. ərğirmək. sınığmaq.

laqırtı

-yağırdı lağırdı: (y <> l). ləb ləb: havayı danışmaq.

lal

-lal kar: salsum. samsum. səlsüm. qaradinməz. səssiz küysüz. - salsum qadınla
qalmağ olar, dosla yox.

laltan

-kordan sağçı, laldan carçı olmaz. (sağçı: qaravul. bəkçi. keşik).
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-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir
görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız.
(qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).

laman

şaman. çaman. qaman. çalman. talman. büyücü.

lampa

-ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri: küsük. küsküf. qısqıf. kölgəlik. savran.
sayvan. abajur.

lan

-. -dan. -çan. -can. -ğan. -gən. -qın. -ban. sonuna artırılan sözə çanağ, qab

anlamın artırır. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.

lap

1. tam. -tam doldurulmuş: lap doldurulmuş. 1. dal. tay. eynən. -dal özüdü. -dal orta:
lap orta. -suyun dal ortasında. -dal düş: günorta. 1. sap. - sap düz: lap düz. - sap
yaxşı: lap yaxşı. - sap yeni: lap yeni. - sap sağlam: sağçillə. sağçikdə. lap sağlam. sap uzun: lap uzun. - sap duzlu: lap duzlu. - sap silmə: sap siləmə: sap silələmə:
ağzına dək dolu. - sap söykəm: sağ söykəm: lap dayanıqlı, mökhkəm. - sapçillə:
çillənin ortası.

-lap yaxcı: yaxcıdan yaxcı. yeydən yey. yeğdən yeğ. yeyrətin. yeğrətin. alitərin.
behtərin.

-lapazı: yeniği. həddiəqəlli. -yeniği bir ay gözləməlisiz.
-lap endək:lap az, çox az. silik. bir cıbbış. - silik qalmışdıki düşsün.
- lap düzü, münsifanəsi: dingə.

lapaz

lap az. həddəqəl. yeniğ. -yeniği güdən, gözü toxlu olur. -bir yeniğ yetər mənə.

lavaş

1. layaş. yart. yartlac. yartlaş. yatlaş. yatlac. yartıc. yartış. yaytıc. yaytış. yayac.
yayaş. 1. yayma. yuxa çörək.

-lavaş çörəyin təndirdə yapmaqda işlənən təpəcək, döşək: təpdə. dəfdə. > rəfdə (
< təpmək).

lay

sat. yat. qat. - üç sat əninə iki sat boyuna.
-üzərinə yapılan lay, qat, boya, şir: sıl. sıva. sıv. - otağların sıvın dəğişməliyik. - yapı
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təməldən dağılır, o sıva qayğısına qalıb.
-qat qat, lay lay olan çörək: yarma yoğa.

-incə lay, qat götürərək nərsəni işləmək, incətmək: yortunmaq. yontamaq.
yonğamaq. tortunmaq. tortuşmaq. rəndələmək. -ağac tortunmaq.

layaş

lavaş. yart. yartlac. yartlaş. yatlaş. yatlac. yartıc. yartış. yaytıc. yaytış. yayac.
yayaş.

laymanlamaq

(özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin kağazla qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq.
gəcləmək). boyamaq. sıvamaq. sıvlamaq. sılamaq. (sıv!. sıva!. sıla!)

saypalamaq (boya, lay, incə qatla) nərsə üzərin örtüksəmək, qaplamaq. təməldən dağıq yapın sıvayıb, sırıtladılar bizə.

lazıq

lazık. nazik. yazık. yalaz. sölər. {‘’s’’in düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. susov.

(susul. sosul) sulu. şol. duru. rəqiq. sulu. sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan.
leh

lığ. sıyğırıq. sızırıq. sızğırıq.

lenqic

lengic. yengic. xərçəng.

leysan

1. sağış. 1. yağdar. ağdar. neysan.

ləb

-ləb ləb: yağırdı lağırdı (y <> l). havayı danışmaq.

ləçəq

ləçək. yelçək.

ləhləmək

tövürmək. tövgünmək. tavurmaq. tovurmaq. (yaxurmaq) tövşünmək.
tövsünmək. tovsunmaq. higgənmək. iç vurmaq. iti iti solumaq.

ləqə

ləkə. 1. saçır. kir. 1. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq.

sıçratıq. - palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman. 1. sapat. sapta. daşıt.
1. satır. sağır. batır. bələş. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən qalan iz)
pisgil. pasaq. şaqqıldağ. kir. - bu satır suynan yumaqla gedməz. 1. töküz. tökəz.
ləqələmək

ləkələmək. 1. çəkələmək. səkələmək. saçıramaq. sıçıramaq. 1. kiçitmək.

bulamaq. bulaşdırmaq. bələşdirmək. salaqlamaq. çalaqlamaq. onurun, onarın,
dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq.
ləqəli

-ağ ləkəli, axmalı nərsə: yağal. -yağal at. -yağal keçi.

ləqəmək

ləkəmək. sərpmək.
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-hər çeşit kiri, ləkəni, nərsəni qaldıran arıtlayan, təmizləyən öznə, maddə: sacığ.
savız.

ləqəsi

ləkəsi. sıçıtığısı. - palçıq sıçıtığısı.

ləqəsin

ləkəsin. sıçıtığısın. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

ləqtə

ləxdə. uşul. uyşul. -uşul qan: ləxdə qan.

ləqtələnmək

ləxdələnmək. uşulmaq. uyşulmaq. -qanı axıb uşuldu, qamuğ qabı deşildi, ölüklərlə
qoşuldu, doğmuş günü uş batar (gülər yaşamı batıb gedər).

ləqzan

{> ləğzan (fars)} < sızğan > sığzan. sıydam. sırdam (sığallı. seyqəlli) sürşün.
sürgün. süzşün. süzgün. sızğın.

ləqzitən

{ləğzidən (fars)} < sızğıtmaq. > sığzıtmaq. sürgütmək. süzgütmək.

lələq

lələk. 1. cıqa. kakil. pipik. {jva (təbbət): börk. çikka (sanskirit): kakil}. 1. yələk <
yelək.

lələli

tayalı. tayası, lələsi olan.

lələsi

-tayası, lələsi olan: tayalı. lələli.

ləmbələb

ləm bə ləb. tambalab. - tambalab dolu olan, dom dolu göl: çünğ dolu göl. {tınğ.
dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq,
doluluq anlamı artırır}.

lənqəş

ləngəş. tingəş. təngəş. lingəş. dəng. tuş. (tut) < daş. bənzər. oxşar. bərabər.

yarşıq. yarşaq. (manənd. şəbih). -ona tuş.
lənqi

-könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini, ləngi tapar ləngini.
{(könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox)}. (könül: istək (həvəs). (ürək:
ağıl).

lənqimək

ləngimək. yengimək. {(> ləngidən (fars)}. yenğsəmək. yensəmək. axsamaq.

topallamaq. burtulmaq.
lənqini

-könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini, ləngi tapar ləngini.
{(könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox)}. (könül: istək (həvəs). (ürək:
ağıl).
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ləngid. -dan yeməyin bərkit, günortanı ləngid, gec yeməyin tərkit. (günortanı: tuş
yeməyin).

lənqitən

{(ləngidən (fars)} < yengimək. ləngimək yenğsəmək. yensəmək. axsamaq.

topallamaq. burtulmaq.
ləpə

-düğü, ləpə kimi burcəklər: başağı > mağaşar.

ləpələnmək

talbışmaq. yalbışmaq. movclanmaq.

ləzic

< zülüc. sülüc. yələz. yalaz.

lif

yalav. yalağ. (çalağ).

lıq

lığ. 1. yır. ağır. 1. leh. sıyğırıq. sızırıq. sızğırıq.

lıqlanmaq

lığlanmaq. yırlanmaq. ağırlanmaq. -bu ara tənim çox yırlanmış.

limə

nimə. yarşı. yarı.

linqə

lingə. yartıq. dəngə. iki taydan biri. -iki yartıqlı qapı.

linqəş

lingəş. tingəş. təngəş. ləngəş. dəng. tuş. (tut) < daş. bənzər. oxşar. bərabər.

yarşıq. yarşaq. (manənd. şəbih). -ona tuş.
lisitən

{> lisidən (fars)}. siləmək. yalamaq. - daşduzu çox siləmə, dilin qabar tökər.

lıvcan

qabil.

lıvcanlı

qabiliyyətli. ləyaqətli.

lıvcanlıq

qabiliyyət.

lobyə

-lobyə səğəsi kimi çox üzük, incə, düz səğə, çubuğ: sırçığ.

loq

loğ. sırvac daşı. dığır daş. yuvağ. sürgü. silindir. tapan. qəltək.

loqaz

loğaz. (gəzafə < ). qozağ. kovaz. boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. quru söz.
(quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).

lola

-lola lola: lülə lüə. nola nola. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə.
sərə sərə. dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. saz saz.
dizə dizə.

loşqalaşmaq

loşqanmaq. boşqanmaq. boşqalaşmaq. gəvşənmək. təmbəlləşmək.

loşqalatmaq

loşqatmaq. boşqatmaq. boşqalatmaq. gəvşətmək. təmbəllətmək.

loşqanmaq

loşqalaşmaq. boşqanmaq. boşqalaşmaq. gəvşənmək. təmbəlləşmək.
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loşqatmaq

loşqalatmaq. boşqatmaq. boşqalatmaq. gəvşətmək. təmbəllətmək.

lovqatan

lovğadan. gopdan. -küpə gopdan, gözüacdan, his bağırdan ıraq. (küpə: qurralı.
məğrur. kibirli. mütəkəbbir). (hisbağırdan: öfgəli kimsədən).

lovla

lovlova. sürüm. burum. tuşum. qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa

yarar, öz üzərində durduğu, oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt). -elçilər
əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə qaldı:
yejindən oynadı.

lovlova

lovla. sürüm. burum. tuşum. qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa

yarar, öz üzərində durduğu, oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt). -elçilər
əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə qaldı:
yejindən oynadı.

lus

töküz. tökəz. şit.

lülə

1. durba. durub uzanan, yürüyən (uzanıb duran) içi boş yüyə, lülə. burba. boru.
{(tuyub. tiyub. tüb) (latin)}. 1. tütə. yüyük. yüyə. düdük. 1. tüvək. yüvək. 1.
sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq.
savmaq). kanal. 1. sarqac.
-lülə, şüşə kimi nərsələrin ağzı: sökün > sükün. ağız.
-lülə lüə: lola lola. nola nola. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə.
sərə sərə. dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. saz saz.
dizə dizə.

lülələmək

1. bürmək. bürgələmək. bələmək. bəlgəmək. girdələmək. dürmək. dürəmək.
dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq. tukramaq:
bağlamaq). dövürtmək. -kağazı qırıtmadan trürüdü (dürdi). 1. türmək.

türdəkləmək. dürməkləmək. orab türmək. bükmək. burmaq. -tümər dürmək:
tumar yığmaq. 1. türmələmək. türgələmək. dürmələmək. dürgələmək.

burmalamaq. burqalamaq. -tüm yeməyin bir tikədə durmələr. -yar yarağın türgələ
götür çıx ged.
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-söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək
(iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən
püfləmək).

lülüş

düdük. çaydan, qarı kimi suyuq qablarının damızma, süzütmə qamışı.

lülüşlü

-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng:
sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.

lülüşü

-çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü: süvluğ. sülük. sivlik. su ibiyi.

lüt

1. dal. boş. çıplaq. -dal qabağ: sarığsız qabağ, kədu. -dal qoç: buynuzsuz qoyun. dal bacaq: tumançaq. -dal söz: iti söz. -dal ot: gülsüz ot. -dal qılıc: salıq, çəkilmiş
qılıc. -dal üzük: qaşsız üzük. 1. dalın. yalın. 1. yarlındaq. çılpaq. 1. yalçın.

çalpağ. çılpağ. yala. yələ. sala. sadə. 1. yalpıdaq. yar qoraqsız. qaraq
yaraqsız. (zin o bərgsiz). -yalpıdaq minilsə at, götün bağlar qat (pinə). 1. çılpaq.
çıplaq. yalabıq. çalabıq. 1. sıyam. çıplaq. çırılçıplaq.
-lüt üryan: yalpıt. -yalpıt ata minilməz.
-lüt çılpaq: danğ. dan. çanğ. çan. yonğ. yon. -dan ət: sümüksüz ət. teyxa ət. 1. çınğ.
zınğ. zəng. -qulağın çınğ etdi: zəh çaldı. -qulağımda bir çıbınca zınğıldır. (çıbınca:
sımınca. mığmığa. pəşə).

lütləmək

1. savırmaq. sovurmaq. soymaq. soyutmaq. çəkmək. sıyırtmaq. çıxartmaq. 1.
sıyıqlamaq. çalmaq. soymaq. açmaq. 1. ütgətmək. ütətmək. soymaq.

lütlənmək

1. savrılmaq. sovrılmaq. soyulmaq. çəkilmək. sıyrılmaq. çıxarılmaq. 1.
sıyıqlanmaq. çalınmaq. soyunmaq. 1. soyuqmaq. soyqunçuluğa ucraşmaq.
çapılmaq.

ma

-ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir: quc. qoc. qoş.
- cürgüş: türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. - çürgüş: çürümə. - kürgüş: şürgüş. dalqat.
dalqaş. şuriş. - dürgüş: muqavimət. - dürgüş: bəstəbədlik. -törgüş: tovlid. - hürgüş:
hürmə. - kürgüş: qudurma. - gürgüş: gürlənmə. - mürgüş: mürgüləmə. - burquş:
burğan. tufan. - qurquş: tovtiə. - vurquş: vurma.
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1. soval. sovalğa. gəzək. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. 1. ucun. dəlil.
sürgüt. gəzək. üzr. -bir ucun tasar: bir mahana yonar. 1. üğə. ürə. -ürə əritmək:
mahana gətirmək.

mahnıçı

şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. ötücü. ötəçi. oxucu.
əzgiçi. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni.

maqara

mağara. sarqac. tuğqac. fırqac. topara. qərqərə. bobin. məkik.

maqaşar

mağaşar < başağı. düğü, ləpə kimi burcəklər .
-taxıl, mağaşar kimiləri saxlanılan yer, qab: sağan. saxan.

mal

1. sığır. (sağır: sağmal. bol sütlü, sağılı olan < sağmaq). 1. sığır. öküz. bön.
qanmaz. abdal. 1. var. -satılası mal varın satıb keçindi. 1. yası. yasu. qayu.
düzəlmi. yasılmış. yapılmış. məsnu. -iyir yas: yaxcı mal (yaxcı yapılmış nərsə).
-pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq.
soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq.

-birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə: süfdə. savda. savat ( < savmaq). sovğat.
yarlıq.

-güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum.
soxma. qoğurma.

-mal davarla, kişi qanı dartılmaz. (kişi canı yarmaqla, altınla, var davarla ölçülməz).
-mal qara:sığır bizov . -mal qaranı qat içəri.
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada)

-qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib
mal qalar.
-sığır, mal çobanı: sığırtmac. koboy.
-mal satarkən malın öğüb, alıcılar çığırmaq: satılamaq. bəğnitmək.
-mal saymaq: sığırlamaq. mala oxşatmaq.
-qolay satılan, alınıb mal, nərsə: sıvıq.
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1. salı. yalı. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc.
sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. silcə. 1. sürtüc.
-mala oxşatmaq: sığırlamaq. mal saymaq.
-səlivər mala göz tikən, alıvar maldan qalar. (alıvar: almalı) (səlivər: salıvar.
səlləminə. yiyəsiz. ıssız).

-sosqan mala, tanrı buynuz verməz. (sosqan: buynuzlayan).
-qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala. {yasamal: yasmal. yasdar.
(yassar): dağ döşü}.

malalamaq

salılamaq. yalılamaq.

malamaq

sıtğamaq. sıxdamaq. oğmaq. - əl qolumu sıtğatdım.

malanın

-hər malanın sapı var, hər yalanın quyruğu .

malheyvana

-malheyvana yem, su verilən qab: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq).

malı

-ağanın malı çıxar, nökərin canı.
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
-satılan malın parasın girət (nəğdən) alıbda, malı sonra (iləridə) vermək:
satsürmək. pişfiruş edmək.

malın

-borclu borclunun malın satıp parasın əldə edmək: satdırmaq. - borcumu
ödəyəmmədim, evimi sattırdı.
-mal satarkən malın öğüb, alıcılar çığırmaq: satılamaq. bəğnitmək.
-satılan malın parasın girət (nəğdən) alıbda, malı sonra (iləridə) vermək:
satsürmək. pişfiruş edmək.
-kim vermiş yetimə malın, el yığıla alanmaz.

malqara

-malqara ayağı, ayağının yeri döğən bölümü: toyaq. tuynaq < döğnək. döğək.
sümm. som.

-malqara sürmə dəğənəyi: sürgü. sürügü.
-kəsilmək üçün ayrılan malqara: sovum. savım.
-buynuzsuz malqara: qapay. qapağ. qabağ. kəl. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl.
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kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq.
-malqara pisliyi: pisgil. sapra. sarpa. sağra.

malqaranın

-malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü: palan. səmər < çəmər. (> kəmər). paltan.

malqaranın

-malqaranın yığıldığı, sağıldığı yer: sürtün.

-malqaranın cütləşməsi: süğrülmək. söğrülmək. sürülmək.
-malqaranın burun bağı: yavaşa. burunduruq.
-töğlə dışında, malqaranın yalaması üçün qoyulan daşduz: yalama. bu duzun
qoyulduğu yerə yalavuğ deyilir.

-malqaranın boğazı: yalağadüşən. -bir para müsəlmanlar yalağadüşəni azığ (həram)
sayıb yeməzlər.

malqaraza

-əlizə qoluza bolluq, malqaraza dolluk (döllük. çoxluq). (alqış. dua).

malla

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

mallaq

tavla. tovla. taqla. -göyərçin tavlası: uşaqların birbiri üstündən atlayaraq oynadıqları
oyun.

malları

-malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi: sart. sarıt.

mallıq

sığırlıq. öküzlük. bönlük. qanmazlıq. abdallıq.

maltan

-səlivər mala göz tikən, alıvar maldan qalar. (alıvar: almalı) (səlivər: salıvar.
səlləminə. yiyəsiz. ıssız).

maltavar

-güzdə maldavar saxlanılan yer: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq.
payzalıq. payzatıq.
-maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada işlənən dəğənək: soğat. soxat.
sovat. soyat. əl ağacı.

maltavarın

-maldavarın daşduz yalağı daşı: silik.

maması

- söz maması: söz əbəsi: söz qurdu: söz usdası: hər nəyə yaxışıqlı söz söyləyən.
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mamır

sarq bağa. sarqabağ. sulbağa. sulqabağ. > cülbək. yozun. qarayosun. xəzə.

man

ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.
-esgi küyzə, dövük qulpu man deyil. (çalışqanın yanılması man deyil).

manını

aybını. - adam vardı para örtər manını, adamda var açar para manını. (manını:
aybını).

manlamasan

manlamasan. ayıblamayasan . - yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə
vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən
kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən
ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən
(istəyin: həvəsin. nəfsin).

manları

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

mansız

sağa. yaxcı. eyi. ayıbsız.

manta

-sında manda: iri yarı.

maraq

təvəccüh. -birbirinə ilgi, əlaqə, nəzər, diqqət, təvəccüh göstərmək: sağınışmaq.
səğinişmək. umursuşmaq. sarınışmaq.
-marağı, umuru, diqqəti çəkmək: tikmək. dikmək. gözlətmək. gözətmək. gözü tikə
qalmaq, tikib durmaq. -bu qızın nəyi sizi tikir.

maraqlanmaq

yasanmaq.

maraqlanmayıb maraxlanmayıb. ilgilənməyib. - o sayda ilgilənməyib, bilgilənmədim:
maraxlanmayıb tanışmadım. (o sayda: o barədə).

maraqlı

könüllü. çaçarın. çançan. qulpçı. qılpçı. qıpçı. taxılan. taxılqan. soxul. fizul.
gözləyici. güdükçü. gözəksi.
-çevrəyə görə gözə çarpan dək dəğişik, marağlı olan nərsə: sırboyaq. sığboyağ.
sığbodağ. orijinal.

maral

söğün. gözəl. (qəzal. gəvəzn) .
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(pas. püs tüs. tös. tıs. dış. süs. sös. səp. sis. his. yös. hüs. ) boya. rəng. -türlü tüslü:
rəh bə rəh.

masa

sərit. miz. ustol.

masurə

sarqac. iğ. iğdə.

maşa

1. közgü. -uzun közgü əl küyməz, varın çoxu, baş bıqmaz. (baş bıqmaz: baş
ağrıtmaz). 1. tetik. ayaq. çaxmaq.

maşası

-kürə qısacı, qarsağı, maşası: böyük qısac, maşa.

mat

-mat mat, tum tum baxa qalmaq: sorutmaq. somurtmaq. üzünə sorqulu, somurlu
durum verib durmaq.

maytalamaq

maydalamaq. yardalamaq. xırdalamaq. qırdalamaq.

mazıq

dazıq. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa)

dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq.
çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.
meşə

-uc meşə: sınırda yerləşən cəngəl.

metirsayın

hər metirdə. (sayın:hər).

meytan

meydan. 1. düzlük. (süzlük: zöhd. zühd). -düzlük üzlük: bu ala bu ara: bu meydan
bu şeytan. 1. yala. düzlük. alan. -bu düzlük bu özlük: bu meydan buda törəkin,
hünərin. 1. savınlıq. savıni. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq. kövşadlıq. düz,

açıq yer. alan. 1. sındağ. neçə yolun qovşağı. çatrağ. iskuer. 1. salqın. - sala
salqın :yekə salqın: yekə meydan. - salqın yeriş: dinc sürüş, gediş. 1. sərsəm <

sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək.
dolma. sərik. alan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan.
-bir konuya bağlı alan, meydan: səbət. çəpət. sərbət.

-əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə. (süzülmə:
əkilmə).
-ara, meydan qızışdırmaq: kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək.
küydürmək.
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meydana. ortaya. araya. alana. -ortaya, araya, alana, meydana çıxmaq,
bəlirmək: yənmək.

meytanı

meydanı. alanı. -göz alanı : göz ucquru.

mə

-ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir: quc. qoc. qoş.
- cürgüş: türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. - çürgüş: çürümə. - kürgüş: şürgüş. dalqat.
dalqaş. şuriş. - dürgüş: muqavimət. - dürgüş: bəstəbədlik. -törgüş: tovlid. - hürgüş:
hürmə. - kürgüş: qudurma. - gürgüş: gürlənmə. - mürgüş: mürgüləmə. - burquş:
burğan. tufan. - qurquş: tovtiə. - vurquş: vurma.

məjmeyi

singir. sınğır. sinğıc.

məqiq

məkik. sarqac. tuğqac. fırqac. topara. qərqərə. mağara. bobin.

məmələri

-qız uşağının məmələri çıxmaq: yelin salmaq.

məməsi

-qulağ məməsi: salcaq. salancaq.

mən

-mən kiçiyəm : mən nökərizəm. (təbriz sayağı deyim)
-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.
-quş dənilə, mən sənilə yaşar.
-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir.
(yuğru: xəmiri)
-sən gedirkən mən gəlirdim: sən eşələdiyivi mən eşmişəm. (eşələdiyivi:
düşündüyüvü)
-mən mənligimi məni atanlardan öğrəndim.
-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol
sən üçün.
- sən mən edmə: deyinmə.
-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.
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məncənaq

məncənağ. sapan. qaldırac.

mənə

-o mənə taba yox, təpə çıxdı: o mənən tərəf yox, qarşı çıxdı. (təpə: tərs. qarşı. xilaf.
zidd. əlarəğmi, əleyhi nərsə).
-mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan.
-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı.

mənəm

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.
-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.

məni

-bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç yerinə sən yaşadın.
(yaşadın: yaşaldın).
-bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (bulnar: əsir edər). (xumar gözlər əsir
edər məni). (solas: ( < solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur) .
-mən mənligimi məni atanlardan öğrəndim.
-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin).
-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili
məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

məniqliq

məniklik. qurumluluq. məniyyət. şəxsiyyət.

mənim

- mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı: sürdü mənim qutumnu
- sürdü mənim qutumnu: mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı.

mənimsəmək

tutmaq. -tam tapşırıqları tutdu.

mənimsənmiş

-alışılmış, mənimsənmiş yer, nərsə: salaq.

məniş

(ək). məniş < mənğiş < mənğzəş. bənğzəş. bənzər. -ağaməniş: ağa yana. ağa kimi.
ağır yana.

məniz

bəniz. -sarməniz: sarbəniz. sarı üzlü, dərili.

mənqəfə

məngəfə. silik. alkolsuz içgi. çalıq. qafasız.
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-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

mənqiş

(ək). məniş < mənğiş < mənğzəş. bənğzəş. bənzər. -ağaməniş: ağa yana. ağa kimi.
ağır yana: 1. uyqun. görkəmli. mətin. mətanətli. təmkinli.

mənqzəş

(ək). məniş < mənğiş < mənğzəş. bənğzəş. bənzər. -ağaməniş: ağa yana. ağa kimi.
ağır yana.

mənlə

-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı.

mənliqimi

-mən mənligimi məni atanlardan öğrəndim.

mənsiz

-bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç yerinə sən yaşadın.
(yaşadın: yaşaldın).

məntə

-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
yox.
-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

-doğursa nisgilim səndə, gedən sənidin , suç kesir, yoxdurur məndə.
məntən

-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən,
bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

məntən

-tuşlatı səndən, düşləti məndən. {görsəti səndən, qalanı məndən. sən görsət,
qalanın mən özüm bilərəm (neylirəm)}.

mərcləşmək

umlaşmaq. şərtləşmək. -nəmə üzrə umlaşdız.

mərmərili

-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

mətələq

mətələk. səriməc. sərcək. səricək. məsqərə. rişqənd.

mətələqçi

mətələkçi. sərcən. səricən. səriyən. sırıcı.

mətirət

sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli ağızlı qab. süt sağmağa, qurud
əzəməyə yarar qab. tağar.

mətirət

yalabıq. çalabıq.
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mıxıt. (mıdıq) < tıxıt. hər işə qarışan. fizul. -tıxıta taxılmayan, yaxılar: fizulun qarşın
almayan, suça batar.

mil

1. sümbə. sünbə. {> sonbə(fars)} şiş. ox. -sapsal udmuş: axlov udmuş: dimdik
duran. 1. şiş. milə. - şiş baş: iti uclu. - şiş təpə: setiğ. qullə.
- incə çubuğ, mil, milə: tingə. təngə. singə. qınqa.

-fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ, ox, mil: sübək. süvək. çübək. dəğirman çübəyi: dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin
sağlayan çubuğ. ( -dəğirman tüvəyi, dibəyi: dəğirmanın üst daşının yarı ortasına
taxılın, bu daşın dönməsin sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.

milə

şiş. mil. - şiş baş: iti uclu. - şiş təpə: setiğ. qullə.
-incə çubuğ, mil, milə: tingə. təngə. singə. qınqa.

mili

-ucu çəngəlli toxuma şişi, mili: qılıq. qılqıq. tığ. qırıq.

millərin

-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

min

-baran qapın min olsa, yatan qapun bir olsun. (baran: varan: gedən. geddigin).
-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).
-biriz min olsun, mininiz saysız. (alqış). (deyim).

-yarmaçalıq min işdən, doğru bilsən yeğ bir iş. (yarmaçalıq: qusurlu. kəsirli.
nüqsanlı. naqis).

-min bir quşu doğrayıb birin yeyər quş türü: doğrul.
-qoldaçıya min yoğaq, barça belə ver dayaq. (qoldaçıya : dilənçiyə). (yoğaq:
girdəkan). (dilənçiyə min girdəkan boşluyam, üstəlikdə bir dəğənəklə vurmalıyam ki
birdə geri dönməsin).
-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi
yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə.
muxalif)
-alışmağa min qapı , bıraxmağa bir qapı.
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-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda
birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).
-bir dağ cumar, min dərə yarar, min dərə dolar, bir dağ olar
-bir iyidən min eşit, min kötüdən birin yox.
-hər yuxunun bir sonu , min ağrının bir donu.
-varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.
-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.
-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)
-usluya bir söz yetər, ussuza min söz itər.
-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi
yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə.
muxalif)
-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə
- baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (baryan: gedən. keçən). (bolası:
olası. olmuşsa)
-min illikdə öğrənmiş, bir anlıqda itinmiş.

mıncıq

-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama.
sinəriz.
-sürtük mıncıq, daş. (sürük: süründü. sürtük. sürtülmüş).

minən

-dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz. (gizlənə bilməz). (yaşanmaq: yasanmaq.
yaşmaq. yasmaq. gizlənmək).

minənin

-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).
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-ağamdan bir at isdərim, verirsə minər gəlirim, verməzsə, dönər gəlirim.
minib

-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.

-yelkəsinə minib almaq: çiğnində oturmaq. başına çıxmaq. birini üstələyib
əlaltılamaq.

miniq

-(minik heyvanlarında) beli yara: yağırbel. yarığbel. -səni görüm yeddi yağırbel ata
urğaş çıxasan.

miniqtən

-heç bir minikdən yararlanmadan yolçuluq edən: yaya. yala. sala. ayğın. piyada.
piyeton.

minilir

-təyirman eşşəyi kimi ya sürülür, ya minilir, ya yüklənir. (deyim).

minilməz

-yalpıt ata minilməz. (yalpıt: lüt üryan).

minilsə

-yalpıdaq minilsə at, götün bağlar qat (pinə) {yalpıdaq: lüt. yar qoraqsız. qaraq
yaraqsız. (zin o bərgsiz)}.

minin

-biləyi yoğun birin yıxmış, biligisi yoğun minin. (yoğun: zor. güc).

mininiz

-biriz min olsun, mininiz saysız. (alqış). (deyim).

minqə

mingə. tingə. tınqa. tınağ. beyin (brain (ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə içində
yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. qavrayış. mox. məğz. us.

fəhm. fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.
minqimək

mingimək. minmək. qalxmaq. coşmaq. - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış
sinmək bilmir. (# sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yingimək.
yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək.
seyrəşmək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq.
savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək).

minqit

mingit. minnət. ( < minmək). yük. ağırlıq. - bunun bizə mingiti yox. - bunun
mingitindən necə çıxa bilirim.

minqitli

mingitli. minnətli. minnətdar. ( < minmək). yükünlük. - sizə mingitli qaldıq.

minlər

-bilməm demək, minlər qadanı qoğar. (qadanı: bəlanı).
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mingimək. qalxmaq. coşmaq. - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

(# sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yingimək. yengimək. singimək.
səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq.
sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək.
sərvişmək).
-dalına, kürəyinə minmək: sırıtmaq. - yükü azdırsa, bunuda sırıtla.
-olan nərsənin üstünə, önünə qoymaq, minmək, çıxmaq, keçmək: üstələmək.
artığlamaq. (fayiq. təsəllüt. qələbə).

minmiş

-yelə minmiş kimi: yeləvimiş. yelin. yeyin. çox tez, çalıt (cəld). -yeləvimiş gedib gəldi.

minnət

mingit. ( < minmək). yük. ağırlıq. - bunun bizə mingiti yox. - bunun mingitindən
necə çıxa bilirim.

minnətli

mingitli. minnətdar. ( < minmək). yükünlük. - sizə mingitli qaldıq.

minnəttar

minnətdar. mingitli. minnətli. ( < minmək). yükünlük. - sizə mingitli qaldıq.

mınta

-sında mında: xırda mırda.

mintirmək

mindirmək. (# indirmək). yükləmək (# yıxlamaq. yoxlamaq: boşaltmaq). (- mindir:
yüklə. - mindirən: yükləyən. - mindiriş: yükləyiş.

mırıltamaq

mırıldamaq. deyinmək. savralamaq. {sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.
bir sözü sıx sıx yeniləmək. -bir sözü on kərə səğirtmə}.

mırıltayıb

-mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək: saddamaq. sadğamaq.
sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. savramaq. sovramaq.
soxqamaq. soxdamaq. - mənə bax, sən nə sattırsın.

mırta

-xırda mırda: sında mında.

mis

paxır. -var, paxır, yox, altın. {(əldə) olan mis sayılır, (əldə) olmayan altın}.

mitil

sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. siniz. sınız. dux. büküm. tüvarış.
xulq. xuy. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. çinə. çiniğ. datu. datı.
darıt. dartı. fitrət. sirişt.

miyəssəh

silkmə. silkəm. (nimru) .

miz

sərit. masa. ustol.
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mızı

sinsi.

mızıçılıq

-mızıçılıq edmək: qısarmaq. qıcarmaq. qırnaqlamaq. arapozmaq. arapozuculuq
edmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək.

moq

mox. tingə. tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə içində
yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. qavrayış. məğz. us. fəhm.

fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.
mor

(dad) gəs. kütöy. oyma. buruq. - kütöy alma.
-didsil, ısırac, acımtıl, mor dad: sirkəy. sırqoy.

möjlənir

-uçub möjlənir: çırpınıb uçuşur: talvışır. -quşlar qamuğ talvışır: bayraq qamuğ
talvışır.

möqqəm

mökgəm. sərt. sət. bət. bərt. bək. bərk. möhgəm.

möv

1. asma. tingə. təngə. singə. qınqa. 1. sağa. asma. üzüm ağacı. -asma, möv
çardağı: saldal. sərən. 1. böğ. bağ. tənək. 1. asma. -asma (möv) kimi bitgilərin
qolların kökdən qırmadan toprağa yatırıb çoxaltma: yatıma.

mövün

salmanın. üzüm ağacının. -salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni bağlamış,
dolmuş dənəsi: dolqa. dalqa. {tarqa (divan)}. qora. -dolqaları alarmış, süycü (şərab)
çağı ilərmiş (irərmiş: yetimiş).

-salmanın (mövün, üzüm ağacının) qoraya dolması: dolqalanmaq. dalqalanmaq.
qoralanmaq.

mum

sıvcın. sıvcın. şəm.
-mum kimi yumuşaq olan: sıvcın. sıvcın. uysal.

mumrulmaq

mum kimi olmaq. yumşanmaq. salqınmaq. açılmaq. (#yumrulmaq: yığılmaq.
bərkinmək. qarqınmaq. qatqınmaq).

munqlanmaq

munğlanmaq. sıtqamaq. için çəkmək. büksələnmək. tuxsalanmaq.

tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü) oysalanmaq.
qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək.
darılmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

munqlu

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

munğlu. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli ( < düd:
tüstü) darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü.

munqsız

munğsız. səvigil. səpigil. tasasız. qaysız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz.

tütsəsiz ( < düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .
munqsuz

munğsuz. munğsız. səvigil. səpigil. tasasız. qaysız. büksəsiz. tuxsasız.

tıxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz ( < düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd.
fikirsiz. (səbük bar) .
munta

-əmgəksizin durqu yox, munda tamu. (qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya
cəhənnəmdi).

muştuluq

muşduluğ. müjdə. söyüş. sövüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş.

muştuluq

müjdəlik. sıyınc. söyünc. sövünc. yarınc. bəşarət.

muştuluqçu

müjdəçi. sıyınçı. söyünçü. sövünçü. süyünçü. yarınçı. bəşarətçi.

mutlu

-erkək üçün mutlu seviş birinci, qadın üçün mutlu seviş sonuncu.

-mutlu durmuş, yaşam: yarıq durum. (yarıq: yartın. ışıq).
-sizə mutlu dilək dilərim.

mutluluq

1. səriş. sürüş. kef. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq.
şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc.
sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş.
söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik.
sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət.
xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. güvlük. qutluluq. gönənik. gönənlik.
günənik. günənlik. 1. yarlıq. səadət.
-sevinc üzdə, mutluq içdə olur.
-mutluluq bacardığı mutluluğu yaşamaqdır.
-sevinc paylaşılır, mutluluq paylaşılamaz, yaratılır.

mutluluqa

- mutluluğda gedən yollar mutluluğun özüdür, mutluluğa gedən yollar mutluluğun
sözüdür.
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- mutluluğda gedən yollar mutluluğun özüdür, mutluluğa gedən yollar mutluluğun
sözüdür.

mutluluqu

-mutluluq bacardığı mutluluğu yaşamaqdır.

mutluluqun

- mutluluğda gedən yollar mutluluğun özüdür, mutluluğa gedən yollar mutluluğun
sözüdür.

mutsama

mutsayış. qutsama. qutsayış. butsama. butsayış. təqdis.

mutsayış

mutsama. qutsama. qutsayış. butsama. butsayış. təqdis.

mutuq

-mutuq kötük: uğur uçur. yaxcı pis. koruz. korus. koruc. korunc. qoruq koruq. qutuq
koruq. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna.

müjtə

müjdə. muşduluğ. söyüş. sövüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş.

müjtəçi

müjdəçi. 1. muştuluqçu sıyınçı. söyünçü. sövünçü. süyünçü. yarınçı. bəşarətçi.

1. sovqa. sovğa. barış elçisi. -elara sovğalar salıb gəzişdirdilər.
müjtəliq

müjdəlik. muştuluq. sıyınc. söyünc. sövünc. yarınc. bəşarət.

mürqüləmə

mürgüləmə. mürgüş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

mürqülənmək

mürgülənmək. ötdəklənmək. quşqulanmaq. bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə

yuxusun almaq. yüngülcə yatmaq.
mürqüş

mürgüş. mürgüləmə. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

naaşinayi

> {naaşinayi (fars)} < aşnasızlıq < tanşızlıq. tanağsızlıq. tanığsızlıq. tanalsızlıq.
tansızlıq. sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq.

sınaşsızlıq. oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.
nab

ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

nacaq

nacağ < yarcağ. çapacağ. balta. satır. təbər. təpər. (1 < (t <> ç) (çapar <
çapmaq) ( < . 1. təpmək).

nacaq

nacağ. sapqa. çıpqa. dəhrə.
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ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

naxış

nəqşə. savat. çalat.

naq

nağ. nak. ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu

biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş.
naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

naqış

naxış. nəqşə. savat. çalat.
-nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış:silmə. silim. salma.
salım. (korniş).
-nəqşə, naxış salmaq: naxışlamaq. savatlamaq. çalatlamaq.
-incə naxış: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ.

naqışlamaq

naxışlamaq. -nəqşə, naxış salmaq: savatlamaq. çalatlamaq.

naqışlı

-incə naxışlı tor örtük, tutu, tutuğ, pərdə: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ.

nal

ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

nala

-dört nala: dörtlü. -dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom
gələn yemişləri, bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!.

nalə

-nalə edmək: sızlamaq. zırlamaq. zarımaq.

nalqıran

naltökən. (tökən: qıran).

naltöqən

naltökən. nalqıran. (tökən: qıran).

nan

toxuc. çörək.
-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.

narın

yarıcın. sağday. sayaq. sıyaq. tetiz. dəqiq.
-narın dənəli yemişlər, nərsələr: sındın.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

narınıntan

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

nas

ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

nasıl

-nasıl olsa sağalar, bir gün yaralar.
-nəcür, nətür, nasıl istərsə: kefinə sıra. kefinə görə.

nasılsın

necəsin. necəsən. yaxşımı. yaxşıba. iyimisin.

naş

ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

naşı

yayaq. körpə. göyüt. göysüt. göysüq. -yayaq qalmaq: dalı, geri qalmaq. -işdən
yayaq qaldıq. -yığvadan yayaq qaldıq: yığvıya, yığıncağa, cələsiyə yubandıq.

natiri

-nadiri taxda görüb abbası qundaqda. (deyim). (eşib əşmiş, dünya görmüş).

nav

ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

navar

-bəzək, yaraş nişan olaraq geyimə tikilən, geyimin üstündən atılan şırıq, navar:
yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq. yarımaq). nəvar.

navarqi

-qanmaq işi iş istir, qanmamağa navarki. (iş : zor. çalışma).

naz

1. duzlu. qırışmal. şirin. umsu. umus. umca. odca. suley. sövey. əzöy. elsöy.
sevimli. oğşala. ovşala. -umsu cocuq özün istədər. 1. ək. - kimi. bu ''ək, səs
dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır. {san. şan. can. çan.
zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

naziq

nazik 1 < yasik. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz.

süssüz. açıq. incə. yalxı. yalxoy. ilkəl. əsil. təməl. 1. sıpda. çıpda. incə. işgə. çıpda boylu. 1. yalxı. yalxoy. yufa. yoxa. yüngül. 1. (susul. sosul) sulu. şol. duru.
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rəqiq. sulu. sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan. 1. silik. sulu. sıvık. ağkönül.
ərik. ərim. ərip. əriç. əris. yalxı. yalxoy. lətif. kibar. mehriban. məhəbbətli. nərm.
mulayim.
-çox incə, yazıq (nazik) olan: sırğı. sirgi. sızğı. sizgi. - əriyib sızğıya dönmüş bir
gənc.
-incə, nazik, yapıq, yumuşaq parça, qumaş: toxa. yoxa. yuxa.
-nazik, ağıllı başlı, yumuşaq, məqul olan: uyqulu duyqulu. uyuq duyuq. ictimai olan.

naziqlət

naziklət. seyrət!. sızğat!. süzgət!. incət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt:
yüklət) seyrəşdir. yüngüllət. - işlərivi seyrət.

nazın

-nazın çəkmək: sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. söymək. söyümək. sevmək.
sevimək. sevəmək. sığamaq. oxşamaq.

nazlama

yorğuş. yorğuluş. yalğırış. oxşama. yazış. sıvazış. siyləmə. sıylanma.

nazlamaq

1. siləmək. siyləmək. sıylamaq. oxşamaq. 1. sıvazlamaq. sıvatlamaq.
sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq.
sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. oxşamaq. sımarlamaq.
şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. siyəmək. sığamaq. siləmək.
oxşamaq. - üz gözün siyədi. 1. sıyamaq. sıyğamaq. sığamaq. oxşamaq. təltif
edmək.

nazlanmaq

1. sıyanmaq. sıyğanmaq. sığanmaq. oxşanmaq. qırcanmaq. 1. süzləmək.
süzütmək. süzmək. süzümək. süz vermək. süzə vermək. işvələnmək.
eşəvlənmək.
-yeriyərək nazlanmaq, qırcanmaq: silkinmək. özün oynatmaq.

nazlaş

sıyaş. sıyğaş. sığaş. siyləş. sıylaş. oxşaş. təltif ediş.

nazlayıb

-nazlayıb duzlayıb: silib sıyıb. yaxşayıb yoxşuyub. - uşağı silib sıyıb oxuya (dərsə)
göndərdi.

nazlı

satanğ. yosma. işvəli.
-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

necə

qalay. - sordum içi qalay (necədir), söylədi - üzü alay (bəzək), içi halay (boş).
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necəqi

-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.

necəsən

necəsin. nasılsın. yaxşımı. yaxşıba. iyimisin.

necəsin

necəsən. nasılsın. yaxşımı. yaxşıba. iyimisin.

neçə

-neçə bənzər nərsənin bir araya gəlməsindən oluşan böyük nərsə: toxdar.
toxdara. -üç cığır toxdarı: üç kiçik yolun birləşməsindən oluşan enli yol.
-neçə ucu bir araya gətirən, birgəşdirən nərsə: top. ocaq.
-neçə yolun qovşağı: sındağ. (meydan. çatrağ. iskuer)
-neçə nərsədən yapılmış nərsə: salça. salac. salaş. sallac.
-neçə nərsənin birbirinə salınıb qarışmasından oluşan nərsə: salat. salğat. salaş.
-ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol bilər. (tav tov: yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə.
məkr).

neçəliq

neçəlik. sağış. sayış. sayı. sana.

nehrə

yayıq. gümbür. tuluğ. tulum.
-tuluğ. nehrə döğmək: yayıq qaqalamaq.

neşələnmək

sərtimək. əsrimək.

neşəli

1. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. sərxoş. 1. səpik. səvik. sevincli.
şən. şad. səid. 1. sevincli. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü.
söğüncülü. söğüşlü.

neten

-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

ney

1. sıbığu. 1. sızağ. -sızdı sızağ, üzdü yarağ. 1. sırğın. qamış. sıbızğa. sıbızğu.
sıbıza. sıbız. sıbzığ. sıbzı.
-ağızla çalınan ney: sırğın. sızğın.
-ney çalan: sırğınçı. sıbızğaçı. sıbızğuçu. sıbızçı. sıbzığçı.

neylirəm

-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.

neysan

yağdar. ağdar. leysan.

neyzə

-ox, cıda, neyzə təmrəni: süfdə. savda. savat ( < savmaq).
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-nəqşə, naxış salmaq: naxışlamaq. savatlamaq. çalatlamaq.

nəxşəsiz

-nəxşəsiz parça: dal parça. (dal: saya. sadə).

nəqşə

nəxşə. 1. yap yup. kələk külək. tav tov. hilə. məkr. -ovcu neçə tov bilsə, ovul anca
yol bilər. 1. naxış. savat. çalat. 1. nəxşə. sarav. xiyal.
-nərsiyə nəqşə salmaq: sıramaq. sırımaq. nəqqaşlıq edmək.
- nəxşə salmaq. (salmaq: çəkmək. rəsm edmək).
-qalı ortasına salınan çəggi, nəxşə: sığdıq.

nəqşəli

nəxşəli. 1. salmalı. bəzəkli. yarağlı. rəsmli. tərhli. 1. salatlı. çalatlı. 1. salmalı.

bəzəkli. yarağlı. rəsmli. tərhli. 1. yapdal. pılanlı.
nəqşəsiz

nəxşəsiz. 1. sıyırqa. sırqav. sıdırqa. tək rəng. boydaş. sadə. yazı oyasız. sırqa gəzləmə, parça. 1. saya. sadə. - saya parça.
-nəxşəsiz parça: dal parça. (dal: saya. sadə).

nəlbəqi

nəlbəki. 1. dərimcə. təpcə. 1. yanbağı. sür. 1. yasar.

nələr

-bir gün gəldik, bir gün getdik, bilib bilməz nələr etdik.

nəmə

-deşən, sökən nəmə, söz: söğüş. doşnam (fars) < deşnam. yaman.

nəməsə

nəmsə. yəmsə. yamsa. yansa. yaxud. yaki. -verərsin mənə nəməsə ona.

nəmli

sıvışıq. sıvşıq. suvşuq. şeh. ıslaq. ritubətli.
-gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer: quz. quy. quzey. quyaz.

nəmsə

nəməsə. yəmsə. yamsa. yansa. yaxud. yaki. -verərsin mənə nəməsə ona.

nənə

ana. ənə. ona. onğa. uma.

nənq

nəng. 1. nəngin. nənğgin. töküz. tökəz. ar. şərm. azərm. 1. saçıtıq. saçıtqı.

saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. eyb. əğib. azərm. ar.
nənqin

nəngin. nəng. nənğgin. töküz. tökəz. ar. şərm. azərm.

nənqqin

nənğgin. nəng. nəngin. töküz. tökəz. ar. şərm. azərm.

nərətəysə

nərədəysə. haradaysa. çox ehtimalla.
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-gərəksiz nərsə: savağ. sovağ.
-solumaq diri qalmaqdır, yaşamaq başqa bir nərsə!.

nərsələr

-seçindən arda qalan atılmalı nərsələr: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.
tullantı.

nərsəni

-nərsəni nərsədən qoparan: dərzi. dərçi. səpic. salıc.

nərsətən

-neçə nərsədən yapılmış nərsə: salça. salac. salaş. sallac.
-nərsəni nərsədən qoparan: dərzi. dərçi. səpic. salıc.

nərsiyə

-nərsəni nərsiyə qoyan, tikən, yapışdıran: dərzi. dərçi. sapıc. tikgən. düzəgən.
dizəgən.

nərtə

nərdə. tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə. barmaqlıq.

qorxuluq. barmaqlığın hər bir barmağı, qolu.
nərtələri

-qırac (nərdüvan) səkələri, nərdələri: saçtağ. satağ.

nərtüban

nərdüban. satağ. çatağ.

nərtüvan

nərdüban. satağ. çatağ.
-qırac (nərdüvan) səkələri, nərdələri: saçtağ. satağ.
-iki qıçlı nərdüvan. üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca nərdüvan. tapcanğ.
tovcan. üzüm qanasında işlənən uca çarpaya.

nərtüvanın

-nərdüvanın əninə düzülmüş çubuqlarının hər biri: basamaq. tərcə. dəric. dərim.
darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

nəsi

-bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var.

nəsim

1. (nəsim (fars) (əsim < əsmək) 1. əsim. yumuşaq yel, əsinti. səp. səpik. səba
yeli. şumal yeli. 1. dan. (ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel. -dan
əsməyə başladı. 1. əsim. yelpələk. yelsələk. yelçələk. yeləc. yumuşaq yel. yelçələk bölgə.

nətən

-bilməm nədən dolu başlar cibi boş, cibi boşlar başı boş.

-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.
-kişini dörd nədən yıxar. -qanamazlıq, qınamazlıq, yenəməzlik, çatamazlıq.
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(qanamazlıq: cahillik). (qınamazlıq: cürətsizlik). (yenəməzlik: acizlik. ). (çatamazlıq:
bacaramazlıq).

nətən

nədən. 1. nədən olmaq. 1. yenğiş. yenğiz. yenğizik. > əngizə. güdü. dürtü.

yarar. səbəb. motiv. ğərəz. izin. mühərrik. bais. 1. nədənmək. 1. bulac.
bulabac. itici. təpici. -nədən olmaq: bais, səbəb olmaq. doğurmaq. sürgütmək.
-nədən olmaq: nədənmək. dəzücmək. bais olmaq.

-nərsənin olmasına nədən olmaq: sürgüt.
-başı başına olan yox, nədən yoxsa ölən yox. (sevmək öğrəşilir)
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.
-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur
deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız.
(qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).
-bir nədən sallanan nərsələr: sarcıq. saçaq.
-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir
görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız. (qınamız:
1. əzabımız. 1. günahımız).

-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən).

nətənlərə

-doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə.
çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.

nətənmək

nədənmək. nədən olmaq. dəzücmək. bais olmaq.

nətir

-arvad ölüb, yalxu kişi, yatma sıvay nədir işi. (yalxı. yalxu. tək).
-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu nədir.
-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.
- bu nədir?: püf! sassıq əkən: dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir.
-kölə olduğun qanamayan, ərklik nədir qanmaz.
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-bəylik nədir bilməyən, xorlanmadıq el qalmaz.

-ölkə nədir. -əl çatılmaz arzuların, gözkəmdəki özləmlərin yatan yeri. (gözgəm: üfüq).
nətür

nəcür . -nəcür, nətür, nasıl istərsə: kefinə sıra. kefinə görə.

nəvə

1. törün. salıc. -nəvə nəticə nəbirə: törün çörün cürün. salıc, sağıc, çötüc. 1.
yeğən. enən. inən. doğurca. qolçağ. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl. quzun. oğul oğlu.
çavluq. çağluq. ağtın. axtın. {tur (sumer): oğlan}.

nəyi

-bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək: sınıtmaq. sıynıtmaq.
sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq.

nəyilə

-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol
sən üçün.

nəyimlə

-bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben.
(mevlana).

nəyin

-bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı: durmuş. olumluq.
yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu.
yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt.
gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

-hər nəyin təki, sonu: təkiş. payan. intaha.
-hər nəyin gücü belində, kürəyindədir. -yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi
quran iki ənli sümük). (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək.
güclənmək).
-hər nəyin itirsən itir, özün başqa. (özün özündən).

-hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. qarmaşıq.
kompilikə. kompileks. biləşik. muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük
salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu.
-nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz
çaşata.
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-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.

niqərançıl

nigərançıl. sakınqan. qayğılanan.

niqərançılıq

nigərançılıq. niyəranlıq. singinlik. sakınca. sakıntı. narahatlıq.

niqəranlıq

nigəranlıq. niyərançılıq. singinlik. sakınca. sakıntı. narahatlıq.

nimçə

< dərimcə. təpcə. kiçik sini, boşqab.

nimə

limə. yarşı. yarı.

nin

ninğ. yenğ. yuva. duraq. ev.
-xoruz toyuğ kimilərin, küməs, nin heyvanlarının gənəl adı: toyuq. tağaqu.
makiyan. -ərkək tağaqu: xoruz. -dişi tağaqu: toyuğ.

nininə

- siçan sığmaz nininə, qəlbir bağlar dibinə.

ninq

ninğ. nin. yenğ. yuva. duraq. ev.

nisqil

-indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.

nisqil

-keçən xoş günlər. -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.

nisqilim

-doğursa nisgilim səndə, gedən sənidin , suç kesir, yoxdurur məndə.

nisqilin

-qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.

nisqilintə

nisgilində. özləmində. həvəsində.

nisqilli

-açıldı qəfəs, girdi içəri, nisgilli biri sevəcən biri.

nitəliyi

-sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi: . sıxılıvcan . sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. lıvcanlıq: qabiliyyət). yoğuluvcan. yoğluvcan. - qazların sıxılcanlığıv: qabiliyyəti
təraküm.

niyaran

-niyaran qalmaq: yanğulamaq. qayğulanmaq.

niyarançılıq

üzəniş. üzüniş.

niyə

- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.

niyəran

-singin, niyəran olmayın: sanışmayın. qağışmayın. narahat olmayın.

niyərançıl

sakınqan. qayğılanan.

niyərançılıq

nigərançılıq. niyəranlıq. singinlik. sakınca. sakıntı. narahatlıq.
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niyəranlıq

nigəranlıq. niyərançılıq. singinlik. sakınca. sakıntı. narahatlıq.

nobar

yenğili.

nobarlatım

nobarladım. savatdımş. -bu il sənin əlinlə tut savatdım, nobarladım. (savat: süfdə.
savda. ( < savmaq). yenibar. yen. nobar. təbərzə. tez yetişən bar. ).

noqta

noxda. salğar. ovsar. yüyən. cilov. qənaət. (qayda. usul. idarə). - özüvə güman,
salğarlı dolan.

nola

-nola nola: lülə lüə. lola lola. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə.
sərə sərə. dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. saz saz.
dizə dizə.

nolu

noru. yoru. yolu. boru. -su yoru.

novtan

novdan. 1. suğul. suvul. soğul. sovul. borcıq. borqıc. şıratan. 1. sulağ. 1. sürcə.

sürcək. sürəcək. şıratan. nərsəni sürüb yaymağa yarar arac. mala.
nöqər

nökər. 1. damlıq. evlik. qulluqçu. qırnaq. arançı. yarançı. yançı. yarçı. 1. tapıçı.

tapığçı. tapuçu. tapuğçu. qulluqçu. xidmətçi.
nöqərin

-ağanın malı çıxar, nökərin canı.

nöqərizəm

- mən nökərizəm: mən kiçiyəm : (təbriz sayağı deyim).

nöqərliq

nökərlik. salvaş. sarvaş.

nuqtə

damıt. -ən önəmli damıt, nuxdə: can alıcı damıt, nuxdə. sins.

nuş

< yoş. yuş.
-nuş edmək: nuşlanmaq < yuşlanmaq. yuşlamaq. yoşlanmaq. yoşlamaq.
-nuş olsun!: tuş olsun!. tuş!: nuş!: yarasın!. sinəsin!.

nuşlanmaq

nuş edmək < yuşlanmaq. yuşlamaq. yoşlanmaq. yoşlamaq.

oba

tayfa. oğul. döl. öğə. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him.
özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş.
soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam.
qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc.
cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
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sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-el oba: çəmrəm əmrəm. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa,
çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu)
cağ cuğ}. (səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

obaq

obağ. el. boy. aymaq. oymaq. qovm. tibir. tübür. tübər ( < top) təbar. (tribe
(ingilis) tayfa. qəbilə. əşirə.

obaştan

obaşdan. sabahdan.
-obaşdan yeməyi: sökün > sükün. obaşdanlıq.

obaştanlıq

obaşdan. 1. sökün > sükün. obaşdan yeməyi. 1. çapurluğ. çağurluq. çaxurluq.

sapurluq. səhərlik.
obiri

obri. olbiri. -atsa birin sənin çün, atar səni obri çün. (çün: üçün).

obri

obiri. olbiri. -atsa birin sənin çün, atar səni obri çün. (çün: üçün).

ocaq

ocağ. 1. bir ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman. təkgül. təkgil. təkil. yalın. birəl.

1. təp. ərsənin bol bulunan yeri. mədən. 1. töküz. tökəz. mərkəz. 1. top. neçə
ucu bir araya gətirən, birgəşdirən nərsə. 1. quruluş. qur. bina. salıq. saltav.
salçav. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad. nəhad.
-yere gömülen ocaq: tandur.
-baca, pəncərə, ocağ qapığı: tünlük tuğu.
-qazaş edən qazan assın, odun yığan ocaq yaxsın.
-kol kosdan, çırıl çırpıdan qurulan ocağ: yalanğu. -bu ki yalanğudu, bunda nə pişir.
-evlərdə ısınma üçün qurulan üstü örtülü ocağ: küysü. ( < küy: qor. od). kürsü.
-dərə daşın sel alsın, ocaq başın sağ olsun. (daşın: dışın)
-kişi görkü söz, ocaq görkü köz. (görkü: yaraşığı. gözəlliyi)
-kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın qarası. (kötüyə yanaş qarası, yoldaşın, qazana
yanaş qadası).
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-sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.
- ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa).

ocaqa

-qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli:
qurumsaq.

ocaqı

-yedit qonağı, yıxsın ocağı.

ocaqıl

ocağıl. qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal.

qurquncul. qurqucul. qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül.
orqanik. sazimani. təşgilati.
ocaqın

-qazan asma üçün ocağın üstünə qoyulan daş: quruşdaşı.

ocaqız

-ocağız isdi, suyuz sərin olsun. (alqış).

ocaqlama

ocağlama. kürəni. kürəmi. bütünü. hammısı. topdan. tümü. tamamı. - onlar
ocağlama belədirlər. - dünya işləri ocağlama quruluşdan tərsdir. - ocaxlama alışveriş:
ümdə ticarət. - tarlanın ortası ocağlama daşlıqdır, kotan batmır.

ocaqlı

-bir ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman: ocağ. təkgül. təkgil. təkil. yalın. birəl.

-dörd ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev: dördül. dördəl. dörgül. dörgil. dörgəl.
-üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev: üçəl. üçül. üçgül. üçgil. üçgəl.
ocaqlıq

ocağlıq. evvarı. xanəvadəgi. (varı: sayağı. oxşarı. bənzəri. kimi).

ocaqta

- ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa).

ocur

öcür. şolay. solay.

oq

1. oğ. üz!. acıt. qır. böl. qopat. kəs. poz. dəl. devir. çevir. aşıt. sındır. 1. oğ. öğ.
oğlan. turkok. turkoğ. tuxum. tohum. {turkok. turkuk. turkluk. türk köklük.
turkoğulluk. turzkadelik}. 1. ox. soxun. suxun. 1. ox. sümbə. sünbə. {>
sonbə(fars)} şiş. mil. -sapsal udmuş: axlov udmuş: dimdik duran. 1. ox. oxaq.

közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük.
qızınış. azılış. qızaq. şəhvət. 1. ox. soxa. qol. sap. şiş.
-ox kimi dağları sürgən aşdı. (sürgən: yörgən. iritli. irtə. yorqa. yeyin. iti. hızlılı. əcələ.
acil. tələsik).

-başmaqçılıqda gönü dəlməkdə işlənən ox, biz arac: düpoya. düpoy. biz.
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-ox qabı: oxluq. dolbat. tuğbat. saçığlıq. saçqılıq. bolluq. bolaqlıq. qalabalıq. basqalıq.
-ox qabı: soxuluq. soxağlıq. soxluq.
-ox yaraq: sür cıda. sür cıdaq. sür süngü. neyzə qalxan. (təchizat).
-ox, cıda, neyzə təmrəni: süfdə. savda. savat ( < savmaq).
-yasılmamış yasdan (yaydan. kamandan), ox atılmaz. (yasılmamış: açılmamış).
-ox tökmək, yağdırmaq: oxa tutmaq.
-bir ox atımı uzaqlıq: yelək.
-ox qabı: oxluq. yasıq. yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. tirlik.
tirdan. -əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman
çıxar.

-yassı, ənli, pəx təmrən, başlıq (ox): yasıc.
- çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.
- kiçik ox, şiş: soxucaq. sökücək.
-ox gəritmək: saplamaq. oxu yaya qoymaq.
-ox qabı: oxluq.
-ox qabı: sapma. saçma. çapma. gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən
uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt. bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə
görə oluşan azlıq, çoxluq. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. - iki
nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca) çatmayıb
yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına
yekə sapma (çat) düşdü.
-ox qabı: soğuş. soxluq. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan. sixə, şişə soxulmalı,
çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə)
-sıxma, tovlama, dartma, çəkməklə atılan ox, güllə: sıxma. çaxma. tirbaran.
-sınıq ox, çalıq yay: xəli' silah olmuş.
- ox salmaq: oxlamaq.
- təmrənli ox atmaq: soğar (soxar) salma.

oqa

oxa. oxlanış. yükə. yükləniş. birinin görəvi, borcun yerinə gətirməyi üstələnən,

öhdələnənən. kəfil. kəfalət edən. zamin. zəmanət edən.
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-oda, oxa tutmaq: od yağdırmaq.
-ox tökmək, yağdırmaq: oxa tutmaq.
-oxa yoxa: uyum düzən. daraq dərik. nəzm o tərtib.
oqac

oğac. ovac. yuğac. yuvac. yıxac. ovma, oğma maşını. paltar yuğan. paltar

maşını.
oqaq

oxaq. ox. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük.

ütülük. qızınış. azılış. qızaq. şəhvət.
-uşaq oğaq: ovaq təvək.
oqal

-savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu:kəpək. kəvək (moğol) xəvəh
(moğol) kəvəl. səbus < savus.

oqalamaq

oğalamaq. oğmaq. oğuşdurmaq. yoğurmaq. ovmaq. ovalamaq. ovuşdurmaq.

oqan

oğan. yoğan. yuğan. uğan. tanrı. allah.

-bərk nərsiyə sürtülərək yeyən, oğan arac: yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək.
yeynimək). yeyə. yeğə. qoğara. sayan. soğan. sovğan. -yeyələmək: sayalamaq.
qoğralamaq. -yeyələnmək: qoğralamaq. sayalanmaq.

oqana

oxana. oxna. yoxana. yoxna. süzgə. sızqa. sıvınc. qarurə. sidik, südük atma

qabı. qaşot.
oqar

oxar. -kişi bilənin oxar, toyuq görənin çoğar. {çoğar: çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ:
cük: dimdik)}.
-kişi bilənin oxar, toyuq görənin çoğar. {çoğar: çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük:
dimdik)}.

oqart

oğart. doğart. doğru. oxru. yoğru. uyqun. uyar. uyan. onğat. oğat. onat.

onartyalığ. salığ. sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın.
yalığca. salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik).

oqaş

oxaş. oxlaş. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. çatğaş. çatğaşlama.

suvalama. sıvalama. həmsəthləmə. miyzanlama.
oqaşmaq

oxaşmaq. oxşamaq. toxamaq. toxaşmaq. dərikmək. sıvazımaq. sıvzamaq.

sapatımaq. sapatmaq. saratımaq. saratmaq. sıyamaq. sığamaq.
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oğat. 1. onğat. onat. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc.

iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal. 1. onğat. onat. sağlam. doğru. keçərli. olqamır. onqamır. - sağlam
qanıt. 1. onğat. onat. onart. doğru. oxru. yoğru. uyqun. uyar. uyan. oğart.

doğart. yalığ. salığ. sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın.
yalığca. salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik).

oqbarlamaq

oxbarlamaq. tirşovlamaq. tirbarlamaq. ağdalamaq. atbaramaq. atqulamaq.

tirbaran edmək.
oqçu

oxçu. oğruc. oğruş. qoşsaq. qoşsar. ərkəkçi qadın, dişiçi ər. şəhvətran.

oqçul

oxçul. oxqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors.

qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı.
qızaqul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.
oqçulluq

oxçulluq. oxqulluq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. qontuqmaq. qoncuqmaq.

qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq.
qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq.
şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
oqçunmaq

oxçunmaq. oxlanmaq. oğrunmaq. oğranmaq. közəmək. közənmək. közmək.

yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq.
yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. şəhvətlənmək.
oqqul

oxqul. oxçul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors.

qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı.
qızaqul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.
oqqulluq

oxqulluq. oxçulluq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. qontuqmaq. qoncuqmaq.

qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq.
qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq.
şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
oqlaq

-ağulda oğlaq doğsa, otlağda otu biter.
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oqlama

oxlama. salğa. salav. odsava. güllələmə. tirbaran.

oqlamaq

oxlamaq 1. (ox, yay gərmək, çəkmək) saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq.

sapdırtmaq. çapdırtmaq. 1. sibləmək. sinləmək. kibləmək. çıplamaq.
önəmsəmək. aldırmaq. dikləmək. dəğər vermək. 1. ox salmaq. 1. yoxlamaq.
döşəmək. yerləşdirmək. qoymatmaq. salıtmaq. tərtib edmək. 1. güllələmək.
qurşunlamaq. tüpgənləmək. tüpənğləmək. tüfəhləmək. ( < tüpmək).
- qaranlığı oxlamaq: quyuya daş atmaq. (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq.
qaranlıq). güman, fərziyyə ilə davranmaq.

oqlan

oğlan. 1. öğ. oğ. turkok. turkoğ. tuxum. tohum. {turkok. turkuk. turkluk. türk köklük.
turkoğulluk. turzkadelik}. 1. qığan. qıran. yeniyetmə. nocəvan. novcəvan.

nonəhal.
-oğlan tıkradı: törəmək. tıkramaq. böyümək.
-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).
-bəsləmə qız, oğlan: sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. evə alınıb bəslənən uşağ.

oqlanış

oxlanış. oxa. yükə. yükləniş. birinin görəvi, borcun yerinə gətirməyi üstələnən,

öhdələnənən. kəfil. kəfalət edən. zamin. zəmanət edən.
oqlanmaq

1. oxlanmaq. oxçunmaq. oğrunmaq. oğranmaq. közəmək. közənmək. közmək.
yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq.
yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. şəhvətlənmək.
1. oxlanmaq. yükəlmək. yüklənmək. ödlənmək. birinin görəvi, borcun yerinə
gətirməyi üstələnmək, öhdələnmək. kəfillənmək. kəfalət edmək. zamin olmaq.
zəmanətləmək.

oqlanyaqış

oğlanyaxış. oğlanyana. (yaxış: yana).

oqlanyana

oğlanyana. oğlanyaxış. (yaxış: yana).

oqlaş

oxlaş. oxaş. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. çatğaş. çatğaşlama.

suvalama. sıvalama. həmsəthləmə. miyzanlama.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

oqlatı

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-bir kimin oğul oğladı, tör törəsi, tör tökü, tör törüş, öğ öğüş: sunğ. dəvam.
tətümmə. asar. (pey ayənd. dünbalə).

oqlatlı

-çox oğladlı: sırdüşüt. sıxdüşüt. sıxtöküt. çox törütlü, törüklülü, tuxumlu.

oqlatmaq

oxlatmaq. yüklətmək. dayandırmaq. bataqlatmaq. taxdırmaq. doğrultmaq.

dikdirmək. həml, mübtəni, isnad, itlaq edmək.
oqlav

oxlav. axlov. ucu iti çubuğ. ox. ərkəklik yaraqı. sik. (1 < saçmaq. 1. soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək) .

oqlava

oxlava. sarqac.

oqlu

oxlu. oğurlu. oğralı. qızaqlı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors.

qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq.
yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. şəhvətli.
-quyruqoğlu: çayana (əğrəbə) oxşar böcək.
-ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

-qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum. lovlova. lovla. elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı.

oqluq

oxluq. 1. ox qabı. dolbat. tuğbat. saçığlıq. saçqılıq. bolluq. bolaqlıq. qalabalıq.

basqalıq. 1. ox qabı. yasıq. yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab.
sadaq. tirlik. tirdan. -əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı
yay kaman çıxar.

oqlunun

-böyük oğlunun: ilkəsinin. -evin böyük oğlunun xanımı: yengə. yanqa.

oqma

oğma. ovma. yoğruq. yoğurma. masaj.

oqmac

oğmac. ovmac. yoğmac. undan yapılan şorba.

oqmaq

1. okmaq. okuşmaq. ukmaq. ukuşmaq. oxumaq. qanmaq. düşünmək. -o işin
sonun okdu: oquşdu, oxudu. -oqmamış danışan, tez yanılar. 1. oğmaq. unğdatmaq.
çaxdamaq. döğmək. -duz çağdamaq. 1. oğmaq. oğalamaq. oğuşdurmaq.
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yoğurmaq. ovmaq. ovalamaq. ovuşdurmaq. 1. oğmaq. dərikmək. masaj
vermək. 1. oğmaq. ovmaq. üvürmək. övürmək. ovurmək. oğurmək. 1. oğmaq.
sığallamaq. 1. oğmaq. sıtğamaq. sıxdamaq. malamaq. - əl qolumu sıtğatdım.
oqmamış

oxumamış. düşünməmiş. -oqmamış danışan, tez yanılar. (oqmamış: oxumamış.
düşünməmiş).

oqna

oxna. oxana. yoxana. yoxna. süzgə. sızqa. sıvınc. qarurə. sidik, südük atma

qabı. qaşot.
oqra

- oğra gəlmək: oğura gəlmək: oğur edmək, yapmaq: sevişmək istəmək.

oqraçıl

oğraçıl. oğurqul. oğurçul. oxqul. oxçul. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors.

qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı.
qızaqul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.
oqraçıllıq

oğraçıllıq. oğurqulluq. oğurçulluq. oxqulluq. oxçulluq. qontuqmaq. qoncuqmaq.

qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq.
qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq.
şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
oqraq

oxraq. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək.

əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.
oqralı

oğralı. oğurlu. oxlu. qızaqlı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors.

qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq.
yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. şəhvətli.
oqranmaq

oğranmaq. oğrunmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. közəmək. közənmək. közmək.

yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq.
yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. şəhvətlənmək.
oqraş

oğraş. doğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş.

söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa.
qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal.
qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış.
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daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca
gedmək: savaş, dartış sürmək.

oqru

1. oğru. (#doğru: oxru. yoğru). 1. oğru. tatrus. 1. oğru. hırsız. -ac qoyursun
hırsız, çox deyərsin arsız olur. 1. oğru. yarğu. yarıb çalan. 1. oxru. doğru. yoğru.

uyqun. uyar. uyan. onğat. oğat. onat. onart. oğart. doğart. yalığ. salığ. sadiq. özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın. yalığca. salığın. salğın. salığca.
sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik). 1. oxru. doğru. yoğru. həqiqət. 1.
oxru. doğru. yoğru. dik. -tam doğru dirəklər. 1. oxru. doğru. yoğru. (# oğru). 1.
oğru. salğınçı. çalğunçu.
-oğru evden olursa öküzü bacadan aşırır.

oqruc

oğruc. oğruş. oxçu. qoşsaq. qoşsar. ərkəkçi qadın, dişiçi ər. şəhvətran.

oqrulmaq

oxrulmaq. doğrulmaq. yoğrulmaq. yönəlmək. üz tutmaq. düzəlmək. dizəlmək.

(doğrultu. yoğrultu. oxrultu: yön. üz tutulan yol. istiqamət).
oqrultu

oxrultu. doğrultu. yoğrultu. yön. üz tutulan yol. istiqamət.

oqrun

oğrun. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman

altdan su yeridən. sosur. sorsıq. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz
sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında.

oqrunmaq

oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. közəmək. közənmək. közmək.

yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq.
yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. şəhvətlənmək.
oqrunu

-eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun. (tuşsun: tutsun).
(qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin).

-ev yiyəsi tutanmasa oğrunu , kəndi özün qınarmış.
oqrusu

oğrusu. əğrisi. -atsan imgəyə dəğər oxun doğrusu, bir barığa yetməz yükün oğrusu.
(imgəyə: nişana). (barığa: mənzilə). (oğrusu: əğrisi).

oqruş

oğruş. oğruc. oxçu. qoşsaq. qoşsar. ərkəkçi qadın, dişiçi ər. şəhvətran.

oqsalamaq

oğsalamaq. sığarmaq. sığarlamaq. sağarlamaq. sağar kimi edmək.
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oksamaq. uksamaq. 1. oxusamaq. bəlsəmək. məlum edsəmək. -el işgilin,
çatışmazların oksayan görəvli. 1. qansamaq. anğsamaq. -o uksamağa çalışdı.

oqsırış

tirişqov. ağdabar. atbarağ. tirbaran.

oqsuqmaq

oğsuqmaq. yarsıqmaq. ayrılmaq. -dədə bala yarsıqdı.

oqşac

oxşayıcı. -erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac , sıvayan,
yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq,
oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.

oqşaq

-oğşaq, qoğşaq söz: uşaq sözü. dediqodu.

oqşala

oğşala. ovşala. umsu. umus. umca. odca. suley. sövey. əzöy. elsöy. sevimli.

duzlu. qırışmal. naz. şirin. -umsu cocuq özün istədər.
oqşama

oxşama. 1. oyxşama. sığaş. sıyğaş. sıypaş. (> sipas (fars) sepas (fars)}.

sıvazlama. sıyvazlama. 1. sağun. soğun. yas, matəm türküsü. novhə. 1.
yorğuş. yorğuluş. yalğırış. yazış. sıvazış. siyləmə. sıylanma. nazlama.
-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.

oqşamaq

oxşamaq. 1. sığamaq 1. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sınmaq. sıyınmaq.

sıyanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma
olmadı. - özün atasına sıydırır. 1. siləmək. siyləmək. sıylamaq. nazlamaq. 1.

silmək. siləmək. qaşağılamaq. tımarlamaq. boylamaq. 1. sıvazlamaq.
sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək.
sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. nazlamaq.
sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. sıyamaq. sıyğamaq.
sığamaq. nazlamaq. təltif edmək. 1. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq.
sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək.
əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1. sıymaq.
sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. söymək. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək.
sığamaq. nazın çəkmək. 1. sıypamaq. sıpamaq. sıvamaq. sıvazlamaq.
sevmək. 1. sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq.
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sıymarlamaq. şımarlamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram
edmək. 1. oxaşmaq. toxamaq. toxaşmaq. dərikmək. sıvazımaq. sıvzamaq.
sapatımaq. sapatmaq. saratımaq. saratmaq. sıyamaq. sığamaq. 1. siyəmək.
sığamaq. siləmək. nazlamaq. - üz gözün siyədi.
-oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq: sıyamaq. sığamaq.

oqşamaz

- türk sayağına oxşamaz: türk sayın yarıtmaz: (sayın: kimi).
-sözü sözə oxşamaz, ağzı sözdən boşamaz. (boşamaz: boşalmaz).

-sözü sözə oxşamaz, ağzı sözdən boşamaz.
oqşanış

oxşanış. siliniş. sıvanış.

oqşanmaq

oxşanmaq. 1. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.

nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək. 1. sıyanmaq.
sıyğanmaq. sığanmaq. nazlanmaq. qırcanmaq.
oqşanmaz

oxşanmaz. 1. yaslaşmaz. iltaf olunmaz. bəzənməz. -yol yoldaşın it olsa, arxan
güllə yaslaşmaz. 1. yaslaşmaz. iltaf olunmaz. bəzənməz. -yol yoldaşın it olsa,
arxan güllə yaslaşmaz.

oqşar

oxşar. tuş. (tut) < daş. bənzər. dəng. tingəş. təngəş. ləngəş. lingəş. bərabər.

yarşıq. yarşaq. (manənd. şəbih). -ona tuş.
-çanağa oxşar hər çeşit qab: yalağ. çalağ. çan. dəğirmana dən tökülən göz.
-adama oxşar yamandan, yaxşıya oxşar ilandan qorx.
-çayana (əğrəbə) oxşar böcək: quyruqoğlu.
-nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər: saçar <> sağar. saçağ <>
sağac. sığıc. sığır.

oqşarı

oxşarı. 1. simanı. siməni. sımanı. səməni. bənzəri. kimi. - kişisimən: kişisi.

insansıl. 1. varı. bənzəri. kimi. sayağı. -evvarı: 1. evə oxşarı. 1. ocağlıq.
xanəvadəgi. -quzuvarı: quzu kimi. -uşaqvarı: uşağ kimi. -qadınvarı: qadın bənzəri. qızvarı: qız oxşarı.
-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.
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-nərsənin (özü olmayıb) yansısı, oxşarı: yanğ. yanğı. qalıb. ülgü. şima. şema. yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay.

oqşarlı

-yağmır (barani) oxşarlı parça: yanğso. yamğıso.

oqşaş

oxşaş. 1. oxuş. yaruş. yağuş. sezgi. 1. sıyaş. sıyğaş. sığaş. siyləş. sıylaş.

nazlaş. təltif ediş. 1. sıypaş. sıpaş. sıvaş. sıvazlayış. sevəş.
oqşatınmaq

oxşatınmaq. uytunmaq. utunmaq. uyğunmaq.

oqşatma

-bənzətmə, oxşatma əki: siman. simən. sıman. səmən. - kişisimən: kişisi. insansıl.

oqşatmaq

oxşatmaq. 1. üzə salmaq. bəzəmək. 1. uylatmaq. uyğatmaq. uyuğdurtmaq. 1.
sınıtmaq. sıynıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. bir nəyi nərsə sayağın,

sıyağın tutmuş kimi görsətmək.
-mala oxşatmaq: sığırlamaq. mal saymaq.

oqşayan

oxşayan. şiayisdə. qabili təmcid. -oxşayan işlər.

-ürək oxşayan: yalabıq. çalabıq. yalağay. alağay. yasız. yumuşaq. yubağ. yobağ.
mulayim. şəfəqətli. nərm.

-ürək oxşayan: yarıq.
oqşayasan

oxşayasan. yoğasan. toxdadasan. dərman edəsən. -qırıq könül yiyəsi, dərdi
çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.

oqşayat

oxşayat. yasıyat. təziyət. təsliyət. 1. toxdayat. oxşayıcı, yüngüllətici, təsgin

verici sözlər, işlər yapmaq. 1. ölənin yaxınlarına başsağlığı diləmə, vermə.
oqşayatlıq

oxşayatlıq. yasıyatlıq. təziyət namə. təsliyət kağazı.

oqşayıcı

-oxşayıcı, yüngüllətici, təsgin verici sözlər, işlər yapmaq: yasıyat. oxşayat. təziyət.
təsliyət. toxdayat.

oqşayıcı

oxşayıcı. oxşac. -erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac ,
sıvayan, yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək
yağlamaq, oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.

oqşoruşmaq

oxşoruşmaq. tirşovuşmaq. tirbaraşmaq. ağdaraşmaq. atbaraşmaq.

atqulaşmaq. birbirinə güllə atmaq. güllələşmək.
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oxşuncuq. qolçaq. gözəl. -quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq:
qolçaq. gözəl). (bular böyüdükdə tərsləşirlər).

oqşunmaq

oğşunmaq. oşunmaq. ovşunmaq. uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. 1. uğulmaq.

uvulmaq. oğulmaq. ovulmaq. 1. açıb töküb axdarmaq. -onun evin uğşundular
heç nə tapamadılar. -bu sorunu kim ovşuya bilər.

oqşur

- sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur: söğüt suya, qazıq qata.

oqtu

-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə.
(oxdu batar gözüvə: kor olarsan).

oqu

- sancı oxu: sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq,
həllac) çubuğu.
-oxu yaya qoymaq: saplamaq. ox gəritmək.
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.
- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.
-oxu atarkən, kirişə, çilliyə dayanan, dibindəki çatığ: sovur. sufar. sovar. sofar.
soxur.

oquc

okuc. öküc. yüküş. yüküc. çox. ağır.

-nərsəni bala bala sürtüb, çeğnəyib, oğub aparan: yeyici. yeğici. yeyəgən.
sayağan. soğayan. sovağan.
-oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq: sıyamaq. sığamaq.

oquclamaq

oğuclamaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. bağışlamaq.

ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın.

oqucu

oxucu. şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. ötücü. ötəçi.

əzgiçi. mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni.
oquq

oğuq. öğük. sıxıq. əzik. qırıq. balcıq. parcıq.
-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.
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oxuğan. 1. savadlı. savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı.

etgili. gözü açıq. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı. 1.
oxumuş. savadlı.
oqul

oğul. oba. tayfa. döl. öğə. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım.

him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş.
kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-bir kimin oğul oğladı, tör törəsi, tör tökü, tör törüş, öğ öğüş: sunğ. dəvam.
tətümmə. asar. (pey ayənd. dünbalə).

-oğul var eli öğünər, oğul var elə öğünər.
-küldən təpə olmaz, güveydən oğul. (güveydən: kürəkəndən).
-oğul oğlu: yeğən. enən. inən. doğurca. qolçağ. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl. quzun.
çavluq. çağluq. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.
- gürdək oxul: böyük mədrəsə. (gurdak: gürdək: hər nəyin irisi, yekəsi).

oqulluq

oğulluq. 1. görəgən. gözəgən. güvəgən. güvey. güveyi. güvəy. güyəv.

kürəkən. körəgən. gəv. giyev. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. damad. -giyev var
eli öğünər, giyev var elə öğünər. 1. qızlıq. sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti.

özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək.
oqulmaq

1. okulmaq. ukulmaq. oxulmaq. bəllənmək. məlum olmaq. -onun yazısı (bəxdi)
ukuldu. -onun sözü okulmamış. 1. oğulmaq. ovulmaq. uğulmaq. uvulmaq.

uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. oşunmaq. oğşunmaq. ovşunmaq. 1.
oğulmaq. dağılmaq. dağalmaq. döğülmək. 1. oxulmaq. ukulmaq. okulmaq.

bəllənmək. məlum olmaq. -onun yazısı (bəxdi) ukuldu. -onun sözü okulmamış.
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-vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq: döğülmək. -buğda döğüldü. (# toxulmaq:
vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək. -bez toxundu).

oqulmuş

-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

oqulu

-çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu.

oquma

oxuma. 1. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. əzgi. türkü (xalq mahnısı) yır. nəğmə.

1. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. ötmə. ötüş. təğənni. tərənnüm. (sarqa
(sanskirit)) .

oqumaq

oxumaq. 1. ötünmək. ötmək. sürütmək. səğitmək. səritmək. sərimək. {(>
sorudən (fars)}. sürənmək. sürünmək. 1. ukmaq. ukuşmaq. okmaq. okuşmaq.

qanmaq. düşünmək. -o işin sonun okdu: oquşdu, oxudu. -oqmamış danışan, tez
yanılar. 1. sərimək. sıramaq. 1. səyrimək. səğrimək. ötmək. 1. sayramaq.

sağramaq. səyrəmək. səyrəmək. ötmək. avaz, nəğmə söyləmək. 1. şakımaq.
sağımaq. sağrımaq. səyrimək. ötmək.
-bir yazıyı güclüklə oxumaq, seçmək, tanılamaq: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək.
saçılamaq. -gözlüksüz yaxcı görənmirəm gözüm sayırdır.

-duva oxumaq: sovsamaq. -sökələ sovsadılarda onğulmadı: (sökələ: xəsdiyə) şəfa
tapmadı.

oqumamış

oxumamış. oqmamış. düşünməmiş. -oqmamış danışan, tez yanılar. (oqmamış:
oxumamış. düşünməmiş).

oqumuş

oxumuş. oxuğan. savadlı.

oqun

oğun. oyun. yanış. yarış. salıc. vicdan. insaf.

-atsan imgəyə dəğər oxun doğrusu, bir barığa yetməz yükün oğrusu. (imgəyə:
nişana). (barığa: mənzilə). (oğrusu: əğrisi).

-oxun dibinə taxılan tük: yelək.
oqunan

-uğur, xeyir üçün oxunan dua: yarquc. yarqıc. yalquc. yalqıc. qutuc. qutac. əzaim.

oqunçu

-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən).
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oxunmaq. toxunmaq. 1. gücləmək. təpmək. saldırmaq. basqılamaq.

basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq. çapdamaq. zorlamaq. qoturmaq.
qotarmaq. dürtmək. dürtdəmək. təcavüz edmək. 1. ucranmaq. ucraşmaq.
raslanmaq. isabət edinmək.
oqunmuş

-duva oxunmuş su: tapıq suyun. mütəbərrək su. adaq su.

oquntu

oğuntu. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. qırıs.

qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
kəsmənti. xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. biçqırt.
bıçqıt. kəsəs. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.
-savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu:kəpək. kəvək (moğol) xəvəh
(moğol) kəvəl. səbus < savus.

oquntuları

-taxıl saplarının oğuntuları: sapan > saman.

oquntulu

-döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı: səbus < çapus.
kəpək ( < çəpək).

oquntusu

-başda oluşan dəri oğuntusu: səbus < çapus. kəpək ( < çəpək). qoğaq.
-nərsənin oğuntusu, xırdası: xırda. xırdağ. rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ.
səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ). - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.

oqur

oğur. 1. onğur. uğur. unğur. xoş. 1. onğur. uğur. unğur. səadət. xoşbəxlik.

yümünlük. 1. yoğur. yoruğ. qaçaq. örtülü, gizli iş.
- oğur edmək, yapmaq: oğura gəlmək: oğra gəlmək: sevişmək istəmək.

oqura

- oğura gəlmək: oğra gəlmək: oğur edmək, yapmaq: sevişmək istəmək.

oqurçul

oğurçul. oğurqul. oğraçıl. oxqul. oxçul. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors.

qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı.
qızaqul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.
oqurçulluq

oğurçulluq. oğurqulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. qontuqmaq. qoncuqmaq.

qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq.
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qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq.
şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
oqurqul

oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors.

qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı.
qızaqul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.
oqurqulluq

oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. qontuqmaq. qoncuqmaq.

qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq.
qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq.
şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.
oqurlamaq

oğurlamaq. 1. sapqınlamaq. sıpqınlamaq. sıpqıtmaq. çıpqınlamaq. çıpqtmaq.

1. çalmaq. qapqmaq. ribudən < urbamaq. vurmaq. 1. sırlatmaq. cırlatmaq. 1.
sıyıqlamaq. çalmaq. 1. uğurlamaq. gizlicə çalmaq, almaq.
-birinin saqqızın oğurlamaq: (ürəyin almaq. içindəkin, gizin, sirrin qapmaq).
usmaqlamaq.

oqurlanmaq

oğurlanmaq. 1. sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq. 1. sıyıqlanmaq. çalınmaq.

oqurlar

oğurlar. çalğar. çalar. - acığan çalğar, quduran qalxar.

oqurlu

oğurlu. oğralı. oxlu. qızaqlı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors.

qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq.
yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. şəhvətli.
oqurluq

-oğurluq edən utanmaz, üstünə gələn utanmış.

oqurluqtan

-yol çapqınından, oğurluqdan əsirdən tutulan, ələ keçən dağar yağar. (mal o
mənal): soyqa.

oqurmək

oğurmək. ovurmək. üvürmək. övürmək. ovmaq. oğmaq.

oqursaq

oğursaq. oğursuz. yoğursuz. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal.

qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz.
gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək.
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kəvzən. qısıl. kovlaş. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş.
götüqızıl. uysan. oyasa. oysal.
oqursıq

oğursıq. yoğursıq. yoğurqıt. yoğurqıt. yoxana. yoxna. az südlü, qazanclı.

oqursuz

oğursuz. oğursaq. yoğursuz. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal.

qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz.
gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək.
kəvzən. qısıl. kovlaş. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş.
götüqızıl. uysan. oyasa. oysal.
oqursuzmaq

oğursuzmaq. yoğursuzmaq. korlanmaq. qıvıcqaşmaq. kirincimək. kitincimək.

kilincimək. çitincimək.
oqurtmaq

1. oxurtmaq. yoğurmaq. yoğurtmaq. doğurmaq. doğurtmaq. səbəb, bais olmaq.
1. oğurtmaq. doğurtmaq. xırdatmaq. yağurtmaq. (# yoğunlatmaq: yumarlatmaq.
hamarlatmaq. ).

oqusamaq

oxusamaq. uksamaq. oksamaq. bəlsəmək. məlum edsəmək. -el işgilin,
çatışmazların oksayan görəvli.

oquş

oxuş. 1. sürüc. ötüş. ötmə. nəğmə. xoş səs. 1. oxşaş. yaruş. yağuş. sezgi.
-söğüş oğuş: çıpıt yoğuş. lə'nət rəhmət.

-oğuş qağuş: qohum qonşu. -. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı
qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o
həyahu) cağ cuğ}. (səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba
yığışar).

oquşlu

oğuşlu. cis olmayan. nanəcib. (# doğuşlu: cis. cis mal. nəcib).
-xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli: . sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq.
soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. - sayraq şarkıçı.

oquşmaq

1. oxuşmaq. səğrəşmək. ötüşmək. 1. uquşmaq. 1. okuşmaq. okmaq. ukmaq.
ukuşmaq. oxumaq. qanmaq. düşünmək. -o işin sonun okdu: oquşdu, oxudu. oqmamış danışan, tez yanılar.

oquşturmaq

oğuşdurmaq. oğmaq. oğalamaq. yoğurmaq. ovmaq. ovalamaq. ovuşdurmaq.
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oquşu

oxuşu. ötüşü. - quş ötüşü, oxuşu: quşçalı. quşötü.

oqutmaq

oxutmaq. dartmaq. datmaq. ötütmək.

oqutulmuş

-iri oğutulmuş nərsə: gürküt. kütgür.

oquvu

-törəş oxuvu: idman mədrəsəsi.

oquya

- düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.

oquyan

-bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.
-durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca: sərçə. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə
(fars)}. quş türü.

oquymaq

oxuymaq. 1. çağırmaq. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq.

anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. ixbar
edmək. rapor vermək. 1. yarlamaq. carlamaq. bildirmək. çağırmaq. elan
edmək.
ol

- sən öl: sən öləsən. kəsinliklə. əslən. heçin. heç vax.
- sən sən ol: sən olsan (> sən öləsən) kəsinliklə. dibindən. heç bir çağın. heççağun.
heçin.

ola

-sevmək bəlki ola bir sözdü, sevildiyin bilənlərə çox sözdü.

olacaq

-əkdiyin biçilir yarın, kəsdiyin olacaq payın.

olacaqına

olacağına. oluna . - axar axarda gedər, barıb oluna yetər.

olaqın

-bir gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün qoyulan para, nərsə:
dilbasan. boğazbasan. rüşvət.

olamaq

yolamaq. olatmaq. yonamaq. onamaq. nərsənin artığ əsgiyin gidərib yola,

düzənə qoymaq. imkan yaratmaq.
olamamaq

olanmamaq. yolamamaq. yonamamaq. onamamaq. yollanamamaq.

düzənilməmək. qoyunulmamaq. yapamamaq. edəməmək. edləməmək.
edinəməmək. -kitabsız olamam.
olamaz

-könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan:
əğri. yağu)
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- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda olamaz.
(irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan).

olana

-olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.

olanlar

-bir birikdən, birlikdən olan, olanlar: soyuzdaş. toyuzdaş. həmqatar.

olanmamaq

olamamaq. yolamamaq. yonamamaq. onamamaq. yollanamamaq.

düzənilməmək. qoyunulmamaq. yapamamaq. edəməmək. edləməmək.
edinəməmək. -kitabsız olamam.
olar

-olmaz değən yoxdu, olar değən oldu. (değən: deyilən. adlı. adlanan).

olaraq

siyə. sıya. üzrə. - maq üçün. - kəsəsiyə: kəsmiş olaraq. - öləsiyə: ölmüş
olaraq. - gedəsiyə: gedəsi olaraq. gedmək üzrə. - gələsiyə: gələsi olaraq. - tutasıya:
tutmuş olaraq. - çıxasıya: çıxmış olaraq.
-gedəsi olaraq: gedəsiyə. gedmək üzrə.

olartan

-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.

olası

bolası. olmuşsa . - baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (baryan:
gedən. keçən).

olasıtı

olasıdı. mümkündür. -(yaşam boyu biriylə daha üzləşmək çox olasıdı) . -yol
uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz üzə gələr).

olasız

-qutluqdan olasız. (qarqış).

olatmaq

yolamaq. olamaq. yonamaq. onamaq. nərsənin artığ əsgiyin gidərib yola,

düzənə qoymaq. imkan yaratmaq.
olay

-acı yoxdur dinilməsin ölümlə, olay yoxdu batılmasın ötünlə. (ötünlə: zamanla).

olayın

- olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik: sonu saymazlıq. güdə beyinlik.

olayların

-bu olayların yazışı: salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt) .

olayların

-olayların çağsıralı, tarixi düzümü: yerşik. yürşük. kronik. sürənik. sürgənik.
vəqayenamə.

olayların

-olayların tantığı: hadisələrin məntiqi. (tantığ: məntiq. lojik. istidlal. bürhan. hikmət).

olaytan

-nərsədən, bir olaydan bitinmək, qurtulmaq: savmaq. sovmaq. - bu sağaman
savdığ. (sağaman: sağ salamat. sağ aman) .
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olbiri

obiri. obri. -atsa birin sənin çün, atar səni obri çün. (çün: üçün).

olcay

-düşər, olcay, bolcay, tutu, şans, imkan vermək: üz göstərmək.

olcum

bolcum. bulcum. soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq.
qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan.
sıvaşıq. girişgən. yalpaq. yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı.
qılpçı. qıpçı. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

olçüsüz

-dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə: əsrik, kefilyə tay davranan. sərsəm <
sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm.
sərəsərpə. avara.

olqamır

1. onqamır. qut. qutca. orta böyüklükdə, sağlam olan. - hər nəyin qutcası iyi olur.
1. onqamır. sağlam. doğru. onğat. oğat. onat. keçərli. - sağlam qanıt.

olqi

-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri
var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən).

olqunlaşmamışdan

-olqunlaşmamışdan çor vurmuş ürün, hasıl:

yaxu. yanıq. -yaxu buğda. -yaxu pambığ. -sütdən yaxu: sütdən yaxu yanığ: gəriyincə
süt əmməmiş cocuğ.

olqunlaşmamışları

-canlı nələrin kiçiyi, olqunlaşmamışları,

yetməmişləri: törpə. törpü. körpə. çırpı. kiçik uşaq.

olqunlatmaq

-nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş su çəkdirtmək, qavamlatmaq,
xaşlatmaq, olqunlatmaq: tərlətmək. (> dəmlətmək). buğlatmaq.

olqunmaq

sığınmaq. bərkinmək.

olquşluq

oluşluq. sağılıq. sağlıq. sağlamlıq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik. onatlıq.
uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik.

olma

varlıq. var olma. vicud. movcudiyyət.

olmaq

-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.

olmaqa

-çox yaxşı olmağa gərək yox, yetərki yamanlığın olmasın.

olmaqın

-acı çəkmək ölməyin, dadın almaq olmağın.
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olmamış

sütül. xam. bərkiməmiş. sərtinməmiş. sınasız.

olmasaytı

-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək
vurmaz.

olmasın

sapır. çatmaz. kötü. pozuq. - ondan belə sapır iş görünməmişdi.
-nərsənin olmasın çox istəmək: sürgüt arman. arzu. -ürəyində bir sürgüt qalmasın
diyə verdi.

-olmasın iş işləmə: təkmə qılınc qılınma. (təkmə: dəğmə: hər). hər oyundan çıxma.
çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. sırtınma. üzlənmə.

olmasına

-nərsənin olmasına nədən olmaq: sürgüt.

olmastan

olmasdan. bolmasdan. -sağlığın qədrini bilgil, xəsdə bolmasdan burun, xəstəlik
yoğşunu qılğıl, ta ki ölməsdən burun, düz yerin qədrini bilgil, dərya dolmasdan burun,
gəmidə hüşyar oturqıl, burğanə gəlməsdən burun, yaşlığın qədrini bilğıl ta ulalmasdan
burun. (məxtumqlu). (burun: qabaq. ön). (yoğşunu: şükrünü). (dərya: çay. ırmaq).
(burğanə: girdabə. girdova). (yaşlığın: gəncligin). (ulalmasdan: qocalmazdan).

olmaz

-olmaz değən yoxdu, olar değən oldu. (değən: deyilən. adlı. adlanan).

-ayrılıq ondan acı, olmaz ölüm əlacı.
-gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.
olmazlıq

uymazlıq. puşluq. boşluq. bihudəlik.

olmaztı

-olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.

olmuq

imkan.

olmuqanmaq

imkan yaranmaq. mümkün olmaq.

olmuqatmaq

imkan yaratmaq. imkan vermək.

olmuqlar

imkanlar.

olmuqlartır

imkanlardır.

olmuqsuz

imkansız.

olmuqsuzluq

imkansızlıq.

olmuqsuzun

qeyri mümkün.
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bolası. olası. - baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (baryan: gedən.
keçən).

olmuyasi

- yoxdu işgil danışıqla çözülə olmuyasi.

olsan

- sən olsan (> sən öləsən). sən sən ol. kəsinliklə. dibindən. heç bir çağın. heççağun.
heçin.

olsayti

-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydi ana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin).

olsun

-sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya. (sirnəşibsin: dadanıbsın).

olsunlar

-xoşbax olsunlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}.
-sağ olsunlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}. səlamət olsunlar.

olta

-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

oltaşlı

oldaşlı. 1. boldaşlı. boluş. boloş. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı.

qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli.
göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı. qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı.
yonqalı. yonqallı. boylu. boyqalı. heykəlli. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun.
vicudlu. vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac. 1. təhəmtən <
tökmə tən. qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü.
oltu

-olmaz değən yoxdu, olar değən oldu. (değən: deyilən. adlı. adlanan).

oltuqan

-tuğ, top biçimli olduğan bu adı almış: soğan. toğan. tuğan. ( < tuğ: düğmə. girdə).

oltuqca

olduqca. əslən. -əslən gözlənmədik. sap sanağanmaz. tamamən qeyri mütəvəqqe'
tərzdə.
-olduqca gözləndik:sap sanağanlı.

oltuqu

-nərsəni olduğu yerdən dışar çıxartmaq, çəkdirmək: savurtmaq. - arxa dişlərin
hamısın savurtmuş.
-nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq: savırmaq. sovırmaq. çevirmək.
devdirmək. döndürmək. nərsənin yolun dəğişmək. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş
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atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.
-olduğu amaca tutuşmamaq: savılamaq. sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq.
soytalçılamaq. saypamaq. sapyamaq. sapmaq. caymaq.
-olduğu dəngəni, təaadülü itirmək: salpanmaq.
-olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. səs
səmiri kəsilmək.
-olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq: üz çevirmək. nərsədən darılıb
qayğınmaq. tutulmaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. qırcıqmaq. sıxılmaq.
qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 <
qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}.
-olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək: qurumsuramaq. qurumsıramaq.
qurumsürəmək.
-olduğu yerindən, orundan az tərpəşən: yatlın.

-olduğu durumdan kötülüyə üz tutmaq: yenğsəmək. yensəmək.
oltuqun

-həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran: həmməşə bahar.
göyçağay. göycəğay. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
-kölə olduğun qanamayan, ərklik nədir qanmaz.
-quruğun, olduğun təsbit etdirmək: quruşlandırmaq.

oltuqunta

-olduğunda güclü nərsə: dolğun. -ətə dolğun. -dolğun yemək: vitaminlə dolu
yemək.

oltuquntan

olduğundan. məmulundan. -olduğundan (məmulundan) artığına yüklənmiş
görəv, iş, vergi, nərsə: təpir. tabur. təpgir. tapqur.
-qabaqkından, olduğundan artıq iti, acıraq: tərsinmək. tərs gəlmək. geri dönmək.
qaytanmaq. -başlı yaranı qaşısan tərsinər. -sönəgən odu pülədikcə tərsinər. -onu
bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək.

oltuqunu

-neçə nərsədən oluşan hər nəyin olduğunu yaraşdıran, düzəldən gərəkli
tikələrdən hər biri: uzuv. üzüv. ( < uzmaq. uzumaq). quruq. orqan.
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-dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara:
fürsət). (ara güdəndə fürsəttələb).

oltumu

oldumu. yamu. -gedərsən, yamu.

olub

-nə olub: nə ötürdü. nə xəbərdi. -nə ötürdü belə hammız tıxışmısız. (tıxışmaq: kip kip
yığışmaq, dolumaq).

olubta

-hər kəs olma, özkəs olubda yaşa. (özkəs: şəxs. şəxsiyət).

oluq

sırt. sırıt. iv. yarıq.

olum

yaşam . -ölümdən qoxsan, istəyin kimi olum yap. (olum : yaşam)
-kündə yansa tüstələr, ölüm olum üstələr
-olum ağ boya, ölüm qarası, bir evrəndir ekiz arası
-ölüm bitmir oluma, olum bitmiş ölümə. (bitmiş : təslim olmuş)
- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda olamaz.
(irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan).

oluma

-ölüm bitmir oluma, olum bitmiş ölümə. (bitmiş : təslim olmuş).

olumlu

sevik. sevşik. çəkşik. simpatik. səmpatik.

olumluq

durmuş. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri,
evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam
yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş.
yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

oluna

oluna. olacağına . - axar axarda gedər, barıb oluna yetər.

olunmasına

-olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə: silik. bayağı. kortol.
kortul. qara nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.

oluntuqu

-duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer: sinə. siynə. dil. (del) .

olur

düşür. gözəl. yaraq. yaxar.

oluruna

-oluruna, axışına vermək, ötürmək: sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq.
saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq.
ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək.
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qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev
eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

oluş

diriş. yaşam. həyat. -qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).

oluşan

-oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).

oluşat

1. doğal. təbii. 1. yaradılış. yaratma. yaratı. doğa. salıq. təbiət.

oluşlu

oyuşlu. oyluşlu. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı.
sağlam. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.

oluşluq

olquşluq. sağılıq. sağlıq. sağlamlıq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik. onatlıq.
uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik.

oluşun

-axışın, gedişin, oluşun tutmaq.

-bir oluşun, gedişin yavaşlığın bildirir: süzələşmək. -bir yerimə var, bir yügürmə, bir
də süzələşmə var.

oluşuntan

-nərsənin oluşundan, qımıldamasından oluşan cızıq, iz, xədd: yörüngə. -ox, top,
gəzəgən yörüngəsi.

omit

{(omid (fars)} < umut. uymut. ümüd. ümid. küyman. güman. gümən. gözlənti.
bəklənti.

omqurqa

onqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik.
onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.

omuzlamaq

- quyruğu omuzlamaq: quyruğun qısmaq: quyruq çevirmək: ürküb qaçmaq,
çəkilmək.
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omuzdan. çiğindən. -gənəlliklə çiğindən , at eşşəyin üstündən aşırılan iki taylı
tobra: yanğaq. yenğək. çuxal. çuval.

on

-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).

ona

onğa. ana. ənə. nənə. uma.
- nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq:siyrə yapmaq. sirə
yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan). bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin
görməyinə sürəli gedmək.

-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən)
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
- nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq:siyrə yapmaq. sirə
yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan). bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin
görməyinə sürəli gedmək.
-yuxuya batan qalxdı, ona dalsınan batdı! (yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya
vurmaq).

onaqi

-sayqı bəslə dəğər verənə, yox onaki sayqı dilənə!.

-varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min
utana.
onamaq

1. yonamaq. yolamaq. olamaq. olatmaq. nərsənin artığ əsgiyin gidərib yola,
düzənə qoymaq. imkan yaratmaq. 1. onaylamaq. yatmaq. bolsanmaq.
qonaylamaq. qonlamaq. qonamaq. danğlamaq. tutunmaq. qəbul edmək.
yarınmaq. yarşınmaq. salınmaq. salğınmaq. razı olmaq. -siz bu işə özünüz
yatdınızmı, ya ki yatdırdılar.
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yonamamaq. yolamamaq. olamamaq. olanmamaq. yollanamamaq.

düzənilməmək. qoyunulmamaq. yapamamaq. edəməmək. edləməmək.
edinəməmək. -kitabsız olamam.
onar

onur. tapaqan. tapanaq. tap. tapaq.

-onar duşmanı. onur duşmanı. dəğər duşmanı. dəğrən duşmanı. örtün duşmanı.
donan duşmanı. şərəf duşmanı.

-onar evli: onurlu. onur evli. onarlı. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. qıyıtlı.
qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük. örtünlü.
örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.

onarın

-onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq: kiçitmək. bulamaq.
bulaşdırmaq. bələşdirmək. salaqlamaq. çalaqlamaq. ləkələmək.

onarına

-onarına, onrasına toxunmaq, keçmək, dəğmək: şərəfinə, namasuna dəğmək.

onarlı

onurlu. onur evli. onar evli. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. qıyıtlı.
qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük.
örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.

onarmaq

sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək.
dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq.
önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq.
ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o
demək deyir ki onadın.

onarsız

onrası qırıq, pozuq.

onart

onat. onğat. oğat. doğru. oxru. yoğru. uyqun. uyar. uyan. oğart. doğart. yalığ.
salığ. sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın. yalığca. salığın.
salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik).

onat

1. dəng. uyqun. 1. onart. onğat. oğat. doğru. oxru. yoğru. uyqun. uyar. uyan.
oğart. doğart. yalığ. salığ. sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın.
yalğın. yalığca. salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik).
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1. sağı. sağlam. səhih. doğru. gün. iyi. uyqun. gərçək. gerçək. 1. onğat. oğat.
sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. iyi. güclü. daynaq.
dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. 1. onğat.
oğat. sağlam. doğru. keçərli. olqamır. onqamır. - sağlam qanıt.
onatın

( < onatmaq) oratın ( < oratmaq). yaratın. ürətin. örətin. bədii. orijinal.

onatlı

sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu.
oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.

onatlıq

sağılıq. sağlıq. sağlamlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik.
uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik.

onayız

-tanrı onayız olsun: tanrı dayağız olsun tanrı razı olsun.

onaylamaq

1. yaxşılamaq. yaxşılatmaq. övmək. yoğmaq. 1. yarıtlamaq. yarıtmaq. islah
edmək. -suçları yarıtmadı. 1. onamaq. yatmaq. bolsanmaq. qonaylamaq.
qonlamaq. qonamaq. danğlamaq. tutunmaq. qəbul edmək. yarınmaq.
yarşınmaq. salınmaq. salğınmaq. razı olmaq. -siz bu işə özünüz yatdınızmı, ya ki
yatdırdılar. 1. uyqulamaq. doğrulamaq. doğralamaq. doğramaq. duğramaq.

tənfiz, infaz edmək. 1. sırıtmaq. güclətmək. doyrutmaq. doyurutmaq.
təqviyətləmək. - sınıq duvarı sırıtlamaq gərək.
-olan nərsəni onaylamaq, təsdiqləmək, tə'yidləmək: sırıtmaq. tanımaq. tanaymaq.

onaymamaq

-heç nəyi onaymamaq: yamanzınmaq. yamansınmaq. çıpıtsınmaq. hər nəyi kötü, pis
görmək, saymaq.

onq

onğ. önğ. sağ. sağlam. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi.

güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
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sağqal.
-onq olsun. uğr olsun. xoş ayaq olsun. ayağlı olsun.
onqa

onğa. ona. ana. ənə. nənə. uma.
-onqa başlasın: xeyrə gedsin.

onqamır

1. olqamır. qut. qutca. orta böyüklükdə, sağlam olan. - hər nəyin qutcası iyi olur.
1. olqamır. sağlam. doğru. onğat. oğat. onat. keçərli. - sağlam qanıt.

onqat

onğat. 1. oğat. onat. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc.

iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal. 1. oğat. onat. sağlam. doğru. keçərli. olqamır. onqamır. - sağlam qanıt.
1. oğat. onat. onart. doğru. oxru. yoğru. uyqun. uyar. uyan. oğart. doğart. yalığ.
salığ. sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın. yalığca. salığın.
salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik).

onqatmaq

onğatmaq. onğutmaq. dəngitmək. uyarlatmaq. uyarıtmaq. uyqunlatmaq.

onqay

qolay. -onğay olsun : qolay olsun. uğurlu.

onqul

-onğul ayaq: yüngül ayaq. ayağlı. udum. qutum. xoş qədəm. mubarək.

onqulmadı

onğulmadı. şəfa tapmadı. -sökələ sovsadılarda onğulmadı: (sökələ: xəsdiyə) şəfa
tapmadı. (sovsamaq: vird, duva oxumaq).

onqun

yağlı. bərəktli. -yağlı olsun.

onqur

onğur. 1. oğur. uğur. unğur. xoş. 1. oğur. uğur. unğur. səadət. xoşbəxlik.

yümünlük. 1. uyğur. unyğur. doğru.
onqura

qonqura. onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik,
bərk tutduran gəmik. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. güpənin qırılsın.

-onqura, fəqərat sümüyü: yarın. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). tiriz.
onqurqa

omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk tutduran
gəmik. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. güpənin qırılsın.
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onqutmaq

onğutmaq. onğatmaq. dəngitmək. uyarlatmaq. uyarıtmaq. uyqunlatmaq.

onrası

-onrası qırıq, pozuq: onarsız.

onrasına

-onarına, onrasına toxunmaq, keçmək, dəğmək: şərəfinə, namasuna dəğmək.
toxunmaq.

onta

onda. yondaq. ondaq. yonta. usda. çəpər.

ontaq

ondaq. yondaq. onda. yonta. usda. çəpər.

ontan

-bir baş dərin, yeddisi ondan derin.
-ayrılıq ondan acı, olmaz ölüm əlacı.
-quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.

-yalan olmuş yamanların yamanı, ondan betər yalanlığı dananı.
ontuc

onduc. yonduc. dülgər dəzgahı.

onu

-hər kimdə var öncəlik, sevsən onu gözdə tut. (öncəlik: bəğəni. tərcih).

onun

- onun bəxt ulduzu söndü: onun qutu ötündü, uçundu.
- onun qutu ötündü, uçundu: onun bəxt ulduzu söndü.

onur

onar. tapaqan. tapanaq. tap. tapaq.

-onur duşmanı: onar duşmanı. dəğər duşmanı. dəğrən duşmanı. örtün duşmanı.
donan duşmanı. şərəf duşmanı.

-onur evli: onurlu. onarlı. onar evli. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. qıyıtlı.
qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük. örtünlü.
örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.

onurlu

onur evli. onarlı. onar evli. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. qıyıtlı.
qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük.
örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.

onurun

-onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq: kiçitmək. bulamaq.
bulaşdırmaq. bələşdirmək. salaqlamaq. çalaqlamaq. ləkələmək.

opmaq

hopmaq. sormaq. somurmaq. (içəri sürmək) sorumaq. sorğamaq. əmmək.

opraq

opraq. köhnə. -opraq yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan: sadaqdan. ox qabından).
(yay: kaman). {donuna baxma, tininə (içinə) bax}).
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opdurmaq. hopdurmaq. {(içəri sürmək) soratmaq. somurtmaq. sorutmaq.

əmdirmək. -gücün, biliyin soramaq}.
opulmaq

hopulmaq. soralmaq. somrulmaq. (içəri sürülmək) sorumaq. əmilmək.

ora

-malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi: sart. sarıt.
-ora bura, hər yana baş çəkən, baş soxan: sürsürük. sürsünük. > sümsük.
ləğzəndə. ləğzan. sülügən. sülük. avara avara dolanan. vırnığan.

-dilək hara yuvaq ora. (yuvaq: mənzil).
orab

-orab türmək: türmək. türdəkləmək. dürməkləmək. bükmək. lülələmək. burmaq. tümər dürmək: tumar yığmaq.

orac

-durac orac: saysana. hesab kitab. ölçübiç. qıyrat. qıyrac. qıyran.

oraclı

-durac oraclı: saysanalı. hesab kitablı. ölçübiçli. qıyratlı. qıyraclı. qıyranlı.

oraq

-böyük oraq: tırpan. sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq).
-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən).

oran

1. orantı. sarqış. təqarun. şəbahət. (qiyas) nisbət. tənasüb. 1. orun. nisbət.
yüzdə dər səd. reyt. - doğuş orun: başlığa (cəmiyyətə) görə doğum oranı, nisbəti.
1. ortan. taxıntı. bağıntı. dəğinti. nisbət. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc.
tapığ. dəngə. nisbət. -tapuğu saxlamaq çoxda qolay değil.

oranı

nisbəti. - başlığa (cəmiyyətə) görə doğum oranı, nisbəti: doğuş orun. (oran: orun.
nisbət. yüzdə dər səd. reyt).

oranış

törnüş. tədvin. -bu kitabın törnüşü çox sürdü. {türünmək: torunmaq. hörənmək.
(oranmaq) tədvin edmək}.

oranlamatan

- işə uydurmadan, oranlamadan, qatmadan yalnızca söyləmək: sözünü edmək.

oranmaq

hörənmək. torunmaq. (türünmək) tədvin edmək. -bu kitabın törnüşü (oranışı) çox
sürdü.

orantan

-bir orandan, mərkəzdən yaymaq: saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis).

orantı

1. oran. sarqış. təqarun. şəbahət. (qiyas) nisbət. tənasüb. 1. ornat. sova. sava.
(temperament). dəngə. dənək. sınaş. tinaş. tinəş. akord. muvazinə.
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oraşıq

orşıq. yaxlaşıq. təqribi. təqribən.

oratın

( < oratmaq). 1. onatın ( < onatmaq) yaratın. ürətin. örətin. bədii. orijinal. 1.
örətin. dikə duran. ayağ üsdü. - ərincək örətin uyur, yatıp işsər. : təmbəl ayağda
yuxlar, yataqda işləmək duyğusunda olur.

orçın

-orçın toyran (toğran) özəl yer, durum: bağral. sektör ( < sekarri (sək <> kəs)
kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. belt.
bölək. bilok. band. zon. rejyon.

orənq

orəng (fars) < orunğ. səkir > sərik. kürsü. sərir. təxt.

orqınmaq

urqınmaq. vurqınmaq. şişinmək. qurqınmaq.

orqulmaq

-orqulmaq urqalmaq: ütülmək. dərilmək. -tarlası ütülüb, tarığı döğülüb.

ornat

orantı. sova. sava. (temperament). dəngə. dənək. sınaş. tinaş. tinəş. akord.

muvazinə.
ornuntan

-yerindən, ornundan, gücündən olmuş, yıxılmış: . küsgün. çökgün. çöşgün. gənclik küsgünü.

orşıq

oraşıq. yaxlaşıq. təqribi. təqribən.

orta

-burda orda sağumaq, böylə olmaz yaşamaq. (sağumaq: sağımaq. yaşamaq.
durmaq. gün keçirmək).
-orta böyüklükdə, sağlam olan: qut. qutca. olqamır. onqamır. - hər nəyin qutcası iyi
olur.
-harda aş, orda baş.

-yayın orta ayı: uluğ ay. hər nəyi bolluğ çağı.
-dal orta: lap orta. (dal: lap. tay. eynən).
-harda aş, orda baş.
-orda burda, aralarda sürünən: sürüngəc. -evi yığışdırmasan sürüngəc əlindən
təprəşmək olmaz.

-tam orta: dənğ. dəng. -küçələrin dənğlərində qənov çəkiblər.
ortaç

ordaç. ordubaşı. süyüçü. süybaşı. subaşı. subəyi. subay. qoşunçu. ləşgər,

artıc, arteş başı. sipəh salar. arteşbod.
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ordağ. 1. urdanğ. mark. 1. urdanğ. amac. hədəf. 1. urdanğ. mərz. hədd. 1.
urdanğ. təvəccüh. 1. urdanğ. xal döğmə. 1. yardağ. şərik. əlbir. həmdəst.

-əzançı, əfəndiyə qazançı. (müəzzin imama ortaq).
-bilim insanlığın ortaq değeridir. (bayram özdemir)
-əş dediyin dərdə sevincə ortaq, yaman günündə yartaq
-ortağ olmaq: ara salmaq.

ortaqçı

- sıraçı ortaqçı: sıraçı qatılan. nobətçi iştiraqçı. (sıraçı: nobətçi. girvəc. girəvçi.
novbətçi).

ortaqlı

-ortaqlı yük dəh düşməz. (dəh : dəngəli. miyzanlı).

ortaqlıq

-ortaqlıq, şəriklik, əlbirlik, həmdəslik edmək: yardağmaq.

ortaqlıqta

-birbiriylə ortağlıqda, barışda, qonşuluqda yaşamaq: sığışmaq.

ortalamaq

sarıtmaq. mahasirə edmək. -dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq,
bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq, mahasirə edmək: . sağır. səğir. - sağır av: savır av:
avları çevrələyib bir ortaya savırıb, qoğub tutma, avlamaq.

ortalaş

təavün.

ortalaşa

təavüni.

ortalatmaq

sərgiləmək. sərgəmək. göstərmək. sunmaq. tutuzmaq. təşhir edmək. göstəriş
yapmaq. numayişə, səhnəyə qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq. tutuzlamaq.
düşrütmək. təqdim edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək. çıxartmaq.

ortam

-əlverişli ortam, qısnaq, qasnaq, quşağ, şərayit: tav.
-işlələnəcək nərsə üçün gərərkli olan bəlirli ortam, quşağ, şərayit: (tutam. hal.
qıvam): tav.

ortan

oran. taxıntı. bağıntı. dəğinti. nisbət.
-ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama: yalıman. yalmanı.

ortancı

-bir yerin ortancı bölümü: bur. (yör: yörə: sürə. bir yerdə aşağı baş. -yörə
əğləşməyin, buyurun törəyə). tör. törə. dur. sura. sədr. bir yerdə yuxarı baş.

ortası

- çillənin ortası: sap çillə. (sap: lap) .

ortası

-ortası dəlik bir nəyin çevrəsinə sarılan tel, sap: dövələ. dövlə. tövlə.
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-dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin sağlayan çubuğ:
dəğirman çübəyi. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,
ox, mil).

-bir nərsəni iki yandan ortasına alıb duran iki nərsə: yanyanaq. yanağ yanağa.
yanyana. -qapı ağzında iki ağac yanyanağ durudu. -xanla iki kişi yanyanağ gəlirdilər.
-yol üzəri yanyanağ ağaclar tikilmişdir.
-qalı ortasına salınan çəggi, nəxşə: sığdıq.
-piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli
bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.

ortasınta

-çatı ortasında boş qoyulan qat: sərə qət. (sərəqət). sala qat. (salaqat). sərəqət. salaqatda quş yuva qurub.
-çatı ortasında boş qoyulan qat: salaqat (sala qat). sərə qət. - salaqatda quş yuva
qurub.
-suyun dal ortasında. (dal: lap. tay. eynən).

ortasıntan

-fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ, ox, mil: sübək. süvək. çübək. dəğirman çübəyi: dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin
sağlayan çubuğ. ( -dəğirman tüvəyi, dibəyi: dəğirmanın üst daşının yarı ortasına
taxılın, bu daşın dönməsin sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.

ortatan

-ortadan qaldırmaq: rəf, dəf, bərtərəf edmək. qırağ edmək. təpmək. təpdəmək.
təpdərmək. səptəmək. səptərmək. saldarmaq. çəptəmək. çəptərmək. çapdamaq.
çapdarmaq. yanlamaq.

-ortadan qaldırmaq: süpürmək.
-ortadan savılmış, qaldırılmış: savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) .

ortaya

araya. alana. medana. -ortaya, araya, alana, meydana çıxmaq, bəlirmək:
yənmək.

-{dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən
yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti yağında gör)}. -dənğsizdə dəğirman
durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə).

-ortaya qoy: tanıt. açıqla. -tanıtmadı. -tanıt baxalım. -tanıtmasan ağrıvı, çəkən
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olmaz qayğıvı. -tanıtdıran tanışdı, tanıtmayan azışdı.

-ortaya qoyaraq: üsdə. tikişu. öndül qoyaraq. (bərsəre bord o baxt). -altınlaşu
oynadım: qızıl üsdə. -pulaşu oynadım: pul üsdə. -atlaşu oynadım: at üsdə.

-soru, məsələ kimi ortaya qoymaq: sorutmaq. gündəmə, güncələ gətirmək.
aktuallaşdırmaq.
-birdən birə ortaya çıxan: sapşınan
-birdən birə ortaya çıxış: sapşınış.
-birdən birə ortaya çıxmaq: sapşınmaq. sapşınışmaq.

ortqun

ortğun. ütgün. biçin. -əkində (səpində. sabanda. şuxumda) sandırış (düşünmə.
təfəggür. hesab kitab) olsa, örtgündə ortuş (irtiş. odlaşma, uruşma) olmaz.

ortu

ordu. süyü. sür. su. qoşun. ləşgər. artıc. arteş.

-qoşun, ordu çəkmək: süyüləmək. sürüləmək. suyulamaq.
ortubaşı

ordubaşı. ordaç. süyüçü. süybaşı. subaşı. subəyi. subay. qoşunçu. ləşgər,

artıc, arteş başı. sipəh salar. arteşbod.
ortun

xərmən. -sığac işi irməz, ortun təpmək. (işi irməz: işi değil). (təpmək: döğmək).
(sərçə işi değil xərmən döğmək). (sığac: sındılac. sığdılac. ötücü quş çeşiti).

ortuş

1. irtiş. odlaşma. uruşma. -əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz. (əkində:
səpində. sabanda. şuxumda) (sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (örtgün:
ütgün. ortğun. biçin). 1. yartıq. şərik.

-əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz. (əkində: səpində. sabanda. şuxumda)
(sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma). (örtgün:
ütgün. ortğun. biçin).

oruc

qoruc. oyuc. qoyuc. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. kürcək. kürnəc.
kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab.

orun

1. oran. nisbət. yüzdə dər səd. reyt. - doğuş orun: başlığa (cəmiyyətə) görə
doğum oranı, nisbəti. 1. orun. orunğ. təxt.
- orun salmaq: (1. yer, yatağ salmaq. 1. yerin bərkitmək. yerləşmək).

-iki nərsənin qoğşağı, ayrıldığı yer, orun: yarıq.
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orunq

orunğ . 1. > orəng səkir > sərik. kürsü. sərir. təxt. 1. orun. təxt.

oruntan

yerindən. -olduğu yerindən, orundan az tərpəşən: yatlın.

osturmaq

osdurmaq. 1. əldən ötürmək. uçğunmaq. əldən vermək, bıraxmaq. itirmək. uçğunub hələ üstünədə gülümsür. 1. yan çəkmək. qırağın çəkmək. əldən

qoymaq. ötürmək. -onun sözünə yan çəkmək neynəsin.
oşçilər

-oşçilər soyuzu. (soyuz: toyuz. birlik. birsaplıq. ittihad. ittifaq).

oşunmaq

oğşunmaq. ovşunmaq. uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. 1. uğulmaq. uvulmaq.

oğulmaq. ovulmaq. 1. açıb töküb axdarmaq. -onun evin uğşundular heç nə
tapamadılar. -bu sorunu kim ovşuya bilər.

ot

1. od. yanış. yalbış. çalbış. tutuş. alov. -çalbışa düşmüş: odlanmış.
-od püsgürən dağ: yanar dağ.
-təpilirsə saman gözǝ, od vurma samanlığa. (bitinə qızan, donun yaxmaz). (soxulursa
çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə).

-söylər aşıq: -od olursan, samanın, gül olursan, tikənin, su olursan, çayın ollam, hər
nə desən oyun ollam.

-hər bir od ötünlə sönür, hər bir yara ötünlə yarur. (yarur: sağalır). (ötünlə:
zamanla).

-od uçuran: od keçirən, söndürən.
-uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa (yaşalsa. ıslansa) odun, od qalmaz.
(uçmaq: sönmək).

-şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib çöndərərək
pişirmək: tovuşmaq. tavuşmaq. kabab çəkmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab
edmək.

-dal ot: gülsüz ot. (dal: lüt. boş. çıplaq).
-könlüm içrə tamdıran od, kimdir ol. (tamdırmaq: < yandırmaq. yaxdırmaq.
odaşdırmaq).

-od, kürə körüyü: sürək.
-od yağdırmaq: oda, oxa tutmaq.
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-ot çeşiti. çaqqal boğan: kal yemiş.

-ot tapılı: ot yığını. (tapıl: tapul yığın. oturum. qalağ).
-od söndürən, keçirdən: yanqın uçuş.
-alovlu od: yandu > təndir. {> tündər (fars)}. tamdu.
-tikanlı ot çeşiti: yartikan.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.
-şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək. sixləmək.
şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.
- bu ot onu sağdurar. (sağdurmaq. sağatmaq. düzəltmək. iyilətmək. yarqıtmaq.
yarqutmaq. şəfa vermək).
-çaxmağ daşından od almağ üçün çəlik tikəsi: savul.
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan
dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.
-güzdə bitən ot gövərənti: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq.
payzalıq. payzatıq.
-pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc,
vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.
-odlu, ot püsgürən, volkanik topraq: küyrəz. küyvəz. küysəv.
-od quşağı: od bölgəsi. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon).
-od, köz, kül kürəyi: kürəğiş.
-qurumuş od: sarğan ( < sarı).

ota

dərman. -qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ qarışığından yapılan
ota, dərman: yağlıqara. -yağlıqara türkəçara otadır.

-nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş su çəkdirtmək, qavamlatmaq,
xaşlatmaq, olqunlatmaq: tərlətmək. (> dəmlətmək). buğlatmaq.

-oda suya qarşı olan örtük: yaxu.
-oda, oxa tutmaq: od yağdırmaq.
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-otaçılıqda boğazı yoxlamaq üçün dili aşağı basan kiçik çöb: dilbasan.
boğazbasan.

otaq

otağ. saldığ.
-yeraltı otaq, kovaq: salkova. saltava < sərdaba > sərdabə.
-bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq: taxın. taxma. daxma.
qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım
xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

-yapı altına yerləşən yer altı otaq: yarquştaq. yarpuştaq. > xərpiştə.
otaqı

-araba otağı, sığnağı: quruluq.
-araba, faytun otağı. saldığ.
-yatma otağı: uyuq. uyluq.

otaqın

-evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat: kürsü. kürsi. qursı. altı boş səggi.
-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

otaqlı

-bir ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman: ocağ. təkgül. təkgil. təkil. yalın. birəl.

-dörd ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev: dördül. dördəl. dörgül. dörgil. dörgəl.
-üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev: üçəl. üçül. üçgül. üçgil. üçgəl.
otalama

otama. sağaltı. sağaltım. dərmanlama. çatırtma. dərman, əlac edmə. tədavi.

otalı

- bir odalı pətək, apartman. apartuman. quşluq.

otalıcmaq

odalıcmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalışmaq. qızışmaq. qızqınmaq.

sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq.
qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək.
gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq.
gurcumaq.
otalışmaq

odalışmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. qızışmaq. qızqınmaq.

sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq.
qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək.
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gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq.
gurcumaq.
otalmaq

odalmaq. odanmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq.

ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.
otalucmaq

odalucmaq. odaluqmaq. odalıcmaq. odalışmaq. qızışmaq. qızqınmaq.

sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq.
qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək.
gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq.
gurcumaq.
otaluqmaq

odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. qızışmaq. qızqınmaq.

sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq.
qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək.
gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq.
gurcumaq.
otama

otalama. sağaltı. sağaltım. dərmanlama. çatırtma. dərman, əlac edmə. tədavi.

otamaq

odamaq. odlamaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək.

küydürmək. alışdırmaq. sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq.
tutuşdurmaq. yaxmaq.
otanıq

odanıq. odşaq. odşıq. odnaq. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors.

qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq.
yaxşıq. yaxqış. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
otanmaq

odanmaq. 1. odalmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq.

ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək. 1.
odlanmaq. alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

qızışınmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək.
küydürünmək.
otarı

sıy. sığ. yalam. yalama. hörüş. hörünc. örüş. örünc. rüşvət.

otarıçı

sıyçı. sığçı. yalamçı. yalamaçı. hörüşçü. hörünçü. örüşçü. rüşvətçi. rüşvətxor.

otarmaq

hörütləmək. hörələmək. kisələmək. sıylamaq. sığlamaq. saylamaq. yalatmaq.
yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək.

otası

dərmanlıq. -yemişi fındıq boyda olan otası bitgi adı: topalaq.

otaştırmaq

odaşdırmaq. tamdırmaq < yandırmaq. yaxdırmaq. -könlüm içrə tamdıran od,
kimdir ol.

otca

odca. umsu. umus. umca. suley. sövey. əzöy. elsöy. sevimli. oğşala. ovşala.

duzlu. qırışmal. naz. şirin. -umsu cocuq özün istədər.
otçu

odçu. odlayan. acıdan. acıtğan. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu.

tutuşduran. yaxıcı. yaxan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.
küydürücü.
otlaq

otlağ. sürə.

otlaqta

-ağulda oğlaq doğsa, otlağda otu biter.

otlamaq

1. odlamaq. odamaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək.
küydürmək. alışdırmaq. sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq.
tutuşdurmaq. yaxmaq. 1. odlamaq. salmaq. patlatmaq. - bomb salmaq. - top
salmaq. 1. yemləmək < yenləmək. ( < yemək. yenmək).
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.

otlanmaq

odlanmaq. 1. odanmaq. alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq.

yaxışmaq. qızışınmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq.
küycənmək. küydürünmək. 1. yanmaq. yalmaq.
otlantı

-bir iğnə düşdü samanlığa, odlandı saman onu tapmağa.

otlar

-otlar out: tutular tutusu. dərmanlar dərmanı. (tutu: tusu. (düşük) dərman. əlac. çara.
çarar. yarar. şəfa).
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odlaşma. ortuş. irtiş. uruşma. -əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz.
(əkində: səpində. sabanda. şuxumda) (sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab)
(örtgün: ütgün. ortğun. biçin).

otlayan

odlayan. odçu. acıdan. acıtğan. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu.

tutuşduran. yaxıcı. yaxan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.
küydürücü.
otlayıcı

odlayıcı. oducu. yandırıcı. möhtəriqə.

otlu

1. odlu. çalbışlı. yalbışlı. tutuşlu. yanışlı. alovlu. -çalbışlı soluq. 1. odlu. təpən.
gur. iti. şədid. salşıq. çalşıq. tutac. tutaş. qərarlı. əzmli. inad. 1. odlu. yanğır.
yanğur. sərt. acğır. qart. rəhmsiz. -yanğır ürək. 1. odlu. dişli. uclu. öclü. iğnəli.
toxcanlı. toxnaqlı. sızatan. kəsgin. acı. yaxıcı. (əziyyətli. əzablı. sarqıçlı. sarqıslı.
rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar. müzhik. nişdar).
- odlu salac: çaxma.
-yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə
uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq.
sürətgir.
-odlu, ot püsgürən, volkanik topraq: küyrəz. küyvəz. küysəv.

otnaq

odnaq. odşaq. odşıq. odanıq. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors.

qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq.
yaxşıq. yaxqış. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
otracaq

-çarpı qıçlı otracaq: çarpaya < çalpaya.

otraq

-qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu) otrağ: soğat. soxat.
sorğat. çökət. qoçan.
-otraq edib, qonub qalxmaq: düşlənmək. dincəlmək. dinişmək. toxdanmaq. aram
tutmaq. bir işdə ara vermək.

-yəhərin oturduğu ağac otraq: yəhərlik. əkərlik. yəhərduruq.
otraqlı

tutuqlu. tutqun. 1. müqim. sakin. 1. məfluc.
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1. düşək. döşək. 1. oturuq. dolbat. tuğbat. salıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi, təntənəli
davranış. təşrifat.

otruqsuz

otrumsuz. oturuqsuz. oturumsuz. tutuzuqsuz. tutşuqsuz. tuştuqsuz. dolbatsız.
tuğbatsız. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi.

otruqsuz

otrumsuz. oturuqsuz. oturumsuz. tutuzuqsuz. tutşuqsuz. tuştuqsuz. dolbatsız.
tuğbatsız. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi.

otsava

odsava. salğa. salav. güllələmə. oxlama. tirbaran.

otsuz

-otsuz, bitgisiz olub torpaqlıq yer: topurğan. -topurğanda av olmaz.

otşaq

odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors.

qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq.
yaxşıq. yaxqış. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
otşıq

odşıq. odşaq. odanıq. odnaq. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors.

qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq.
yaxşıq. yaxqış. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
ottan

oddan. -qazan oddan küyər, kişi dildən. (küyər : yanar). (kişi: adam).

ottu

-daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm, bir xoş salığdan
yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).

ottur

oddur. tavdır. -çaxmağı yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır, dayan İnce
Memed dayan, şimdi direnecek çağdır. (tavdır: oddur).

otu

dərmanı. - quş palaz otu: difdiri otu, dərmanı. quş palazı: difdiri.
-dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay.
kovzey. kövrəz. kövərəz.
-odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. közgü.
- quzu otu: boymadərən.

-çoğanotu: savınotu. savınçiçəyi.
-ısırğan out: sancağotu.
-bihuşluq darısı, out: sağış. anestezi.
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-ağulda oğlaq doğsa, otlağda otu biter.

-odu yaldıranda var, yatıranda. (yaltırmaq: yeldirmək. yelləmək. itimək).
-üh var yardırır odu, üh var söndürür onu. (üh: püh. püf). (ühləmək: pühləmək.
püfləmək).

-otlar otu. tutular tutusu. dərmanlar dərmanı. (tutu: tusu. (düşük) dərman. əlac. çara.
çarar. yarar. şəfa).

-atom bombu dağ yarar, sevgi odu dağlayar.
otuc

ütüc. dürtgüc. dürtüc. mühərrik. motor.

otucu

oducu. odlayıcı. yandırıcı. möhtəriqə.

otum

- qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə.

otun

odun. yarcağ. çarcağ.

-odun parçası: yarmaca. yarmaça. yarılmış odun, ağac.
-uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa (yaşalsa. ıslansa) odun, od qalmaz.
(uçmaq: sönmək).
-ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. dəmir siğ. - ağac siğ.
-odun almaq: sindirmək. üzsütmək. söndürmək. günün almaq. islatmaq. oturtmaq.
-üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).
-odun alovlu yanması: gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq.
- sel gətirmiş odun: salıntı ağac. - salıntı salqı: verilmiş sorağ, xəbər.
-kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə. (qay: pis).

otunluq

-kəsiləcək, qurumuş, odunluq ağac: yatır. -bu bağda yatırlıq ağac yoxdu.

otunu

odunu. -qazanı, qazanan asmış, odunu toplayan yaxmış.

-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən).
-qazaş edən qazan assın, odun yığan ocaq yaxsın.
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-ağır otur batman gəz. (batman gəz: uçma. düşün. farqına var. xəyallara dalma).

-ər odur yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya (yağılaya: düşmənlik edə). (yarılaya:
dosluq edə).

-batman otur yüngül qalx.
-tanrı odur içdən doğa içə hopa.
-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən: dönük
verərək. dövr vuraraq)
-yanan odur, kəndi başan kül olma. (yanan odursa, sən niyə bəs kül olursan).

oturacaq

-yol arası dinlənmə, oturma üçün qoyulan dikəl, oturacaq: yola daşı.

oturacaqı

-dişlərin oturacağı sümük: yanğaq. yanaq. -yanğaq pozulsa diş qalmaz.

oturaq

yatalaq. zəmingir.
-ana oturağ, dəfdər: kütük. kötük. oturğaq. saltıq. səbt, əsnad dəfdəri.
- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.

oturaqlı

kürsülü. dayanıqlı. durnaqlı. durnuqlı. sağlam.

oturamaz

-yerində oturamaz duruma gəlmək: yellənmək.

oturan

-bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım:
yengə. -ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. -yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası,
yengə var qada salası.
-güclü olan dincəlməz, dinc oturan yorğunmaz.
-gövdəyə oturan geyim: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. daramdurul. yerinə tam
düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan.

oturqa

kütük. kötük. kəsilən ağacdan yerdə qalan bölüm.

oturqaq

oturğaq. 1. kütüklük. kötüklük. kötük. saltıq. səbt, əsnad güdüsü, idarəsi.

dəfdəri kolli səbt. 1. kütük. kötük. ana oturağ, dəfdər. saltıq. səbt, əsnad
dəfdəri.
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-yol arası dinlənmə, oturma üçün qoyulan dikəl, oturacaq: yola daşı.

-dalı, geri oturma: təpgi. təpgü. geriləmə. infial.
-dibə oturma: tortulaşma. çökəlmə. təhnişini. risub edmə.
oturmaq

1. (təhnişin)sınğmaq. batmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq. gömülmək.
basınmaq. çökmək. boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1. sığınmaq.
yatmaq. durqunaqmaq. durqonaqmaq. durqunaqlanmaq. iqamət edmək.
-üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik
saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə.
-çiğnində oturmaq: yelkəsinə minib almaq. başına çıxmaq. birini üstələyib
əlaltılamaq.

-türmədə oturmaq, yatmaq.
-uzun oturmaq: sal oturmaq. salınıb oturmaq. yatarsı oturmaq.
-dal oturmaq: dalzınmaq.
-dalı, geri oturmaq: təpgitmək ( < təpmək: itmək). geriləmək. infiala uğratmaq.
-heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturmaq: ucqaşmaq. uçqaşmaq.
oturmalıq

-nərsənin altına soxulan, qoyulan dayağlıq, payağlıq, oturmalıq, kürsülük, tikə:
soxul. sox. -dirəyin soxulun çəksən, çatı özü düşər.

oturtmaq

sindirmək. üzsütmək. söndürmək. odun almaq. günün almaq. islatmaq.
-heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturtmaq: ucqaşdırmaq. uçqaşdırmaq. -atım
uçqaşdırmaz.
-nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer: singir. sınğır. sinğıc.
nərsə üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı.

oturttuqu

-qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum. lovlova. lovla. elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı.
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-qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu) otrağ: soğat. soxat.
sorğat. çökət. qoçan.
-yəhərin oturduğu ağac otraq: yəhərlik. əkərlik. yəhərduruq.

oturub

-oturub qalmaq: yasdanmaq.
-yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən):
səmirgin.
-mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan.

oturuq

otruq. dolbat. tuğbat. salıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi, təntənəli davranış. təşrifat.

oturuqsuz

oturumsuz. otruqsuz. otrumsuz. tutuzuqsuz. tutşuqsuz. tuştuqsuz. dolbatsız.
tuğbatsız. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi.

oturulan

-üstünə oturulan kütük: küskən. kütgən. köskən. çöşgən.
-üzərində oturulan, tapınan (namaz qılınan) yayqı: saçığ. saçqı. (yerə saçılıb,
yıyılan) səccadə.
-yasınıb üzərində oturulan bölüm: yayağ. yaya. yayıv. göt. -yayağı kiriş tutmur ki. bir yayıvı çək oyana.

oturum

tapul. tapıl. yığın. qalağ. -ot tapılı: ot yığını.

oturumlarta

-oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.

oturumlu

-uyqun, uyarlı, oturumlu olmaq, düşmək: sığmaq.

oturumsuz

oturuqsuz. otruqsuz. otrumsuz. tutuzuqsuz. tutşuqsuz. tuştuqsuz. dolbatsız.
tuğbatsız. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi.

otururqən

-yatırkən baş altına qoyulan, otururkən söykəncək kimi işlənən yastıq, mitəkgə:
yasıq. yastıq.

ov

-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı)
- ov üçün quş uçurtmaq: ova quş salmaq.
-keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova. (sağrulur: sanğulur. ılqımlanır. xiyala
gəlir). (ova: ağa. təliyə).
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1. yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}. bozqır. dalaz. (qumluq) bayır.
qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı) yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş.
(kövşən. kovşan). 1. düzlük. yayla.
-təkiz ova: {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}düz ova: təkiz qəcər: istep.
-təkiz ova: > takuva: bozqır. istep. (təkiz: gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. açıq aşqar
olan).

-boş, susuz ova, çöl: yalov. çalov. şoran topraq, çoraq.
- ova quş salmaq: ov üçün quş uçurtmaq.
-düz ova, çöl: səhra. (> sərdəşt (fars)}. sardaş. sərdəş.
-keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova. (sağrulur: sanğulur. ılqımlanır. xiyala
gəlir). (ova: ağa. təliyə).

ovac

oğac. yuğac. yuvac. yıxac. ovma, oğma maşını. paltar yuğan. paltar maşını.

ovaq

-ovaq təvək: uşaq oğaq.

ovalamaq

yoğurmaq. ovmaq. ovuşdurmaq. oğmaq. oğalamaq. oğuşdurmaq.

ovat

ovad > abad. -qızmar ayın istisi, ovad yerin tüstüsünə söz olmaz. (qızmar ayın:
yayın).

ovc

ucğur. ucur. əla dərəcə.

ovcu

-ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol bilər. (tav tov: yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə.
məkr).

ovcusu

-quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi: sivingir > süyüngür. sunğur. şunqar.

ovçu

səncər. sancar. qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş. qartal.
-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı).

ovlaq

ovlağ. qovlağ. qovşaq. dəğrəş. dərgəş. dərnək. dəğnək. birikiş. bir yerə yığılış.

toplanış. -yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir. -ərənlər
dəğrəşi. -qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar.

ovlamaq

torlamaq. tora salmaq. kovlamaq. (kov > qul zədən (fars)}.

ovma

oğma. yoğruq. yoğurma. masaj.
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ovmac

oğmac. yoğmac. undan yapılan şorba.

ovmaq

1. oğmaq. üvürmək. övürmək. ovurmək. oğurmək. 1. yoğurmaq. ovalamaq.
ovuşdurmaq. oğmaq. oğalamaq. oğuşdurmaq.

ovruqlara

-ovruqlara, ovurlara, çuxurlara quynıqlara, toplanan qar: . güvtük. gürdüc. güvtüklər daha əriməmiş.

ovsar

1. salğar. yüyən. noxda. cilov. qənaət. (qayda. usul. idarə). - özüvə güman,
salğarlı dolan. 1. yolar. yular. qılov. cilov. mahar.
- ovsar, dizgin bıraxmaq: cilov salbamaq. (salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs
ötürmək).

ovsarı

-ovsarı qırıq: ovsarsız. sapsaq > sampaq. quduz. sərkeş.

ovsarlamaq

tutmaq. durdurtmaq. durdutmaq. saxlağmaq. cilovlamaq. bükütləmək.
bükütmək. önləmək. (baz daştən). -gülməkdən özümü güclə tutdum. -saçaq
başda əlivi tut, ağız aşdın dilivi tut.

ovsarlıyasan

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq
təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

ovsarsız

ovsarı qırıq. sapsaq > sampaq. quduz. sərkeş.

ovsunçu

caduçu. yalvaçı. yalvan. yelvəçi. yelvən. sehrçi. alğan. -alğan onun özü, dolun ay
yüzi, yardı mənim ürək.

ovsunçu

yadaçı. caduçu. cadugər.

ovsunlamaq

tutuğmaq. tutğunmaq. cadulanmaq.

ovşala

oğşala. umsu. umus. umca. odca. suley. sövey. əzöy. elsöy. sevimli. duzlu.

qırışmal. naz. şirin. -umsu cocuq özün istədər.
ovşunmaq

oşunmaq. oğşunmaq. uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. 1. uğulmaq. uvulmaq.

oğulmaq. ovulmaq. 1. açıb töküb axdarmaq. -onun evin uğşundular heç nə
tapamadılar. -bu sorunu kim ovşuya bilər.
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- ovuc ovuc. avuc avuc. güpül güpül. gürül gürül. gurul gurul. bol bol. bolaq bolaq.
qolaç qolaç. kürək kürək.

ovul

-ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol bilər. (tav tov: yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə.
məkr).

ovulmaq

oğulmaq. uğulmaq. uvulmaq. uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. oşunmaq.
oğşunmaq. ovşunmaq.

ovuna

-qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş: səncər. sancar. ovçu. qartal.

ovurlara

-ovruqlara, ovurlara, çuxurlara quynıqlara, toplanan qar: . güvtük. gürdüc. güvtüklər daha əriməmiş.

ovurmək

oğurmək. üvürmək. övürmək. ovmaq. oğmaq.

ovuşturmaq

ovuşdurmaq. yoğurmaq. ovmaq. ovalamaq. oğmaq. oğalamaq. oğuşdurmaq.

ovutmaq

avutmaq. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq.

sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək.
siğətləmək. təsəlli vermək.
oy

1. rəy. -yarqıda verilmiş yanlış oy, rəy: töküz. tökəz. 1. uy. san. fikir.

-bir dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək: sürmək. sürümək.
düzmək. düzümək. sızılamaq. seziləmək. düzələmək. doğrulamaq. həmahəng edmək.

-birinin, bir nərsənin oy usun, için, fikrin arayıb öğrəşmək: usmaqlamaq. içləmək.
içinləmək. oyalamaq.
-oy başından keçirmək: savurmaq. xiyyallanmaq. - o çağları bir kərədə olsun belə
savurma.
-oy vermək: saçımaq. seçmək. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. dalqıtmaq. fərq
edmək. ayırmaq. görmək. qolay bəğənməmək.

oya

-nərsəni kiçik daşlarla, sırma, oya ilə sarğayıb bəzəmək: törtələmək. dövdələmək.

oyaq

qaralama. daraq. darlağ. dərlək. dərik. pırojə. pılan. tasarı. tasarım. taslağ.
düzənək. biçənək. bitənək. betənək.
-tutqun aldın, qul satma, yağun oyaq, sən yatma: əsirivi qul kimi satma, düşmənin
oyaxdı, dur yatma.
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quruşdurmaq. salışdırtmaq. qoyuşdurmaq. darağlatmaq. daraşdırmaq.
dərşitmək. dərişlətmək. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün axşama dək
çalışmamı qurmuşdum.

oyaqtı

-əsirivi qul kimi satma, düşmənin oyaxdı, dur yatma: tutqun aldın, qul satma,
yağun oyaq, sən yatma.

oyalama

-yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz: quş tuttu.

oyalamaq

usmaqlamaq. içləmək. içinləmək. birinin, bir nərsənin oy usun, için, fikrin
arayıb öğrəşmək.
- sözlə başın qatmaq, oyalamaq. sözə tutmaq.

oyalanmaq

1. savqallamaq. boşuna çağ keçirtmək. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. diqqət
edmək. özənmək. bıraxmamaq. baxmaq. 1. səğirtilənmək. səkirtilənmək.
siyirtilənmək. səyirtilənmək. avara avara gəzmək. qurddalanmaq. - bir iş
görmədən səğirtilənmək.
-boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək:
sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sürülüb səriklənmək.
-işdə oyalanmaq: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq. qındırdamaq.
gəvşinmək. təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

oyalı

uyalı. işlənmiş (güllü, bəzəkli, naxışlı) yəmşək, çərqət.

oyalmaq

utanmaq. usanmaq. qısanmaq. içə çəkilmək. çəkinmək. üşənmək. üzənmək.
(# qusanmaq: dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq).

oyan

öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. əkit. əğit. uyarı. oyarı.
öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən hissə
almaq.

-oyan buyana salınıb sərinmək: yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək.
dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. səndələmək.
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sərgəkləmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük
sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

oyanı

oyanık. uyan. uyanık. uyarı. oyarı. ibrət. öğüt. əkit. əğit. öğrəncə. qavranca.

yavanca. dərs.
oyanıq

1. açığgöz. uçuş. uçma. çapıq. zirəng. 1. oyanık. oyanı. uyan. uyanık. uyarı.
oyarı. ibrət. öğüt. əkit. əğit. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. 1. sak. öznə.
özənli. diqqətli. - sak ol: gözlə. diqqət ed. - örən sak kimsə: çox özənli, diqqətli
olan. 1. sırvağ. huşlu. umursuk. umursaq. tetiz. diqqətli olan. - sırvağ ol.

-oyanıq, yarıq, xəbərdar, amadə, hazir durmaq: didik durmaq. titik durmaq.
oyanma

-hər bir səsə oyanma: quş yuxusu. yüngül yuxu. yüngülcə yatma.

oyanmaq

-bir nədənlə yuxusu qarışıb, yuxudan olmaq, oyanmaq: ötdəklənmək.
quşqulanmaq. quşq olmaq.

oyanmamış

-yuxudan tam oyanmamış: yuxulu. yuxulu kimi davranan. təmbəl. yasamal. yasmal.
yasdar. (yassar). yasar. -yasmal qılığ.

oyanmısan

-qanmısan, bacarmısan, qayğılısan oyanmısan?.

oyantıran

-kiçik, sevimli, yaxış oyandıran cocuq: quzucuq.

oyantırmayan

-ilgi oyandırmayan: silik. özən, umur, diqqət çəkməyən.

oyaraq

-axan nərsənin oyaraq bıraxdığı yarıq, arx, iz: yar ( < yarmaq.

oyarı

1. sağış. təzəkkür. hüşdar. ixtar. 1. uyarı. oyan. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək.
öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. əkit. əğit. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs.
ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən hissə almaq.

oyarımaq

sağışdırmaq. sağındırmaq. təzəkkür, ixtar, hüşdarlıq vermək.

oyasa

oysal. uysan. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq.
qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir.
kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. gəvir.
kəvir. qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan.
korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
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-yazı oyasız: sıyırqa. sırqav. sıdırqa. tək rəng. boydaş. sadə. nəxşəsiz. - sırqa
gəzləmə, parça.

oyatmaq

-bir sezini, ehsası oyatmaq: sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək.
sıpqıtmaq. hiss etdirmək. anlatmaq. qandırmaq.

oyqal

oyulqama. oyulqaş. oylaş. sezgi. seziş. sezmə. alqılama. alqı.

oyqalamaq

oylamaq. yavanlamaq. qavranlamaq. öğrənmək. əzbərləmək.

oyqalatmaq

oyqatmaq. oylatmaq. gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq. söyləmək.
anlatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək. körükləmək. çapdamaq. sürşütmək.
təşviq edmək) açığlatmaq. izah edmək. iləri sürmək.

oyqatmaq

oyqalatmaq. oylatmaq. gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq. söyləmək.
anlatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək. körükləmək. çapdamaq. sürşütmək.
təşviq edmək) açığlatmaq. izah edmək. iləri sürmək.

oyqıslıq

oyqursuzluq. oyuğsuzluq. tanağsızlıq. tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq.
tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}. sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq.
sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq. aqahsızlıq.

oyqşama

oyxşama. oxşama. sığaş. sıyğaş. sıypaş. (> sipas (fars) sepas (fars)}.

sıvazlama. sıyvazlama.
oyqunmaq

yarınmaq. yartınmaq. yağınmaq. yağtınmaq. yarımaq. yağımaq. yağtımaq.
yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. ışıqlanmaq. tanışmaq. tanğışmaq. bidar,
münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq.

oyqur

tanal. tansa. tanşa > aşna > aşina (fars)}. tanğa. tanığa. tanğal. sanğal. sanal.
sınğal. sınal. sınac. sınaş. aqah.

oyquran

oyqurğan. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan. yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc. yarqıc.

yanıdan. yanıtqıc. aydınladan. ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal.
münəvvər, aqah edən. qəndil.
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oyqurğan. oyquran. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan. yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc.

yarqıc. yanıdan. yanıtqıc. aydınladan. ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan.
tandal. münəvvər, aqah edən. qəndil.
oyqurluq

1. sezgi. aqahi. 1. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu.
sıpqış. dəryaft. fərasat. aqahi. dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. oyquru. savır. savrı.
çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bildiri. tandırı. tanırı. huşdar.
ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq >
aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq.

sınaşlıq.
oyqurmaq

oyqutmaq. yarıtmaq. yağıtmaq. yağtıtmaq. yarqıtmaq. yanıtmaq. yandırtmaq.
aydınlatmaq. ışıqlatmaq. tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq.
münəvvər, aqah edmək.

oyqursuzluq

oyuğsuzluq. oyqıslıq. tanağsızlıq. tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq. tanşızlıq >
aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}. sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq.
sınacsızlıq. sınaşsızlıq. aqahsızlıq.

oyquru

oyqurluq. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bildiri.
tandırı. tanırı. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq.
tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq. sanallıq.

sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.
oyqutmaq

oyqurmaq. yarıtmaq. yağıtmaq. yağtıtmaq. yarqıtmaq. yanıtmaq. yandırtmaq.
aydınlatmaq. ışıqlatmaq. tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq.
münəvvər, aqah edmək.

oyla

oyla. düşün . -söyləməz ön sonun oyla. (oyla: düşün). -söyləməzdən ön dibin oyla.

oylaq

sırıc. not. qısa yazı. andağ. yaddaşd.
-oylaq, not, yaddaş kağazı: andağıq. sudarıq ( < tutarıq). kütül. küt. küsül. küs. çütül.
çüt. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.

oylamaq

oyqalamaq. yavanlamaq. qavranlamaq. öğrənmək. əzbərləmək.
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-birlikdə dil ağız verib, oylanıb savlanıb (düşünüb ilhamlanıb), gəzişib dolaşmaq:
uçraşmaq. -ərkək dişi ucraşar.

oylaş

oyqal. oyulqama. oyulqaş. sezgi. seziş. sezmə. alqılama. alqı.

oylatmaq

oyqalatmaq. oyqatmaq. gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq. söyləmək.
anlatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək. körükləmək. çapdamaq. sürşütmək.
təşviq edmək) açığlatmaq. izah edmək. iləri sürmək.

oylu

oyutan. oytun. oyutay. didik. titik. tetik. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan.
ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı.

oylum

oyum. sığrım. sığırım. sığırdım. həcm.

oyluşlu

oyuşlu. oluşlu. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı.
sağlam. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.

oyma

1. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq)
sıxul. boy. qəbilə. əşirə. 1. yonağ. həgg. həkg. kəndə. -yonaq yazı: qazılara
oluşan yazı. həkqaqlıq olunmuş xət. 1. kütöy. buruq (dad) gəs. mor. - kütöy alma.

-rəngi tez uçan çap, oyma parça: sövəbasma. (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli
olmayan nərsə). -sövə yaş: keçəri yaşam.

oymaq

1. aymaq. el. boy. obağ. qovm. tibir. tübür. tübər ( < top) təbar. (tribe (ingilis)
tayfa. qəbilə. əşirə. 1. öğür. oyur. üs. tüs. təməl. kök. əsas. 1. yonmaq.
yonamaq. yonatmaq. həgg (həkg) edmək. kəndə karlıq edmək. -başıva yona bu
sözü. -daşa yonmaq: daşa yazmaq. -suya yonmaq: buza yonmaq: boşuna işləmək.
-su oyulmaz, buz oyular: su yonulmaz, buz yonular: su ilə buz bir öznədən
(maddədən yapılsada, durumuna (moqeiyyətinə) görə dəğişik olasılar (imkanlar) əldə
olunur. dəğişik biçimin, formun başqa özəllikləridə var.
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oymazmaq

uçurlamaq. aymazmaq. mulahizə edməmək.

oynaçı

oynaqçı. yozan. ozan. şakaçı.

oynaq

oynağ. 1. sarsık. salsık. çalsıq. çağlağ. mütəhərrik. 1. sarsaq. salsaq. titrek.

dəngəsiz. dəğişgən. lax. güvənilməz. qərarsız. istiqrarsız. mütəzəlzil. sübatsız.
1. sürtük. hobba. cıf.
-çox oynaq, şuluğ: sapdadurmaz. ipə sapa gəlməz.

oynaqan

-cəhrə kimi oynağan aracları durdurmaq, tikitmək üçün ayağlıq: tapan. topan ( <
daban). yastan. yasta. asta.
-sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə: salvac. salvaz. sallab.

oynaqçı

oynaçı. yozan. ozan. şakaçı.

oynamaq

1. canlandırmaq. ifa edmək. 1. yalbınmaq. yelpinmək. çalxınmaq. talbanmaq.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. 1. silkinişmək. ırqanmaq. yırqanmaq.
çalxanmaq. sallanmaq. 1. sallanmaq. sallamaq. rəqs edmək. dans edmək.
-yerindən oynamaq: sırpınmaq. sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq.
sirpənmək. sürpünmək. bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək.

oynamayan

-yerindən oynamayan: köskötük. küskütük. qasqatı.

oynanmaq

(sağa sola, alta üsdə) titrənmək. çalxanmaq. təprənmək. silkənmək. silpənmək.
səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq.

oynar

-yazda çalan qışda oynar. (çalan: çalışan).

oynatan

oynadan. responsır.

oynatıq

-bir sürə oynadıq. (sürə: nərsənin bir bölümü, bir dövrü, bir dizisi. vahid. term. kurs).

oynatıqları

-uşaqların birbiri üstündən atlayaraq oynadıqları oyun: göyərçin tavlası. (tavla:
tovla. taqla. mallaq).

oynatmaq

1. salbamaq. sambamaq. samlamaq. sallamaq. - hər nə dededim salbadı başın.
1. sallatmaq. rəqs etdirtmək. 1. döndərmək. qaldırmaq. çöndərmək. fırlatma.
təprətmək. hərəkət vermək.
-dilin çıxarıb sallamaq, oynatmaq: yalsamaq.
-ağır nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq: küsümək. kösgümək. çökgütmək.
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küsgütmək. kösgütmək. köşgütmək.
-özün oynatmaq: silkinmək. yeriyərək nazlanmaq, qırcanmaq.

oynayan

siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. sallanan. səkingən. səkgən.
titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal.
sələv. sələğ. salağ.

oysa

tüstə. tütsə. tüstü. (düd < tutmaq). tuxsa. tıxsa. büksə. qussə.

oysal

oyasa. uysan. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq.
qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir.
kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. gəvir.
kəvir. qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan.
korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.

oysalanmaq

sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq.
tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü). qussələnmək.
könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq.

oysalatmaq

tutullamaq. tutdurmaq. qussələtmək. (# tullamaq: boşaltmaq. açmaq. şənlətmək).

oysalı

1. sıtqalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli ( < düd: tüstü) munğlu.
darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü. 1. qussəli. - (qussəli) ürək. sıxıq
ürək: (sıxıq: boğuq).

oysar

yalağ. çanağı. govun. kovun. kövün. 1. çalasər. 1. əl üz yuma üçün dəlikli daş,

kaşı qab. dəsşuyi. 1. qorun. tökülən bulağın sıçramaması üçün altına qoyulan
çuxur, dəlikli daş.
oysasız

səvigil. səpigil. tasasız. qaysız. munğsız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz.
tütsəsiz ( < düd: tüstü). qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

oysunqmaq

oysunğmaq. oysunmaq. uşuqmaq. ərsinləmək. arzınlamaq. arzulamaq.

öznəmək. könülləmək. könlünə, meylinə düşmək. nərsə üçün darıxmaq.
həvəslənmək. -ölkəyə qayıtmağı uşuqdum.
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oysunğmaq. uşuqmaq. ərsinləmək. arzınlamaq. arzulamaq. öznəmək.

könülləmək. könlünə, meylinə düşmək. nərsə üçün darıxmaq. həvəslənmək. ölkəyə qayıtmağı uşuqdum.

oytun

oyutan. oyutay. oylu. didik. titik. tetik. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan.
ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı.

oyu

fikri. -oyu (fikri) dağınıq olan, huşu başında olmayan kimsə: saçğın. saçığın.
-bir duyu, oyu ilə tam sarılmaq, koralmaq: bir nərsiyə dəlircəsinə qapılıb, başqa
nəsəni görməmək. təpginmək. təpəlləşmək. obsedə olmaq.

-inanc başlayında, usluq susar, oyu gidər. (usluq: məqulluq).
oyuc

qoyuc. oruc. qoruc. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. kürcək. kürnəc.
kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab.

oyuq

dəriz. açıq. dəlik. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş.
kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq.
-kərpiçlərin aralıqların, nərsənin oyuq, açıq, dəliklərin tutmaq: dərizləmək.
-nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış:silmə. silim. salma.
salım. (korniş).
-selin açdığı yatağ, oyuq: selqın. selqon.
-içdən yuvarlaq oyuq olan: güvbəz. gövbəz. govbaz. kövsək. (#gümbəz. gömbəz.
gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan)
-qaraoyuq: qaraqu. qaraqu. qaraquyu. (qu: quy: quyu) qaraquyu. siyahçal.

oyuqsuzluq

oyuğsuzluq. oyqursuzluq. oyqıslıq. tanağsızlıq. tanığsızlıq. tanalsızlıq.

tansızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}. sanağsızlıq. sanalsızlıq.
sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq. aqahsızlıq.
oyuqu

-suyu axıb, göz oyuğu sökük, boş qalmış görməz göz: soqur < suyqur. sökür.
korqu.

oyuqun

oyuğun. cumasın. qəbrin. -yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun cumasın.
(cumasın: oyuğun. qəbrin) (yavqar: yavlıq. amansız. quduz. qırıcı. rəhmsiz).
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-su oyulmaz, buz oyular. (su yonulmaz, buz yonular). {su ilə buz bir öznədən
(maddədən yapılsada, durumuna (moqeiyyətinə) görə dəğişik olasılar (imkanlar) əldə
olunur. dəğişik biçimin, formun başqa özəllikləridə var}.

oyulqama

oyqal. oyulqaş. oylaş. sezgi. seziş. sezmə. alqılama. alqı.

oyulqaş

oyqal. oyulqama. oylaş. sezgi. seziş. sezmə. alqılama. alqı.

oyulmaz

-su oyulmaz, buz oyular. (su yonulmaz, buz yonular). {su ilə buz bir öznədən
(maddədən yapılsada, durumuna (moqeiyyətinə) görə dəğişik olasılar (imkanlar) əldə
olunur. dəğişik biçimin, formun başqa özəllikləridə var}.

oyum

oylum. sığrım. sığırım. sığırdım. həcm.

oyumlu

sınlı. sınığ. sinik. sinli. tutarlı. həcmli.
-çuxur, oyumlu qab: singir. sınğır. sinğıc.
- oyumlu qab: sığarıq idiş. sığarlı idiş. zərfiyyətli qab.

oyumuna

-nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer: singir. sınğır. sinğıc.
nərsə üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı.

oyun

1. dal. çal. kələk. hilə. 1. oğun. yanış. yarış. salıc. vicdan. insaf. 1. fikrin. -oyun,
fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişdirmək: yalotunmaq. yalotlanmaq. çaloylanmaq.
quşoylanmaq. 1. rəqs. -oyun (rəqs) havası: sallama. 1. öğün. qurun. vax. zaman. geç qurun: bevax. gec. gey. - quruna vasil olmaq: qocalmaq. ölmək. qərn (ərəb):
yaş. zaman. yüzlük. xronos (yunan) : karyos (yunan) : zaman. - tarda (ispan): axşam.
- sal oyun: uzun oyun. (sal:uzun).

-oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən: yalotu. çaloyu. quşoy. çalbacay. səlbə.
-ona güvənilməz, çaloyun biridir. -çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. -bu
səlbəlik sənin başıvı çalar bir gün.

-birinin oyun, düşüncəsin etgiliyərək aldatmaq, başına şirə yaxmaq:
usmaqlamaq.

-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.
-sevgi oyun. -vurulmuş kim, vuran kim, alınmış kim, alan kimdir bəllənməz.
-söylər aşıq: -od olursan, samanın, gül olursan, tikənin, su olursan, çayın ollam, hər
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nə desən oyun ollam.

-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.
-uşaqların birbiri üstündən atlayaraq oynadıqları oyun: göyərçin tavlası. (tavla:
tovla. taqla. mallaq).
-oyun göstərən: sərgiçi. oyunçu. numayişçi. aktor. bazigər.
-sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.

oyuna

-bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.

oyuncaqı

-rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı:sallama sapan.

oyuncan

-yeralma soğan badımcan, səni sevərəm doyuncan.

oyunçaq

-qaçan yapraq ağacdan, yel əsiyə oyunçaq.

oyunçu

sərgiçi. oyun göstərən. numayişçi. aktor. bazigər.

oyunluqa

- oyunluğa salmaq: şuxluğa qoymaq.

oyunmaq

sağınmaq. düşünmək. - uyğu (iygi) sağınmaq: kölün iyi tutmaq. iyilik, yaxcı niyyət
diləmək. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə düşünmək.

oyuntan

-hər oyundan çıxma: təkmə qılınc qılınma. (təkmə: dəğmə: hər). olmasın iş işləmə.
çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. sırtınma. üzlənmə.

oyuntusu

-su oyuntusu: supüçüyü. subiçiyi.

oyununta

-(aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq: sıxqa. >
sikkə. sikgə. səqqə. - səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş.

oyur

öğür. oymaq. üs. tüs. təməl. kök. əsas.

oyuşlu

oyluşlu. oluşlu. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı.
sağlam. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu.
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oytun. oyutay. oylu. didik. titik. tetik. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan.
ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı.

oyutay

oyutan. oytun. oylu. didik. titik. tetik. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan.
ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı.

ozan

ağzan. çançan. çox danışan kimsə. söz körüyü. (savt (sovt) (ərəb) : səs).

ozan

yozan. 1. oynaqçı. oynaçı. şakaçı. 1. gözəl, dadlı sözlü, danışan.

ozanlamaq

yozanlamaq. 1. tasarısız, bədahətən söyləmək. 1. köksüz, dayaqsız danışmaq.

özündən qoşmaq, çıxartmaq.
öbür

-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq) .
-öbür, gizli üzün göstərmək: təri çevirmək.

öbürü

-bu yox öbürü: sonkisi. sonkusu . - sonkusun versəz yaxcı olur. - sonkisi gün:
sonkusu gün: yarın yox obiri gün.

öc

sınğı. çınğı. kin. - sınğısın çıxarmaq: öcün almaq.
-öc, kin bağlamaq: öcrəşilmək
-öc, intiqam cicişməsi: quyruq acısı.
-öc almanın güclü yolu başarı, səndə başarı, öclüvü qırar. (qırar: üzər).

-öc tutmaq, bəsləmək: kin davşırmaq. (davşırmaq: devşirmək. dəğşirmək.
toplamaq).

öcəşqən

öcəşgən. yağıtan. tağıtğan. düşmənlik edən.

öcəşliq

öcəşlik. öcətlik. öcütlük. öcüşlük. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış.

qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc.
tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ, sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş.
qarşı gəlmə. qarşınış. çəlişlik. muxalifət. ziddilik.
öcət

1. sıymınc. sıymıc. sıynac. sıyağan. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. üzlü. dirəgən.
ləcuc. 1. tərs. sıxqa. > sikkə. sikgə. səqqə. gözçaxardan. inad. - səqqəlik
eləmə.

öcətlə

nifrətlə. - öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq: sıyqırıb salmaq.
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öcətlik. öcütlük. öcəşlik. öcüşlük. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış.

qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc.
tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ, sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş.
qarşı gəlmə. qarşınış. çəlişlik. muxalifət. ziddilik.
öcətliq

öcətliq. sıymıclıq. sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq. sırtığlıq.

sürbetlik. sırbitlik. simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. səmacət. ləcacət.
öclü

1. barışmaz. muxalif. qarşıt. xəsm. düşman. 1. uclu. dişli. iğnəli. toxcanlı.
toxnaqlı. sızatan. kəsgin. odlu. acı. yaxıcı. (əziyyətli. sarqıçlı. sarqıslı. əzablı.
rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar. müzhik. nişdar).

öclüvü

-öc almanın güclü yolu başarı, səndə başarı, öclüvü qırar. (qırar: üzər).

öcrəşilmək

öc, kin bağlamaq.

öcüq

öcük. ösük. səğə. budağ. sürcə. sürc. sorca. sorc. surca. surc. yürcə. yürc.

öcün

- öcün almaq: sınğısın çıxarmaq.

öcür

ocur. şolay. solay.

öcürqi

-öcürki görünür: sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. sırtqı. üzdən. duruğun. durğurun.
zahirən.

öcüşlüq

öcüşlük. öcətlik. öcütlük. öcəşlik. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış.

qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc.
tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ, sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş.
qarşı gəlmə. qarşınış. çəlişlik. muxalifət. ziddilik.
öcütlüq

öcütlük. öcətlik. öcəşlik. öcüşlük. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış.

qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc.
tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ, sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş.
qarşı gəlmə. qarşınış. çəlişlik. muxalifət. ziddilik.
öçəq

öçək. ötək. sarqın. əsməkli. yelintili hava.

öçər

-qonaq köçər durmaz, yaxcı (yaman) keçər qalmaz.
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öfgə. sıtma. ısıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. isinmə. isiniş. qızım. qızınış.

acılıq. hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .
öfqəli

-öfgəli kimsədən: hisbağırdan. -küpə gopdan, gözüacdan, his bağırdan ıraq. (küpə:
qurralı. məğrur. kibirli. mütəkəbbir) (gopdan: lovğadan).

öfqəni

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

öfqətib

-qızdırıb, öfgədib hayqırtmaq, bağırtmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək.

öfqəyə

-öfgəyə qapılma: hirsivi yen. (yen!: üstələ!).

öfqəylə

-qızqınlıqla, öfgəylə hayqırıb bağırmaq: kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək.
gürgəmək. küprəmək. köprəmək.

öfləm

övləm. özləm. ötləm. öpləm. ökləm. yenğ. yenis. həsrət. iti rəğbət.

öfləmək

övləmək. özləmək. ötləmək. öpləmək. ökləmək. yenğəmək. yenğimək.
yenğişmək. həsrət çəkmək.

öq

öğ. oğ. oğlan. turkok. turkoğ. tuxum. tohum. {turkok. turkuk. turkluk. türk köklük.
turkoğulluk. turzkadelik}.

-bir kimin oğul oğladı, tör törəsi, tör tökü, tör törüş, öğ öğüş: sunğ. dəvam.
tətümmə. asar. (pey ayənd. dünbalə).

öqə

öğə. döl. oba. tayfa. oğul. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım.

him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş.
kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
öqən

öğən. 1. çağ. zaman. -öğləyə yaxın olan çağ, öğən, zaman: qocaquşluq. 1. #
söğən.
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öqənc

öğənc. öğəş. övənc. övünc. övüş. öğünc. öğüş.

öqəntirə

öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. oyan. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. əkit. əğit. uyarı.

oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən
hissə almaq.

öqəş

öğəş. öğənc. övənc. övünc. övüş. öğünc. öğüş.

öqqünmək

öggünmək. peşman olmaq. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq. yazığınmaq.

qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus yemək.
söfürmək. ah çəkmək. iç çəkmək. için dartmaq. həsrət yemək. diriğ edmək.
öqlə

-danla (səhərlə) öğlə arası:quşluq.

öqləm

ökləm. özləm. ötləm. öpləm. övləm. öfləm. yenğ. yenis. həsrət. iti rəğbət.

öqləmək

ökləmək. özləmək. ötləmək. öpləmək. övləmək. (öfləmək) yenğəmək.

yenğimək. yenğişmək. həsrət çəkmək.
öqlənmək

öğlənmək. 1. öğünmək. sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək.

xoşallaşmaq. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) . 1. saypamaq. saypatmaq.
fəxr edmək. iftixar edmək.
öqlənmək

öğlənmək. öğünmək. sıyınmaq. sıytınmaq. söyünmək. sevinmək. şad olmaq.

öqləti

öğləti. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. iftixar. iftixari. 1. yarıq. iftixari.

öqləti

öğləti. saypa. fəxri. iftixari nərsə.

öqlətiş

öğlətiş. sıy. sığ. ödül. iftixari verilən nərsə.

öqləyə

-öğləyə yaxın olan çağ, öğən, zaman: qocaquşluq.

öqmək

öğmək. (birini) övmək. gürüdəyin, gürdəyin, gurdağın, gurlağın çalmaq.

öqnümüz

öğnümüz. dönəmiz. zamanamız . -dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı
geri pis kötülər öndə gedir.

öqrə

öğrə. öğüt. öğüc. oyan. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. əkit. əğit. uyarı.

oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən
hissə almaq.
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öğrək. öğüt. öğüc. öğrə. oyan. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. əkit. əğit. uyarı.

oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən
hissə almaq.

öqrən

-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

öqrəncə

öğrəncə. 1. qavranca. yavanca. oyan. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə.

övəndirə. üyəndirə. əkit. əğit. uyarı. oyarı. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq:
qissədən hissə almaq. 1. öğüt. əkit. əğit. uyan. uyanık. oyanı. oyanık. uyarı.

oyarı. ibrət. qavranca. yavanca. dərs.
öqrənən

-öğrənən aldı, öğrədən qaldı.
-qolay alınan, tutunan (qəbul olunan), çəkilən, dartılan, öğrənən, əzbərlənən,
həzm olunan, aşınan: sınğış.

öqrəniq

öğrənik. öğrənmiş. sındıq. sindik. dindik. alışıq. - it, pişik kişiyə sındıq heyvanlar
sayılır.

öqrənilmiş

-olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə: silik. bayağı. kortol.
kortul. qara nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.

öqrənmək

öğrənmək. 1. tanılmaq. tanğılmaq. 1. yavanlamaq. qavranlamaq. oylamaq.

oyqalamaq. əzbərləmək. 1. yarınmaq. yasınmaq. təlim görmək. 1. sindirmək.
(sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. qavramaq.
özümsəmək.
öqrənməyə

-başlı kişi öğrənməyə əğimli, başqaları öğrətməyə eyimli. (başlı: ağıllı). (eyimli:
əğimli: meyilli. tərcih edir)

-sevmək ən dəğərli vergi, ən çətin öğrənməyə, ən ağır olan itirməyə.
öqrənmiş

öğrənmiş. öyrənmiş . öğrənik. sındıq. sindik. dindik. alışıq. - it, pişik kişiyə sındıq
heyvanlar sayılır.
-min illikdə öğrənmiş, bir anlıqda itinmiş.

öqrəntim

öğrəndim. sezikdim. - onun söz arasından çox bilgilər sezikdim: öğrəndim.
-mən mənligimi məni atanlardan öğrəndim.
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öqrəşən

-düşünüb öğrəşən düşməz.

öqrəşilir

-sevmək öğrəşilir. (başı başına olan yox, nədən yoxsa ölən yox).

öqrəşiltiyintən -öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi, qatnaşığ, aralığ, qoşu, vəsilə,
vasitəsi olmayan, olmamazlıq: yala. yələ. sala. sadə. sıradan. adi. məmul. məmuli.

öqrəşmə

-‘’alma pişə ağzıma düşə’’ öğrəşmə, günü gəlir işlər gedir tərsinə.

öqrəşmək

öğrəşmək. 1. sıyınmaq. 1. sinəksimək. alışmaq. aşılaşmaq. yoğlaşmaq

(qarşmış su ilə un kimi olmaq. xəmirləşmək) səmimiləşmək. 1. yarınmaq. alışmaq.
tutşunmaq.
-yönəlim, dərs tutmaq.
öqrəşti

öğrəşdi. yarındı. alışdı. tutşundu. təlim gördü.

öqrəştirmək

öğrəşdirmək. sinəksitmək. alışdırtmaq. aşılatmaq.

öqrət

öğrət. 1. əkit. -qadını başdan, çağanı yaşdan. (yaşdan: uşaqkən). (çağa: bala). 1.
örgət. bəllət. savrat. acır. ajir. didik. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. çalan.

çalanğ. çorqul. alarm. alert. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti.
öqrətən

-öğrənən aldı, öğrədən qaldı.

öqrəti

öğrəti. tabaq. təpək. becəriş. pərvəriş.

öqrətilmiş

-basma qalıb, öğrətilmiş fikir: soxsağış. (sox sağış) soxdurulan, uydurulan sağış,
sanıc, fikir.

-basma qalıb, öğrətilmiş söz: soxdurulan, uydurulan sav, söz: soxsav. (sox sav).
öqrətim

öğrətim. əkitim. əkiti. əkəti. eğitim. yönərgə. yarqarat. {tədarükat. direktiv.
(instruction. ordre. directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}.

-bəlli bir konuda, sınırlı sürəli yapılan öğrətim: devrə. dövrə. kurs.
öqrətmə

-yolçunu pula, qonşunu paya öğrətmə.

öqrətmək

-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən
enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.

öqrətməyə

-başlı kişi öğrənməyə əğimli, başqaları öğrətməyə eyimli. (başlı: ağıllı). (eyimli:
əğimli: meyilli. tərcih edir) .
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öqrün

öğrün. sıylıq. sürğat. sürən. yürən. yürün. şölən. qonağlıq. yortu. yorut. ziyafət.

öqsüz

öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz.

ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.
öqüb

-mal satarkən malın öğüb, alıcılar çığırmaq: satılamaq. bəğnitmək.

öqüc

1. öğüc. öğüt. öğrə. oyan. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. əkit. əğit. uyarı.

oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən
hissə almaq. 1. öküc. okuc. yüküş. yüküc. çox. ağır.

öqüq

öğük. oğuq. sıxıq. əzik. qırıq. balcıq. parcıq.

öqün

öğün. oyun. qurun. vax. zaman. - geç qurun: bevax. gec. gey. - quruna vasil
olmaq: qocalmaq. ölmək. qərn (ərəb): yaş. zaman. yüzlük. xronos (yunan) : karyos
(yunan) : zaman. - tarda (ispan): axşam.

öqünc

öğünc. öğüş. övənc. öğənc. öğəş. övünc. övüş.

öqünər

-oğul var eli öğünər, oğul var elə öğünər.

öqünmək

öğünmək. 1. öğlənmək. sıyınmaq. sıytınmaq. sıynışmaq. sevnişmək.

söyünmək. sevinmək. şad olmaq. xoşallaşmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) . 1.
övünmək. öpünmək. güvənmək. qıvanmaq. göstəşinmək. gözdəğinmək.
-çox sevinmək, öğünmək: ürəyi uçmaq. (uçmaq: gedmək).

öqünsüzlüq

öğünsüzlük. yoğunluq. tərbiyəsizlik. (#yoğurluq: tərbiyəlilik. müəddəblik) .

öqüntürmək

öğündürmək. övündürmək. güvəndirmək. qıvandırmaq.

öqünün

- sənətiz ilən öğünün: ərdəm bilən öğlənin.

öqür

öğür. oyur. oymaq. üs. tüs. təməl. kök. əsas.

öqüş

1. öğüş. öğünc. övənc. öğənc. öğəş. övünc. övüş. 1. öküş. çox. -uyur barıb
öküş ivdim: dalıcan getdim, çox tələsdim.

-bir kimin oğul oğladı, tör törəsi, tör tökü, tör törüş, öğ öğüş: sunğ. dəvam.
tətümmə. asar. (pey ayənd. dünbalə).

-çox öküş olan: utruq. çox çox olan. çox bətər, iti, tünd, şədid. -utruğ yığsan davarı,
yükün ağır yıxarı: malın çox çoğluğunu düşünsən, ağır yük kimidir ki bir gün yıxar. utruğ yaman: çox pis.
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öğüt. 1. öğüc. öğrə. oyan. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. əkit. əğit. uyarı.

oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən
hissə almaq. 1. öğüz. sanğıt. sanlıt. dalğıt. dalıt. vəz. movizə. 1. əkit. əğit.

öğrəncə. uyan. uyanık. oyanı. oyanık. uyarı. oyarı. ibrət. qavranca. yavanca.
dərs. 1. tustuğ. tutsuğ. tovsiyə. -ona neçə tutsuğ tutuzdum: verdim. 1. tüşrütlə,
movizə nəsihətlə. -öğüt danışıqla (tüşrütlə, movizə nəsihətlə) birin bir duruma
soxsutmaq, bir nərsiyə inandırmaq: dalğıtmaq. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq.
təlqin, ilqa edmək. 1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər).

danışma. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. sabağ. savağ. salıt. tüşrüt.
düşrüt. nəsihət.
-öğüt danışıq, tüşrütlə (movizə nəsihətlə) birin bir duruma soxsutma, bir nərsiyə
inandırma: dalğıt. dalıt. sanlıt. sanğıt. təlqin. ilqa.

öqütçü

öğütçü. öğüzçü. dalğıtçı. dalıtçı. sanlıtçı. sanğıtçı. vəzçi. vaiz. movizəçi.

öqütləmək

öğütləmək. öğüzləmək. dalğıtmaq. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq.

sanğılatmaq. vəz, movizə edmək.
öqütmək

öğütmək. sərgiləmək. sərgəmək. tovsiyə edmək.

öqütü

-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.

öqüz

1. öğüz. öğüt. sanğıt. sanlıt. dalğıt. dalıt. vəz. movizə. 1. öküz. yüküz. 1. öküz.
sığır. mal. bön. qanmaz. abdal.
-yol gedənin, yol ardıca ağlama, ürək tövlə deyil, öküz inək bağlama.

öqüzçü

öğüzçü. öğütçü. dalğıtçı. dalıtçı. sanlıtçı. sanğıtçı. vəzçi. vaiz. movizəçi.

öqüzləmək

öğüzləmək. öğütləmək. dalğıtmaq. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq.

sanğılatmaq. vəz, movizə edmək.
öqüzlüq

öküzlük. sığırlıq. mallıq. bönlük. qanmazlıq. abdallıq.

öqüzü

-oğru evden olursa öküzü bacadan aşırır.
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-kişilik yaşa, kişilər təki öl.
-sevəndə ölür, seviləndə, yetərki aşqla yaşa aşqla öl!.

ölçəq

-ölçək aracları: dartıc. dartı. tərazı. dartı, tərazı daşı. sanca ( < sanımaq:
hesablamaq).

ölçələmək

öləçləmək. durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq. çəkələmək.

çəkləmək. gəzləmək. əndazə tutmaq. -acgöz, küprük (məğrur) yer göyü
duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.

ölçəmək

ölçmək. dartmaq. sağılamaq. sağulamaq. çağulamaq. çəkiləmək.

ölçəyi

-çağ, zaman ölçəyi: saat. sağac. sayac. sayat. çağat. çağac.

ölçəyiş

saldarış. (sallayıb ağırlığına baxma) ağır yüngül edmə. yoxlayış. dartış. tutuş. danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

ölçmək

1. ölçəmək. dartmaq. sağılamaq. sağulamaq. çağulamaq. çəkiləmək. 1.
sıncatmaq (> səncidən (fars) . muqayisə edmək.
-sağu, peymanə ilə ölçmək: sağulamaq.
-sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq: saldarlamaq. ağır yüngül edmək. danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

ölçü

1. durub. durb. duruq. durq. ülgü. nərsənin durduğu, bulunduğu çək ölçü. 1.
yarar. yaraq. hesab. -yararsız iş. 1. ölçüt. ülgü. şəkil. tuka. tuta. qalıb. ayar.
form. karakter. norm. nimunə. meyar. -ülgüsüz qab olmaz. 1. ölçüt. miqyas.
səviyyə. 1. sağı. sağu. çağu. çəki. dartı.

-ülgü, ölçü götürmək: durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq.
-ağız açdın ölçü bil, iş yapındın ülgü bil.
-yardıma ölçü biçilməmiş.
- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım
sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan)
-ölçü qabı, me'yar: sapı. çapı.

ölçübiç

saysana. hesab kitab. durac orac. qıyrat. qıyrac. qıyran.

ölçübiçli

saysanalı. hesab kitablı. durac oraclı. qıyratlı. qıyraclı. qıyranlı.
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ölçülər

duruqlayar. -acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.

ölçülməz

-geyimlə kişi ölçülməz. (yapınc atda ər yatar). (yapınc: örtük) .

ölçünü

-bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar: santi. çənti. çəntə. kənti. cızığ.
-iki ölçünün arasında qalan bölüm: dönəm.

ölçüsü

- gəminin suya batma ölçüsü: gəminin su sığımı

-yer ölçüsü: sığ.
-bölmə, dağıtma qabı, ölçüsü: sağu. sağuq. kil. peymanə. məşgəfə. - qırqılım sağı:
(qırqılım: qıpqılım: başınacan) keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir
dartı, ölçü qabı.
- sağuq dolu gözləyu: gilas kimi dolmuş gəzləri.
- sağulamaq: sağu, peymanə ilə ölçmək .
-nəsənin ölçüsü, həcmi: tutsaq. tusaq. (tutğun: zindani).

-boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü: nərsənin boyu. durum. duşum (# düşüm: ən. en. ərz).
-güdə durumlu kişi. -kişi durumu su.

-misqalın dördə biri olan ağırlıq ölçüsü: dəng.
-yol ölçüsü: yarqış. yarqıc. ağac.
ölçüsün

çəkin. həddin -çəkin, ölçüsün, həddini bildirmək: silkib daşlamaq. silkəvətmək.
- ölçüsün tanımaq: sılağını bilmək.
-acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz. (duruqlayar:
ölçülər).

ölçüsünə

-bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq:
gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq,
təfavüt. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma
görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə
(amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu
evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

ölçüsüz

sanısız. qərarsız.
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ölçüşmədən. sanamay. düşünmədən. sağınmazın. sanağmazın. - sanamay
səggiz demə: düşünmədən, ölçüşmədən danışma.

ölçüt

ölçü. 1. ülgü. şəkil. tuka. tuta. qalıb. ayar. form. karakter. norm. nimunə.

meyar. -ülgüsüz qab olmaz. 1. miqyas. səviyyə.
ölçütmək

salışdırmaq. qiyaslamaq.

ölçüyə

-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymama durumu: sapağlıq.
-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymayan: sapağ. savağ. çapaq.
-bir ölçüyə görə artığ qalanı: savab. daşat. qaba tökülən nərsənin qaba sığmayıb
dışarı töküləni.

öləçləmək

ölçələmək. durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq. çəkələmək.

çəkləmək. gəzləmək. əndazə tutmaq. -acgöz, küprük (məğrur) yer göyü
duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.

ölən

1. ır gedən. -yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri
dönməz ır gedən. (ır: ıraq). 1. uçan. itən. qeyb olan. köçən.
-başı başına olan yox, nədən yoxsa ölən yox. (sevmək öğrəşilir).

ölənə

-güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə dək duracaq.
(özənki : özüvəki).

öləni

-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

ölənin

-ölənin yaxınlarına başsağlığı diləmə, vermə: yasıyat. oxşayat. təziyət. təsliyət.

ölənməyən

-kimləri üçün. -gülənməyən ağlayır, susanmıyan qonuşur, ölənməyən yaşayır.

ölər

hölər < ‘’s’’in düşməsiylə sölər ( < su). susov. (susul. sosul) sulu. şol. yazık.

(lazık. nazik) yalaz. duru. rəqiq. sulu. sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan.
-çoxdan çox ölər, azdan az.
-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.
-iç geçirsə, güc gedər, dil ölürsə , el ölər.
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sən öləsən < sən olsan. sən sən ol. kəsinliklə. dibindən. heç bir çağın. heççağun.
heçin.
- sən öləsən. sən öl. kəsinliklə. əslən. heçin. heç vax.

öləsinmək

-nərsənin ağırlığından, uzunluğundan əzilmək, yorulmaq, cana gəlmək,
öləsinmək: üzülmək. -üzülməsin ilqarın: sınmasın əhdin. -iğil (sökəl) üzülür: xəsdə
çox acır.

öləsiyə

ölmüş olaraq.

ölətən

yoğan. yoğadan. yoxan. yoxadan. tükətən. tökətən. bitidən. bitirən.

ölqə

-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə
dil biriz.
-ölkə nədir. -əl çatılmaz arzuların, gözkəmdəki özləmlərin yatan yeri. (gözgəm: üfüq).

ölqələrə

- topluluqda uzaq ölkələrə gedən quşlar: quşköçü.

ölqən

ölgən. ölük. meyt. -ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur: sapba < çapba. sinin
(qəbrin) içi.

ölqəni

- ölkəni qoruyan qoşlar (ruhlar): yurd saxıcı .

ölqətə

ölkədə. turqanda. -turqanda, bayqanda adı yox: ölkədə, dışda adı yox. it
dəfdərində adı yox.

ölqəyi

-ölkəyi yalan, ambarı siçan, tarlayı qarqadur talar.

ölmək

1. (bitgilərdə). qurumaq. 1. qocalmaq. quruna vasil olmaq: (qurun: oyun. öğün.
vax. zaman). 1. quyruğu titrmək. canı çıxmaq. gəbərmək. 1. sınğmaq. sönmək.

1. sınmaq. qırılmaq. düşmək. - qonşumuz heçinə sındı. - qaynağı sındı:
qaynamadan düşdü. 1. soğumaq. soğulmaq. savımaq. savılmaq. sovumaq.

sovulmaq. gəbərmək. -soğub bitirmir ha. 1. yas bulmaq. həlak olmaq. düşmək.
1. yer dişləmək. 1. yoğalmaq. yoxalmaq. tükənmək. bitmək. savılmaq.
ərinmək. ərginmək. nabud, məhv, nist olmaq.
-xəsdələnib çox tez ölmək: quş olub uçmaq.
-quşu ötmək: sevişmə, cütləşmə gücü yerində olmaq.
-yavaş yavaş ölmek: sınğmaq. qurub edmək, batmaq.
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-piscənə, acınaqlı ölmək:gəbirmək. gəbərmək. - süycü süycü yeyənlər, acı acı
gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (süycü: dadlı). (gəbirmək:
gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək) .

ölməm

-ölməm deyən çox, sonu bir gün yox, biri əkir güllənir, bir yaxır küllənir.

ölmətən

-ölmü ölmədən tanı, yaşamı vermədən canı.

ölməyə

-ölməyə gücü yox, gülməyə canı yox.

ölməyin

-unutmaq ölüm kimidir, ölməyin bacarmayan, zırbazır olar (ayaqlara düşər)
-acı çəkmək ölməyin, dadın almaq olmağın.

ölməyini

-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.

ölməz

-yaş küyməz, yalavac ölməz demə. (yaş yanmaz demə, elçi ölməz demə).

ölməzliqə

-ölməzligə qovuşmaq: əbədiyyətə qovuşmaq.

ölmü

-ölmü ölmədən tanı, yaşamı vermədən canı.

ölmüş

uçmuş. -nəfsi (ruhu) uçmuş (ölmüş), nəfəsi biçilmiş: tını üzülmüş, tini kəsilmiş.
-əri ölmüş qadın: qutuz < qutsuz. dul.
-ölmüş olaraq: öləsiyə.
-içimdə ölmüş artıq qalmamış könül, gömməyə bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül:
göyül. istək. həvəs).
- işəngən durmuş, üşəngən ölmüş. (üşəngən: gəvik. təmbəl)
-piscənə, acınaqlı ölmüş: gəbirmiş. gəbərmiş. - süycü süycü yeyənlər, acı acı
gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (süycü: dadlı). (gəbirmək:
gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək).

ölmüşəm

-eşitsənsə ölmüşəm, qımıldama yerindən, susub düşünsən bir az , yazılmışı
yayarsan, yazılmazı yazarsan.

ölsə

-it ölsə yiyəsi gömər, ər ölsə qarısı.

ölsəntə

-unutma sən kölgəvi, sən ölsəndə o qalsın.

öltü

-gözün açdın ‘’doğdu’’ dedilər, gözün yumdun ‘’öldü’’ dedilər, göz qırpışa ‘’ömür’’
dedilər. (mevlana).
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-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.
- sağın sığırı öldü: gəlir qaynağı qurudu.

öltürən

öldürən. ölütən. öldürücü. (koşəndə). sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran.

sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən).
-özün öldürən: özütən. salsalan. salsanan. asçanan. sınsınan. sinsinən.

öltürmək

öldürmək. 1. təpələmə. başın üzmək. 1. yatırmaq. cansızlatmaq. canın, ruhun

almaq. qətl, cinayət edmək.
-boşuna çağın öldürmək: sürtmək. sürüncəmək. süğrüncəmək.
-birinin boynuna ip salıb, sürütləyərək öldürmək: sürtətmə. sütrətmə.
-özün öldürmək yol deyil, yolsuzluqdur.
-qol qanadın sındırıb qırıb, əzərək, zəcr verərək öldürmək:sıncıratmaq.
-asmaqla özün öldürmək, xudkoşluq edmək: saltınmaq. özün asmaq
-özün öldürmək: özütmək. ötüzmək. salsalmaq. salsanmaq. asçanmaq. asçalmaq.
sınsınmaq. sinsinmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan.
asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən)
-vurub öldürmək: sapdırmaq. çapdırmaq. saldırmaq. çaldırmaq.

öltürməz

öldürməz. utmaz. -qayığ hər yelə qalxmaz, qayğı hər beli bükməz, ağrı hər kimi
utmaz.

öltürücü

öldürücü. ölütən. öldürən. (koşəndə). sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran.

sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən).
öltürülmüş

-saçda (tavada) tov verilmiş, öldürülmüş ət, soğan, nərsə: saçaltı.

öltürür

- kəsgin qılıc dil durur, qansız izsiz öldürür.

ölü

-üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt: sartax. saltax.

ölüb

-arvad ölüb, yalxu kişi, yatma sıvay nədir işi. (yalxı. yalxu. tək).

ölüq

ölük. ölgən. meyt. -ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur: sapba < çapba. sinin
(qəbrin) içi.
-yoluğ ölük: əsgi püsgü. kövən kövəz.
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1. əcəl . -bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən
boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (qurur: qurudur) 1. yas.
cansızlıq. həlakət (# yaş: canlı. diri. ).
-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər
- ölüm gələr alar gedər, ayrılıqlar yıxar didər.
-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı)
-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək
vurmaz.
-nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz
çaşata.
-olum ağ boya, ölüm qarası, bir evrəndir ekiz arası
-ölüm gəlsə yox edər, ayrılıqlar çürüdər.
-unutmaq ölüm kimidir, ölməyin bacarmayan, zırbazır olar (ayaqlara düşər)
-yaşama dəyər biçməsən, ölüm biçər yaşamı
- ölüm səğrişi: ölüm dalqınlığı. səkəratil movt (səğirmə. səğriş. səğrəmə. titriş.
titrəmə).
-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.
-kündə yansa tüstələr, ölüm olum üstələr
-ölüm bitmir oluma, olum bitmiş ölümə. (bitmiş : təslim olmuş)
-ölüm çapar kölgəlik qoymaz, ayrılıq düşsə kölgəsiz qoymaz
-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
dönən yok.
-ayrılıq ondan acı, olmaz ölüm əlacı.
-ayrılıq ölüm, qardaşla bacı, qoşası acı.
-ən acı itgi, qarşılıqsız itgi. (ölüm).
-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.
-qorxmayanları, ölüm gülüşlərlə qarşılar.
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-ölüm bitmir oluma, olum bitmiş ölümə. (bitmiş : təslim olmuş).
-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.
-uçmağa gedən (behişt istəyən), ölümə tablaşır.

ölümlə

-acı yoxdur dinilməsin ölümlə, olay yoxdu batılmasın ötünlə. (ötünlə: zamanla).

ölümlüqə

ölümlügə. bir gün öləcəkli olduğuna. -ölümlügə qansayamayan, yaşamağın ipucun
tutanmaz. (qansayamayan qanıqsayamayan. düzüquylu başa düşməyən. düşünüb
inanmayan).

ölümtən

-ölümdən qoxsan, istəyin kimi olum yap. (olum : yaşam)
-dönüklər ölümdən qaçarkən dönüklüyü seçərlər.
-ölümdən qorxmaz ya sınır tanımır, ya danır.

ölümü

-qırx el qıran gəlsə, ölümü çatan köçmüş.

ölünməzi

-döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı yaratmaz. (döğülməzi: sınılmazı.
sınmayanı. pozulmayanı. ). (bacarmaz: yasanmaz).

ölünür

-yaranan ölünür, yasanan dövülür. (yasanan: düzələn. ). (dövülür: sınır).

ölür

-ellərin tini dilində yatır, ellər ölür dilləri qalır. (tini: ruhu) .
-sevəndə ölür, seviləndə, yetərki aşqla yaşa aşqla öl!.

ölürsə

-iç geçirsə, güc gedər, dil ölürsə , el ölər.

ölürüm

-kəndimdə doğdum, kəndimdə yaşadım, qaldım, kəndimdə gəzdim, kəndimdə
ölürüm!.

ölürüz

-hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.

ölüşqəmək

ölüşgəmək. soluğlamaq. soluğu, nəfəsi kəsilmək.

ölüştüsə

-soruluq silindisə, soru yerində, kişi ölüşdüsə, işi yerində. (işi: yaradışı). (soruluq:
surəti məsələ).

ölütçü

salqar. sallağ. sallax. salqac. qıydağ. qıyac. qırğınçı. qırqıran. qantökən.
qəssab. cani. cinayətçi. qatil.

ölütən

öldürən. öldürücü. (koşəndə). sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən.
sinirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-ölüdən arda qalan nərsə. (soyulmuş. nərsədən soyulmuş, qoparılan, bıraxılan
nərsə): soyqa.

ölüyə

-ölüyə pay yetişməz. (ölüyə pay düşməz).

ölüyt

sözsüz. dilsiz. səssiz. susqun. büküt (müti) duraş. sakit.

ömər

-it ölsə yiyəsi gömər, ər ölsə qarısı.

ömrüm

-ömrüm tükənsə belə, sevgim tükənən deyil.

ömrümə

-sənin təkcə gülün yaz gətirir ömrümə, səndən gələn bir gülüm qış günümü yaz
edər.

ömrümüz

-arzular uzun ömrümüz güdə, kimləri yetə, kimləri gedə!.

ömrün

-az qalıb ömrün sənin, qış çıxar asdar qəmin. (asdar: azalar).
-az qalıb ömrün sənin, yaz gələr artar qəmin. (qış. qar).

ömür

yaşağu. yaşuğ. yaşama. həyat. zindəgi. -sizə uzun yaşağu dilərim.
-gözün açdın ‘’doğdu’’ dedilər, gözün yumdun ‘’öldü’’ dedilər, göz qırpışa ‘’ömür’’
dedilər. (mevlana).

-ömür boyu: yaşuda (moğol) yaşadıqca.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa.
-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var.
(durmazsan: qalmazsan. fanisən)
-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə)
- ömür bitər yol bitmez, varın itər, söz itməz.

ön

1. burun. qabaq. -sağlığın qədrini bilgil, xəsdə bolmasdan burun. (bolmasdan:
olmasdan). 1. yön. üz. -bu yönünə bax.

-ağızdan ön qulaq aç.
-ağızdan ön qulaq aç.
-söyləməzdən ön dibin oyla. (oyla: düşün).
-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
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(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).

-söyləməzdən ön dibin oyla. (oyla: düşün).
-söyləməz ön sonun oyla. (oyla: düşün).

öncə

- səhəl öncə geddilər. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).
-ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə
(ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
-öncə təməl, geyin duvar, öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün, sonra yuvar. (sökə:
şuxum). (yuvar: açıqla).

öncəliq

öncəlik. bəğəni. tərcih. -hər kimin öncəlikləri öndə gedir. -hər kimdə var öncəlik,
sevsən onu gözdə tut. (öncəlik: bəğəni. tərcih). -sorquları sorayla, öncəliklər sırayla.
(sorquları sorayla: sorquları, sualları yanıtla, cavabla).

-nərsə alırkən öncəlik verilən para: töküz. tökəz. bey. bəyanə.
öncətən

-işlədilməyə, öncədən yasanmış, hazırlanmış: saplığ.

önçü

salçı. -qoşunun salçı (önçü) gücləri yoxlayışa çıxmaq: salçılaşmaq.
-iki qoşunun önçü gücləri çarpışmaq: salçılaşmaq.

önə

-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).

önəl

umac. tuturuq. tutruq. vədə. vəd. qovl. -onun umacına inanma.

önəlləmək

umaclamaq. tuturqamaq. vədə, vəd edmək, vermək. qovl vermək.

önəm

umur. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. diqqət.
-ad, önəm, dad, bazar, rovnəq tapmaq: dadlanmaq. dadığlanmaq. satlanmaq.
satığlanmaq.

önəmli

1. sanılı. saylaq. 1. sayılı. 1. uldaq. ulu. böyük.
-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır)
-ən önəmli damıt, nuxdə: can alıcı damıt, nuxdə. sins.
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-önəmli atılımlar, iqdamlar qaldırtmaq, qıldırtmaq: səksətmək. səksəndirtmək.
sallatmaq. sallandırtmaq.

-çox önəmli, gərəkli, əhmiyətli, zəruri olan: dalçağ. dalçap. çalçab. -bu bir dalçap
soru değil.

önəmsəmək

sibləmək. sinləmək. kibləmək. çıplamaq. oxlamaq. aldırmaq. dikləmək. dəğər
vermək.

önəmsəməmək sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək.
saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. uğraşmamaq. ilgilənməmək.
aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq.
qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin
sərib, oynaş dalıca gəzir.

önəmsiz

1. silik. 1. dəğərsiz. 1. cüzi'. gözə gəlmiyən, çarpmayan. 1. sanısız. saylaqsız.

önəri

önərgə. suna. sunu. sunğ. sun. qoşdıq. qoşlıq. sanı. sandırış. dəğiş. təkiş.
təklif. taarüf.

önərqə

önərgə. önəri. suna. sunu. sunğ. sun. qoşdıq. qoşlıq. sanı. sandırış. dəğiş.

təkiş. təklif. taarüf.
önq

önğ. onğ. sağ. sağlam. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi.

güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal.
önqörən

öngörən. gözü açıq. yavuz <> yubaz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar.

uçqar. acqurd. laçın. yalçın. cəsur.
önləmək

1. sakıtmaq. sağqurtmaq. sağurtmaq. mumaniət, cilovgirlik, pişgirlik edmək. 1.
sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək.
dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq.
onarmaq. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq.
ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o
demək deyir ki onadın. 1. tutmaq. durdurtmaq. durdutmaq. saxlağmaq.
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cilovlamaq. ovsarlamaq. bükütləmək. bükütmək. (baz daştən). -gülməkdən
özümü güclə tutdum. -saçaq başda əlivi tut, ağız aşdın dilivi tut. 1. yığdamaq.
mane olmaq. -bu işləri yığdayanlar: cilovgirlik, pişgirlik edənlər.
-sıxışdırıb tərəşməsin önləmək: quyruğunu qısışdırmaq, sıxışdırmaq.
-sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd: silən. selən.
büküt.

önləyən

-nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb yaralanmasını önləyən tikə, bəd: sipər. çıpır.
savır. (1 < çırpmaq. 1 < savmaq).
-təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə: sapqal.
çapqal. gilgir.
-yelin girməsin önləyən, tutan örtük: yelən. yelinti. (badgir).

-yeli önləyən nərsə: yelbasan. yelqoğan.
önlüq

önlük. sipər. çıpır. savır. (1 < çırpmaq. 1 < savmaq).

önsayın

sayıntı. məfruzə.

önson

çitil. sitil. hər nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü. ətək (# sonöt: sonötə:
nərsənin qutarmasından son sürə) .

önsöz

tanışdırış. tanşıtış. tanıtım. müqəddimə. mədxəl. mətlə. dibaçə.

öntavul

öndavul. yöndavul. yandavul. tutğaq. tutaq. pişqaravul. təlayədar. tilayədar.

öntə

-ən öndə, yuxarda olan: satığ. üstük. (# sapığ. astığ. çapığ. ən aşağda, altda olan.
ətək. damənə)
-dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir.
(dönəmiz : öğnümüz. zamanamız).

öntül

-öndül qoyaraq: ortaya qoyaraq. üsdə. tikişu. (bərsəre bord o baxt). -altınlaşu
oynadım: qızıl üsdə. -pulaşu oynadım: pul üsdə. -atlaşu oynadım: at üsdə.

önünə

-gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə:
sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla
əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.
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-olan nərsənin üstünə, önünə qoymaq, minmək, çıxmaq, keçmək: üstələmək.
artığlamaq. (fayiq. təsəllüt. qələbə).

önüntə

önündə. -çocuqlarız önündə əşinlə nə duruş nə vuruş. (əşinlə: yasdaşınla.
yatdaşınla). (duruş: muqabilə ed. təqabül ed. savın savış. mudafiə həmlə ed.
mahakimə).

-küçə qapısı önündə qoyulan daldalıq, açıqlıq: yart. həşdi.
-bir çözüm önündə aciz, qabiliyyətsiz, gücsüz olan: sakın. səkin.
-bir çözüm önündə acizlik: sakınc. gücsüzlük. yetisizlik. sığımsızlıq. sığasızlıq.
qabiliyyətsizlik.
-qoşunun önündə gedən qol: salçı. pişqaravul. devriy. kəşf qolu. (# dalçı: qoşunun
dalında (ardında) gedən qol)
-göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi: düz cızqı doğrultusuna,
gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).

önüntəqi

-ev önündəki səggi: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (>
sundurma. sündürmə).

önüntəqi

-ev, yapılar önündəki üsdü qapalı girişlik: sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. sayanlıq.
daşlıq. dışlıq. səhn.

önüntən

-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl) .

önür

> hünər.

önürlü

> hünərli.

önürmək

> hünərmətlik redmək.

önürsüz

> hünərsiz.

önütmək

uğurmaq. sunmaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. sayarlamaq. bağışlamaq.
sovramaq. sovğamaq. savramaq. təqdim edmək.

öpcin

öpcün. suluq. suvluq. hovlu. toxul. sürgü (üzbək) silgi. dəsmal.

öpcün

öpcin. suluq. suvluq. hovlu. toxul. sürgü (üzbək) silgi. dəsmal.
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öpləm

özləm. ötləm. ökləm. övləm. öfləm. yenğ. yenis. həsrət. iti rəğbət.

öpləmək

özləmək. ötləmək. ökləmək. övləmək. (öfləmək) yenğəmək. yenğimək.
yenğişmək. həsrət çəkmək.

öptə

- gütrəmədiyin daşı öpdə yerində dursun.

öpünmək

övünmək. öğünmək. güvənmək. qıvanmaq. göstəşinmək. gözdəğinmək.

öpüş

soğur. sovur.

örə

-sapdan örə dək: sapdan hörüyə. ''a'' dan ''z'' eyə dək.

örənsiz

hörənsiz. dağsavur. dağsavurçu. qanıqmayan. korsutan. salğarsız. saçrıc.

saçrac. qənaət edməyən. müsrif. israfkar.
örətçi

örətən. hörətən. hörətçi. törətən. törətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. yaratıcı.
yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

örətən

örətçi. hörətən. hörətçi. törətən. törətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. yaratıcı.
yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

örətin

1. oratın. dikə duran. ayağ üsdü. - ərincək örətin uyur, yatıp işsər. : təmbəl ayağda
yuxlar, yataqda işləmək duyğusunda olur. 1. ürətin. yaratın. onatın ( < onatmaq)

oratın ( < oratmaq) bədii. orijinal.
örətmək

törətmək. toxlatmaq. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək. təplətmək.

bəsiləmək. bəsilətmək. bəsləmək. bəslətmək. səmirtmək. səmizlətmək.
örqən

(hörgən. örgən). yüğən. yükən. nərsiyə sarılan sarıq, salınan salıq.
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örgət. öğrət. bəllət. savrat. acır. ajir. didik. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış.

çalan. çalanğ. çorqul. alarm. alert. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi,
işarəti.
örqü

örgü. hörgü. tor. ( < tuğ). ağ. av. avlama, tutma aracı.

örqüc

örgüc. hörgüc. güvən. küvən. güpən. güpər. (> kuhan (fars)}. - iki güvənli dəvə.

örmək

hörmək. sarmaq. sarımaq. salımaq. bükmək. dürmək. dürgəmək.
-damın iç üzünü yapmaq, örmək, boyamaq: tağuşlamaq. taruslamaq. tağuş üzrə
işləmək. çatılamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.

örnəq

-bilirsen, bir söz de! seni örnək saysınlar, bilmeyiren sus, seni adam sansınlar.

örnəyi

-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.

örs

1. döğü. çırpı. çarpı. soxu. çalma. çalım. salma. salım. dalma. dalım. çıtım.
çıtma. satma. sapma. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan. 1. təpək > təvək. sindan.
kötük.

örsan

örsən. sindan. zindan. üstün döğülən ağır batman kündə dəmir. -töğülən dəmir
sınmasa, sindan olur. (sindan: zindan: örsan. örsən. üstün döğülən ağır batman
kündə dəmir).

örsən

örsan. sindan. zindan. üstün döğülən ağır batman kündə dəmir. -töğülən dəmir
sınmasa, sindan olur. (sindan: zindan: örsan. örsən. üstün döğülən ağır batman
kündə dəmir).

ört

yapırt!. yaprat!. gizlət.
-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).
-əlləri ört basırmaq: sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. kəmçiliklərin sıypalağa vurunmaq.

örtbas

-örtbas edmək: 1. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq.
qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq.
eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. yatınmaq. 1. sınğıtmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

örtbasırçı

üzgözçü. bəzəkçi. suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı.

örtbaslamaq

quymaq. quylamaq. saxlamaq. gizləmək.

örtəq

-gözəl, görklü ördək çeşiti: sona. soyna. söynə. sevnə.
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- ördək uçar qaziylə, dil qorunar yaziylə.

örtələmək

saxlamaq. gizləmək. (# savlamaq: açıqlamaq. faşlamaq. xəşləmək)
-iki nərsəni birbirinə bağlamaq, örtələmək: sırmaq. sırımaq. sıramaq. - yorqan
sırmaq: yünü iki parça arasına yayıb tikmək. yorqan tikmək.

örtən

çatan. çatran. qapayan. gizlədən. buran. bürügən. sater. (# satan. açan. ifşa
edən) .

örtər

- adam vardı para örtər manını, adamda var açar para manını. (manını: aybını).

örtəyiqən

-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

örtqüntə

-əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz. (əkində: səpində. sabanda. şuxumda)
(sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma). (örtgün:
ütgün. ortğun. biçin).

örtmək

1. quşutmaq. quşatmaq. qurşamaq. köşütmək. tutmaq. - bulut göyü quşatdı. duvar günün önün quşur, gün düşmür. 1. salmaq. - üstüvə bir nərsə sal. 1.

sırlamaq. sıyramaq. sarlamaq. 1. tutmaq. asmaq. çəkmək. gərmək. pəncərələrə tutu (pərdə) tutmaq. -əğnivi tut, hava soyuğdu. -yaprağları çiğ tutmuş. dəmiri pas ututmuş. 1. tutmaq. bürümək. bürgəmək. -göy üzün qara tutmuş. 1.

üstəmək. üstümək. üstələmək. üstüləmək. 1. yapmaq. gizlətmək. -yapdım
görmədi.
-çəkib örtmək: sərmək. - çarşabı paltarlarların üstünə gər.

-üzün örtmək: üz tutmaq. -qız böyüdükdə üz tutmağa başladı.
örtü

-nərsiyə çəkilən üz, örtü: sərir. siltə. qılıf. qilaf. (rupuş. rukeş. puşiş)
-üstörtü: sırtuv. sartuv. sırtov. pencək. kot. arxalıq.

örtüb

-yanağın örtüb, başında qalıb: surəti məsələni silmək.

örtüq

örtük. 1. sarac. saran. geyim. 1. salma. yazma. 1. yapınc. -yapınc atda ər yatar.
(geyimlə kişi ölçülməz). 1. sarı. çatma. 1. sırt. sırıt. qab. qabıq. cild. 1. savan.
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puşiş < bürgüş. 1. örütük. yorğaq. bulut. bürüküt. -o qalmış qıraqdan uzaq (çox
uzaq), olmasın yorğaq könlünün göyü. -göy üzü yorğaq oldu. 1. yorqan. yoğurqan.

yapırğan. yapılğı.
-əğnin ayağdan belə dək geyilən örtük: tuman.
-ikinci qab, örtük: bir qabın altına qoyulan ikinci qab. sür. qızaq. bir qabın altlığı.
-incə naxışlı tor örtük, tutu, tutuğ, pərdə: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ.
-incə örtük: tuğ. tul. tor.
-yelin girməsin önləyən, tutan örtük: yelən. yelinti. (badgir).
-hər çeşit örtük, qutu, qab, bəsdə: yasığlıq. yasıtlıq.
-oda suya qarşı olan örtük: yaxu.
-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan,
yapılan üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına
salınan, qouylan, döşənən nərsə)
-hər çeşit örtük: sarcağ.
-hər örtük: sarğuc. > sərpuş. özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən
govuq qapağ.
-nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan örtük: hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı,
üzü. sağrı (səğri. sarqı) ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq). - yer sağrısı: yer üzü. sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.

-ördək çeşiti: saralağaz. anqut.
-böyük örtük: sarap. sarab. sarqağuc.
-döşəmə ilə qalının arasına salınan örtük: təkəlti. təkaltı.
- örtük, süfrə açmaq: saçağ yazmaq. sərik sərmək.
-bəzəkli örtük: salmaduvağ.
-nərsənin üstünə salına duvağ, kiçik örtük: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (>
sandığ). - oturacaqların salduv yırtılıb.

örtüqçü

-üz örtükçü: üz çəkən, qaplayan. suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. -duvarınsıvası
tökülüb.

örtüqlə

-ay, örtüklə qapanmaz, qurçamasan bulaq suyu bulanmaz.
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örtüqlü

-örtüklü nərsə: sırlı.

örtüqsəmək

-(boya, lay, incə qatla) nərsə üzərin örtüksəmək, qaplamaq: sıvamaq. sıvlamaq.
sılamaq. (sıv!. sıva!. sıla!) saypalamaq (özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin kağazla
qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq. gəcləmək) laymanlamaq. boyamaq. -təməldən
dağıq yapın sıvayıb, sırıtladılar bizə.

örtüqsüz

-üz örtüksüz: üz qaplamasız. suvağsız. suvasız. sıvağsız. sıvasız. -sıvasız duvar,
otaq.

örtülü

1. quşutlu. : köşütlü. keşikli. kölgəli. (açıq olmayan) 1. sıpqılmaz. sezilməz.
sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. gizli. tutuğ.
-üstü örtülü olan nərsə: sır. sirr. giz.
-gizli, örtülü olmamazlıq: sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq.
gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq.
-gizli, örtülü olmayan: sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gözə çarpılır.
bəllənir. ehsas olunur durumda.
-örtülü, gizli iş: yoğur. oğur. yoruğ. qaçaq.
-həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü
bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq).
-üstü örtülü, gizli nərsəsi olan: sırlı.
-qaçıq, gizli, örtülü olan nərsə: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.
-evlərdə ısınma üçün qurulan üstü örtülü ocağ: küysü. ( < küy: qor. od). kürsü.
-üstü örtülü arx, kəriz, kəhriz: sarap. sarab. sarqağuc.
-üstü qubbabiçimdə örtülü sin, qəbir: tomba. tombal. türbə. mozola. məqbərə.
zərih. aramqah. mərqəd.

örtülüb

-örtülüb basırılmış: salbas. gizli. (məhrəmanə) .

örtün

tap. tapaq. donan. donanıq.
-örtün duşmanı. onur duşmanı. onar duşmanı. dəğər duşmanı. dəğrən duşmanı.
donan duşmanı. şərəf duşmanı.

-dözün birlə əriş, örtün birlə duruşma. (dözün: səbur. həlim. burdbar. xoşxu). (örtün:
hirsli. odlu. qəzəbli). (duruşma: üz bə üz olma).
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-örtün evli: örtünük. örtünlü. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. onurlu. onur
evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli.
dəğrən evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.

örtünlü

örtünük. örtün evli. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. onurlu. onur
evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli.
dəğrənli. dəğrən evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.

örtünmək

1. sakınmaq. gizlənmək. çəkinmək. (# sərinmək: özünü vermək) 1. sinğmək.
sınğmaq. batmaq. dalmaq. basınmaq. 1. sığınmaq. bağınmaq. yerlənmək.
qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq. qucaqlanmaq. sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı
bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. - bu ikisi birbirinə sığır.
- sakınmadan: düşünmədən.
- sağınıb səkinmk: düşünüb çəkinmək.
- can sakınmaq: can qorumaq.
- bəğənmədiğin yerdən kimsədən sakın.

örtünüq

örtünük. örtünlü. örtün evli. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı.

onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər
evli. dəğrənli. dəğrən evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.
örtünün

-onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq: kiçitmək. bulamaq.
bulaşdırmaq. bələşdirmək. salaqlamaq. çalaqlamaq. ləkələmək.

örtüsünün

-dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə).

örtüyə

-qaba, qabığa, örtüyə, cildə bürümək, qoymaq: sırıtmaq. - pitik sırıtlamaq.

örtüyü

-malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü: palan. səmər < çəmər. (> kəmər). paltan.
-nərsənin dış qaplaması, örtüyü:sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. qaplağ. qapağ.
yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat,
təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş.
üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-nərsənin örtüyü: sır. sirr. giz.
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-hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı, üzü: nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan
örtük: sağrı (səğri. sarqı) ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq). - yer sağrısı: yer üzü.
- sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.
-başörtüyü: saçırqaç. saçırquç. sarığuç. sarquç. saçlıq.
-üz örtüyü: silgir.
-gözün saydam örtüyü: sızgək. süzgək. sürgək.
-tavan, döşəmənin örtüyü: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ). pərdi.
-üz örtüyü: üzlük. üzlək.

-üz örtüyü: üz qaplama. suvağ. suva. sıvağ. sıva. -duvarın sıvası tökülüb.
-torba biçimində olan baş, əğin örtüyü: turban. torban. burqa. üz bölümü torla
qapalı çadıra.

örüq

örük. hörük. qurum. bağda. bafda. quru.

örülmək

hörülmək. qurulmaq.

örünc

örüş. hörüş. hörünc. otarı. sıy. sığ. yalam. yalama. rüşvət.

örünmək

-nərsənin izi nişanı görünmək: sızmaq. sızımaq (süzmək. süzümək). - dan atıb gün
sızdı. - gün çapağı göründü: günün ucu göründü. gün sızdı.

örürüb

-örürüb artmaq: törürüb artmaq. böyüyüb artmaq. çoxalmaq.

örüş

örünc. hörüş. hörünc. otarı. sıy. sığ. yalam. yalama. rüşvət.

örüşçü

hörüşçü. hörünçü. otarıçı. sıyçı. sığçı. yalamçı. yalamaçı. rüşvətçi. rüşvətxor.

örütmək

hörütmək. savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək.
sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. qalxanlamaq. qaplamaq. sığındırmaq.
saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.

örütüq

örütük. örtük. yorğaq. bulut. bürüküt. -o qalmış qıraqdan uzaq (çox uzaq), olmasın
yorğaq könlünün göyü. -göy üzü yorğaq oldu.

ösər

gəlişər. -əkirsə bitər, suvarsa ösər.

ösmələq

ösmələk. səməni. sümələk. ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan

yemək.
östərmək

-üz göstərmək: düşər, olcay, bolcay, tutu, şans, imkan vermək.
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ösüq

ösük. öcük. səğə. budağ. sürcə. sürc. sorca. sorc. surca. surc. yürcə. yürc.

ösülüv

tölövlük. tuştuq. yeyəcək. tutu. tutluğ. bəslik. becəlik. bəcəlik. barlama. təğziyə.

ösünmüş

-ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək: səməni. sümələk. ösmələk.

ösüşmək

sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. dallanıb budaqlanmaq. göyərmək. göysərmək.
yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd. rovnəq.
nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli
bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə işlərimiz
daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

öşüt

-öşüt tutuş: ötüş tutuş. tanış biliş. yaxın uzaq dos.

öt

-keçəndən keç, ötəndən öt: saçılan sütə ağlama. yıxıqla yıxılma, yanığla yanma.

ötə

arxa. dalıq. ardıc. ayaq. quyruq. sürük. sürək. sürgə. idamə. dünbalə.
-çağından ötə qalmış, yetişmiş: suvar. sovar. suar ( < savışmış). gec. -sovar yemiş
(armıd, alma, üzüm) : gec yetişən yem, yeməli, meyvə. -sovar yemiş ucuz olmaz. yatıb sovara qalma ha. -sovara qalsan arabanı qaçıracaqsın.
-bir yerin, toprağın bir ucundan ötə ucuna dək uzanan bölümü: sıyrım. sıyırım.
sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-ötə gedgən: çox aşırı. - ölkə bəyləri ötə gedgən qıyın (zalim).
-ötmüş, ötə çağdan, qalmış: savın. savıq. savuq. bayat. ötüş. əsgi. qədim.
-malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi: sart. sarıt.

ötəçi

ötücü. şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. oxucu. əzgiçi.
mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni.

ötəq

1. ödək. tölək. pərdax. 1. ötək. öçək. sarqın. əsməkli. yelintili hava.

ötəqiz

ötəgiz. yaşlılar.

ötəl

ötnə. sürük. sürək. sürgə. möhlət. müddət.

ötəli

sürüklü. sürəkli. sürgəli. 1. quyruqlu. arxaq. arxalı. ardıvar. ardıcıl. dalqıq.

dalqıc. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalə dar). 1. ötəlli. ötnəli.
möhlətli. müddətli.
ötəm

ötüm. (utum. utam. aparış. batma. baruşma. qələbə çalış).
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1. ödəmək. töləmək. tərlətmək. (> dəmlətmək). vermək. (# dərmək: yığmaq.
almaq). 1. ödəmək. yetmək. - gəliri gedirin ödəmir. - dadı acısın ödəmir.

ötəməqtə

-utamaqda var, ödəməkdə : almaqda (yeməkdə) var, verməkdə.

ötəmin

-bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə, borcun qaytarmaqda ağır
olan: yağır. yatır. ağır əlli. əli ağır. -nə yağır adamsın, nədən borcuvu üzmürsün.

ötəmir

ödəmir. yetmir. kafi değil. - gəliri gedirin ödəmir. - dadı acısın ödəmir.

ötən

- ötən işə savalat. (savalatmaq: salavatmaq. boş vermək. unutmaq) .

- ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz. (əsik: əsrük. kefli).
ötəni

keçəni . -unutmasan ötəni, ötər günlər, gələn günün yad olur. (ötər günlər: boşuna
keçər günlər) (gələn günü yad olur: gələcəyivi düşünəməzsin).

ötənir

-əriz ödənir: dəğər verilir.

ötənlərə

-ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.
-ötənlərə ütükmə: keçmişlərə yanma, püşman olma. -ötənlərə ütükmə, gündəligə
gecikmə, yarınları unutma.

ötənləri

-ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.

ötənmək

ödənmək. yorulmaq. əda olunmaq.

ötənməmə

-çağında ödənməmə: salış. - kiranı, borcu salışla verməyin.

ötəntən

-keçəndən keç, ötəndən öt: saçılan sütə ağlama. yıxıqla yıxılma, yanığla yanma.

ötər

-xəbər ötər: sav sorağ. -ümid uçuran sav sorağ. (uçurmaq: kəsmək. qaytarmaq).
-ötün ötər yaşru qalan dışqarur (aşgarlanır). (yaşru: gizli).
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit) .
-ötər günlər: boşuna keçər günlər . -unutmasan ötəni, ötər günlər, gələn günün yad
olur. (ötəni: keçəni). (gələn günü yad olur: gələcəyivi düşünəməzsin)

-iti əsən tez ötər, iti yanan tez sönər.
ötərəyin

ütərəyin. ütrəyin. ötrəyin. ötərsi. ötsəyi. üsərəyin. asrağı gün. ısırağı gün. ısrağı

gün. sırağı gün.
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1. ötür. yana. -toyana: toy yana: toyluq. (1. toy üçün özəl, ayrılmış. -don, geyim. 1.
toya qatılanların gətirdikləri sovğat, saldığı toy gedəri, xərcliyi). 1. kimi. (bənizdən,
üzdən oxşar). məniş (mənğiş < mənğzəş. bənğzəş. bənzər) ağa məniş: ağa yana.
ağa kimi. ağır yana. 1. uyqun. -kişi yana: kişiyə uyqun. (ərən. mərdanə). -ata yana:
ata kimi. -xanım yana. -qız yana. -uşaq yana. 1. yana. üçün. -pulan yana. gəlməmişdən yana, əlində kin itirmək. -siz yana gəldim. -nədən yana.

-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
ötərsi

ötsəyi. ütərəyin. ötərəyin. ütrəyin. ötrəyin. üsərəyin. asrağı gün. ısırağı gün.
ısrağı gün. sırağı gün.

ötəş

ataş. aytaş. yolğaş. yola verən. xoş rəftar. siluklu.

ötqə

ötgə. sıyın. sığın. sınır. suyun. qılıq. qılınğ. xuy. əxlaq. məzac. təb'. karakter.

tembir.
ötqələrə

ötgələrə. özgələrə. -iki yaxın vuruşmuş, ötgələrə yem olmuş.

ötqən

-utağan ötgən çağdan: çox çox qabağlardan.

ötqərmək

ötgərmək. ötügəmək. ötügülmək. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. yola salmaq.

yollamaq. göndərmək. salmaq. -çağrıları qonaqlara uzarın.
ötqü

ötgü. 1. ötük. macəra. 1. üzgü. quşaq. qolşaq. qolaş. asqı. çalama. salama. asqır.
asqur. - tüfəng asquru.

ötqürlüyü

-əzilib ötgürlüyü, itiliyi qayıtmaq, gedmək: kallaşmaq. kəsməz olmaq. dağılmaq.
dağalmaq. döğülmək.

ötqürmək

ötgürmək. toxcamaq. birib birinə taxmaq. -ət toxşurmaq: əti şişə taxmaq.

ötqüsü

-yaşamötgüsü: yaşamöyküsü. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. durmuş. olumluq.
yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir
nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit.
çəkiniş. keçiniş. sürnüş. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt. gerit
(geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

ötqüz

ötgüz!. tax!. ilət!. yerlət!.
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ötgüzmək. 1. (nərsəni nərsiyə) taxmaq. iləmək. yerlətmək. -əti şişə tax: şişə çək. gül taxmış sinəyə: gül iləmiş göğsünə. 1. taxmaq.

-nərsəni nərsiyə keçirtmək, ötgüzmək: toxdurmaq. taxdurmaq.
-nərsəni nərsiyə ötürmək, ötgüzmək, keçirmək: saplamaq. sapaqlamaq.

ötləm

özləm. öpləm. ökləm. övləm. öfləm. yenğ. yenis. həsrət. iti rəğbət.

ötləmək

özləmək. öpləmək. ökləmək. övləmək. (öfləmək) yenğəmək. yenğimək.
yenğişmək. həsrət çəkmək.

ötlənin

- ərdəm bilən öğlənin: sənətiz ilən öğünün.

ötlənmək

ödlənmək. yükəlmək. yüklənmək. oxlanmaq. birinin görəvi, borcun yerinə

gətirməyi üstələnmək, öhdələnmək. kəfillənmək. kəfalət edmək. zamin olmaq.
zəmanətləmək.
ötlüşmək

tuşlaşmaq. tuş, ödül gəlmək. bərabərləşmək.

ötmə

ötüş. 1. sürüc. oxuş. nəğmə. xoş səs. 1. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır.
oxuma. təğənni. tərənnüm. ( sarqa (sanskirit)) .

ötmək

1. şağmaq. şakımaq. şağımaq. şağırmaq. çağımaq. çağırmaq. çaxımaq.
təğənni, tərənnüm edmək. 1. şakımaq. sağımaq. sağrımaq. səyrimək.
oxumaq. 1. sayramaq. sağramaq. səyrəmək. səyrəmək. oxumaq. avaz, nəğmə
söyləmək. 1. səyrimək. səğrimək. oxumaq. 1. ötünmək. oxumaq. sürütmək.
səğitmək. səritmək. sərimək. {(> sorudən (fars)}. sürənmək. sürünmək. 1.
utmaq. -ötən kim ötülən kim.
-yel ötmək: boş danışmaq.
-tezbazar (tezbasar) edmək, atmaq, ötmək: başdan sovmaq.
-dişi ötmək: 1. dişi kəsmək. usu (ağlı) çatmaq, qəd vermək. 1. sözü, gücü keçmək.
-tapqı ötmək: ibadət, sipas edmək.

ötməz

utmaz. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. gözü bərk. həyasız.
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-çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə: savın. savıq. savuq. savğın.
savnığ. bayat. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq.
-ötmüş, ötə çağdan, qalmış: savın. savıq. savuq. bayat. ötüş. əsgi. qədim.

ötnə

ötəl. sürük. sürək. sürgə. möhlət. müddət.

ötnütmək

yuğurmaq. unutmaq. -keçənləri yuğur gedsin.

ötrəq

ötrək. 1. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş

gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü,
öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış.
yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. geçmiş.
özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi. 1. sağraq.
sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. oxraq. əzginik. xoş
oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.
ötrəyin

ütrəyin. ütərəyin. ötərəyin. ötərsi. ötsəyi. üsərəyin. asrağı gün. ısırağı gün.

ısrağı gün. sırağı gün.
ötrü

-ötrü tutmaq: (ötrü: birinə tərəf) usunmaq. dəğişmək. təkişmək. taarüf edmək. çörəyivi qısınma, usun. -qonaqlara hər nə istəsən usunduq. -hər nə dəğişdim
yemədilər. -təkişmədən (taarüfsüz), eygiliklə gəlin gedin.

ötrüc

öttüc. üttərkən. ütgəri. ütəri. çalçapıq. çapıqca. yeyincə. iticə. (ütgətmək.
ütətmək).

ötrüq

ötrük. 1. salığ. yalığ. sülüğ. sülüh. sürgü. sürgün. sürgünlük. sürgüş. isal. 1.

sıçağ. sağnaq. ishal. isal. 1. sıçağa. ishallı. isalı olan. 1. ütrük. {> duruğ (fars)
doruğ (fars)}. yuyan. yalan. qoşdurum. kof. kofa. kofan. kofda. koftan. kolan. yalan yuyan, yalan yulan sözlər.

ötrülmüş

saltıq. saltuq. çaltıq. çaltuq. salınmış. atılmış. bıraxılmış. (tərk edilmiş) .

ötrümsümək

ötümsümək. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. qoxusımaq.
küfsümək. sasısımaq. sasıqsımaq. pozığsımaq. çürümsümək.

ötrüsüz

ötürsüz. öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız.
saqıtsız. dəlilsiz. cəhətsiz. qoşdurum.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

ötrüşmək

-sanına gəlib gəlməyəni ötrüşmək, demək: sandırışmaq.

ötsəyi

ötərsi. ütərəyin. ötərəyin. ütrəyin. ötrəyin. üsərəyin. asrağı gün. ısırağı gün.
ısrağı gün. sırağı gün.

öttəqlənmək

ötdəklənmək. quşqulanmaq. 1. quşq olmaq. bir nədənlə yuxusu qarışıb,

yuxudan olmaq, oyanmaq. 1. mürgülənmək. bir kiçik sürə göz yumub,
yüngülcə yuxusun almaq. yüngülcə yatmaq.
öttü

-bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç yerinə sən yaşadın.
(yaşadın: yaşaldın).

öttüc

ötrüc. üttərkən. ütgəri. ütəri. çalçapıq. çapıqca. yeyincə. iticə. (ütgətmək.
ütətmək).

öttürüb

-ip, sap ötdürüb, keçirdib tikmək, bağlamaq, qapatmaq: tikmək. tikəmək. kitəmək.
kitgəmək. dərizləmək. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək. ütgərmək. -pitik
üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.

ötü

- quşötü: quşçalı: quş ötüşü, oxuşu.
-tüş ötü: ikindi yuxusu. qilulə yastı.

ötüb

-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.

ötücü

1. ötəçi. şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. oxucu. əzgiçi.
mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni. 1. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş.
sağrac. sağruc. avazəxan. nəğməçi. 1. sayraçı. sağraçı. 1. atıcı. naqil.
-ötücü quş çeşiti: sındılac. sığdılac. sığac. - sığac işi irməz, ortun təpmək: sərçə işi
değil xərmən döğmək.
-ötücü quş: sandalac. səndələc.

ötüq

ötük. 1. ötgü. macəra. 1. söyləş. söyləv. söylük. gələş (moğol). aytığ. aytlığ. aytuv.
aytul. xitabə. xutbə. nıtq. suxənranlıq. 1. ütük. sürün. kökləşmiş. daltuc. dartuc. arxaq.
sürnük. sürsük. sırnığ. kronik.

ötüqçü

ötükçü. 1. sürücü. dürtgüc. dürtücü. törücü. bais. mühərrik. təhrik. təhərrük.

müşəvviq. 1. şafe.
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ötügəmək. ötgərmək. ötügülmək. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. yola salmaq.

yollamaq. göndərmək. salmaq. -çağrıları qonaqlara uzarın.
ötüqülmək

ötügülmək. ötgərmək. ötügəmək. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. yola salmaq.

yollamaq. göndərmək. salmaq. -çağrıları qonaqlara uzarın.
ötüqün

ötügün. başmağın. - paltarı, ötügün salıb oturdu. geyim başmağın çıxartdıb əyləşdi.
(salmaq: çıxarmaq).

ötül

ödül. 1. saça (> səza (fars)}. savrın. sovrun. payğaş. pağaş. payaş. padaş.

şabaş. tapaş. yağıt. 1. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. midal. nişan. - sıla almaq. 1. sıy.
sığ. öğlətiş. iftixari verilən nərsə.
-ödül, payaş, padaş vermək:saçatmaq. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək.
savrıtlamaq. sovrutlamaq. yağıtamaq. yağıtlamaq.
-tuş, ödül gəlmək: tuşlaşmaq. ötlüşmək. bərabərləşmək.

ötülləmək

ödülləmək. 1. ödüllətmək. saçatmaq. saçamaq. savrıtlamaq. sovrutlamaq.

yağıtamaq. yağıtlamaq. ödül, payaş, padaş vermək. 1. sıylamaq. sığlamaq.
saylamaq. iftixari bir nərsə vermək.
ötüllətmək

ödüllətmək. ödülləmək. saçatmaq. saçamaq. savrıtlamaq. sovrutlamaq.

yağıtamaq. yağıtlamaq. ödül, payaş, padaş vermək.
ötüllü

ödüllü. saçavar {(> səza var (fars)}. layiq.

ötüm

1. atum. tərh. mətruhə. 1. ötəm. (utum. utam. aparış. batma. baruşma. qələbə
çalış).
-utum ötüm: utuk itik. utuş ötüş. bord o baxt.

ötümsümək

1. geçginsimək. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.
savığınsımaq. savnısınmaq. dadı çönəsimək, qaçısımaq. 1. ötrümsümək.
savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. qoxusımaq. küfsümək.
sasısımaq. sasıqsımaq. pozığsımaq. çürümsümək.

ötün

zaman . -ötün ötür heç baxmayır geriyə.
-ötün ötür heç baxmayır geriyə. (ötün: zaman).
-ötün ötər yaşru qalan dışqarur (aşgarlanır). (yaşru: gizli).
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ötünclü

ötüşlü. səpəli. əlaçıq. bağışlı. savğatlı. sovğatlı. səxavətli. səxi.

ötünə

keçmişə. -yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları.

ötünlə

zamanla. -acı yoxdur dinilməsin ölümlə, olay yoxdu batılmasın ötünlə.
-hər bir od ötünlə sönür, hər bir yara ötünlə yarur. (yarur: sağalır).

ötünmək

1. atunmaq. tərh olunmaq. 1. ötmək. oxumaq. sürütmək. səğitmək. səritmək.
sərimək. {(> sorudən (fars)}. sürənmək. sürünmək. 1. ötüşmək. silgəmək.
silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. oğuclamaq. bağışlamaq. əff edmək.
qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. siliniz: bağışlayın. 1. aşmaq. sovulmaq. rədd olmaq. 1. keçrinmək. qəbul olmaq.
- bu burğan ötünmədi: bu pişnəhad qəbul olmadı. - ötnüşlü söz de: qəbul olunan söz
de.

ötünmüş

tökünmüş. tükünmüş. tükənmiş. uçmuş. çökmüş. sönmüş. qurumuş. bitmiş.
mədum. xərab.

ötüntü

- onun qutu ötündü, uçundu: onun bəxt ulduzu söndü.

ötür

1. ətir. yipar. güldamı. güldamlası. 1. ötəri. yana. -toyana: toy yana: toyluq. (1.
toy üçün özəl, ayrılmış. -don, geyim. 1. toya qatılanların gətirdikləri sovğat, saldığı toy
gedəri, xərcliyi). 1. kimi. (bənizdən, üzdən oxşar). məniş (mənğiş < mənğzəş.
bənğzəş. bənzər) ağa məniş: ağa yana. ağa kimi. ağır yana. 1. uyqun. -kişi yana:
kişiyə uyqun. (ərən. mərdanə). -ata yana: ata kimi. -xanım yana. -qız yana. -uşaq
yana. 1. uyur. görə. dalı (dunbal). -ona uyur gəldim: ondan ötür gəldim. -sənə uyub
dinmədim: səndən ötür dinmədim. -qali (əgər) mənə uyur deyirsən, demə: qali (əgər)
mənə uyur deyirsən, demə: əgər məndən ötür deyirsən, demə. 1. atur. aytur. söylə.

xahiş ed. şəfaət ed. (ötükçü: şafe). 1. atur. vellə. boşla. bırax. 1. atur. keçirt.
intiqal ver. 1. atur. rədd ed. 1. atur. bədrəqə, muşayiət edin. 1. atur. mürəxəs
ed. 1. atur. çözüt. gözdən sal. 1. atur. əldən qoy. 1. atur. anıt. xatırla. yada sal.
1. atur. yolla. hidayət ed. 1. atur. qanığ. rizayət ver. 1. atur. savır. sovur. sipəri
ed. 1. atur. gözlə. muraat ed.
- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
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olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı)
-hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.
-ötün ötür heç baxmayır geriyə. (ötün: zaman).
-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.

ötürəm

-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir
görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız.
(qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).

ötürmə

yola salma.

ötürmək

1. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək,
ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək.
uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş
tutmaq. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə
dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir. 1. salmaq. savmaq. - suyu tarlaya
sav. 1. saçmaq. səpmək. (# saxmaq: sakmaq. tuturmaq) . 1. tapşırmaq.

devirmək. vermək. bağışlamaq. yükləmək. barçatmaq. çatdırmaq. təslim, təhvil
edmək. 1. yan çəkmək. qırağın çəkmək. əldən qoymaq. osturmaq. -onun
sözünə yan çəkmək neynəsin.
-nərsəni nərsiyə ötürmək, ötgüzmək, keçirmək: saplamaq. sapaqlamaq.
-(nərsiyə) ötürmək, almaq: salmaq. daxil edmək.
-sərbəs ötürmək: salmaq. salbamaq. bıraxmaq. - cilov salbamaq: ovsar, dizgin
bıraxmaq. - qopay salbamaq: izləməkdə köpək bıraxmaq. bir yerə, biri üstünə it
ötürmək.
- bir yerə, biri üstünə it ötürmək: qopay salbamaq. izləməkdə köpək bıraxmaq.

(salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs ötürmək).
-əldən ötürmək: osdurmaq. uçğunmaq. əldən vermək, bıraxmaq. itirmək. -uçğunub
hələ üstünədə gülümsür.

-dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq: qusanmaq. (# utanmaq. usanmaq. qısanmaq.
oyalmaq. içə çəkilmək. çəkinmək. üşənmək. üzənmək).
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ötürməmək

- dinc ötürməmək. quyruğun braxmamaq. götünə girmək.

ötürməz

-doğru kişi versə sözü ötürməz, heç bir kölgə artıq boya götürməz.

ötürsə

-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz.

-arpa buğda yağ verməz, yaş ötürsə dad verməz.
ötürsüz

ötrüsüz. öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız.
saqıtsız. dəlilsiz. cəhətsiz. qoşdurum.

ötürtmək

keçtirtmək. qəbullatmaq. - gücün çatarsa ötürt.

ötürtü

-nə ötürdü: nə xəbərdi. nə olub. -nə ötürdü belə hammız tıxışmısız. (tıxışmaq: kip kip
yığışmaq, dolumaq).

ötürüc

sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. sürgü.
sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan.
yörgüc. müshil.

ötürüq

ötürük. 1. azad. rəha. 1. üzürük. yalman. yalaman. yelgin. ciddi olmayan.

ötürüm

1. azadlıq. rəhalıq. 1. ötürüş. aturum. aturuş. boşanış. rəhayi. bədrəqə.

ötürüş

ötürüm. aturum. aturuş. boşanış. rəhayi. bədrəqə.

ötürütmək

uçurmaq. keçirmək. söndürmək. kəmşitmək. gömşütmək. xamşutmaq. -yandı
içim, yox ötürən bu odu. -öpgəni uçuran sözlər.

ötüş

1. ötmə. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. oxuma. təğənni. tərənnüm. (sarqa
(sanskirit)) 1. savın. savıq. savuq. bayat. ötmüş, ötə çağdan, qalmış. əsgi.

qədim. 1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər) səs. sıylav.
sılav. də'vət. 1. ötmə. sürüc. oxuş. nəğmə. xoş səs.
- bağış, ötüş istəmək: başın ətəyinə salmaq.
-tutqun, yasıq, qəmli ötüş: satı. sağı. (sığı).

-ötüş tutuş: öşüt tutuş. tanış biliş. yaxın uzaq dos.
-utuş ötüş: utum ötüm. utuk itik. bord o baxt.
ötüşlü

ötünclü. səpəli. əlaçıq. bağışlı. savğatlı. sovğatlı. səxavətli. səxi.
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1. ötünmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. oğuclamaq.
bağışlamaq. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz
silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın. 1. səğrəşmək. oxuşmaq.

ötüşü

oxuşu. - quş ötüşü, oxuşu: quşçalı. quşötü.
-bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı: durmuş. olumluq.
yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu.
yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt.
gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

ötüt

tükəndir töküt. tüküt. uçur!. çökür!. xərabla!. sönüdür. qurut. bitir. mədum ed.

ötütmək

dartmaq. datmaq. oxutmaq.

ötüzmək

özütmək. özün öldürmək. salsalmaq. salsanmaq. asçanmaq. asçalmaq.
sınsınmaq. sinsinmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan.
asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

ötüzülmək

> utuzmaq. məğlub edilmək.

öv

alqış elə. alqıla. qəbulla. sev . -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin.
(qıvancla: sevinclə). (

övən

övücü. gürüdəkçi. məddah.

övənc

öğənc. öğəş. övünc. övüş. öğünc. öğüş.

övəntirə

övəndirə. öğəndirə. üyəndirə. oyan. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. əkit. əğit. uyarı.

oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən
hissə almaq.

övərəm

tapınnam. sayqılaram . -yaxcılığa tapınnam, yamanlığı unutmam.

övqü

övgü. övüş. övgüş. yoğuş. yoğuc. şükür. şükr. həmd. minnətdarlıq. inayət.

övqüş

övgüş. övüş. övgü. yoğuş. yoğuc. şükür. şükr. həmd. minnətdarlıq. inayət.

övləm

öfləm. özləm. ötləm. öpləm. ökləm. yenğ. yenis. həsrət. iti rəğbət.

övləmək

(öfləmək) özləmək. ötləmək. öpləmək. ökləmək. yenğəmək. yenğimək.
yenğişmək. həsrət çəkmək.
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1. (birini). öğmək. gürüdəyin, gürdəyin, gurdağın, gurlağın çalmaq. 1. yoğmaq.
yaxşılamaq. yaxşılatmaq. onaylamaq.

övrə

-yan dövrə: yan yörə: yantörə. dövrə bər.

övücü

övən. gürüdəkçi. məddah.

övülən

- dövülən uşaq uyatsız, övülən uşaq soyatsız. (uyatsız: vicdansız) (soyatsız:
nəcabətsiz. qurra).

övünc

övənc. öğənc. öğəş. övüş. öğünc. öğüş.

övüncü

güvənci. qıvancı. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. fəxr duyan. faxir.
pərəstişkar.

övünəyim

-bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben.
(mevlana).

övünmək

öğünmək. öpünmək. güvənmək. qıvanmaq. göstəşinmək. gözdəğinmək.

övüntürmək

övündürmək. öğündürmək. güvəndirmək. qıvandırmaq.

övür

tapır. tapınır. sevir . -dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır.
övür. sevir).

övürmək

üvürmək. ovurmək. oğurmək. ovmaq. oğmaq.

övüş

1. övənc. öğənc. öğəş. övünc. öğünc. öğüş. 1. övgü. övgüş. yoğuş. yoğuc.
şükür. şükr. həmd. minnətdarlıq. inayət.

öyərlər

-enginlərin dərinligin sevənlər, dənizlərin dalqınlığın öyərlər. (engin: uqyanus).

öyqü

öykü. deycə. deyəc. tikrə. tikər. qaraca. məsəl. nəğil. hikayət. qissə. dasdan.

rivayət. -deycədən, oyan almaq: (oyan: öğüt. əkit. əğit. uyarı. oyarı. öğrəncə.
qavranca. yavanca. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. dərs. ibrət)
qissədən hissə almaq.

öyqüçü

öyküçü. deycən. deyəcən. tikrən. tikərən. nəğilçı. hikayətçi. qissəçi.

öyqüsü

nağılı. -bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı: durmuş. olumluq.
yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu.
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yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt.
gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

öyqüsü

-yaşamöyküsü: yaşamötgüsü. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. durmuş. olumluq.
yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir
nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit.
çəkiniş. keçiniş. sürnüş. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt. gerit
(geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

öylə

dal. -dal vurdu ki, birdə qalxanmadı.
-gah öylə gah böylə olmaq: səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək.

öyləti

öylədi. düz!. düzdü.

öyrənmiş

öğrənmiş. -min illikdə öğrənmiş, bir anlıqda itinmiş.

öyrəşəsən

-keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.

öyrəşisən

-keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.

öyünər

-arac işlər, əl öyünər, qılıc işlər ər öyünər.

öz

1. özlü. sıxı. sıxığ. tıxız. tıkız. yoğun. toxun. mütərakim. -qazların sıxılcan. 1.
töz. sins. anlam. utuq. utçuq. uçuğ (ruh). içik. içrik. - sözün uçuğu: sözün ruhu. uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız. 1.

som. sek. teyxa. xalis. saya. sadə. qatqısız. - som araq. 1. maddə. -əritilmiş,
dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə: tort. dürd. durt. durut.
durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə). 1. içdən. səmimi.

məhrəm. xudi. -dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: (dəğmə: hərkəs). hər
yetən kişi öz olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz). 1. töz. döz. tüz. düz.

təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc.
kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq.
oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam.
cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc.
daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans.
- öz içinə, xiyalına batmış olan: dalma. dalqın.
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-öz çevrəsinə yığılmaq: yumurlanmaq. nərsə çevrəsinə yığılmaq.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz. (duruqlayar:
ölçülər).

-öz özünə dodağ altı deyinmək: soxranmaq. sövrənmək.
-çalışma gün adamı olasan, çalış öz adamın olasan, gün dəğişir, öz gəlişir.
-düzü qoru yalandan, yalan tapar öz yolun.

-sayrac olsan öz bağında, it olursan öz süründə. (sayrac: bülbül).
-dəğirman öz işindedir, caxcax baş ağrıdır.
-öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu. (uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq.
itirmək).

-tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır: tutqu. düşgünlük.
qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. qurumsaqlıq. amatorluq.

-qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum. lovlova. lovla. elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı.
-(çoxuyla danış, öz bilənin ed) . -köp bilən get, özbaşınla yür. (yür: qıl). (köp : çox).
- köp bilən ged, öz başnla yürə. (köp: çox). (yürə: davran. rəfdar ed)
-sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) (sayrac: sayırğac. bülbül)
-öz elin, öz dilin (-sayrac olsan öz bağında sayra sən). (sayrac: sayırğac. bülbül)
-öz içinə çəkilmək: sindirəmək.
-kəndi aşın kəndi başın, öz işinlə kəndin aşın.
-tülküsüz topraq, öz tazısız yurd olmaz.
-öz içinə çəkdirmək: sindirətmək
-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.
-öz yerinə çəkilmək: quyruq qısmaq. quyruğun yığmaq. əl ayağın yığışdırmaq.
-özsu: salqı. covhər. üsarə. (yemiş (meyvə) suyu)
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- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.
- düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.

özbaşına

özbaşına. 1. özbaşdağ. sollama. sallama. 1. sürqay. havayı. savay. sovay.

boşay. birdən. sorağsız. soratsız. açasız. açatsız. icazəsiz.
özbaşınla

-köp bilən get, özbaşınla yür. (yür: qıl). (köp : çox). (çoxuyla danış, öz bilənin ed).

özbaştaq

özbaşdağ. özbaşına. sollama. sallama.

özbər

özgər. əzbər. sına. tutun. - adın dilimdə sına elədim. - dillər sınası.

özbəri

-dil özgəri, özbəri, əzbəri: söyləm. dil tutunu.

özəq

özək. 1. özük. kök. tübür. töbür. dibir. dib. tömür. əsl. -söz tübürü: söz kökü. yaradılış işinin töbürü, özəyi açılmamış hələ. 1. öziç. yar. içtənğ. məğz. nərsənin

içi. -palıt ağacın yarı: məğzi.
özəl

1. dən. xass. məxsus. -türkə dən. -ərəbə dən. -evə dən. 1. yarıq. məxsus.

özəliqliqsizliq

özəlikliksizlik özdəliksizlik. karaktersizlik. xəsiyətsizlik.

özəlliqlə

-özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ:sarğuc. >
sərpuş. hər örtük.

özən

-özən, umur, diqqət çəkməyən: silik. ilgi oyandırmayan.

özənə

-özənə, umura, diqqətə dəğməz: dərəksiz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz.
sızqılmaz.

özənib

-özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq: sezinmək. seyinmək. > sinmək. - o geddi,
dönən değil, ardınca seyinmə.

özənirli

sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. dərəkirli. dərəkli. umura,
diqqətə dəğər.

özənirliliq

özənirlilik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq.

dərəkirlilik. dərəklilik. umura, diqqətə dəğərlik.
özənqi

özənki. özüvəki. -güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə
dək duracaq.
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sinciləp. incələb. incədən incəyə. umursuk. diqqətlə.
-incədən incəyə, özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq: sinciləmək.
incələmək. gözədən, süzgəcdən keçirmək. tədqiq edmək.

özənli

öznə. sak. oyanıq. diqqətli. - sak ol: gözlə. diqqət ed. - örən sak kimsə: çox
özənli, diqqətli olan.

özənmək

1. güvənmək. qıvanmaq. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. diqqət edmək.
oyalanmaq. bıraxmamaq. baxmaq.

özənsizliq

-özənsizlik edmək: gözdən salmaq.

özəntən

-gözdən, özəndən cayıran, əğirən: suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. qamıvçı.
(qapıvçı) duvağçı. (mastmalçı).

özəntirmək

özəndirmək. güvəndirmək. qıvandırmaq.

özəti

özü. cirgəsi. xülasəsi. -köp sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı.

özətin

xülasəsin. -nərsənin özətin çıxartmaq: dartıb soğurmaq. sıxıb suyun (özün,
cirgəsin, usarəsin) çıxartmaq.

özəyi

-nərsənin özəyi, içi, iç anlamı: . sillik . silgik. silli. silik. - sözüvün silliyi nədir.

öziç

özək. yar. içtənğ. məğz. nərsənin içi. -palıt ağacın yarı: məğzi.

özqeçmiş

özgeçmiş. geçmiş. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş,

dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam
keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş.
sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü.
görümlük. ötrək. yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
özqə

özgə. yerdiş. yuduş (yurd dış). yad. biqanə. (#yertəş: yudaş. (yurd daş) həmşəhri).

-başqa, özgə əl: yanəl. yad əl.
- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.

özqələrə

özgələrə. ötgələrə. -iki yaxın vuruşmuş, ötgələrə yem olmuş.
-varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.

özqələri

-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın.
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-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü,
sayma kimin yumar saxla gözünü.

özqər

özgər. özbər. əzbər. sına. tutun. - adın dilimdə sına elədim. - dillər sınası.

özqəri

-dil özgəri, özbəri, əzbəri: söyləm. dil tutunu.

özqəs

özkəs. şəxs. şəxsiyət. -hər kəs olma, özkəs olubda yaşa.

özqəsi

-özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək: sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti.
oğulluq. qızlıq.

özqəşilir

-uzaqlıqla özgəşilir. (ıraqlıq yadatır, yadlaşdırır).

özqətən

-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.
-yıxır özündən, yıxılır özgədən. (yıxılsa özgədən görür, yıxsa özündən).

-umma dəğər özgədən, ver dəğəri sevgiyə.
özqəyə

-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə. (oxdu
batar gözüvə: kor olarsan).

özqü

məxsus. -sağılmağa özgü, məxsus: sağıl. sağılmaqla ilgili, bağlı.
-sağa özgü, məxsus: sağız. sağla, sağ yanla ilgili. (rastgira. rastgera. rasgira)
-sola özgü, məxsus: sola, sol yanla ilgili solız. (çəpgira. çəpgera).

özqürlüq

özgürlük. ərkinlik. azadlıq. sabah. sapağ. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq) yarın. ( <
yarınmaq: açılmaq) .

özqürlüqün

-istədiyin yapanlar, özgürlügün dadanlar.

özqürraq

özgürraq. özgürük. azadraq.

özqürüq

özgürük. özgürraq. azadraq.

özqüyə

-güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə dək duracaq. (özənki
: özüvəki)

-geri qalar yükünüz, baş qoşdunsa özgüyə. (yükünüz: məsuliyyətiz).
özləq

-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.

özləm

ötləm. öpləm. ökləm. övləm. öfləm. yenğ. yenis. həsrət. iti rəğbət.
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1. ötləmək. öpləmək. ökləmək. övləmək. (öfləmək) yenğəmək. yenğimək.
yenğişmək. həsrət çəkmək. 1. özsəmək. yoxsunmaq. -kimi yoxsunursun: kimi
özlüyürsün.

özləmintə

özləmində. nisgilində. həvəsində.

özləmlərin

-ölkə nədir. -əl çatılmaz arzuların, gözkəmdəki özləmlərin yatan yeri. (gözgəm:
üfüq).

özlətiyi

-özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək: sanğıramaq. {sayılamaq. sayramaq.
səğrəmək. saçılamaq. samıramaq. sayıqlamaq. salıqlamaq. samıqlamaq.
samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib
genə sayırlayacağ}.

özlü

öz. sıxı. sıxığ. tıxız. tıkız. yoğun. toxun. mütərakim. -qazların sıxılcan.
-qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət toprağısı) özlü toz, pudr: sırnax.
sıvax. sırvax. (> sırxab (fars) surxab (fars)}. ənlik.
-özlü, yapışqan, yağlı topraq: sırnax. sıvax. sırvax. ət toprağı.
-özlü buğdanın yoğuru sünək olur. {sürnək: sünək. sırnığ. əsnək. uzanan. (şirəli)}.

özlüqün

özlügünq. şəxsiyyət. -kişinin sözü, özlügün özü. (özlügünq şəxsiyyət).

özlüqüntə

özlügündə. özlüyündə. başı başına. təkliyində. -elə o başı başına bir evrəndir: elə
o elə özlügündə, təkliyində bir dünyadır .

özlüyüntə

özlüyündə. özlügündə. başı başına. təkliyində. -elə o başı başına bir evrəndir: elə
o elə özlügündə, təkliyində bir dünyadır .

öznə

1. maddə. -hər çeşit kiri, ləkəni, nərsəni qaldıran arıtlayan, təmizləyən öznə,
maddə: sacığ. savız. 1. özənli. sak. oyanıq. diqqətli. - sak ol: gözlə. diqqət ed. örən sak kimsə: çox özənli, diqqətli olan.

-dişlərə sürülərək dişləri qoruyan yaxı, öznə, maddə: dişqalı.
-yumada işlənən öznə: yunğaq. yuğac. yuğan. çoğan. (sabın. fab).
-sıvışqan, yapışqan, əsnək öznə, maddə: yağız. sarğız. sağız. sağaz.
-nərsə üzərə yaxılan öznə, boya, rəng: sır. sür.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

öznəmək

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

uşuqmaq. oysunğmaq. oysunmaq. ərsinləmək. arzınlamaq. arzulamaq.
könülləmək. könlünə, meylinə düşmək. nərsə üçün darıxmaq. həvəslənmək. ölkəyə qayıtmağı uşuqdum.

özsəmək

özləmək. yoxsunmaq. -kimi yoxsunursun: kimi özlüyürsün.

özsu

1. sığ. sığız. sıxız. tığ. çiğ. cirg. qısıq. usarə. 1. salqı. covhər. üsarə. (yemiş
(meyvə) suyu) .

öztəliqsizliq

özdəliksizlik. özəlikliksizlik. karaktersizlik. xəsiyətsizlik .

özü

1. cirgəsi. xulasəsi . -çox sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. 1. özü. özəti.
cirgəsi. xülasəsi. -köp sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı.
-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü,
kişi vardı özü dadlı duymayasan səsini.

-atalarsözü, özün özü.
-iç göz özü, baş göz üzü görür.
-kişinin sözü, özlügün özü. (özlügünq şəxsiyyət).

-yolu daşlı, qara qaşlı, özü yaşlı, gözü yaşlı.
-çəkirdəyin, qabıqlı kəpəkli nərsənin içi, özü: toxu. iç. məğz.
-yetimə bir tikə ver, ikincisin özü götər. (götər: götürər)
-özü üçün qoymaq, ayırmaq: salınmaq. özünə götürmək. - onda ikisin salınır.
-özü üçün qurmaq: salınmaq. - onlar iki otağlı yapı salındılar.
-yağı, suyu, özü alınıb, artığı qalmış nərsə: küspə. köspə. çökbə. gövdən. gövdün.
kövdən. kövdün.

özüçün

-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit).

özüq

özük. özək. kök. tübür. töbür. dibir. dib. tömür. əsl. -söz tübürü: söz kökü. yaradılış işinin töbürü, özəyi açılmamış hələ.

özül

1. sıyğırıq. sızırıq. sızğırıq. üsarə. 1. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur.
qor. xım. him. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş.
kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl.
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öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan.
qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük.
kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
özümə

-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

özümsəmək

sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq.
qavramaq. öğrənmək.

özün

1. suyun. cirgəsin. usarəsin. çıxartmaq. -sıxıb suyun çıxartmaq. dartıb soğurmaq.
nərsənin özətin (xülasəsin) çıxartmaq. 1. özündən. -hər nəyin itirsən itir, özün başqa.

-çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. (çaloyu yalotu. quşoy. çalbacay. səlbə.
oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən).

-özün kələkbazlığa vurmaq: tavluğlanmaq. özün aldatmağa, tovlanmağa vurmaq.
-atalarsözü, özün özü.
-üzgü üzün, yutuğ özün göstərir. (yutuğ: vicdan).

-ev yiyəsi tutanmasa oğrunu , kəndi özün qınarmış.
-üzlə özün, işlə sözün bir olsun.
-qonşuya baxıb özün yaxan, qara gündən pisə qalar.
-özün oynatmaq: silkinmək. yeriyərək nazlanmaq, qırcanmaq.
-qaykişilərlər gizlər özün görsə qonaq uzaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən
qutunmuş.
-kölgəsin tanımaz kişi, özün tanımaz.
-özün tanımağa güzgü yaramaz
-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.
-özün göstərmək: sindirmək. qurralanmaq.
-özün tanımaq:sindirəmək.
-özün tanıtmaq: sindirətmək.
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- özün yuxuya vurmaq: yuxuya dalsınmaq
-özün asmaq:saltınmaq. asmaqla özün öldürmək, xudkoşluq edmək.
-asmaqla özün öldürmək, xudkoşluq edmək: saltınmaq. özün asmaq
-özün kiçik görmə:yasanış. xod kəm bini. (sayanış: özün böyük görmə. xod
büzürgbini).
-özün böyük görmə: sayanış. xod büzürgbini. (# yasanış: özün kiçik görmə.
xodkəmbini).
-özün kiçik görmək: yasanmaq. (#sayanmaq: özün böyük görmək)
- özün böyük görmək: sayanmaq. (#yasanmaq: özün kiçik görmək).
-özün öldürən: özütən. salsalan. salsanan. asçanan. sınsınan. sinsinən.
-özün öldürmək: özütmək. ötüzmək. salsalmaq. salsanmaq. asçanmaq. asçalmaq.
sınsınmaq. sinsinmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan.
asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən)
-özün öldürmək yol deyil, yolsuzluqdur.
-özün tanımaq:sindirəmək.

özünə

-(təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar). (ərik yuxudan qalxınca, irik yürbay).
{kəsələ dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox}. (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

-öz özünə dodağ altı deyinmək: soxranmaq. sövrənmək.
-hər nəyi özünə alan: alınqan. tez etgilənən. soruq. soruğ. işgif. içgiv. təsirpəzir.
nifuzpəzir. -soruğ uşaq, kimsə.

-özünə çəkmək: sormaq. soğmaq. əmmək. əmərək içmək. içinə almaq, çəkmək,
sindirmək, sındırmaq.
-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.
-özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq: sınğdırmaq. sınğıtmaq. sinğitmək.
sinğdirmək. çəkindirtmək. cəzb editmək. yedirtmək.
-özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə almamazlıq: savallıq. sovallıq.
ayıqlıq. ayiqlik.
-özünə dalmaq, girmək: sınğmaq. sinğmək. çəkinmək. cəzb olmaq.
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-özünə, içinə çəkmək: sinmək. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. çəkmək. cəzb edmək.
-özünə götürmək: salınmaq. özü üçün qoymaq, ayırmaq. - onda ikisin salınır.
-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

özünlə

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini bir
çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).

özüntə

-özündə olmayıb qonuşmaq: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.
sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. sayıqlamaq.
salıqlamaq. samıqlamaq. samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. -bir istəkən içib genə
sayırlayacağ.
-suyu, pulu, nərsəni özündə saxlamayan, özündən tez axıdan nərsə: silgik. silgik topraq: su saxlamaz toprağ. silgik kişi: pul saxlamaz.
- keçmişi özündə daşıyan: keçmiş sanalı. (sanalı: sanağay. bir olayı içində tutan,
özündə daşıyan. boylu).

özüntəqini

-özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə almamazlıq: savallıq. sovallıq.
ayıqlıq. ayiqlik.

özüntən

özündən. özün. -hər nəyin itirsən itir, özün başqa.
-kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq.
satsıtmaq. bıqdırmaq. azarlayıb azdırmaq.
-suyu, pulu, nərsəni özündə saxlamayan, özündən tez axıdan nərsə: silgik. silgik topraq: su saxlamaz toprağ. silgik kişi: pul saxlamaz.
-suyu, suyuğu özündən sızdırmayan: saval. soval > saxsı. suval. suğal. > sofal.
(kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.
- çürük ağac özündən, çürük kişi sözündən (bəlqürür).

-özündən çox yarşın, razı, mütəkəbbir olmaq: daltaymaq. qaltaymaq. çağtaymaq.
əzilmək. qırcanmaq. nazlanmaq. luslanmaq. -acı çox doyursan daltayar.

-özündən qoşmaq, çıxartmaq: yozanlamaq. ozanlamaq. köksüz, dayaqsız
danışmaq.
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-ışığı özündən süzdürən nəsnə, maddə: sürcə. şüşə. keçirən.
-yıxır özündən, yıxılır özgədən. (yıxılsa özgədən görür, yıxsa özündən).
özüntəntir

-gül yaraşı özündəndir. (yaraş: gözəllik).

özünü

- dögül kişi bu: sözünü yel kimi tutan, özünü çox ucuz satan
-özünü yerləşdirmək, toxdatmaq, rahatlamaq: sınğarmaq. singirmək.
-dinlə kötünü, itir özünü. (yamanın sözün boş ver)
-özünü vermək. sərinmək. (# sakınmaq: gizlənmək. örtünmək. çəkinmək)
-. qandırmaq üçün, özünü uysal, baş aşağı göstərmək: quzu dərisinə bürünmək.
-özünü tutmaq: 1. canlanmaq. iyilənmək. 1. ifadə satmaq.

özütən

özün öldürən. salsalan. salsanan. asçanan. sınsınan. sinsinən.

özütmək

ötüzmək. özün öldürmək. salsalmaq. salsanmaq. asçanmaq. asçalmaq.
sınsınmaq. sinsinmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan.
asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

özütü

-dal özüdü. (dal: lap. tay. eynən).

özütür

- mutluluğda gedən yollar mutluluğun özüdür, mutluluğa gedən yollar mutluluğun
sözüdür.

özüvə

- özüvə sılav olsun. özüvə nəsib olsun.
- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.
-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə.
(oxdu batar gözüvə: kor olarsan)
-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə.
(oxdu batar gözüvə: kor olarsan)
-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə. (duyquların
uyqulanar, gerçəkləşər).

özüvəqi

özüvəki. özənki. -güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə
dək duracaq.

özüvü

- özüvü görməməyə salma: özüvü görməməyə vurma. (salmaq: vurmaq).
- özüvü görməməyə vurma: özüvü görməməyə salma. (salmaq: vurmaq).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin
gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.

özüyü

-nərsənin özüyü əsli: çəkiz > çəkidə. cirgə. sağız. {nəğiz (qırqız)}. şirə. - sağız
anlam: kök anlam, mə'ni.

təliq

-ortası dəlik bir nəyin çevrəsinə sarılan tel, sap: dövələ. dövlə. tövlə.

paça

-kəllə paça yeməyi: xaş. sallama.

paqaş

pağaş. payğaş. 1. payaş. padaş. saça (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun.

yağıt. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. şabaş. tapaş. yağıt. 1. payaş. padaş. sova.
şabaş. tapaş. yağıt. əcr.
paqet

paket. sarsam. sarsağ. bağlı. bəsdə.

paqır

paxır. mis. -var, paxır, yox, altın. {(əldə) olan mis sayılır, (əldə) olmayan altın}.

-nərsə pişirmək, qızartma üçün dayaz paxır, çuğun qab: yağlava. tavlağa. yağluca.
tava.

paqta

paxda. pamıq. pambıq. -köhnə paxda bez olmaz, eski düşman dosd olmaz.

paqtalatmaq

paxdalatmaq. bağdalamaq. qapdalamaq. qapatmaq. taxdalamaq. təxdələmək.

palan

1. güvtün. yəhər. səmər. köpən. qapan. çul. 1. malqaranın belinə salınan
yüklük örtüyü. səmər < çəmər. (> kəmər). paltan.
-dilivə yalan, belivə palan.

palayış

süzgüc.

palazı

quş palazı: difdiri. - quş palaz otu: difdiri otu, dərmanı.

palçıq

suvağ.
-ət palçıq: tatıq. (dartıq) titik. tıtıq. bərk palçıq. -gözəlik (küzəlik) tıtıq. -ağır titik
biçilməz, sümük olsa kəsilməz.

-bərk palçıq: tatıq. (dartıq) titik. tıtıq. ət palçıq.
-təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə: sapqal.
çapqal. gilgir
- palçıq sıçıtığısı. (sıçıtığısı: ləkəsi)
-dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq: saman suvağ.
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- ət palçığı: sağız topraq. (sağız: sağızan. axız. axızan. şirə kimi yapışqan, suvaşıb
asılan hər nə).

palçuq

-altun düşər palçuğa, palçuğ minər edərə. (edərə: dəğərə).

palçuqa

-altun düşər palçuğa, palçuğ minər edərə. (edərə: dəğərə).

palıt

- quzu palıt: xırda şabalıt.

paltan

səmər < çəmər. (> kəmər) malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü. palan.

paltar

1. sırtaq. (sırt: əğin baş) geyim. 1. taxım. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük.
nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab
(fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz.

kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş.
sətr.
-üstündə paltar çırpıp yumağ daşı: sapanğ. ( < sapmaq: çıpmaq).
-sürümsüz olan paltar əynindən tökülər. (sürümsüz: siyimsiz. boybuxunsuz.
boybuxunu düz olmayan. sallağ əğinli. çapasız. saxasız. görkəmsiz. qədd qamətsiz).

-paltar asma yeri, işqafı: asqılıq. -asqılıq dikəy olmalıdır. (dikəy. dikinə).
-qonağlıq paltarı: sürə.
-paltar yuğan: yuğac. yuvac. ovac. oğac. yıxac. ovma, oğma maşını. paltar maşını.
palto

-kot, palto, don ətəyində yapılan cırıq: yalav. yalağ. (çalağ). -iki yalağlı palto.

paltovun

-kotun, paltovun, əbanın iki tayından hər biri: sıyıq. sızıq.

pambıq

pamıq. paxda. -köhnə paxda bez olmaz, eski düşman dosd olmaz.
-içinə yün, pambığ sürülmüş parça: içi quşmaş. sürtük. sürtükə. kürtükə.
-yün, pambığ dövmə dəğnəyi: sabu. sapu. çapı. ( <> çapmaq. çıpmaq).

pambıqla

-pambıqla kip doldurulmuş, basılmış nərsə, yastıq: sıxpaxta .

pamuq

-pamuq batur: pəhkləvan pəmbə. küləş batur.

papaq

papax. sayağ. səfeh.
- sıtana papaq tikir, cıddana başmaq. (sırtın: sıtan. şeytan).
-uzuntüklü, saçaqlı papaq: sırqapapaq.
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-küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmüş papağ: saput. sapıt. saçut. saçıt.
savut. savıt.

para

-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın qalar
boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
- adam vardı para örtər manını, adamda var açar para manını. (manını: aybını)
-çox para istəyən: sapapul. bahalı. xəş götürən. tükətgən.
-para ilə hər nəyi yapan kimsə: satlıq. satılıq.
-yoxsullar üçün yemək, para, geyim, nərsələr saçılan, verilən yer: səpilik.
yolçuxana.
-toxluq nə deditməz, para nə editməz, aclıq nə yeditməz.
-çox para, var dövlət toplamaq, yığmaq: kürüşləmək. zənginləşmək.
-el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman.
səpmən.
-anapara: qurupara. qurupul. salamsız (səlamisiz), bəhrəsiz para. -mən səndən hələ
quruparamı alammadım belə.
-bir gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün qoyulan para, nərsə:
dilbasan. boğazbasan. rüşvət.
-para şişi : pul təvərrümi.
-alverdə birinci alıcıdan gələn para: süfdə. savda. savat ( < savmaq). coşun.
qalxan. savıt. zireh.
-nərsə alırkən öncəlik verilən para: töküz. tökəz. bey. bəyanə.

param

-param param: dərbədər. sərbəsər. sərpəsər.

paranı

- qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.
-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən,
yığılan paranı toplamaq: kisələmək .

parasın

-borclu borclunun malın satıp parasın əldə edmək: satdırmaq. - borcumu
ödəyəmmədim, evimi sattırdı.
-satılan malın parasın girət (nəğdən) alıbda, malı sonra (iləridə) vermək:
satsürmək. pişfiruş edmək.
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parat

tanat. danat. darat. yağat. çalat. ışıqlı. xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü.

paratan

-. uşağa paradan yox, dəğərdən qonuş.

parayapay

salbasal. salqasal. duranğ. tuş. tuşuş. məadil. maadil. musavi.

parayapaylaşmaq salqasalmaq. salbasalmaq.
parcıq

balcıq. sıxıq. əzik. oğuq. öğük. qırıq.

parça

1. üzüm. tikə. qopuq. -bir üzüm ət. 1. tikü. tikkü. tikə. tikkə. -bir tikü ət. 1. sarqıt.
salqıt. sırqıt. tikə. luqmə. cürə'. 1. sıxım. qısım.
-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.
- enli parça: sərbər gəzləmə. (sərbər: eninə sərik, gen olan. ənli. enli)
-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan, yapılan
üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına salınan,
qouylan, döşənən nərsə)
-im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça: seçil. seçlə. bələdçik. - yol üzəri
seçil ağacları yel yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.
-birbirinə sırılan, tikilən iki nərsə arasına qoyulan yün, parça, nərsə: sırmıq. sırlıq.
içlik.
-nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça: salcığ. silcik. silgi. silək.
-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça:
güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
-yəhərin altına qoyulan keçə, parça: saçım. atqı. gecim ( < 1. keçə. 1 < saçım).
-sırmalı, sırılı geyim, parça:sallama.

-incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça: torğu. toruğ. ipək. -xanımbəyin
torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (böyükxanımın ipəyi çoxdursada,
ölçmədən biçməz).

-ağ biçimində seyrək hörülmüş, incə, kiçik bacaları olan parça: tor. ( < tuğ).
-axıdan qabın ağzına sarılan tor, parça: sarım. süzüt. safi (kağaz. tor. parça).
-incə, əprik, yumşaq parça: yələk. diba.
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-yağmır (barani) oxşarlı parça: yanğso. yamğıso.
-parlaq, sıx toxunmuş parça: yapağ. xasa.
-içinə yün, pambığ sürülmüş parça: içi quşmaş. sürtük. sürtükə. kürtükə.
-(astarlıqda da işlənən) şumal, tək boyalı parça: yalan.
-dal parça: nəxşəsiz parça. (dal: saya. sadə).
-çox yumşaq parça: sovsur. iprik. diba. hərir.
-rəngi tez uçan çap, oyma parça: sövəbasma. (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli
olmayan nərsə). -sövə yaş: keçəri yaşam.

-incə, nazik, yapıq, yumuşaq parça, qumaş: toxa. yoxa. yuxa.
-qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ qarışığından yapılan ota,
dərman: yağlıqara. -yağlıqara türkəçara otadır.

-tək, bir parça, tikədən oluşan: təkil. yalın. birəl.
parçacıq

-sevgizis yaşam, parçacıq daşam.

parçalamaq

1. saltıratmaq. yırtmaq. 1. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq.
savarmaq. savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq.
tanılamaq. bölmək. dağılmaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq.
qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq.
təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) . 1.
dalamaq. qırmaq. açmaq.

parçalanmaq

1. dalanmaq. qırınmaq. açılmaq. 1. saltıranmaq. yırtılmaq.

parçaları

-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.

parçalasan

-ağır olsa bir bölük, parçalasan sürərsən.

parçalı

-yüngül, incə parçalı geyim: sovus.

parçanın

-tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq, sürülərək işlənən isti
dəmir tikəsi: ütük. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik:
itmə, basma, fişar vermə aracı).

parçanın

-toxuma dəzgahında parçanın sarılan çubuğu: sarman (> sərmən).
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-daş parçası, qırıntısı: . səkəl. səkil. çanqıl. - səkil döşəmə. - daşların arasın səkillə
doldur.
-hər nəyin kiçik tikəsi, parçası, bölümü: kütül. küt. küsül. küs. çütül. çüt. - bir kütül
çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri.
-piy, donuq yağ parçası: yağrığın.

-ağac, təxdə parçası, tikəsi: yığac.
-üzərinə pənir kimi nərsə yaxılmış tikə, çörək parçası: yaxma. yaxmac. yaxmaş.
yaxmanc. -qatığ yaxması. -bal yaxması. -kərə yaxması.

-nərsənin uzunsov parçası: yarındaq. tilişə. dilişə.
-odun parçası: yarmaca. yarmaça. yarılmış odun, ağac.
parçatan

-göndən, parçadan, bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə,
(dəval): yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.

parıç

- parıç puruç: saltar sultar. yırtığ pırtığ. cırım cırıq.

parıltaq

parıldağ. yarqıraq. yarğıraq. yalbıraq < yarğıraq ( < yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi,
gözə çarparaq) çaxqıraq. çaxıraq. yanğaq. yalğaq. alovuq. ışıldağ. birdən,

qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan). -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında
çırağlar yalbırırdı.

parıltamaq

parıldamaq. yaşnamaq. ışnamaq. ışıldamaq.

parıltanmaq

parıldanmaq. sığallanmaq. siliklənmək. siğillənmək.

parıltatan

-silən, arıdan, parıldadan arac, maddə: silindir.

parıltatmaq

parıldatmaq. silmək. siləmək. siğmək. siğəmək. sığallamaq. sıvazlamaq.

tərbiyət, ədəb edmək.
parıltı

yarlım. yarqın. çağqın. ışıq.

parlaq

1. savan. savın. (təpici. iti). açıq. ışıq. dirəxşan. taban. 1. seçik. duru. şəffaf.
sırac. zülal.
-parlaq, sıx toxunmuş parça: yapağ. xasa.

parlamaq

-ulduzu parlamaq: ulduzu doğmaq.
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yalabımaq. yalımaq. birdən yanmaq. şağmaq. şakımaq. şağımaq. şağırmaq.
çağımaq. çağırmaq. çaxımaq. - şimşək şağır, çaxır.

parlatmaq

silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. sığallamaq. sırasıtmaq.
cilalamaq. pərdaxlamaq. tazalamaq.

parlayış

birdən yanma, yanış. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. çaxış. yalabıq. yalabış.
çalabıq. çalabış. - şimşək şağırı, çaxırı.

pars

fars. dilənçi.

parsa

1. dilənçilikdə alınan pul, bölük, yığılan gövət, ehsan, mə'rəkələrdə toplanan
pul. - parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq. 1. pursa. qırma. qırmac.
qırmacıq. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. kisə. bir yerdə (covqada batırlara,
dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi) verilən, yığılan para.

parsalıq

- parsalıq edmək (fars): dilənçilik etmək.

parsayı

- parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq.

partaqlamaq

pardaxlamaq. pərdaxlamaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək.

sığallamaq. sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. tazalamaq.
pas

1. (mas. püs tüs. tös. tıs. dış. süs. sös. səp. sis. his. yös. hüs. ) boya. rəng. -türlü
tüslü: rəh bə rəh. 1. qurum. - boyasız dəmir şehdə qurumlanır.

pasaq

pisgil. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən qalan iz) satır. sağır. batır.
bələş. şaqqıldağ. kir. ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.

paslanır

qurumlanır. - boyasız dəmir şehdə qurumlanır.

paslı

-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.

paşa

-nə işlər var gəlməzki başa, dönər çoğun yoxsulda paşa. (dönər çoğun: fırlanar
fələk. devir çönər) .

patabe

{patava. patabe (fars)} < badağa. baldağa (baldıra) dolanan bez. -badağa
hörgətmək: patava bağlamaq. (hörgətmək: yörgətmək. burğatmaq. dolamaq).
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padaş. 1. payaş. payğaş. pağaş. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. şabaş. tapaş. yağıt.

1. payaş. şabaş. tapaş. payğaş. pağaş. saça (> səza (fars)}. ödül. savrın.
sovrun. yağıt. 1. payaş. payğaş. pağaş. sova. şabaş. tapaş. yağıt. əcr.
-ödül, payaş, padaş vermək:saçatmaq. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək.
savrıtlamaq. sovrutlamaq. yağıtamaq. yağıtlamaq.

patava

1. topuğluq. topuğdan yuxarını çulqayan ayağsız geyim. qıç dolağı. 1. {patava.
patabe (fars)} < badağa. baldağa (baldıra) dolanan bez. -badağa hörgətmək: patava
bağlamaq. (hörgətmək: yörgətmək. burğatmaq. dolamaq).

patıq

patığ. patuğ. salaq.

patlaq

-nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi: savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ.
sorğa. xəbər). iblağ. ittila'.
-yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq,
gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.

patlatmaq

salmaq. odlamaq. - bomb salmaq. - top salmaq.

patov

padov. ayaq altı, aralıq işləri görən. salağ. pa dov.

patşah

padşah. başdağ. sultan. saltan. el içində seçgin, güclü, bilgin kişi.

patuq

patuğ. 1. patığ. salaq. 1. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. 1. tapuğ. tapığ. gəzinti, at,

top yarışı üçün əkilmiş, becərilmiş yer. çəmənlik.
pay

1. payqıc. yarqıc. qopu. tanığ. tanğı. həqq. ədalət. 1. yan. bölük. tikə. hissə. bunu üç yana böl, bir yan mənim, bir yan sənin, bir yan onun. 1. aluş. uluş. bölük.

bölmə. üləş.
-pay baravar: həq yerin tutar.
-işlənən, düzəldilən, törədilən nərsədən götürülən pay: tutsaq. tusaq. (tutğun:
zindani).
-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.
-ölüyə pay yetişməz. (ölüyə pay düşməz).
-iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.
-iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.
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-başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq.
sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə
dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin,
alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
- pay güdəməz bir tülküdən qurd olan.
- başabaş, paya pay alver edmək: alım verimlə satğaşmaq.
-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan
pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri
salmalıq parası ilə yollanır.
-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.

paya

-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən
duzundan.
-yolçunu pula, qonşunu paya öğrətmə.
- başabaş, paya pay alver edmək: alım verimlə satğaşmaq.
-nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya: tək kürsü.
təkürsü > təkirsi. təkiri. altlıq. atlığ.

payaqlıq

-nərsənin altına soxulan, qoyulan dayağlıq, payağlıq, oturmalıq, kürsülük, tikə:
soxul. sox. -dirəyin soxulun çəksən, çatı özü düşər.

payaltı

dəğəraltı. gərəyindən, tanğından, həqqindən az olan.

payapay

paypayına. dəğdəğə. dəğər dəğərinə. təktəkinə.
-başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq.
sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə
dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin,
alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

payasız

dayağsız. götsüz. təksiz. altlığı, təkinə qoyulmuş, yapışdırılmış tikəsi olmayan.
-təksiz heykəl.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

payaş

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

1. padaş. payğaş. pağaş. sova. şabaş. tapaş. yağıt. əcr. 1. tapaş. soval.
səvab. yağtış. padaşa, əcrə yarar, layiq iş. 1. padaş. payğaş. pağaş. sıla.
sılağ. sıyla. sıylağ. şabaş. tapaş. yağıt. 1. padaş. şabaş. tapaş. payğaş. pağaş.
saça (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun. yağıt.
-ödül, payaş, padaş vermək:saçatmaq. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək.
savrıtlamaq. sovrutlamaq. yağıtamaq. yağıtlamaq.

payı

- saç payı: qıl payı. az qaldı.
- quzu payı: arda qalan azacıq qalıntı.
-payı olmaq: tanğınmaq. həqqi olmaq.

-payı, tanğı, həqqi ödənməz: paylanamaz.
payın

-payın alsın: haqqına çatsın.

-payın vermək: tanğıtmaq. həqq edmək.
-ağ gəlin payın olsun: toyunda qayıtsın. (subaya uğur dilək, alqış).
-əkdiyin biçilir yarın, kəsdiyin olacaq payın.
payına

-payına qovuşmaq: tanğa, həqqə qovuşmaq. ölmək. köçmək. uçmaq.

payınta

payında. tanğında. həqqində. dəğərində. sayında.

payıntan

-payından gəlmək: tanğından, həqqindən gəlmək.

payız

1. dalyaz. (dal: son). (# al). (# alyaz: qara yaz. ilk yaz. bahar). 1. güz. güyz.

payızın

1. payızda. güzdə. güyzünə. - güyzünə güllər solar. 1. güzün. güyzün.

payızlıq

payzalıq. payzatıq. güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. 1. güzdə maldavar

saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot gövərənti. 1. güzdə qırxılan yün. 1. güzdə
yetişən yemiş. - güzəm armıdı.
payızta

payızda. payızın. güzdə. güyzünə. - güyzünə güllər solar.

payqaş

payğaş. pağaş. 1. payaş. padaş. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. şabaş. tapaş. yağıt.

1. payaş. padaş. şabaş. tapaş. saça (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun. yağıt.
1. payaş. padaş. sova. şabaş. tapaş. yağıt. əcr.
payqıc

pay. yarqıc. qopu. tanığ. tanğı. həqq. ədalət.
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payla

saçıt. yayıt. baçla. balda. balqat. böl. ülət. sər.

paylamaq

silkiştirmək. sarsıtmaq. sıyrıtmaq. siyritmək. sıxışdırmaq. üzütmək. azarlamaq.

paylanamaz

payı, tanğı, həqqi ödənməz.

paylanmaq

çor eşitmək. söz eşitmək. paylanmaq. danlanmaq.

paylaşılamaz

-sevinc paylaşılır, mutluluq paylaşılamaz, yaratılır.

paylaşılır

-sevinc paylaşılır, mutluluq paylaşılamaz, yaratılır.

paylaşılmaz

-paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (kit çilə: dəd kədər). (ulalır:
böyüyür. yekəlir). (sürcə: büdrürər). (çağa: bala).

paylaşmasan

-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.

paylaştıqca

-çilə paylaşdıqca azalar, yatır tükətdikcə. (yatır: yədək. daldıq. ekonomi. pəsəndaz).

paylayış

silkiştiriş. sarsıtış. sıyrıtış. siyritiş. sıxışdırış. üzütüş. azarış. azarlayış.

paylı

həqli. -paylı paysız: həqli həqsiz.

payma

-başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq.
sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə
dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin,
alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

paypayına

payapay. dəğdəğə. dəğər dəğərinə. təktəkinə.

paysız

həqsiz.
-paylı paysız: həqli həqsiz.

paytamaq

paydamaq. paydatmaq. yardamaq. yardatmaq. doğrutmaq. dadqah edmək.

paytəqər

paydəğər. durac orac. saysanaş. saytanaş. həqq hesab.

payüstü

artığına. tanğından, həqqindən çox.

payzalıq

payızlıq. payzatıq. güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. 1. güzdə maldavar

saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot gövərənti. 1. güzdə qırxılan yün. 1. güzdə
yetişən yemiş. - güzəm armıdı.
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payızlıq. payzalıq. güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. 1. güzdə maldavar

saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot gövərənti. 1. güzdə qırxılan yün. 1. güzdə
yetişən yemiş. - güzəm armıdı.
peçətə

biçətə. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu.

qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi.
silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver
əllərimi quylayım.

pehin

(malqara pisliyi) kübrə. pox. boğ. saçır. saçır soçur. seşmə < saçma. saçqı ( <
saçmaq). salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın.

siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür.
sapır. söpük. fəzlə.
pehinlə

- pehinlə saman qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq: seşmə < saçma. saçqı ( <
saçmaq). yabba.

pencəq

pencək. sırtuv. sartuv. sırtov. kot. arxalıq. üstörtü.

peşə

ürüş. ürət. törüş. törət. sənət.

peşəqar

peşəkar işdəğən.

peşqaravul

yandavul. yöndavul. öndavul. tutğaq. tutaq. təlayədar. tilayədar.

peşqel

{peşqel (fars)} < pisgil. malqara pisliyi. sapra. sarpa. sağra.

peşman

-peşman olmaq: sirsinmək. sırsınmaq.
-keçmişlərə yanma, püşman olma: ötənlərə ütükmə. -ötənlərə ütükmə, gündəligə
gecikmə, yarınları unutma.
-peşman olmaq: yaxa, boyun tutmaq. -səni görun boynun tutmayasın.

-peşman olmaq: öggünmək. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq. yazığınmaq.
qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus yemək. söfürmək.
ah çəkmək. iç çəkmək. için dartmaq. həsrət yemək. diriğ edmək.

peşmanlamaq

dönmək. -bu işindən acıyıb döndü.

peşşaş

1. bağşaş. sürgüş. sürüş. 1. pişkeş. saçış. səçiş. dartış.

pey

sınğır. sınır. sinğir.
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izləc. izləyiş. izləyic. izləyinc. qov. qoşu. qoğu. qovu. qoğuc. qovuc. qoğuş.
qovuş. qoğunc. qovunc. peygərdi. təqib.

peysər

quysar. qoysar. ənsə. yensə.

pəhləvan

-somun pəhləvan: somun batur. pəhləvan pənbə. ləpəçi. lapaçı. göstərişlidə gücsüz
kimsə. donjikot.

pəhləvan

tovraq. toğraq. tığraq. ( < toq. tuq) iyid. qeyrətli. diləvər.

pəhləvanlan

sökmənilən. sökkənil. sökmənil. baturlan. qəhrəmanlan.

pəhləvanlanmaq

soxmanlanmaq. bahadurlanmaq.

baturlanmaq.
pəhləvanlanmaq

sökmənilmək. sökkənilmək. sökmənlənmək. baturlanmaq.

qəhrəmanlanmaq.
pəhləvanlıq

-qeyrət, pəhləvanlıq, diləvərlik göstərmək: tovraşmaq. toğraşmaq. tığraşmaq. ( <
toq. tuq). iyidləşmək. qaysırışmaq.

pəhrə

pöhrə. yaraş. yarac. bazdeh. bəhrəvər.

pəq

1. pəx. yası. -yası baş buruq: başı pəx piç. 1. pəx. yastan. yasta. asta. saf. -yasta
pinc. 1. pəx. yasul. yasıl. saf. hamar. -yasul dağ: yatıq, enli dağ. 1. pəx. yatıq.

yasıq. 1. pəx. təxt. təx. yalay. yalat. yapır. yapın. yasır. hamar.
-pəx burun: yasdı burun. yatığ. -yatığ kişi.
-yassı, ənli, pəx təmrən, başlıq (ox): yasıc.
pəqil

pəxil. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun. dargöz. ləim.

pəncə

1. didik. titik. tetik. dəldik. cıynaq. dırnaq. 1. yastan. yasta. asta. kəf.

pəncə

çəngə.

pəncələmək

çəngələmək.

pəncərə

1. (kampiyoter. telə). sərgiçi. sərgic. vindoz. monitor. ekran. 1. bağca. gürvə.
güvrə. gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. tünlük. yelçək. yeçəkər. 1. saran.
sarna. (göstəri üçün çevrələnmiş, kadrılanmış yer. bir olayın keçdiyi yer) . ekran.
-dəmir barmaqlı, qəfəs biçimində olan pəncərə: quzquncuq. qazqıncıq.
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-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça:
güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
-göz, pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə: sıyrım. sıyırım.
sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi: qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa,
tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl. dolab. dolqab.

-baca, pəncərə, ocağ qapığı: tünlük tuğu.
pəncərəni

-qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi: qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa,
tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl. dolab. dolqab.

pəncərənin

-qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları: (yanağ) qanat. dal. kəpə. -iki yanağlı qapı.
-bir yanağlı qapı.

pənir

1. uyutma. 1. uyutma. quyutma. -uyutma uyutmaq: pənir çalmaq.
-üzərinə pənir kimi nərsə yaxılmış tikə, çörək parçası: yaxma. yaxmac. yaxmaş.
yaxmanc. -qatığ yaxması. -bal yaxması. -kərə yaxması.

-dal pənir: yağsız pənir. (dal: saya. sadə).
-pənir qurdu kimilər, çox incə qurd: sırçığ. sıçığ.
-süt, pənir, islanmış düğünun suyu: sarsu. sürsu.

pənqə

pənkə. yelpələk. yelsələk. yelçələk. yeləc. ventilator. hava dəğişən, arıdan

yelpiksi arac.
pərçəm

1. çalağ. çaqqul. çəkgül. qaqgül. kakil. qırxma. kəsmə. zülf. 1. kəsmə. alına
düşən saç. kəkil. kakil. 1. qırxma. ucu kəsilib, alna bıraxılan saç. kəsmə. kakil.
bürçən. burçan. 1. salbiç. çalbiç. tomlaq. domalqa. kakil.
-təpədə saxlanılan pərçəm: saçağa. keçəğə. saçqıl > kakil.

pərəli

-ucu dik, yekə, pərəli burun: danqayğan. (danqayğan: qırqı burun).

pərişan

sarsık. salsık. çalsıq. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ.
(gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. aşüfdə. sərasimə.
-pərişan olmaq: ayqanmaq. ayanmaq. uyqanmaq. uyanmaq. saçılmaq. sınğınmaq.
dağılmaq. pərişan olmaq.
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pərsələmək

sərinmək. aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək.

pərtaqlamaq

pərdaxlamaq. pardaxlamaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək.

sığallamaq. sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. tazalamaq.
pərti

pərdi. salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ). tavan, döşəmənin örtüyü.

pərtiq

-sınığ pərtik: sınığ sunuğ. sınığ çırtıq. sınığ bərtik. - sınığ çırtıq idişlər . : qablar.

pərtişmək

yartışmaq. irtişmək. toxnuşmaq. birbirinə toxunmaq, qızmaq. -ər arvad
pərtişərdə yartışarda: savaşarda barışarda.

pərvəri

becəri. bəsi. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. - sadış su.

pərvəriş

< becəriş. tabaq. təpək. öğrəti.

pəsab

1. bulaşıq su. savıt su. pəs ab. 1. sarsu. sürsu. çalba. yuğuntudan sürən, arda
qalan kirli su.

pəsqaravul

< basqavul. sırqavıl ( < sırt) ardal. artal. ardalın ( < arad dal) qoşunun dal qolu.
qoşunun dal qolundan gedən qol. əqəbdar.
(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar) .

pəst

ucuz. uçun. alçaq. yalçaq. xar. firumayə.

pətəq

pətək. apartman. -bir ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman: ocağ. təkgül. təkgil.
təkil. yalın. birəl. 1. apartman. apartuman. - bir odalı pətək, apartman. apartuman.
quşluq . 1. sıx. sığ. dayirə. apartman.
-üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev: üçəl. üçül. üçgül. üçgil. üçgəl.

-dörd ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev: dördül. dördəl. dörgül. dörgil. dörgəl.
piçaq

-böyük piçaq: saldırma. qopatca. kovanca. satur.
-enli, güclü, iti, dayaqlı piçaq çeşiti: satur. çapur.
- piçağ salmaq: piçağ çəkmək.
-böyük, ənli, ucu əğri piçağ: sallama. saldırma. saltur. satur. saluc. çaçur. salma.
-enli iti piçaq çeşiti: saltur. çapqır. satur.
-nərsəni qaşıma, yonma, sürtmə piçağı: kartək. sırtaş. sırtac. sırtax. - boyaçı
sırtaşı.
-piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli
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bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.
-piçaq vur: piçaqla. (vur: altına al. sal).

-yekə piçaq, biçgi: üzdür. üzdüc. ustura.
piçaqla

piçaq vur. (vur: altına al. sal).

piçaqlamaq

-birbirin sökmək, yırtmaq, piçağlamaq, güllələmək: soxruşmaq. sökrüşmək.

pıçı

-pıçı pıçı: tıxır tıxır. pıxır pıxır. sosur sosur. -pıçı pıçı danışmaq: yavaşca, gizsin
qulağ qulağa danışmaq.

piçitən

{(piçidən (fars)} < bükmək. bükürmək bağlamaq. dürmək. dürəmək. dürümək.
düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq. tukramaq: bağlamaq).

piçlə

-piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli
bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.

piçlənən

-piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli
bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.

piçlərin

-burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun.
ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.

pıqır

-pıxır pıxır: tıxır tıxır. sosur sosur. pıçı pıçı. -pıxır pıxır danışmaq: yavaşca, gizsin
qulağ qulağa danışmaq.

pillə

səkə. sək. sərə. sər. sır. - üç səkə basac: üç pilləli nərdüvan.
-bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc.
tarım. dərcə. ərcə. ərdə. səki. səkə.

pilləqan

pilləkan. -bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan: tərcə. dəric. dərim.
darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə. səki. səkə.

pilov

-pilov çeşiti: çəkmə. səpbə.
-yalxı düğüdən pilov olmaz. (yalxı. yalxu. tək).

pinctə

-burqu, pincdə olan incə dişlər: yalav. yalağ. (çalağ). qırış. qırıc. dəndə. dəndənə.
iv. (yiv. iğ). -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş.

pinə

qat. -yalpıdaq minilsə at, götün bağlar qat. {yalpıdaq: lüt. yar qoraqsız. qaraq
yaraqsız. (zin o bərgsiz)}.
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pinəçiliq

-pinəçilik edmək: saplamaq. yırtığ yamaqlamaq. pinəçilik edmək.

pinti

-pinti, töküntü olan: sürgüc. sürəbə. sünəpə.

pipiq

pipik. 1. cıqqa. cıqa. lələk. {jva (təbbət): börk. çikka (sanskirit): kakil}. 1. ibik. yalığ.

yalıc. ( < yal) {yayıl (divan)}. tac. -xoruz yalığı. -toyuq (toxuq) yalığı.
pir

1. taptığ. şeyx. savçı. bağşı. ruhani qoca, qılavuz. mürşüd. 1. ucğa. (avucğa)
yaşlı. mürşid. şeyx.

piramun

< buramın. dəğrə. dəvrə. çəvrə. ətraf.

pirin

tapduğun. -tapduğun tapusunda, qul olduq qapusunda. (tapu: huzur. nəzd.
məqam).

pırtıq

- yırtığ pırtığ: saltar sultar. cırım cırıq. parıç puruç.
-yırtıq pırtıq: sal sal. salxım saçaq. - əğnində sal sal köynəyi varıdır.

pırtlaş

şitil. çitil. çulq buruq. kilkə.

pırtlaşıq

1. sımırtığ. çımırtıq. çığmırıtq. (çığmırtıq < çığ. çiğ) burşuq. qarışıq. - bu sımırtığ
işdən qurtul. 1. yapağu. kilkə. -yapağu saçlı. -bunun tükləri yapağlaşmış. 1. tiftik.

-pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək: sürmək. sürətmək. sürütmək.
sürmütmək. uzunluğuna, boyuna çəkmək. uzatmaq. boysatmaq.

pırtlaştırmaq

pırtlaşdırmaq. tövşütmək. tovşutmaq. tavşıtmaq. dolaşıtmaq. buraşıtmaq.

buruşdurmaq.
pis

1. qay. - arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis) . 1. sırt. sərt. sıt. sət.
tərs. - sırt hava. - sırt kişi. - sıt oldu hava çıxma dışarı. 1. yavlaq. yava. kötü. -yavlaq
dilli əşdən, yal koralaq qalmaq yeğ. (yal koralaq: yalnız tək). 1. yerik. yirgik. alçaq.
xoşa gəlməz. xərab. (zəbun). 1. çis. sis. tüstə. tütsə. tüstü. (düd < tutmaq). tüssü.
duman. tuman. -başı tüstəli: başı dumanlı. -qoyu tüstü qalxdı: qəliz tüssü. 1. suyuğ.
pozuq. iğrən. -suyuğ gəp: əğib, kifir söz. 1. yağ. yav. kir. 1. yaman. -. əslən pis dəğil.
-dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir.
(dönəmiz : öğnümüz. zamanamız)
- yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar: seviş ağış, tün gün üzə yürkünər.
-pis iylik: sasıqlıq. sarsıqlıq. qoxuşluq. iygişlik.
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- pis duruma qoymaq: aldın verdimə salmaq.
-çox iti, pis qoxan nərsələrə veilən ad: sısımsar. sasırma. sısırma. sasaq. sısık.
saçamsar. saçımsar.
-pis etgiləmək : . küymək. qorlamaq. toxunmaq. yandırmaq. - bu söğüşlər onu küydü.
-nə pis nə yaxcı: elə belə. alavat. tən yarı. {tən: ( < dənğ) düz}. -tən yarısı: tam, düz
yarısı.
-pis adlı: töküz. tökəz. adı pozuğa çıxmış.
-pis diləkli, niyyətli: qaylıq. qayluq. kötü kişi. yamanlıq istəyən.
-dəh kişinin savuni, qayluq kişi bəllədər. (dəh: dəng: doğru. aman). (savuni: xəbərin).
(bəllədər: deyər. əyn edər).
-pis qoxan nərsə: yızıq. yozuq. pısıq. pozuq.
-pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq.
soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq.
-yaxcı pis: uyuş uysuz eyuk eysiz. -təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz)
qatışmaz. (təzək qızışıb qarı əridər, yaxcı pis qarışmaz).
-hər nəyi kötü, pis görmək, saymaq: yamanzınmaq. yamansınmaq. çıpıtsınmaq.
heç nəyi onaymamaq.
-pis olan: yalğay. -uyğur yalğay yarışmaz. (uyğur: uyuq, yaxcı olan). (yaxcı pislə
yarışmaz, tutuşmaz).
-pis değil: yaman değir.
-kötü, pis iş: yamanış. yaman iş. (bozəhkar). -yamanışlıdan uzaq dur, düşman
gördün duzağ qur.
-kötü, pis işlidən: yamanışlıdan. yaman işlidən. (bozəhkar). -yamanışlıdan uzaq dur,
düşman gördün duzağ qur.
-yaxcı pis: yavlaq yağlaq.
-yaxcı pis: uğur uçur. koruz. korus. koruc. korunc. qoruq koruq. qutuq koruq. mutuq
kötük. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna.
-yava, kötü, pis olan: yavuz nərsə.
-uşağ dilində xıx, pis: tığ.
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-piscənə, acınaqlı ölmüş: gəbirmiş. gəbərmiş. - süycü süycü yeyənlər, acı acı
gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (süycü: dadlı). (gəbirmək:
gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək).

pisə

-qonşuya baxıb özün yaxan, qara gündən pisə qalar.

pisəlmək

yamanlamaq. bətərələmək.

pisətmək

-sıvışıq, sızışıq nərsə ilə bulamaq, bələmək, pisətmək, batırmaq: sırımaq. - uşağ
özün sırıyıb. - yağ əlimi sırıdı.

pisi

-yaxcı pisi ayırmaq: silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq)
saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq.
seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək.
pahlamaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit,
xarman savalamaq.
-arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını: arıtlaqıc. seçəgic.
çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc.
soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}.

pısıq

yızıq. yozuq. pozuq. pis qoxan nərsə.

pisini

-at yoldaşın pisini, işdən qoyar kişini.
-at arvadın pisini, işdən salar kişini.

pısqa

sısqa. çısqa. tısqa. çusqa. çuşqa. püsgə. 1. cürcə. cücə. cürə. 1. əlsiz ayaqsız.

pisqil

pisgil. 1. {> peşqel (fars)}. malqara pisliyi. sapra. sarpa. sağra. 1. pasaq.

(saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən qalan iz) satır. sağır. batır. bələş.
şaqqıldağ. kir. ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.
pisqili

-kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi: qığ. qığı. qıcı. qıdı. tığ.

pisqilliq

-evdə qoyulan pisgillik: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). tüpək. cöpək. aşqal, zibil qabı.

pisqöz

pisgöz. sox. soxu. soxağ. soxatay. bədnəzər.

pisqözlüq

pisgözlük. bədnəzərlik. soxuluq. soxağlıq. soxataylıq. soxluq.

pislə

-uyğur yalğay yarışmaz. (uyğur: uyuq, yaxcı olan). (yalğay: pis olan). (yaxcı pislə
yarışmaz, tutuşmaz).
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1. (cocuq dilində) ən edmək. sıçmaq. sışmaq. qaqalamaq. qaqlamaq. 1.
qaqalamaq. qaqlamaq. bir kimsəni, nərsəni xor görmək. xorlamaq. korlamaq.
çorlamaq. alçatmaq. danlamaq. qınamaq. gülgüləmək. dürtgüləmək.
dürtgütmək.

pisliq

pislik. 1. yavalıq. kötülük. 1. silgin > sirgin. dışqı.
-pislik çuxuru: sini. kasa. lavabo. bataq. çalasər.
-aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub. (gülüv: gülmək).
(yığlav: ağlamaq).

-zibil, pislik qabı: yoxana. yoxna.
pisliyi

-malqara pisliyi: pisgil. sapra. sarpa. sağra.
-nərsəni böyük kiçiklik, yaxcı pisliyi ilə ayırmaq, novlara bölmək: dartlamaq.
dərtləmək. dəritləmək. sartlamaq. çartlamaq. sortlamaq.

-kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun pisgili, pisliyi: qığ. qığı. qıcı. qıdı. tığ.
pısmıtmaq

qısqıtmaq. qısmaq. qısıtmaq. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək.
basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək)
darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq.
büzmək.

pistən

-uyuşu yavuşdan (yaxşını pisdən) üzürmək. (üzürmək: üzləmək. təmiyizləmək.
nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq).

piş

-pişqaravul < başqaravul: salçı. qoşunun önündə gedən qol. devriy. kəşf qolu. (#
dalçı: qoşunun dalında (ardında) gedən qol) .

pişan

pişbala. pişik balası. pişiçağa.

pişbala

pişan. pişik balası. pişiçağa.

pişə

-‘’alma pişə ağzıma düşə’’ öğrəşmə, günü gəlir işlər gedir tərsinə.

-alma pişə ağzıma düşə, qovaq yeri tələs işə. (qovaq: yerin).
pişən

-çağından, başqalarından gec yetişən, pişən: sava. sova. - sava yemiş: gec yetişən
yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa sava əkinlərdə yaxşı olur.

pişərsə

-sütdən ağız pişərsə, üfləb üfləb su içər.
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-sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma:
sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.
-xaşlanmış, pişib açılmış yemək: sallama.

pişiçaqa

pişiçağa. pişan. pişbala. pişik balası.

pişiq

-pişik balası: pişan. pişbala. pişiçağa.
-pişik quyruğun edməmiş körpü, olursa siçan siçanoğlu siçan.

pişiqin

-pişikin əizləmə sözlərindən: arslancıgım! qaplacigim!.

pişiptir

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

pişirilən

-iki saç arasında pişirilən yeməklər: saçarası.
-ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə
(ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
-pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc,
vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.

pişirilmiş

-ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə
(ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.

pişirirqən

-çörək pişirirkən gələn kimsəyə verilən isti çörək: saçısıcağı.

pişirmə

-tapdağ, dayaz, sığ olan pişirmə, qızartma qabı: tava ( < təpmək. tapdamaq).

pişirmək

-nərsə pişirmək, qızartma üçün dayaz paxır, çuğun qab: yağlava. tavlağa. yağluca.
tava.

-şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib çöndərərək
pişirmək: tovuşmaq. tavuşmaq. kabab çəkmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab
edmək.

pişiyin

-it pişiyin yeyib içmək qabı: yalağ. çalağ.

pişqaravul

< başqaravul. salçı. qoşunun önündə gedən qol. devriy. kəşf qolu. (# dalçı:
qoşunun dalında (ardında) gedən qol) .

pişqeş

pişkeş. peşşaş. saçış. səçiş. dartış.
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pişkeş. tapıq. qurban. təklif. bağış. sunuş. ehda. adaq. qurban. nərsə üçün

toplanan para. xeyrat. ehsan. nəzr. inayət. (tapıq taxıl). -tapuq barutmaq: sunuş
qılmaq.

-tapıq suyun: mütəbərrək su. adaq su. duva oxunmuş su.
pişmək

dartmaq. datmaq. dəm almaq. -dartıq çay. -düyünü dartıya qoymaq.
-çalışıb işdə pişmək: işdə dişi çıxan.

pişməqtən

-çox pişməkdən, əzilməkdən tıncıqmış nərsə: salaq. həlim.

pişmiş

dişli dırnağlı. başarcanlı. edəmən. mahir.
-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

-nərsənin ən pişmiş, güllü çağı: dalçağ. dalçap. çalçab. -gəncliyinin dalçağında
şaxda sazağ çırpdı.
-dəmlənmiş, həlim, açıla pişmiş ət: sökələmə. sökləmə. söğləmə. söküş. saçlama.
xaşlama. xaş. yəxni.
-yarı pişmiş yumurta: silik. ılığ.
- şişdə pişmiş quzu kababı: quzuçevirməsi.

pişti

- saldı pişdi. tez yetişən tərəvəz çeşitləri.

pitiq

- gürdək pitik: yekə, böyük kitab. (gurdak: gürdək: hər nəyin irisi, yekəsi).
-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz, gizli
dərdə didəm dərman tapılmaz.
-pitik üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.

pitiqsaray

pitiksaray. kitabxana. (saray:daray. çaray).

pitiyi

-yasa, qanun pitiyi, biçiyi: saluq. salıq. yasal. qanun namə.

pıtlaşıq

sımırtığ. çımırtıq. çığmırıtq. (çığmırtıq < çığ. çiğ) burşuq. qarışıq. - bu sımırtığ
işdən qurtul.

piy

-piy, donuq yağ parçası: yağrığın.

piyala

satqın < sağtın. küp. xumrə. kasa. sağraq. qədəh.
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pox. boğ. kübrə. pehin (malqara pisliyi) saçır. saçır soçur. seşmə < saçma.

saçqı ( < saçmaq). salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın.
sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü.
süpür. sapır. söpük. fəzlə.
-sözdə yalan çox olur, işdə yalan pox olur.
- nə pox geridə qoyduq, yoxumuş kimi yox olduq
-pox püsür: saçır. saçır soçur.
-kənkan pox iyi verər: tütdürən tütün, islənir.

poqpüsür

poxpüsür. söggə. sökə. seşmə. saçma.

pota

şişqo. çağ.
-güdə, pota olan: tomaraq. tumaraq. -tumaraq cocuğ.

-pota, gövdəli, güdə olan: tosun.
poz

1. taxım. ifadə. şişəki. 1. üz!. acıt. qır. böl. qopat. kəs. oğ. dəl. devir. çevir. aşıt.
sındır. 1. poz!. saç!. dağıt.

poza

-unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza.
(tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal
qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

pozaq

-açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan: sərgiçi.

pozan

-eli düzən, eli pozan el başçı. (el başçı: yolata. rəhbər)
-arapozan: salğınçı. soğquntu. soyğuntu. aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan,
açan.

pozanta

-kişi başın pozanda ''söz'' düzəndə söz.

pozantan

-dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara:
fürsət). (ara güdəndə fürsəttələb).

pozar

-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz)
-qırx ağızlıq el pozar, ara sözü ev pozar.
-yavlaq kişi, pozar işi, yağlaq kişi, qurar işi. (yavlaq: bədəxlaq). (yağlaq: yaxcı).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

pozıqsımaq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

pozığsımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. ötümsümək.

ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. sasısımaq. sasıqsımaq. çürümsümək.
pozılmaq

tozılmaq. tozulmaq. dağılmaq. -qoşunu dibdən tozuldu.

pozqunluq

sınlıq. yenilmə. iflas. -sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə, pozqunluğa
uğraşan, iflas olunan yer: sındırğı.

pozqunluqa

pozqunluğa. sınlığa. yenilməyə. -sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə,
pozqunluğa uğraşan, iflas olunan yer: sındırğı.

pozmaq

silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. qazmaq. qazımaq. əritmək.
ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək.
- nərsənin olduğu, tutduğu durumun qırmaq, pozmaq: sındırmaq. sınrıtmaq. - topu
sındırmaq: topun yelin açmaq, əzmək. - sapı sındırmaq: sapı qırmaq. - qayğısın
sındırmaq: sıxıntısın aparmaq. - əlin sındırmaq: əlin kəsmək. - ayağın sındırmaq:
ayağın kəsmək.

pozmaqına

- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.

pozsunmaq

yelinsəmək. iyinsimək. xərablaşmaq. -yeməyi istidə bıraxma, yelinsir.

pozsunsov

yelinsov. iyinsov. xərablaşmağa üz tutmuş.

pozturmaq

pozdurmaq. yoxdurtmaq. silmək. məhv edmək.

pozuq

1. düşük. çorman. korman. kəmik. 1. suyuğ. pis. iğrən. -suyuğ gəp: əğib, kifir
söz. 1. yızıq. yozuq. pısıq. pis qoxan nərsə. 1. yolsuz. əxlasız. çorman.

korman.
pozuq

1. soğuq. sovuğ. çürük. yeyik. yenik. - sovuğ çiğid: çürük dənə. 1. sapır. çatmaz.
kötü. olmasın. - ondan belə sapır iş görünməmişdi. 1. sapsaq > sampaq. çözük.
əyyaş. hərzə. fasiq. çapqın. sapqın. uçqun. 1. savarıq. çürük. içi boş. kof. savaıq yemiş. - savaıq ağac. 1. savın. savıq. savuq. qoxumuş. küflü. sasıq.

sasımış. çürük. 1. sıyıq. xərab. - sıyıq saat.
-üzü pozuq: xuysuz. əxlaqsız.
-pozuq yeməkdən töryən kəsəllik: yemçalığı.
-pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq.
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soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq.

-onrası qırıq, pozuq: onarsız.
-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.
-yapı təməldən pozuq, sıva qayğısına bürünmə.
-pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc. (aşıc: maya). (yaşıc: ut. utanc. həya).

pozuqa

-adı pozuğa çıxmış: töküz. tökəz. pis adlı.

pozuqlartan

-dincik kanı, pozuqlardan ıraqlıq, düzüklərə yaxınlıq. (dincik: huzur). (düzüklərə :
təmizlərə).

pozulmaq

sınmaq.
-durumu pozulmaq: sınmaq. kötüləşmək. fənalaşmaq. hafiflənmək. alçanmaq.
qırılmaq. mahvetmək. vazgeçmek. feragat etmek
-nərsənin dəngəsi pozulmaq: yan çəkmək. -yükü yaxcı bağla, yolda yan çəkməsin.
-durumu pozulmaq: sınğmaq. kötüləşmək. fənalaşmaq. unutulmaq. yalnalmaq.

pozulmasın

-su başdan aşmasın, durum kökdən pozulmasın.

pozulmayanı

döğülməzi. sınılmazı. sınmayanı. -döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı
yaratmaz. (bacarmaz: yasanmaz).

pozuluş

sökülüş. yıxılış. çökülüş. çövülüş.

pozuntuları

-silikləri, pozuntuları olan: çil çil. çor çor. kor kor. sildirən. seyrək. sil sil. - tuxum
pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.

pozuntuları

-silikləri, pozuntuları olan: sildirən. seyrək. sil sil. çil çil. çor çor. kor kor. - tuxum
pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.

pozuş

1. yozuş. quruş. qudurtma. sapıtma. sapdırma. azıtma. iğva. gümrahlıq. 1.
dağışış. təğşiş. ifsad. tağyir. təğyir.

pöhrə

1. bəhrə. tut. tutu. tutlav. tutay. sutay. sut. sutlav. sud. 1. pəhrə. yaraş. yarac.
bazdeh. bəhrəvər.

pöhrəsin

-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

pörsümüş

sötül. soluq. buruşmuş.

puç

təksiz. əsassız. -təksiz gəp: boş söz.

puqaq

puxaq. sağaq. ğəbğəb.

puqaqəv

pukakəv. deşəkəv. kuvakov. (ələk kimi) dəlik dəlik. deşik deşik. -deşəkəv olası.

pul

yarmaq < yarık.
-pul saxlamaz. silgik kişi.

-pul qoymuşudum banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
oldu.
- sapapul: çox para istəyən. bahalı. xəş götürən. tükətgən.
- dövrə vurub pul yığmaq: parsayı toplamq
-dilənçilikdə alınan pul, bölük, yığılan gövət, ehsan, mə'rəkələrdə toplanan pul:
parsa. - parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq.
- pul savınçılıq: qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq.
-pul sandığı: sağca. sadağ. sandığ. kes. alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq,
qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ.
-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan
pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri
salmalıq parası ilə yollanır.
-dəmir pul: tingə. dəngə. ( < damqa) izli, nişanlı dəmirsi tikə. qara pul.
-yörük, yürkə, yürək, (yerik. rayic) pul: sıxqa. > sikkə. sikgə. çıpqı. məskuk. - sikgə
sıxmaq, çırpmaq.

pula

-adamı pula, eşşəyi çula satma.

-adam pulla, eşşək çulla tanınmaz.
-yolçunu pula, qonşunu paya öğrətmə.

pullanantan

-pullanandan bəri çağtaymaq qaldı. (çağtaymaq: özündən çox yarşın, razı,
mütəkəbbir olmaq).

pulluq

salba. salda. saban. sapan. xış.
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-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.

pulta

-iç üz tovda, dənək pulda. (tovda: qızğınlıqda. sınılıqda). (dənək: sınağa çəkimə).

pulu

- qapma, çay pulu: yasaq qazanc. rüşvət
-çay pulu: qaparuz. salıvar. səlivər. rüşvət. yasaq qazanc, yaran, yaranc, yarac. yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.
-suyu, pulu, nərsəni özündə saxlamayan, özündən tez axıdan nərsə: silgik. silgik topraq: su saxlamaz toprağ. silgik kişi: pul saxlamaz.
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca.
sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.
- qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.
-sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin bilib tükətsən, cibin pulu
tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).

pulun

-sözün çoxu yalansız, pulun çoxu talansız (olmaz).

pursa

parsa. qırma. qırmac. qırmacıq. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. kisə. bir
yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi) verilən,
yığılan para.

puruç

- parıç puruç: saltar sultar. yırtığ pırtığ. cırım cırıq.

puslu

sarqın. tutqun. bürküt. (hava) .

pust

sağur. qabıq. üz. gön. dəri. çərm. - yer sağrısı: yer sağırsı: yer qabığı. - kişi
sağrısı üz.

puşaq

puşak < bürgək. quşam. geyim. əlbisə. - geyim quşam: geyim keçim.

puşə

salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ). kılasor.

puşiş

< bürgüş. savan. örtük.

puşluq

boşluq. olmazlıq. uymazlıq. bihudəlik.

puzə

dəğə. (dönəlgə. burun). -dağ dönəlgəsi: dağ burnu.

püf

püh. üh. -üh var yardırır odu, üh var söndürür onu. (ühləmək: pühləmək. püfləmək).

püfləmək

pühləmək. ühləmək. -üh var yardırır odu, üh var söndürür onu.
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püflənmək

püggünmək. tonğuzmaq. dolğuzmaq. şişmək. -hirsin gəlib tonğuzma.

püfləyəq

-iticə, birdən püfləyək: tüpərək. -söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi
kiçik saçma doldurub, tüpərək (iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək
(divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən püfləmək).

püflü

tanğuz. tonğuz. şişik.

püfüsüz

üfüsüz. kələksiz . -acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz. (acısız: əməksiz. zəhmətsiz).
(süycü: dadlı). (üfüsüz: püfüsüz: kələksiz). (büycü: büyücü: cadıçı).

püh

püf. üh. -üh var yardırır odu, üh var söndürür onu. (ühləmək: pühləmək. püfləmək).

pühləmək

püfləmək. ühləmək. -üh var yardırır odu, üh var söndürür onu.

püqqünmək

püggünmək. püflənmək. tonğuzmaq. dolğuzmaq. şişmək. -hirsin gəlib
tonğuzma.

pülcüqlər

-kökdən asılan qolcıqlar, pülcüklər: səçər. səçəl. saçağ.

püləmək

dartmaq. -burqu dartmaq: şeypur çalmaq.

pürçüqtən

-zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti: sıyırma. sıyırtma.
sıyırt. sıyrıt. sırıt.

pürüzlərin

-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.

pürüzlü

-dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış
durumu: süvgən. züvgən. zırvan. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. - sırnax təkər yol
tutmaz. - bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax
olmuş, artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir.

pürüzlü

-tüklü, pürüzlü döşəmə: tülük yasım. (yasım: yatım. yaytım. döşəmə. fərş).

pürüzsüz

silik. sığallı. düz. arın. təmiz. - silik daranmış saç. - silik sevgi: arın sevgi.

pürüzü

-tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq, sürülərək işlənən isti
dəmir tikəsi: ütük. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik:
itmə, basma, fişar vermə aracı).

pürüzün

-nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın almaq: silgəmək. silgələmək. silgətmək.
siləmək. silmək. safaltmaq. ağartmaq.
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(mas. pas. tüs. tös. tıs. dış. süs. sös. səp. sis. his. yös. hüs. ) boya. rəng. -türlü
tüslü: rəh bə rəh.

püsqə

püsgə 1. > fisgə. su götürüş. su qabarcığı. su köpürcüyü. 1. sısqa. çısqa. tısqa.
pısqa. çusqa. çuşqa. 1. cürcə. cücə. cürə. 1. əlsiz ayaqsız.

püsqü

-əsgi püsgü: yoluğ ölük. kövən kövəz.

püsqüc

püsgüc. səpgüc. susaç. sasaç. (abpaş) duş. əfşan.

püsqürən

-od püsgürən dağ: yanar dağ.
-odlu, ot püsgürən, volkanik topraq: küyrəz. küyvəz. küysəv.

püsür

-poxpüsür: söggə. sökə. seşmə. saçma.
-pox püsür: saçır. saçır soçur.

püş

< tüş. püşg. soğa. qurə.

püşələmək

püşg atmaq < tüşələmək. soğalamaq. qurə çəkmək.

püşq

püşg. püş < tüş. soğa. qurə.

-püşg atmaq: çöp atmaq. dartmaq. datmaq. qurə çəkmək. -dartıya qoymaq: quriyə
qoymaq.

-püşg atmaq: püşələmək < tüşələmək. soğalamaq. qurə çəkmək.
püşman

-keçmişlərə yanma, püşman olma: ötənlərə ütükmə. -ötənlərə ütükmə, gündəligə
gecikmə, yarınları unutma.

püştə

( < bükük). quyuz. (künğüz) qoma (qoyma) koma. təlim.

püştəniq

püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq.

söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. sarnıc. sarınc.
sarış. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq.
yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq.
yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq.
dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc.
təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat.
arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik.
yüklək. yüklət. atverik. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
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ramiz

< ərmiz. ərmiş. ərən. arif.

rasqələ

-rasgələ saçınmaq, çaxınmaq: sərpələnmək. səpələnmək. saçalanmaq.
-rasgələ saçmaq, çaxmaq: sərpələmək. səpələmək. saçalamaq.

raslamaq

1. tuşramaq. tucramaq. ucramaq. düşgəmək. 1. yoxlamaq. tuşlamaq. (bərxurd
edmək). -onu yoxlamamaq üçün yolumu dəğişdim.

raslanmaq

toxunmaq. oxunmaq. ucranmaq. ucraşmaq. isabət edinmək.
-yol üstü tuşlanmaq, raslanmaq: yoluğmaq. yolğunmaq. -açıq tükana yoluğsan
çörək al.

raslantı

toxaç. tuxac. qataq. qayaq. üzləşmə. musadif olma. muvacihə. ərəz. pişaməd.
düşü. qəza. ittifaq. təsadüm. ittifaq. hadisə.

raslantı

ucrantı. uçrantı. şans.

raslaşmaq

1. saçlaşmaq. sanclaşmaq. çatlaşmaq. 1. sataşmaq. çataşmaq. qarşılaşmaq.

ucraşmaq. - tanışına sataşmaq. - istədiyinə sataşmaq.
raslaşmaq

ucraşmaq. ucralmaq. qarşılaşmaq. üz üzə gəlmək.

raslaştırmaq

raslaşdırmaq. ucraşdırmaq. qarşılaştırmaq. üz üzə gətirmək.

rast

(# çəp: qara) .

rasu

səmur. su bulqunu.

ravatlıq

sürüş. sürüm. cərəyan. alver. hərəkət.

rezvəsi

-qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi: qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa,
tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl. dolab. dolqab.

rəflərin

-qalı ərişlərinin, rəflərin hər biri: təptik. təp.

rəhbərəh

1. dərəm dərəm. dərim dərim. alalvan. türlü türlü. 1. tutu. hər cürə. qunaqun. tutu mallar aldıq.

rəhləmək

rəngləmək. sırlamaq. sıvamaq. boyamaq.

rəhləmək

sürmək. sürtmək. sırmaq. sıramaq. sürgüşləmək. boyamaq. sürüş yaxmaq.

rəhlənmək

sırlanmaq. sirlənmək. boyanmaq. sığallanmaq. bəzənmək. cilalanmaq.

rəhli

-rəhli sapla hörülmüş: sarğalı. -sarğalı saç. -sarğalı at: quyruğu rəhli sapla
hörülmüş at.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

rəhli

sırlağ. sırlı. sirli. boyalı. sığallı. bəzəkli. cilalı.

rəhrufsuz

-sorumtul, rəhrufsuz, sağlıqsız görnüşlü: sartısqa.

rəhrufu

-rəhrufu atmış: saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. saçratıq parça.

rəhtəş

rəhdəş. sırdaş. bir rəng.

rəxt

< arxal. arxalıq. çulqa.

rəqə

rəgə. əriş. rişdə. yalav. yalağ. (çalağ). -onun yalağın tapsan sözə baxar.

rəqt

rəxt < arxal. arxalıq. çulqa.

rənq

rəng. 1. (tüs. tös. tıs. dış. süs. sös. səp. sis. his. yös. hüs. mas. pas. püs) boya. türlü tüslü: rəh bə rəh. 1. suvut. suyut. süyüt. boya. -qızıl suyut. -göy suyut. -yaşıl
suyut. -qara süyüt. -ağ süyüt. 1. doru. boya. bəniz. 1. sır. sıyır. boya.
-tək rəng: sıyırqa. sırqav. sıdırqa. boydaş. sadə. yazı oyasız. nəxşəsiz. - sırqa
gəzləmə, parça.
-bir rəng: sırdaş. rəhdəş.
-nərsə üzərə yaxılan öznə, boya, rəng: sır. sür.
-tünd boya, rəng: sırboyaq. sığboyağ. sığbodağ.

rənqi

- ət rəngi: sırğım al boya: {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş,
tikinmiş, işlənmiş) nərsə}.
-rəngi tez uçan çap, oyma parça: sövəbasma. (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli
olmayan nərsə). -sövə yaş: keçəri yaşam.

-süt rəngi: sütüv. şiri.
-su rəngi: usut. boyasız.
rənqintə

-qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət toprağısı) özlü toz, pudr: sırnax.
sıvax. sırvax. (> sırxab (fars) surxab (fars)}. ənlik.

rənqləmək

rəngləmək. rəhləmək. sırlamaq. sıvamaq. boyamaq.

rənqsiz

rəngsiz. sönük. soluq.

rəntə

rəndə. sürgü. sırpı. silgi. sıyırqaç. sıyırqa. sırqa. siyirgəc. siyirgə. sirgə.

rəntələnmiş

rəndələnmiş. silmə.
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rəndəmək. (təraşidən). daraşırmaq. dalaşurmaq. darağ darağ, dal dal, yalağ

yalağ dərmək. yalandalamaq.
rəptə

rəfdə < təpdə. dəfdə ( < təpmək) lavaş çörəyin təndirdə yapmaqda işlənən

təpəcək, döşək.
rəy

oy. -yarqıda verilmiş yanlış oy, rəy: töküz. tökəz.

rəzəsi

-qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi: qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa,
tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl. dolab. dolqab.

ributən

ribudən < urbamaq. vurmaq. çalmaq. oğurlamaq. qapqmaq.

rifulamaq

sapmaq. saplamaq. yamamaq. - bu yırtığı sap.

rısa

(rıs <> sır) sıra. rədif.

rişə

rişə (fars). rhiz (yunan). radix (latin) .

rişqənq

rişqənd. səriməc. sərcək. səricək. mətələk. məsqərə.

rişqəntçiliq

rişqəndçilik. sərcəlik. səricəlik. məsqərəçilik. təməsxür.

riştə

rişdə. 1. sarac. salac. sapa düzülmüş nərsə. - iki salac basdığ, qax. 1. kürsü.

kürsi. qursı. qurs. sap. quruh. 1. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. ardış (kərvan)
birbirin ardından uzanan duru. sap. - dağ sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə.
1. sap. 1. əriş. rəgə. yalav. yalağ. (çalağ). -onun yalağın tapsan sözə baxar.
riştələnə

sırğan. sıralanan. uzanıb gedən.

riz

rizə. xırda. səbus < çapus. kəpək ( < çəpək). - kəpək mıncıq.

rizə

1. riz. xırda. səbus < çapus. kəpək ( < çəpək). - kəpək mıncıq. 1. irzə. sızağ.
sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ) xırda.

xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.
-rizə rizə: zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə. sərə sərə. dərə dərə. gərə
gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.

rizəyi

- rizəyi uşaq. - {(rizə: sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə.
sivək ( < sava. savağ)}.
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rusticus

rusticus (latin). rustayi (fars) : (kədli. zomoxt) .

sa

(+sa. +se) .

saat

sağac. sayac. sayat. çağat. çağac. çağ, zaman ölçəyi.

saatlarız

- saatlarız olsun: sağatlığ olsun: (yunaqdan, hamamdan çıxana iyi, sağ diləkdə
bulunan söylər) .

saatlıq

sağatlıq. - sağatlığ olsun: saatlarız olsun: (yunaqdan, hamamdan çıxana iyi, sağ
diləkdə bulunan söylər) .

saba

sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq) erkən
erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan, yumşaq

yel. - sıya əssə açar qunçə könül.
sabah

sapağ. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) 1. ışıqlıq. çıxış,

qurtuluş yolu. (nəcat. fəcr) 1. özgürlük. ərkinlik. azadlıq. 1. açılan gün. gündüz.
günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü.
sabaha

- sabaha doğru: yarına doğru.

sabahlayın

sapağlayın. savağlayın. - sabahlayın neçədə gəlim.

sabaq

1. sabağ. savağ. çapağ. dərs. ibrət. 1. sabağ. savağ. öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt.
nəsihət. 1. sapağ. ( <> çap) tel. məftul.
-sabaq qılış: dərsə baxma.
-sabaq almaq: dərs götürmək. -bir sürə sabaq almaq: bir sürə dərs götürmək. (sürə:
nərsənin bir bölümü, bir dövrü, bir dizisi. vahid. term. kurs).

sabaqan

sabağan. savalan. sobalan. sabalan. sovalan. sovağan. süvələn. süvəğən. iti,

sovuq uclu nərsə.
sabalaq

sabalağ. sapalağ. sapağ. yemişli, barlı dal.

sabalamaq

1. sapalamaq. sabanlamaq. sapanlamaq. çapağlamaq. çapalamaq.
çapağanlamaq. yağmalamaq. alt üst edmək. 1. hər nəyi qartıb qarışdırmaq.
ağzın açıb, gözün yumub, qaba. küt çevirmək. 1. sabanlamaq. sürmək.
sürgütmək. xışlamaq. cığlamaq. soxumlamaq. şuxumlamaq.
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sobalan. sabağan. savalan. sovalan. sovağan. süvələn. süvəğən. iti, sovuq uclu

nərsə.
sabalqan

sabalğan. dövülmüş.

sabalmaq

sapalmaq. çapalmaq. dövülmək. devilmək. təpəlmək.

sabamaq

sabmaq. çapmaq. çapamaq. 1. dövmək. vurmaq. 1. yünü, nərsəni çırparaq

şişirtmək.
saban

1. soxa. qarasaban. xış. - iki dişli soxa. - soxa sürü: əkin çağı, vaxtı. 1. sapan.
salba. salda. pulluq. xış. 1 < çapan. daşqa. (saba (rus) 1. sapan. sapar. səpər.
yer sürmə, şuxum aracı. 1. diş. xış. xiş.
- sapan gəmiyi: burun gəmiyi.

-kotanın saban dəmiri taxılan yer: dişlik.
(?niş) (riş: diş diş, şırıq cırıq olmuş).

sabanlamaq

1. sabalamaq. sürmək. sürgütmək. xışlamaq. cığlamaq. soxumlamaq.
şuxumlamaq. 1. sapanlamaq. sabalamaq. sapalamaq. çapağlamaq. çapalamaq.
çapağanlamaq. yağmalamaq. alt üst edmək.

sabanta

sabanda. səpində. əkində. şuxumda. -əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz.
(sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma). (örtgün:
ütgün. ortğun. biçin).

sabanvemə

1. tarlanı üçüncü kəz sürmə. 1. suvermə. suvarma. işin sonuncu incəliklərin
işləyib bitirmək.

sabaştırmaq

sabaşdırmaq. sapaşdırmaq. çapaşdırmaq. dövüb əzmək. əzişdirmək.

sabay

çabay. tikiş sayağı.

sabın

sabun. savın. savun. savmalıq. kiri savan, açan, təmizləyən, gidərən. arçaqıl.

arçıqul. açmalıq.
sabınçılıq

sabunçuluq. savınçılıq. savunçuluq. 1. sabın işləyən kimsə. 1. savmaçılıq.

açmaçılıq. ağartmaçılıq. bəraət qazandırmaçılığı özünə iş edən. 1. savıc,
mudafiə ornunda (yerində) olanın işi.
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sabınına

-sabınına kir yumamısınız: hələ onu tanımamısız.

sabıtmaq

sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə. -sobu baş: biz baş. başı
girdə olmayıb, uzunsov olan). sovrutmaq. soğrutmaq. sivitmək. sıypıtmaq.

süngütmək. nərsənin ucun incədib uzatmaq. ititmək. -qələmin ucun çox
soğrutsanız, tez sınar.

sabmaq

sabamaq. çapmaq. çapamaq. 1. dövmək. vurmaq. 1. yünü, nərsəni çırparaq

şişirtmək.
sabtal

sapdal. abdal. salavır. salağı. salsam. səlsəm. sərsəm.

sabu

sapu. çapı. ( <> çapmaq. çıpmaq) 1. yün, pambığ dövmə dəğnəyi. 1. soba.

dəğənək.
sabun

1. savun. savan. gidərən. 1. sabın. savın. savun. savmalıq. kiri savan, açan,

təmizləyən, gidərən. arçaqıl. arçıqul. açmalıq.
sacıq

sacığ. savız. hər çeşit kiri, ləkəni, nərsəni qaldıran arıtlayan, təmizləyən öznə,

maddə.
saç

1. > şaş (fars)( < saçmaq). 1. saçı. ərməğan. verəsi. bağış. bəxşiş. soyurqal.
sevirqal. qoyul. sür. ehsan. tiyül. 1. ( < saçmaq) ürkük. ürkəş. vəhşi.
(rəməndə). - saç at. 1. (haç. biç) əşü'ə. şua'. pərtöv. 1. tüyk. tük. 1. yelkə. yelkəsindən tutma. 1. saçqa < savaç. savca. saçağ. pişirilən nərsə ilə od, alovun

arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq. 1. saçağ. tük. 1.
belin, çapanın, kotanın ucu. - belin saçı əğilib. 1. göndərilmiş. irsali. mərsulə. 1.
nəğd. - saç satış: nəğd satış. 1. sar. cırcırağ. 1. sarç. sürgə. fayl. 1. tava. salasan yağ tavıya. 1. saç ayağ > saçağ. bağdalaq. sepaya. - saçı saçağ qırılmış.

1. saç!. dağıt. poz. 1. saç!. yay. tök. ək. savır. səp. qaç. aç. at.
(sik (sumer) tızoçz (mekzik). kaça (sanskirit) sata (sanskirit): atın yalı)
-kiçik saç: saçıq. tava.
-saçayaq: 1. üçlük. - saçayaq yaşamaq: üçlükdə yaşamaq. 1. üç təkərli daşqa,
araba.
-saçkabab: tavakabab.
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-qoyma başlıq, saç: saçlıq > saşlıq. komaçı. peruk.
-uzun saç: salça. yelpə. yelmə. yelkə. - salçasından tutb sürüdü.
-alına düşən saç: kəsmə. kəkil. kakil. pərçəm.
- saç payı: qıl payı. az qaldı.
- saç bölüyü: hörük.
- saç saça baş baş: qızqın, yaxın döğüş.
-iki saç arasında pişirilən yeməklər: saçarası.
-saç çat > saçat: saçağ kəsəli. saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli.
-ucu kəsilib, alna bıraxılan saç: qırxma. kəsmə. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.
-başdan çevrəyə (alna, üzə, yana, dala) çıxan, düşən, sarğan saç: saçağ <> sağac.
- sıyın saç: saf tük . (sıyın: sıyıq. düz. cansız. sadə).
- saç saç: çis çis. sis sis. səp səp. sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saçın saçın. çisin çisin.
sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə.

-çörəyi saç üsdə yerbəyer edmək üçün axlov çeşiti: yerköç.

-saç qıran maşını: qırqıc.
-uzun saç, qıl, tük: sür. -sür tüklü qoyun, keçi, öküz.
-sarğalı saç: rəhli sapla hörülmüş saç.
-saç, hörük bağı, lenti: yapırca. qapırca.
-birbirinə keçmiş, burulmuş saç, nərsə: təptik. > tiftik.
saça

1. (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş.
tapaş. yağıt. 1. qol. budaq. şö'bə. inşiab. firqə. - saçalı ağac. - saçalı el: çox
qollu, tayfalı millət. - dil saçaları: dil qolları, şö'bələri, inşiabları. 1. saçağ. rizə. sızağ.
sızağ. sızı. sızığ. səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ) xırda. xırdağ.

nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi
kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam. 1. sava. boşa.

heçə. hədərə. - tam qazancım sava geddi. - suyu sava vermə. 1. səçə. şəfəq. 1.
səçə. ışıq. - saça düşmək: dan atmaq.
- saç saça baş baş: qızqın, yaxın döğüş.
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- saça saça. səkə səkə. səpə səpə. sapa sapa. tuta tuta.
-saça durmaq: şeşə durmaq. şeşlənmək. şaha qalxmaq.

saçab

> şabaş. (daşab) .

saçaq

saçağ. 1. saçıq. saçlıq. yayıq. yay. qonu. süfrə. -ortasaçıq: hammıya açıq süfrə.

1. dəsdərxan. dasdarxan < yastırğan. yayırğan. yayaq. yayıq. süfrə. 1. savaç.
savca. > saçqa. saç. pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl,

ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq. 1 < saç ayağ. bağdalaq. sepaya. - saçı
saçağ qırılmış. 1. saç. tük. 1. saça. rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. səpə. səpək.
sivə. sivək ( < sava. savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək
rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız
qalmış, cüssəsiz cocuq, adam. 1. rişə. 1. saçağ <> sağac. kökün qolları. rişə. 1.
saçağ <> sağac. başdan çevrəyə (alna, üzə, yana, dala) çıxan, düşən, sarğan

saç. 1. saçağ <> sağac. saçar <> sağar. sığıc. sığır. nərsədə oluşan sınır (əsəb)
damarlarına oxşar iz, izlər. 1. incə təxdə. 1. hovlu, qalıda olan incə tüklər. 1.
yarağ. fərəc. 1. şadağ. çadlığ. şadlığ. xoşallıq. şənlik. sürən. 1. sazağ. küləkli,

sancan soyuq. 1. saçma. bəzək. süs. 1. saçma. balığ toru. 1. saçma. tor. saçma salağ: tor pərdə. 1. ədüviyyə. ədüviyyəcat. 1. salcağ. salçağ. sancağ.
sarıma. salıma. bəzək üçün aslanan nərsə. 1. səçər. səçəl. kökdən asılan

qolcıqlar, pülcüklər. 1. sarıç. saraç. sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir
yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). bəzək, qoruq üçün

olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq. 1. səprə.
səpər. süfrə. - səprə qulağ: yelpik qulağ. - adı uluğ, səprəsi quruq: adı hündür, əli
qıs. - səpər açmaq: böyük qonağlıq vermək. 1. sarcıq. bir nədən sallanan

nərsələr.
-nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ:
sarmaqır. sərməgəy.
-saçağ saçağ, tel tel edmək: saçaxlamaq.
-saçağ kəsəli:saçat. saç çat. saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli.
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-saçağ taxmaq, işləmək: saçaqlamaq.
-saçaq bədləmək: saçalamaq.
- saçağ yazmaq: sərik sərmək. örtük, süfrə açmaq. - saçağ başında gurlamaq: isti
yunaqda tərləmək.
-sallam saçaq. sallam sağçaq: salxım saçağ. hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi
olan.
- sallam saçaq geyim: açığ saçığ geyim.
-salxım saçaq: sal sal. yırtıq pırtıq. - əğnində sal sal köynəyi varıdır.
-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ
bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.
-saçağ (süfrə) taxımı: servis
-salma saçağ: salığ. sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq. (salxım. salğım. aslağ.
asılı. hər bir sallanan nərsə).

saçaqa

saçağa. keçəğə. saçqıl > kakil. təpədə saxlanılan pərçəm.

saçaqaş

saçağaş. saçağdaş. saçaş. süfrədaş. həmsüfrə.

saçaqçı

saçağçı. saçğayı. süsəri. susarı. hamam böcəyi.

saçaqı

-qarqıdalı saçağı: saqqal. - qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu.

saçaqışmaq

saçağışmaq. saçğışmaq. soğruşmaq. soğaruşmaq. çıxarışmaq. çıxartmaq. (bir
nərsədən çıxarıb almaq). -qoy bu tikanı soğruşum (çıxardım) gəldim. -bu tələ
kələdən (tələdən kələkədən) kim bizi soğruşacaq. -qılıncın saçğuşub yügrədi.

saçaqlamaq

1. salxım biçimində tikmək. 1. saçağ taxmaq, işləmək. 1. saçaxlamaq. saçağ
saçağ, tel tel edmək. 1. saçaxlamaq. didmək.

saçaqlanmaq

saçağlanmaq. kölgələnmək.

saçaqlı

-uzuntüklü, saçaqlı papaq: sırqapapaq.

saçaqlıq

saçağlıq. kölgəlik. sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla,
artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). gün, yağış, qardan qorunma üçün bir

yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə.
saçaqmaq

saçağmaq. sərpmək.
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-saçağsız atqı: dal şal. (dal: saya. sadə).
-sanısız saçaqsız: təşritsız. taarüfsüz. sapbalam sadə.

saçaqtaş

saçağdaş. saçağaş. saçaş. süfrədaş. həmsüfrə.

saçalamaq

1. saçaq bədləmək. 1. səçələmək. səpələmək. dağıtmaq. tökmək. 1.
sərpələmək. səpələmək. rasgələ saçmaq, çaxmaq. 1. saçmaq. saçımaq.
(sprinkle (ingilis). çiləmək. çilələmək. çisələmək. çisgələmək. 1. sarçalamaq.
fayl edmək. 1. sarçalamaq. fayl fayl edmək. 1. salçamaq. saylamaq. sayalamaq.
salvamaq. seçmək. ayırmaq. tanılamaq. yanlamaq. yana qoymaq. 1. salçamaq.
saylamaq. sayalamaq. salvamaq. saypıvermək. salpıvermək. yana doğru

gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü
sayalır (salvır, saçalır) .

saçalanmaq

1. səpələnmək. 1. sərpələnmək. səpələnmək. rasgələ saçınmaq, çaxınmaq.

saçaları

- dil saçaları: dil qolları, şö'bələri, inşiabları. (saça: qol. budaq. şö'bə. inşiab. firqə).

saçalqa

səğəlğə. tuxum səpən qayağ, maşın.

saçalmaq

səçəlmək. səpəlmək. dağılmaq. tökülmək.

saçaltı

1. ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə
(ferdə) pişirilən əkmək. 1. saçda (tavada) tov verilmiş, öldürülmüş ət, soğan,
nərsə. 1. tutğuc. tuştuğ. çatşuq. çaştuq (> çaşt (fars)}. qəhvəaltı. ağızalma.
sübhanə.
- saçaltı yapmaq: 1. bir işin başlanqıc gərəklərin yerinə gətirmək, hazırlamaq. 1.
idmanda, yarışda gövdəsin idmana qızdırmaq.

saçamaq

1. saçatmaq. ödülləmək. ödüllətmək. savrıtlamaq. sovrutlamaq. yağıtamaq.
yağıtlamaq. ödül, payaş, padaş vermək. 1. saçramaq. sıçramaq. sıçamaq.
çəçəmək. çəçrəmək (> sərçə. səçə. çıpcığ).

saçamsar

saçımsar. 1. sısımsar. sasırma. sısırma. sasaq. sısık. çox iti, pis qoxan

nərsələrə veilən ad. 1. sarımsaq.
saçan

1. saçıcı. seçici. seçən. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən. dalqan.

dalıqan. fərq edən. ayıran. görən. 1. sağan. satan. qıç. bacağ. gövdədə butdan
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ayağa dək olan bölüm. 1. saçıcı. dağıdan. (# seçici: seçən. (ayıraraq) yığan.
dərən. dərici. saylavçı. seçmən)
-bir yerdən şığıb, iticə axan, saçan, çıxan, düşən nərsə: saçma. axın.
-ışıq saçan: ışıqlıq. yanğsa. yanğsaq. yansa. fanus.

-yopur, gözəl qoxu saçan: yopulğan.
saçar

1 <> sağar. saçağ <> sağac. sığıc. sığır. nərsədə oluşan sınır (əsəb)
damarlarına oxşar iz, izlər. 1. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}. sığqaç.
sağac. sıyıc. çevrələyində açığı olan yekə çadır. günlük çadır. - saçar
barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır qurmaq. 1. saçavan. sayavan. (> çadorvan
(fars)}. yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi. 1. saçış.

səhər. - saçar yaxşam. saçar yaşğam: saçar yatşam: səhər axşam. - saçar yaxşam
salqın qalxar.

saçara

saçda iki yana ayrılan xət.

saçarası

iki saç arasında pişirilən yeməklər.

saçarıq

saçaruq. saracuğ. keçərik. uzun.

saçarqa

çalı.

saçarqana

çalılıq.

saçarlanmaq

çiçəklənmək. açılmaq. gəlişmək. böyümək. başarı qazanmaq.

saçarmaq

1. sezərmək. ışıqlanmaq. 1. sıçramaq. sıçarmaq. saçramaq. - atına minib dış
(dışa) sıçradı (çıxradı) .

saçaruq

saçarıq. saracuğ. keçərik. uzun.

saçaş

1. saçağdaş. saçağaş. süfrədaş. həmsüfrə. 1. saçığ. saçığ. > şabaş. tapaş. 1.
saçığ. saçığ. nisar. 1. saçığ. saçığ. şadlığ. 1. saçığ. saçığ. qurbanlıq. 1. saçığ.
saçığ. ehsan. 1. saçığ. saçığ. sədəqə.

saçaşlamaq

sıçaşlamaq. başlamaq. (birdən) işə keçmək.
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1. saç çat. saçağ kəsəli. saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli. 1. saçay. >
səçə. seçə. səccadə. üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün

saçılan, sərilən kiçik saçqı, yayqı. 1. daşat. sonuc.
saçatmaq

1. dağıtmaq. dərətmək. sərətmək. taratmaq. daratmaq. dalatmaq. sərəmək.
dışartmaq. yaratmaq. pəxş, müntəşir edmək. -günəş ışığın dərətmədən yola
düşdük. 1. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək. savrıtlamaq. sovrutlamaq.

yağıtamaq. yağıtlamaq. ödül, payaş, padaş vermək.
saçav

1. saçmaq. açmaq . 1. saçva. sağav. sağva. ilk çıxan göy gövərənti. 1. saçva.
sağav. sağva. təbərzə yemiş. 1. saçva. sağav. sağva. yep yeni.

saçava

> seçəvə. 1. işarə. 1. hərəkə.

saçavan

saçar. sayavan. (> çadorvan (fars)}. 1. sığqaç. sağac. sıyıc. çevrələyində açığı

olan yekə çadır. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır
qurmaq. 1. yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi.

saçavar

(> səza var (fars)}. ödüllü. layiq.

saçay

> səçə. seçə. saçat. səccadə. üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq,
uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik saçqı, yayqı.

saçayaq

1. üçlük. - saçayaq yaşamaq: üçlükdə yaşamaq. 1. üç təkərli daşqa, araba.

saçı

1. ləqəb. 1. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. qutur. gövət. gövüt.
göyüt. ehsan. 1. saç. ərməğan. verəsi. bağış. bəxşiş. soyurqal. sevirqal. qoyul.
sür. ehsan. tiyül. 1. seçi. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). dalqılı.
dalqışlı. tanalı. fərq. fərqli. 1. səpi. sərpi. səp. çisi. sisi. 1. seçi. təpgi. təpgü.
ayrım. dalqı. fərq. -bu ikisin tutuşdursaz, aralarında olan gizli təpgiləri görəsiz. 1.
şovq. çovq. çoğ. günün, yanan nərsənin çırpan ışığı.
-qolu kasov, saçı süpov: əli kasa, teli süpürgə. qaraqaravaş.
- səp səp: sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis: saçın saçın. çisin
çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. - ertingin (səhər çağı) çis çis yağış
yağırdı.
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-saçı tökülmüş: saçsız. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal.
çalpa) dazlaq. dazalaq. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq. çavlaq.
kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq. qındır. qıldır.
qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.

saçıcı

1. saçan. dağıdan. (# seçici: seçən. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici. saylavçı.
seçmən) 1. seçici. saçan. seçən. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən.

dalqan. dalıqan. fərq edən. ayıran. görən.
saçıq

1. açığ. sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik.
yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli. 1. seçik. açıq. qolaylıqla seçiləbilən. 1. dağınıq.
sınğın. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. 1. kiçik saç. tava. 1. saçığ. saçaş.
saçığ. > şabaş. tapaş. 1. saçığ. saçaş. saçığ. nisar. 1. şadlığ. 1. saçığ. saçaş.
saçığ. qurbanlıq. 1. saçığ. saçaş. saçığ. ehsan. 1. saçığ. saçaş. saçığ. sədəqə.

1. saçığ. saçqı. (yerə saçılıb, yıyılan) səccadə. üzərində oturulan, tapınan (namaz
qılınan) yayqı. 1. səçik. açıq. çözük. qutuq. yuçut. sərbəst. azad. bağsız olan

hərnə. 1. saçığ. dağnıq. (pərakəndə). 1. saçığ. saçığ. saçaş. > şabaş. tapaş. 1.
saçığ. saçığ. saçaş. nisar. 1. saçığ. saçığ. saçaş. şadlığ. 1. saçığ. saçığ. saçaş.

qurbanlıq. 1. sasıq. sapıq. samıq. salıq. qoxut. qoxumuş. mütəəffin. 1. saçığ.
saçığ. saçaş. ehsan. 1. saçığ. saçığ. saçaş. sədəqə. 1. çapıt. silbiç. bulaşıq.

salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab
dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə.
peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım. 1.
saçağ. saçlıq. yayıq. yay. qonu. süfrə. -ortasaçıq: hammıya açıq süfrə.
-yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız, kinayəsiz) sərləmək, söyləmək: yastamaq.
yasıtamaq. yasılamaq. -o sözünü utanmadan üzümə yastadı.
-açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan: sərgiçi.
-açıq saçıq: sərsərpə. aldırmadan. rahatca.
- açığ saçığ geyim: sallam saçaq geyim .
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1. seçgin. seçmə. seçilmiş. ayrılmış. dalqıc. mümtaz. quzidə. 1. saçığın.
saçğın. fikri dağınıq olan, huşu başında olmayan kimsə.

saçıqlıq

saçığlıq. saçqılıq. dolbat. tuğbat. oxluq. ox qabı. bolluq. bolaqlıq. qalabalıq.

basqalıq.
saçıl

sikdir.

saçılamaq

1. saçlamaq. araşdırmaq. incələmək. 1. imgələmək. gözünə gətirmək.
sağınmaq. səğinmək. təsəvvür edmək. - yuxuda belə bu günləri saçılayamazdım.
1. nərsəni bir yerdən çəkərək çıxartmaq. - qılıncı saçıladı cumdu. - acıdısa atıla
(kmsə), batıbdısa saçıla (tikan) .

saçılamaq

sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. 1. bir tutama, sözə, qərara gələmək.

duraqsamaq. -nə satılayıb durursun, sözüvü söyləi ver. 1. sayağlamaq.
savralamaq. sapalamaq. səfehləmək. 1. sözün çaşıb açıq anlatamamaq. (sözün
çaşdırıb, uzaldıb, istədiyini açıq anlatmamaq, açığ, aydın deməkdən burunmaq). 1.
sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. sayıqlamaq.

salıqlamaq. samıqlamaq. samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. özündə
olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib genə sayırlayacağ. 1. savralamaq. (deyinmək.
mırıldamaq) bir sözü sıx sıx yeniləmək. -bir sözü on kərə səğirtmə. 1. bir yazıyı

güclüklə oxumaq, seçmək, tanılamaq. -gözlüksüz yaxcı görənmirəm gözüm
sayırdır.

saçılan

səpilən. sərpilən. səpilivcən. sərpilivcən. saçlavılcan.
-yoxsullar üçün yemək, para, geyim, nərsələr saçılan, verilən yer: səpilik.
yolçuxana.
-saçılan sütə ağlama: yıxıqla yıxılma, yanığla yanma. keçəndən keç, ötəndən öt.
-üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik
saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə.

saçılanmaq

1. saçılmaq. səçələnmək. 1. soçılanmaq. soğrulmaq. sıyrılmaq. -qılıc qından
soğruldu.

saçılaraq

-yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti: saçratqu. saçratuq.
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qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı.
yaxışlı. verəsili. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul.
qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.
-saçılı, səpili olan: seyrək < səçrək < saçraq. 1. aralıqlı. 1. nadir.

saçılqa

saçılqı. sərpinti. səpinti. sapıntı. 1. qurban, ehsan dağıtımı. 1. damla.

saçılqaş

saçılğaş. saçıldaş. səpildaş. səpilləş. sərpinti. səpinti. çisinti. sisinti. -səpin
səpin: sərpin sərpin.

saçılqı

saçılqa. sərpinti. səpinti. sapıntı. 1. qurban, ehsan dağıtımı. 1. damla.

saçılmaq

1. seçilmək. dalqınmaq. fərq edilmək. ayırd edilmək. görünmək. 1. çasılmaq.

açılmaq. çözülmək. - çətinliklər, düğnüklər saçıldı. 1. saçılanmaq. səçələnmək. 1.
səçilmək. açılmaq. çözülmək. 1. səçilmək. açılmaq. çözülmək. qutulmaq.

yuçunmaq. yuçğınmaq. sərbəsinmək. sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından
ipi səç. 1. səçilmək. seçilmək. 1. sınğınmaq. dağılmaq. ayqanmaq. ayanmaq.

uyqanmaq. uyanmaq. pərişan olmaq. 1. sərilmək. sərpilmək. çilənmək. 1.
seçilmək. tanamaq. danamaq. dan atmaq. səhər olmaq. ışıqlanmaq.
yağtılanmaq. sayqallanmaq.
saçılmış

1. seçilmiş. seçgin. 1. seçilmiş. seçilmişdən sonra arda qalan. 1. sikdirilmiş.

saçıltaş

saçıldaş. saçılğaş. səpildaş. səpilləş. sərpinti. səpinti. çisinti. sisinti. -səpin
səpin: sərpin sərpin.

saçım

atqı. gecim ( < 1. keçə. 1 < saçım) yəhərin altına qoyulan keçə, parça.

saçımaq

1. cücərmək. sürgünmək 1. dallanmaq. qol budağlanmaq. 1. qaçımaq.
qaçışmaq. sapışmaq. keçəmək. çeçəmək. boğazına qaçmaq. 1. qaçımaq.
qaçışmaq. sapışmaq. keçəmək. çeçəmək. sözü ağzında qalmaq. 1. seçmək.

tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq.
görmək. qolay bəğənməmək. 1. saçmaq. (sprinkle (ingilis). 1. saçmaq. səpmək.
sərpmək. sərpişdirmək. 1. saçmaq. saçalamaq. çiləmək. çilələmək. çisələmək.
çisgələmək. 1. saçmaq. tökmək. düşürmək. - saçılan sütə ağlama: yıxıqla yıxılma,
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yanığla yanma. keçəndən keç, ötəndən öt. 1. saçmaq. bir orandan, mərkəzdən

yaymaq. 1. saçmaq. səçmək. səçimək. açmaq. açımaq. çözmək. çözümək.
qutarmaq. - onun əlayağından ipi səç. 1. sasımaq. sapımaq. samımaq. salımaq.
qoxumaq. mütəəffin olmaq.
saçımca

seçməcə. seçərək.

saçımlıq

seçimlik. tanığlıq. intixabi.

saçımsar

saçamsar. 1. sısımsar. sasırma. sısırma. sasaq. sısık. çox iti, pis qoxan

nərsələrə veilən ad. 1. sarımsaq.
saçın

1. saçğın. salsam. çalsam. pərişan. şuridə. 1. sınğın. saçğın. səlpik. sölpük.
soluğ. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. julidə
- saçın saçın. çisin çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. səp səp. sərp
sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis.
- saçın başın yolmaq: çox üzülmək.
-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir :
tezdən). (quşluq: irlə günorta arası).

-təpə saçın üyşəmək: qorxub gizlənmək.
saçına

- birinin saçına girmək: birinin qınına girmək: birini sinsitmək, rahatsız edmək.

saçınaq

> seçənək. altenaniv. çarə.

saçınaqlı

> seçənəkli. altenanivli. təpirli. çarəli.

saçınaqsız

> seçənəkeiz. altenanivsiz. çarəsiz.

saçınaqsızlıq

> seçənəkeizlik. altenanivsizlik. təpirsizlik. çarəsizlik.

saçınmaq

1. sərpinmək. əkinmək. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. -tuxum
tökünmək. 1. saçdamaq. bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək. bir işi

ilkin kərə görmək. süfdə edmək. 1. sıçranmaq. inziac. yerindən qopunmaq. 1.
sıçranmaq. inziac. didinmək. dincsiz, narahat olmaq.
-rasgələ saçınmaq, çaxınmaq: sərpələnmək. səpələnmək. saçalanmaq.

saçınsıramaq

çözənsirəmək. bir tutudan, tutqudan, bənddən çözülmək, açılmaq istəmək.

saçıntı

töküntü. səpgə.
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1. saçır soçur. pox püsür. 1. kir. ləkə. 1. sapır. bir neçə nərsənin (yolun, çayın)
birləşdiyi yer. 1. saçır soçur. seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). kübrə. pehin
(malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq)
sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki.
sürgü. süpür. sapır. söpük. fəzlə. 1. səçir. səxi. əliaçıq.
-saçır soçur: saçır. pox püsür.

saçıramaq

sıçıramaq. 1. ləkələmək. çəkələmək. səkələmək. 1. saçqınmaq. sıçqınmaq.

sallanmaq. titrəmək. titrəşmək. - ürəyim saçqındı.
saçırqaç

saçırquç. sarığuç. sarquç. saçlıq. başörtüyü.

saçırquç

saçırqaç. sarığuç. sarquç. saçlıq. başörtüyü.

saçırmaq

savramaq. savırmaq. savçamaq. çalçamaq. boşuna xərcləmək. israf edmək.

saçırtı

-gün ışının dolamlıca saçırdı. (dolamlıca. töləmliklə. töləmlicə. dolamlıqla. bolamlıca.
comətlicə. bolluca solluca. verimliliklı. verimlicə).

saçısıcaqı

saçısıcağı. 1. çörək pişirirkən gələn kimsəyə verilən isti çörək. 1. xasa əkmək.

1. tavtavırma. tavqavırma. hər nəyin yep yenisi, təptəzəsi, tap tazası.
saçısız

süssüz. yala. yələ. sala. sadə. -yala ev: sıradan bir ev. məmuli, sadə ev. -bayığ
yaşam: sadə yaşam. -sayığ biçimli: sadə duruğlu, qiyafəli.

saçış

1. (tabeş (fars) < 1. tapış. 1. təpiş). 1. cücük. sürgün. 1. səçiş. tutuş. 1. səçiş.

dartış. peşşaş. pişkeş. 1. səçiş. ehsan. 1. saçar. səhər. - saçar yaxşam. saçar
yaşğam: saçar yatşam: səhər axşam. - saçar yaxşam salqın qalxar. 1. saçı. atağ.

adağ. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. 1. soçuş.
sucur. suçur. sudur. supur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış. tovuş. tələlö. ışıltı.
ışın. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.
saçışmaq

suçuşmaq. birbirin suçlamaq, töhmətləmək, ittihamlamaq.

saçıt

1. saçdağ. hər nəyin başlanqıcı. süfdə. 1. səcdə. (kürəş: riku') 1. yayıt. payla.

baçla. balda. balqat. böl. ülət. sər. 1. saçut. saput. sapıt. 1. iğnə sancaq
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sancmaq üçün topcuq. 1. savut. savıt. küləşdən, samandan, taxıl sapından
hörülmüş papağ.
saçıtıq

saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış, səpilmiş

nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb.
əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş.
batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

saçıtqı

saçıtıq. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış, səpilmiş

nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb.
əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş.
batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

saçıtmaq

1. qol budağ vermək. 1. sasıtmaq. sapıtmaq. samıtmaq. salıtmaq. qoxutmaq.
mütəəffin edmək. 1. sıytırmaq. (sıyıt: sızıt: südük) sızıtmaq. işətmək.

saçıtsız

seçitsiz. çeşitsiz. səciyyəsiz. karaktersiz. xuysuz. qılıqsız .

saçıvmaq

savıcmaq. (həşərilənmək. şıllaqlamaq. şıltaqlanmaq) disginmək. (işginmək.
işgillənmək) qocunmaq. quşqunmaq. qaçqınmaq.

saçıya

süfrəyə. -saçıya (süfrəyə) qoyulan duz, ədviyə, sos taxımı: silkilik. səpilik. duzluğ.

saçqa

1 < savaç. savca. saçağ. saç. pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan

əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq. 1. saçğa. dan atandan son günəşin
ışınlar (şuaları). - dan atmadan saçğanmaz: ışınmaz, gün çıxmaz. - saçğa günü
tanıdar: günün saçğası, ışığı günün dəlilidir (günün varlığına dəlilildir). 1. saçğa.

mənqulə.
saçqabab

saçkabab. tavakabab.

saçqaq

saçğaq. saçğan. vel xərc. israfçı. müsrif.

saçqal

> saqqal.

saçqan

saçğaq. vel xərc. israfçı. müsrif.
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saçqanmaz

ışınmaz. ışğınmaz. - dan atmadan saçğanmaz: ışınmaz, gün çıxmaz.

saçqası

- günün saçğası, ışığı günün dəlilidir. (saçğa: dan atandan son günəşin ışınlar,
şuaları). - saçğa günü tanıdar. (günün varlığına dəlilildir) .

saçqayı

saçğayı. saçağçı. süsəri. susarı. hamam böcəyi.

saçqı

{saçma. ( < saçmaq) > seşmə} 1. yabba. pehinlə saman qarışığından oluşan
yanacaq, yaxılacq. 1. saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ.
salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin.
siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır.
söpük. fəzlə. 1. ağızduruq. ağızlıq. köpəyin, bir heyvanın qapmaması üçün
vurulan ağızlığ. 1. saçığ. (yerə saçılıb, yıyılan) səccadə. üzərində oturulan,
tapınan (namaz qılınan) yayqı.
-üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik
saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə.

saçqıl

1. > kakil. saçağa. keçəğə. təpədə saxlanılan pərçəm. 1. > şişgil. çeşgil.

canlıda, bitgidə ərkəklik yarağı.
saçqılan

-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək.
bıraxmaq).

saçqılıq

saçığlıq. dolbat. tuğbat. oxluq. ox qabı. bolluq. bolaqlıq. qalabalıq. basqalıq.

saçqın

saçğın. 1. saçığın. fikri dağınıq olan, huşu başında olmayan kimsə. 1. sınğın.

səlpik. sölpük. soluğ. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. julidə 1. saçın. salsam.
çalsam. pərişan. şuridə.
saçqınmaq

saçıramaq. sıçqınmaq. sallanmaq. titrəmək. titrəşmək. - ürəyim saçqındı.

saçqışmaq

saçğışmaq. saçağışmaq. soğruşmaq. soğaruşmaq. çıxarışmaq. çıxartmaq. (bir
nərsədən çıxarıb almaq). -qoy bu tikanı soğruşum (çıxardım) gəldim. -bu tələ
kələdən (tələdən kələkədən) kim bizi soğruşacaq. -qılıncın saçğuşub yügrədi.

saçlaq

saçlağ. gur saçlı.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

saçlama

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sökələmə. sökləmə. söğləmə. söküş. xaşlama. xaş. dəmlənmiş, həlim, açıla
pişmiş ət. yəxni.

saçlamaq

1. saçdan tutuşmaq. - yaxalayıb saçlayıb sürüdü. 1. saçılamaq. araşdırmaq.
incələmək.

saçlanmaq

sapbalmaq. çapbalmaq. qıllanmaq. tüklənmək.

saçların

-saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli: saçat. saç çat. saçağ kəsəli.

saçlaşmaq

sanclaşmaq. çatlaşmaq. raslaşmaq.

saçlatmaq

səlçətmək. dağıtmaq. dalğıtmaq. darmadatmaq. tarımar edmək. yenğitmək. su saçlatıldı.

saçlavılcan

səpilivcən. sərpilivcən. səpilən. sərpilən. saçılan.

saçlı

sapbal. çapbal. qıllı. tüklü.
- saçlı ulduz: quyruqlu ulduz.
-gur saçlı: saçlağ.

-yığı saçlı: tom saçlı. (yığı: tığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin bol, sıx olanı).
-qıssa saçlı qadın: kəlcik. qızağac. qıyağac.
saçlıq

saçlığ. 1. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. (silcə:
siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik.

qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. qırmanı ver əllərimi quylayım. 1. saçıq. saçağ. yayıq. yay. qonu. süfrə. ortasaçıq: hammıya açıq süfrə. 1. > saşlıq. komaçı. peruk. qoyma başlıq, saç. 1.

saçırqaç. saçırquç. sarığuç. sarquç. başörtüyü.
saçma

{saçqı ( < saçmaq) > seşmə} . 1. sərilən, sərpmə ağ, duzağ, tor. 1. əbəs. boş.
anlamsız. yava. hərzə. yersiz. 1. axın. bir yerdən şığıb, iticə axan, saçan,
çıxan, düşən nərsə. 1. saçağ. bəzək. süs. 1. saçağ. balığ toru. 1. saçağ. tor. saçma salağ: tor pərdə. 1. saçağ. ədüviyyə. ədüviyyəcat. 1. səçmə. seçmə.
seşmə. qırma. qurşun çeşiti. 1. səçmə. seçmə. seşmə. qırma. tullantı. seçindən

arda qalan atılmalı nərsələr. 1. səçmə. seçmə. seşmə. qırma. yanacaq kimi
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işlənə bilən xırım xırdavat. 1. yabba. pehinlə saman qarışığından oluşan
yanacaq, yaxılacq. 1. saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ.
salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin.
siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır.
söpük. fəzlə. 1. sapma. 1. suç. 1. > çəpmə. iki nərsənin birbirinə çapmasından
oluşan açı. 1. çapma. gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq,
aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt. bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə
görə oluşan azlıq, çoxluq. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma
görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə
(amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu
evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü. 1. namüvəffəqiyyət. eşek. 1. seşmə.

söggə. sökə. poxpüsür. 1. seşmə. sil. dışqı.
-saçma sapan qonuşmaq: saçmalamaq. savçamaq. çalçamaq. çavçamaq.
çalçığlamaq. - bitir çalçavı!.
- saçma sapan danışdı: söz söylədi bal qabağı.
- saçma sapan söz: söz ola bəri gələ.
- saçma sapan söz: quşçuq.
-saçma, qırma tüfənglərdə olan kilit: sürgü.

-söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək
(iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən
püfləmək).

saçmaq

1. dağıtmaq. yağıtmaq. tökmək. səpələmək. sərpələmək. sərələmək. sərpmək.
1. səkmək. atmaq. 1. açmaq. çözmək. 1. atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq.
tərk edmək. bıraxmaq. - gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman
qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan. 1. çaçmaq. 1. qaçmaq. 1. saçımaq.

(sprinkle (ingilis). səpmək. sərpmək. sərpişdirmək. 1. saçımaq. (sprinkle (ingilis).
saçalamaq. çiləmək. çilələmək. çisələmək. çisgələmək. 1. saçımaq. (sprinkle
(ingilis). tökmək. düşürmək. - saçılan sütə ağlama: yıxıqla yıxılma, yanığla yanma.
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keçəndən keç, ötəndən öt. 1. saçımaq. (sprinkle (ingilis). bir orandan, mərkəzdən

yaymaq. 1. saçımaq. səçmək. səçimək. açmaq. açımaq. çözmək. çözümək.
qutarmaq. - onun əlayağından ipi səç. 1. səpmək. ötürmək (# saxmaq: sakmaq.
tuturmaq) 1. salmaq. səpmək. sərpmək. - tuxum salmaq. 1. tökmək. - tər
saçmaq: tər tökmək. 1. saç > saşumaq < açılmaq. gəvşəmək. boşalmaq 1.

saçav. açmaq 1. saçnamaq. açmaq. 1. dərmək. dərimək. səpmək. əkmək. pozuqluq tuxumun dərdi geddi. -bu qara duyquları dərən nədir. -gül, darı dərmək. dərilməmiş biçilməz. -bu il kərdiyə nə dərdiz. -tarığ dərimək: əkin əkmək. 1. sov

(ingilis). səpmək.
- bur saçmaq: iy salmaq.
-saçmaq açmaq: çaqmaq. bölmək.
- sür saçmaq: 1. ləzzət vermək. 1. dür saçmaq: gözəl qonuşmaq.
-rasgələ saçmaq, çaxmaq: sərpələmək. səpələmək. saçalamaq.

saçmaqlı

saçmağlı. kirli. çirkli. irkli. - saçmağlı paltarı dəğişmək.

saçmalamaq

1. saltalamaq. səfehləmək. 1. saçma sapan qonuşmaq. savçamaq. çalçamaq.
çavçamaq. çalçığlamaq. - bitir çalçavı!.

saçmalıq

seşməlik. silik. dışqılıq.

saçman

seçmən. saçıcı. seçici. saçan. seçən. tanığan. intixab edən. dalqan. dalıqan.

fərq edən. ayıran. görən.
saçmaz

çaşmaz. yanılmaz. tükənməz. sağrış. dəvamlı. sarsımaz. paydar. pabərca.

saçnaltamaq

saçnaldamaq. soncuqlamaq. sancuqlamaq.

saçnamaq

saçmaq. açmaq.

saçpara

sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)}. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə.
qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım xırda. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu.
qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.

saçrab

sıçrab. saçrayaq. sıçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. birdən. anidən. nagəhani.
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1. saçrıc. sapsaq > sampaq. sarpaq. sovarda. velxəş. israfçı. itlafçı. tələf
edmə. 1. salğarsız. saçrıc. dağsavur. dağsavurçu. hörənsiz. örənsiz.
qanıqmayan. korsutan. qənaət edməyən. müsrif. israfkar.

saçraq

> səçrək > seyrək (saçılı, səpili olan). 1. aralıqlı. 1. nadir.

saçramaq

1. sıçramaq. 1. sıçramaq. saçamaq. sıçamaq. çəçəmək. çəçrəmək (> sərçə. səçə.
çıpcığ). 1. sıçramaq. sıçarmaq. saçarmaq. - atına minib dış (dışa) sıçradı (çıxradı) .

saçraş

sıçraş. çəkdən, həddən çıxma.

saçratıq

saçıtıq. saçıtqı. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış, səpilmiş

nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb.
əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş.
batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

saçratqı

saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış, səpilmiş

nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb.
əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş.
batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

saçratqu

saçratuq. yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti.

saçratuq

saçratqu. yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti.

saçrayaq

sıçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. saçrab. sıçrab. birdən. anidən. nagəhani.

saçrıc

1. saçrac. sapsaq > sampaq. sarpaq. sovarda. velxəş. israfçı. itlafçı. tələf
edmə. 1. salğarsız. saçrac. dağsavur. dağsavurçu. hörənsiz. örənsiz.
qanıqmayan. korsutan. qənaət edməyən. müsrif. israfkar.

saçrış

sərsiriş. salsalış. israf.

saçrışmaq

suçqurmaq. səkrişmək. urküşmək. suçruşmaq. suçuşmaq. - at ilrən kimi
suruşdu.

saçrıtmaq

sarçıtmaq. sərpmək. sərmək. salmaq. yaymaq. dağıtmaq.
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saçruşdurmaq. satruşdurmaq. sağuşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq.

ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay
sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq.
takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
saçsılamaq

sıçrasılamaq. titrəşmək. silkənib çabalamaq.

saçsinir

seşmir. şahdamar.

saçsınır

şahdamar.

saçsıraq

saçrayaq. sıçrayaq. sarsıraq. saçrab. sıçrab. birdən. anidən. nagəhani.

saçsız

saçı tökülmüş. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal.
çalpa) dazlaq. dazalaq. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq.
çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.

saçta

tavada. -ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra
təndirdə (ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
-saçda (tavada) tov verilmiş, öldürülmüş ət, soğan, nərsə: saçaltı.
-saçda iki yana ayrılan xət: saçara.

saçtaq

1. saçtağ. satağ. nərdə. eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan
qoruqluq. barmaqlıq. mə'cər. mərcər. 1. saçtağ. satağ. qırac (nərdüvan)
səkələri, nərdələri. 1. saçdağ. saçıt. hər nəyin başlanqıcı. süfdə.

saçtamaq

saçdamaq. saçınmaq. bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək. bir işi ilkin

kərə görmək. süfdə edmək.
saçtan

-saçdan tutuşmaq: saçlamaq. - yaxalayıb saçlayıb sürüdü.

saçtıl

seçtil. çeştil. səciyyəli. karakterli. xuylu. yaradılışlı. qılıqlı.

saçtıra

- saçdıra saçdıra: səpdirə səpdirə. sapdıra sapdıra. səkdirə səkdirə. tutdura tutdura.

saçtırıcı

-saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq: azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq.
sasıqmaq. sarsıqmaq.

saçtırmaq

saçdırmaq. səpgüzmək. səpgütmək. sərptirmək.
-ışıq saçdırmaq: yumaq. yuğmaq. arıtmaq. içgərləmək. ışqarlamaq. ifşa, faş edmək.
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saçturmaq

(aşturmaq) açturmaq. - düğün saçturmaq.

saçu

> sakı. səki. xərmən savuran arac. yaba.

saçuq

yazıq. yazuq. yaçuq. açuq. açıq. azad. (bağsız, bəndsiz) (baz. rəha. quşadə). saçuq at. -yazuq topraq. yazuq el.

saçur

çatal. yazma üçün qələm.

saçut

saçıt. saput. sapıt. 1. iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq. 1. savut. savıt.

küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmüş papağ.
saçüstü

saçüsdü. at üsdü. ayağ üsdü. tələsik.

saçva

saçav. sağav. sağva. 1. ilk çıxan göy gövərənti. 1. təbərzə yemiş. 1. yep yeni.

saçvan

sayvan. qayvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə,
parça). 1. sarıç. saraç. saçağ. bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya

(pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq. 1. gün, yağış, qardan qorunma üçün
bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə. saçağlıq. kölgəlik.
saf

1 < say. -qalın, düz, say (saf) dirək: sürgü. gürgü. kürgü. 1. sap. saytal. sıytal.

siytəl. saya. say. sürgək. sürgəl. düz. yapır. yapın. yasır. hamar. 1. süzmə.
xalis. 1. süzük. zülal. -süzük daş. -süzük su. 1. sap. sapın. düz. həmvar. taraz.
1. yastan. yasta. asta. pəx. -yasta pinc. 1. yasul. yasıl. hamar. pəx. -yasul dağ:
yatıq, enli dağ. 1. düz. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. süssüz.

açıq. incə. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. sillik . silgik. silli. silik. yapır.
yapın. yasır. hamar. müsəttəh. 1. doğal. silik. iddasız. təkəllüfsüz. sadə. 1. sağ.
kəvrək. dadlı. - sağ kişi: xoş əxlaq. - sağ su: güvara su. 1. sağ. teyxa. qatqısız. sağ kişi. - sağ yağ. 1. sal. say. salıt. düz. - sal yer. 1. sar. - sarayaq: sağayaq:
ayağı saf. 1. sav. saltan. sultan. (su kimi) duru. arın. təmiz. 1. sap. düz. sıyıp.

sıyap. sığap. 1. sapıl. səyil. yassı. düz. 1. sav. (çav) say. sap. aya. - sav gün:
bulutdan sıyıq, arıq gün. - sav göy: bulutsuz göy. - sav söz: açığ söz. - sav su: damıt,
süzmə, tanğış, (təsfiyələnmiş) muqəttər su. 1. sayıl. sıyıl. saylam. sıylım. düz. 1.

seçik. arı. 1. sav. say. saya. riyasız.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

- saf tük: sıyın saç. (sıyın: sıyıq. düz. cansız. sadə).
-ayağı saf: sarayaq sağayaq.
-ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf: saydatin. sərdətin. sadədil.
-sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer: silət.

safalmaq

sızılmaq. süzülmək. durulmaq.
-sürtülüb aşınaraq süzəlmək, safalmaq: sırmalmaq. sürməlmək. yoğşalmaq.

safalmış

durulmuş. süzük.

safalt

yapırt!. yaprat!. düzəlt. hamarlat. hamarla. -təpirit yapırt yeri, yeri yoxla, geyin yeri.

safaltan

safaldan. safadan. sapadan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan.

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac.
sıyac. sığəc. sivəc. siğəc.
safaltıb

-nərsəni tapdayaraq safaldıb, kiplətmək üçün üstündən vurulan arac: tapna.
təpnə. dəfnə.

safaltmaq

1. ağartmaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. nərsənin
pürüzün, dalaşın, artığın almaq. 1. sapaltmaq. saplatmaq. sərsavlamaq. 1.
sırmamaq. sırmalamaq. (nərsəni nərsədən ayırmaq). süzürmək. - yağı tortasından
sırmadıq. 1. durultmaq. ışıqıtmaq. 1. süzütmək. palayiş edmək. 1. süzdürmək.

süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək.
sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. süzmək. sızmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq.
tanatmaq. təsfiyə edmək. 1. ütüləmək. 1. sayamaq (> sayidən) sürtmək.
yalmaq. yalamaq. yemək.
-nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq:
tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq.
sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

-nərsəni tapdayaraq safaltmaq üçün altına qoyulan düz, hamar təxdə: tapğa.
dəfgə.

safaşmaq

saflaşmaq. silikləşmək. siləkləşmək. yapırlaşmaq. yasırlaşmaq. hamarlaşmaq.
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safadan. 1. safaldan. sapadan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan.

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac.
sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. 1. safladan. siliğləyən. siləvçi. silici. yapırladan.
hamarladan.
safatma

-engəbəli yeri, toprağı, dərə təpəli yeri sürüb safatma aracı: sürgü. sürgə.

safatmaq

1. saflatmaq. silikləşdirmək. siləkləşdirmək. yapırlatmaq. hamarlatmaq. 1.
sapatmaq. saplamaq. saflamaq. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. yapırlamaq.

yasırlamaq. hamarlamaq. - bu oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin
savla. 1. saflamaq. sürgələmək. sürgəkləmək. ayalamaq. ayalatmaq.

yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq.
safatmaqa

-safatmağa, nərsəni sürütləməyə, çəkməyə, nərsəni nərsənin üzərinə sürməyə,
malalamağa yarar hər çeşit arac: sürgə. sürgü.

saflamaq

1. safatmaq. sürgələmək. sürgəkləmək. ayalamaq. ayalatmaq. yapırlamaq.
yasırlamaq. hamarlamaq. 1. saplamaq. sapatmaq. safatmaq. savramaq.
(səvrəmək) savlamaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. - bu oyun yeri
savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla.

saflanmış

süzük. süzəg. artılmış. filtirlənmiş.

saflaşmaq

safaşmaq. silikləşmək. siləkləşmək. yapırlaşmaq. yasırlaşmaq. hamarlaşmaq.

saflatan

safladan. safadan. siliğləyən. siləvçi. silici. yapırladan. hamarladan.

saflatmaq

safatmaq. silikləşdirmək. siləkləşdirmək. yapırlatmaq. hamarlatmaq.

saflıq

saflığ. saplıq. 1. sağınlıq. sayınlıq. düzlük. 1. sıypalıq. sığpalıq. sıyqalıq.

sürütlük. 1. düzlük. sapalıq. saplıq. sadəlik.
(> sayidən (fars)}.
-ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik, saplıq, saflıq: saydadınlik. saydatinlik. sərdəlik.
sadədillik.

safvey

yazılım.

sah

sağ. səhih.

sahalanmaq

sahalmaq. sayalanmaq. sağalanmaq. sağalmaq. iyiləşmək.
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sahalmaq

sahalanmaq. sayalanmaq. sağalanmaq. sağalmaq. iyiləşmək.

sahanlıq

sağanlıq. saxanlıq. sayanlıq. daşlıq. dışlıq. ev, yapılar önündəki üsdü qapalı

girişlik. səhn.
sahmanlamaq

salamanlamaq. sağmanlamaq. sağsıllamaq. çağçıllamaq. sağmana salmaq.

nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.
saxt o paxt

< saxın bağın: gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma.

saq

1. sağ. sağlıq. səlamətlik. əsənlik. 1. sağ. arın. təmiz. duru. - sağ su: içməli,
gözəl su. 1. yağ. sağ. yaxcı. 1. sak. sumka. sumba. tumqa. tumaq ( < tum. yum)

topra. torba. kif. 1. sağ. sanğ. ağıl. baş. xirəd. 1. sağ. sayığ. huşlu. huşyar.
zirək. - çox sağ bir cocuq. 1. sağ. səlamət. salim. - yenğ (tənğ. tən) sağmı: 1. sağ.
saf. kəvrək. dadlı. - sağ kişi: xoş əxlaq. - sağ su: güvara su. 1. sağ. sah. səhih. 1.
sağ. keçərli. mö'təbər. 1. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut.

duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar.
çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. 1. sağ. səfa. - sağlı devran: səfalı dövrə. 1.
sağul. (# savul. sol. çəp) 1. sağdın. iyi. 1. sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. ( < sımaq)
söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. - susıraq:
susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. sağ. teyxa.

qatqısız. saf. - sağ kişi. - sağ yağ. 1. sak. oyanıq. öznə. özənli. diqqətli. - sak ol:
gözlə. diqqət ed. - örən sak kimsə: çox özənli, diqqətli olan. 1. sağ. sağ sağan.
sağ çağan. sağ sağat (sağlam). sağlı. sağ salamat. sağaman. sağasan. sağ
əsən. sağurun. 1. sağ. sağat. sağday. sayaq. sıyaq. doğru. düz. - sağqoy söz.
1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. kəsəlsiz, saqatsız olan.
səhhətli. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. ayıbsız.
qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam.
sağlım. sağdım. salımlı. işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. sağ.
salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. canlı. diri. 1. sağ. salım. salim.
salğım > sağlam. sağlım. sağdım. möhkəm. salıt. güclü. qəvi. salğar. mətin. 1.
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sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. xalis. 1. sağ. salım. salim.
salğım > sağlam. sağlım. sağdım. təmiz. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam.
sağlım. sağdım. iyi. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım.

doğru. gerçək. 1. sak. sakınqan. çapçağ. ayğaq. huşyar. aqil. həkim. saxlaşlı.
sağlaşlı. yetili. tapdağlı. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir.
-sağ olan: sağat. sağlı. sağın. səlamət. doğru. - sağda kişi. - sağdalığ keşikçisi.
-sağla, sağ yanla ilgili: sağız. sağa özgü, məxsus. (rastgira. rastgera. rasgira)
- sağ göstərib sol vurmaq: aldatmaq.
(zaq (sumer) saadhu (sanskirit) səhih (ərəb)
- sağ əli ilə sol qulağın göstərmək.
- sağ könül:sın, çin könül. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi qəlbli.
-sağ könüldən: səmimi qəlbdən.
-sağ aşıq: sağaz. sağaş. sağas.
-sağ əsən: sağaman. sağasan. sağurun. sağ. sağlı. sağ salamat. sağ sağan. sağ
çağan. sağ sağat (sağlam)
-sağ əsənlik: sağamanlıq. sağasanlıq. sağurunluq. sağlıq. sağlıqlıq. sağ salamatlıq.
-sağ salamatlıq: sağamanlıq. sağasanlıq. sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıq. sağlıqlıq.
- sağ olsun, yaşasın: başın sağusun.
-dərə daşın sel alsın, ocaq başın sağ olsun. (daşın: dışın)
-sağ aman: sağaman. sağ salamat.
-sər sağ: sağ dinc. sağ diş. sağ səlamət. əsən sərin. sərin sağın. tutuğ duruq. sakin
sağın.

-sağ təkə, sol təkə. (təkə: tərəf).
-sağ sağım: düz. sağlıqla. doğruca. -yolçuluğumuzu düz başa bvurduğ.
-yan yönünə, sağ soluna baxınmaq: yanğurmaq.
-sağ olsunlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}. səlamət olsunlar.

saqa

1. sağa. sığa. sıya. sıyğa. səfa. - sığa gətirdiz. - sizi gördükdə sıya taparız. - gəlib
çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) 1. {(> sərə (fars)}. 1. sağa. yaxcı. eyi. mansız.

ayıbsız. 1. sağa. cirgə. tıyıq. sıx. sıxın. üsarə. 1. sağa. yumurta döğüşündə
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kəlləsi bütün qalan yumurta. 1. sağa. asma. möv. üzüm ağacı. 1. saxa. çapa.
şan. suv. su. sav. çav. çağ. cah. tutu. tutuc. bağdal. daraq. ehtişam. vüqar.
cəlal. izzət. şikuh. əzəmət.
-sağa sola sallanan: sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq.
salğanmaq).
-sağa özgü, məxsus: sağız. sağla, sağ yanla ilgili. (rastgira. rastgera. rasgira)
-sağa sola əsişmək, silkəşmək: salışmaq. çalğaşmaq. tovlaşmaq. - qolların salışa
salışa çıxıb geddi. - bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki gürəşçi
tutuşub salışdılar.
-sağa sapa: sara sapa. əsl bədəl. əslnən təqəllübi.
- yaşa yaşa: sağa sağa.
-sağa sola yollanmaq: sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək.
sallanmaq. titrəmək. dəbərcənəmək. - yel vurub yapraqla sərğildəyir.

-sağa sola dalağan (daldıran) çırpan külək, yel, tufan: dalğaq.
-yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq: yelpirmək. çalpıqmaq.
dalpıqmaq. dalbıqmaq. dəlirmək. dəli olmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al.

saqab

sağab. sağav. sağığ. > sərab. süt gölü.

saqac

1. sağac. sağat. gücrə. gürdə. gurda. gücrə. gücrü. götrə. götrü. bəstək. bəstik.

təqviyət. 1. sağac. sağac <> saçağ . kökün qolları. rişə. 1. sağac. sağac <>
saçağ . başdan çevrəyə (alna, üzə, yana, dala) çıxan, düşən, sarğan saç. 1.
sağac. sağac <> saçağ . saçar <> sağar. sığıc. sığır. nərsədə oluşan sınır (əsəb)

damarlarına oxşar iz, izlər. 1. sağac. sığqaç. sıyıc. saçar. saçavan. sayavan.
(> çadorvan (fars)}. çevrələyində açığı olan yekə çadır. günlük çadır. - saçar
barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır qurmaq. 1. sağac. sarac. yumşaq, sərin

əsən yel. (səhər yeli). 1. sağac. sayac. saat. sayat. çağat. çağac. çağ, zaman
ölçəyi. 1. saxac. sağca. sadağ. qoruncaq. qutu. hər çeşit ağızlı qab, yer. 1.
sağac. sayac. sanac. sanğac. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanış. sanğış.

sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac.
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anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc.
dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
saqacaq

- sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək).
(sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

saqacıq

sağacıq. 1. sağatıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti. gücrütü.

gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti. 1. sağıb. sağba.
sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq.
saqaq

1. saxaq (divan). soxuq. fars. tat. - bu soxaq nə deyir. 1. sağaq. puxaq. ğəbğəb.
1. sağaq. sağlaq. sağulağ (# solağ. solaxər). 1. sağaq. savağ. sapağ. səğə.
sıvğın. sırğın. sıvqa < sürgə.

saqaqça

sağ akçə. əğri çürükü olmayıb bütün, teyxa olan kimsə, nərsə.

saqaqi

sağaki. sağçı. sağalay. sağanay. sağız. sağaz. (# soluz: solaz: 1. solda ki. 1.
solaki. solağay. solanay. solçu) .

saqaqıc

sağaqıc. sağalaqıc. saralaqıc. saraqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc.
soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic.

çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı,
maşını.
saqaqöz

sağagöz. sağuz. sağçı. (# solagöz: soğuz: solçu) .

saqal

sağal. 1. sağlı. sağqal. acar. çağal. çağqal. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi.

qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla.
qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar.
qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq.
qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. sağlı. sağqal. çağal. çağqal. gürdürümlü. gurdurumlu. güclü.
acar. quvvətli. 1. sağlı. sağqal. çağal. çağqal. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru.
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dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan.
dadnaq. dadqan. acar.
saqalaqıc

sağalaqıc. sağaqıc. saralaqıc. saraqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc.
soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic.

çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı,
maşını.
saqalamaq

sağalamaq. saralamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. 1. (>
sarancamlamaq. sırıncamlamaq) bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək. 1.

arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq.
arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək.
(sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi
burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. iyilətmək. yaxcılatmaq. islah

edmək. 1. sıralamaq. mürəttəb, münəzzəm edmək.
saqalanmaq

sağalanmaq. sağalmaq. sayalanmaq. sahalanmaq. sahalmaq. iyiləşmək.

saqalar

-nasıl olsa sağalar, bir gün yaralar.

saqalay

sağalay. sağanay. sağız. sağaz. sağaki. sağçı. (# soluz: solaz: 1. solda ki. 1.
solaki. solağay. solanay. solçu) .

saqalı

1. sağalı. salda. boy boslu. uzun boylu. qamətli. 1. saxalı. çapalı. sürümlü.
siyimli. boybuxunlu. boybuxunu düz olan. görkəmli. qədd qamətli. -sürümlü
olana paltarda yaraşır.

saqalıq

sağalıq. 1. dursuluğ. durusluğ. tə'mirqah. 1. xəsədəxana. bimaristan.

saqalır

sağalır. yarur. -hər bir od ötünlə sönür, hər bir yara ötünlə yarur. (yarur: sağalır).
(ötünlə: zamanla).

saqalmaq

sağalmaq. 1. sağılmaq. bitmək. tükənmək. - para qazansın, yara sağalsın. 1.
sağılmaq. yuxardan aşağı yağmaq, enmək. 1. sağılmaq. doğrulmaq. - qartal
toyuğu imləyib, göydən üstünə sağaldı. 1. sağılmaq. süzülmək. axmaq. uzanmaq.

sarğmaq. sağrımaq. 1. sağılmaq. üzülmək. ərimək. arığlamaq. 1. sağalanmaq.
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sayalanmaq. sahalanmaq. sahalmaq. iyiləşmək. 1. sağramaq. savramaq.

(səvrəmək) savlamaq. (xəsdə) düzəlmək. 1. sağramaq. uğramaq. soğramaq.
düzəlmək. -kəsəldən ysyeni uğramışlar.
saqalmaz

sağalmaz. yoxsul. qaçaqsız. yalqın. bitgin. çarasız. beçara. iyginməz.

saqaltı

sağaltı. 1. sağılan nərsə. süt. 1. sağaltım. otama. otalama. dərmanlama.

çatırtma. dərman, əlac edmə. tədavi. 1. sağaldı. sağa buldu. səfa buldu. - gəlib
çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) (sığa: sıya. sıyğa. sağa. səfa).

saqaltım

sağaltım. sağaltı. otama. otalama. dərmanlama. çatırtma. dərman, əlac edmə.

tədavi.
saqaltmaq

sağaltmaq. 1. dursutmaq. duruslatmaq. tə'mir edmək. 1. bərpa edmək. doğruluğun sağaltmaq
-sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən:
sağun. saun. yasa. qanun.
-istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət
edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun
salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.

saqaman

sağaman. 1. sağasan. sağ əsən. sağurun. sağ. sağlı. sağ salamat. sağ sağan.

sağ çağan. sağ sağat (sağlam) 1. sağ salamat. sağ aman.
saqamanlıq

sağamanlıq. sağasanlıq. 1. sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıq. sağlıqlıq. sağ

salamatlıq. 1. bolluq. sulluq. sulumluq. bərəkət.
saqan

sağan. 1. böyük sandığ. 1. böyük ambar. 1. saxan. taxıl, mağaşar kimiləri

saxlanılan yer, qab. 1. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli ağızlı qab. süt
sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab. tağar. mətirət. 1. sağançı. sağıçı. 1.
sağat. sağlam. sağlıqlı. - sağat iş. - sağat baş, ertən bas: ey başı yerində olan, işə
erkən başla. -sağat uşaq. - sağat olun. sağ olun. - sağat qalın. 1. > sehin. (süt
sağmağa yararlı) ağzı gen, dərin kasa. 1. saçan. satan. qıç. bacağ. gövdədə

butdan ayağa dək olan bölüm. 1. sortuğ. istismarçı. 1. sadaş. sadış. sağca.
sadağ. sağdaq. sadaq. çəlik kasa. qavsənduq. kofr for. 1. açan. - sap sağan:
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sap açan. 1. somuran. sömürən. əmci. əmici.
-sağ sağan: sağ çağan. sağ sağat. sağ. (sağlam). sağlı. sağ salamat. sağaman.
sağasan. sağ əsən. sağurun.
-içigi sağan, süzən: saqi < sağır.
- ey sardığın sağan evrən (dünya). (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq:
1. dolamaq. 1. doldurmaq).

saqana

sağana. sağan. saxan. sehin. saxsı, enli ağızlı qab. süt sağmağa, qurud

əzəməyə yarar qab. tağar. mətirət.
- sağana sağana: sağına sağına: sağna sağna: səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə
sərinə. sağına sağına. saxına saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya.
quşqulana quşqulana. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı.
möhtat möhtat. yavaş yavaş.

saqanaq

sağanaq. 1. sağnaq. iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan

yağmur, nərsə. 1. sıryağın. sığyağın. gur yağış.
saqanal

sağanal. sağınal. sağnal. sağmal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. sanğal. santal.

saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.
saqanan

sağanan. sağınan. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan.

sakıncan. səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan.
duraqsayan. quşqulanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat.
səhlənkar olmayan. yavaş davranan.
saqanay

sağanay. sağalay. sağız. sağaz. sağaki. sağçı. (# soluz: solaz: 1. solda ki. 1.
solaki. solağay. solanay. solçu) .

saqanca

sağanca. sağınca. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər).

bilgi. düşüncə. görüş. qanı. tanı.
saqançı

sağançı. sağan. sağıçı.

saqanış

sağanış. sağınış. sağınma. sağanma. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş.

sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış.
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duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg.
(tərətdüd, şəgg edmə) .
saqanışmaq

sağanışmaq. sağatınmaq. sağlamlaşmaq. güclənmək. möhgəmlənmək.

saqanıt

sağanıt. bağanıt. darayi. tənə'üm.

saqanlıq

sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. sayanlıq. daşlıq. dışlıq. ev, yapılar önündəki üsdü

qapalı girişlik. səhn.
saqanma

sağanma. sağınma. sağınış. sağanış. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş.

sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış.
duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg.
(tərətdüd, şəgg edmə) .
saqanmaq

sağanmaq. 1. sağınmaq. dursunmaq. duruslanmaq. tə'mir olmaq. 1. sağınmaq.

səğinmək. sərinmək. xiyal, təsəvvür edmək. 1. sağınmaq. sərinsirəmək.
sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək.
sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. duraqsamaq.
quşqulanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda
səkinməli bir nə yox. 1. sağınmaq. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq.

gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək.
düşünmək. eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək.
yatınmaq. 1. sanmaq. sağınmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq.
tutunmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq. düşünmək. səbr edmək.
bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1.
sağınmaq. sanırmaq. düşünmək. bitişmək. tonjer (latin). tanımaq (iqrar
edmək). 1. sağınmaq. düşünmək. baş vermək. ilgi göstərmək. -bu işləri mən
düşünmərəm.

saqar

sağar. 1. sağər. (> saqi (fars)}. içgi süzən, dağıdan. 1 <> saçar. saçağ <> sağac.

sığıc. sığır. nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər.
-sağar kimi edmək: sığarmaq. sığarlamaq. sağarlamaq. oğsalamaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

saqarcasına

-göz yaşın sağarcasına tökmək: seləmək. sığlamaq. sığqamaq. sağqamaq.

saqarlamaq

sağarlamaq. sığarmaq. sığarlamaq. sağar kimi edmək. oğsalamaq.

saqarmaq

sağarmaq. 1. sağqarmaq. yalvarmaq. diləşmək. iltimas, irtica' edmək. 1.
sağnamaq. sarnamaq. söyləmək.

saqas

sağas. sağaz. sağaş. sağ aşıq.

saqasan

sağasan. sağaman. sağ əsən. sağurun. sağ. sağlı. sağ salamat. sağ sağan.

sağ çağan. sağ sağat (sağlam) .
saqasanlıq

sağasanlıq. sağamanlıq. 1. sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıq. sağlıqlıq. sağ

salamatlıq. 1. bolluq. sulluq. sulumluq. bərəkət.
saqasız

saxasız. çapasız. sürümsüz. siyimsiz. boybuxunsuz. boybuxunu düz olmayan.

sallağ əğinli. görkəmsiz. qədd qamətsiz. -sürümsüz olan paltar əynindən tökülər.
saqaş

sağaş. 1. sağış. sağma. 1. sağaz. sağas. sağ aşıq. 1. sayaş. sanaş. sanğaş.

sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc.
sayıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac.
tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış.
barğac. barğıc. təşxis.
saqat

1. sağat. sağlı. sağın. səlamət. sağ olan. doğru. - sağda kişi. - sağdalığ keşikçisi.
1. sağat. küs. çüt. qıt. götürüm. çotur. çolaq. çalaq. nərsənin bir yeri, bir qolu

işləməz, kəsik, naqis olmalıq. 1. sağat. sağac. gücrə. gürdə. gurda. gücrə.
gücrü. götrə. götrü. bəstək. bəstik. təqviyət. 1. sağat. sağdın. doğru. sapsağ.
səhih. - sağatına varmaq. 1. sağat. həq. 1. sağat. sağlam. sağan. sağlıqlı. sağat iş. - sağat baş, ertən bas: ey başı yerində olan, işə erkən başla. -sağat uşaq. sağat olun. sağ olun. - sağat qalın. 1. sağat. sat. həd. 1. sağat. sat. doğru. 1.
sağat. sat. tanığ. tanğı. həqq. həq. - sizcə sağat kimlərdir. - sağat qazandırmaq:
həq qazandırmaq. - satlı çıxmaq: sağatlı çıxmaq: həqli olmaq. 1. saxat. saxatal.

gözlənmək. 1. sağat. sağ. sağday. sayaq. sıyaq. doğru. düz. - sağqoy söz. 1 <
kəsit. səkit. naqis. şil. çolağ. kərtü. kərüt. bir yanı işləməyən, çalışmayan
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kimsə, nərsə. 1. saxat. sapat. çatat. çaşat. çapat. çalat. sap. dəsdə. bütət.
bükət. bülət. (büktə > müştə)
-sağ sağat: sağ sağan. sağ çağan. sağ. (sağlam). sağlı. sağ salamat. sağaman.
sağasan. sağ əsən. sağurun.

saqatal

saxatal. saxat. gözlənmək.

saqatıq

sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti. gücrütü.

gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.
saqatın

sağdın. sağat. doğru. sapsağ. səhih. - sağatına varmaq.

saqatınmaq

sağatınmaq. sağlamlaşmaq. sağanışmaq. güclənmək. möhgəmlənmək.

saqatış

sağatış. sağıltı. sağılıt. sağayış. behdari.

saqatlanmaq

saxatlanmaq. saxlanmaq. gözlənmək. dayanmaq.

saqatlı

sağat. satlı. 1. hədli. 1. doğru. tanığlı. tanğılı. həqqili. həqli.
- satlı çıxmaq: sağatlı çıxmaq: həqli olmaq. (sağat: sat. tanığ. tanğı. həqq. həq).

saqatlıq

sağatlıq. 1. saatlıq. - sağatlığ olsun: saatlarız olsun: (yunaqdan, hamamdan çıxana
iyi, sağ diləkdə bulunan söylər) 1. sağlıq. sağınlıq. səhhət. səlamətlik.

saqatmaq

sağatmaq. 1. sağdurmaq. düzəltmək. iyilətmək. yarqıtmaq. yarqutmaq. şəfa

vermək. - bu ot onu sağdurar. 1. sığtamaq. ağlamaq. yığlamaq.
saqatsız

-kəsəlsiz, saqatsız olan: salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım.
səhhətli.

saqav

sağav. 1. sağab. sağığ. > sərab. süt gölü. 1. sağav. sağva. saçva. saçav. ilk

çıxan göy gövərənti. 1. sağva. saçva. saçav. təbərzə yemiş. 1. sağav. sağva.
saçva. saçav. yep yeni.

saqavlamaq

saxavlamaq. səqf yapmaq. tağuşlamaq. taruslamaq. tağuş üzrə işləmək. damın

iç üzünü yapmaq, örmək, boyamaq. çatılamaq.
saqay

sağay. sağda . sağdal. sağlıqla, səlamətlik bağlı olan nərsə. (hijyen. təmizlik.
behdaşti) .

saqayaq

sağayaq. sarayaq. ayağı saf.

saqayış

sağayış. sağıltı. sağılıt. sağatış. behdari.
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1. sağaz. sağaş. sağas. sağ aşıq. 1. sağız. sağaz. sağdaki. 1. sağız. sağaz.

sağaki. sağçı. sağalay. sağanay. (# soluz: solaz: 1. sağız. sağaz. solda ki. 1.
sağız. sağaz. sağız. sağaz. solaki. solağay. solanay. solçu) 1. sağız. sağaz. yağız.
sarğız. sıvışqan, yapışqan, əsnək öznə, maddə.

saqba

sağba. sağıb. sağaçıq. sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. saib. düzsalığ, süzük sızık

olan. sədiq. sadiq.
saqbatur

sağbatur. sağqurat. salvadur. sarvatur. sarbatur. sapasağlam, qıyıq qıvraq

bağadur, iyid.
saqbəqəni

ən gözəl üstün seçim güclülük.

saqca

sağca. sadağ. 1. saxac. qoruncaq. qutu. hər çeşit ağızlı qab, yer. 1. sandığ. pul

sandığı. kes. alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu,
sandığ. 1. sadaş. sadış. sağdaq. sadaq. çəlik kasa. sağan. qavsənduq. kofr
for.
saqcın

sakcın. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq.
sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqcınaraq

sakcınaraq. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakşın. sakşınaraq.
sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqcınıtmaq

sağcınıtmaq. yascınıtmaq. yaslınıtmaq. süycütmək. sevdirmək. istətmək.

şirinlətmək. -o özün sizə sağcınıtmaq üçün, nə desən elər.
saqcısı

- alançıq saxcısı: alaçıq, çadır qaravulu. (saxçı: qorucu). - eşik saxcısı: eşik ağası:
qapıçı. (saxçı: qorucu).

saqçaq

-sallam sağçaq: salxım saçağ. sallam saçaq. hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi
olan.

saqçı

1. sağçı. qaravul. bəkçi. keşik . -kordan sağçı, laldan carçı olmaz. (sağçı: qaravul.
bəkçi. keşik) . 1. sağçı. saxçı. nigəhban. 1. sağçı. sağday. sayaq. sıyaq. 1. sağçı.
sağaki. sağalay. sağanay. sağız. sağaz. (# soluz: solaz: 1. solda ki. 1. solaki.
solağay. solanay. solçu) 1. saxçı. sağıdar. sağdar. sağlar. yağdar. yağlar. xəsdə
baxıcısı. ardıc. (ardında olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar.
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(həmşirə) (saxçılıq: pərəstarlıq) 1. sağçı. sağuz. sağagöz. (# solagöz: soğuz: solçu)
1. sakçı. qaravul. - kordan sakçı, laldan carçı.

saqçiqtə

sağçikdə. sağçillə. sap sağlam. lap sağlam. (sap: lap) . - sap uzun: lap uzun. (sap:
lap) .

saqçılıq

saxçılıq. pərəstarlıq.

saqçillə

sağçillə. sağçikdə. sap sağlam. lap sağlam. (sap: lap) .

saqər

sağər 1. ( < sağmaq) < sağır. > süci. süyçi. söyçi. (dadlı, şirin olan) çaxır, boza,

şərab verən. 1. sağar. (> saqi (fars)}. içgi süzən, dağıdan.
saqi

1 < sağır. içigi sağan, süzən. 1. (sağrıçı. sağırçı) gönçü. dəriçi. 1. (sağrıçı.
sağırçı) aşıçı. səpiçi. dəbbağ.

saqı

1. sağı. sağlam. səhih. doğru. gün. iyi. uyqun. onat. gərçək. gerçək. 1. sağı.
sağu. çağu. çəki. ölçü. dartı. 1. sağı. (sığı) satı. tutqun, yasıq, qəmli ötüş. 1.
sakı. səki < saçu. xərmən savuran arac. yaba. 1. sağı > suq. sox. sıx. müsibət.

matəm. əza. qəm. sıxın. sınığ. ənduh. dərd.
-sağı bulut: yağışlı, yağılı bulut.

saqıb

sağıb. 1. açıb. - o qərqərəni sağıb bu birinə sar. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq.
çözmək). (sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq). 1. sağba. sağaçıq. sığda. sığıt.

sıyda. sıyıt. saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq.
saqıc

1. sakıc. sakın. sakıt. sakış. didik. titik. tetik. çalan. çalanğ. çorqul. acır. ajir.
alarm. alert. bəllət. öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili,
imi, işarəti. 1. sağıc. çörün. sağıc. nəticə. -salıc, sağıc, çötüc: törün çörün cürün.
nəvə nəticə nəbirə. 1. sağıc. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sayıc.

sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. anlaş. anğaş.
anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc.
ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
1. sağıc. ağzı gen qab. 1. sağıc. süt sağmağa, qaynatmağa əlverişli qab. 1.
sağıc. savdıc. səvəl. səbət. sələ. ( < savmaq) inc dallardan hörülmüş qab. 1.
sağıc. zamin.
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saqıcı

- yurd saxıcı: ölkəni qoruyan qoşlar (ruhlar).

saqıcla

1. sağıcla. sağnışla. sağışla. səğişlə. sıysıy. sevə sevə. sərişlə. yenğişik. qana
qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə. 1. sakıcla. saklın.
sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq. sakışla.
sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqıç

1. sağıç. saqqıç. saqqız. - saqqız qılıb çeynəmək: durmadan təkərləmək. ağzından
düşürməmək. 1. sağıç. qır. - sağıçlamaq: qırlamaq. asfalt edmək. 1. saxıc. qoş.

ruh. sür. iyi sür, ruh. - yurd saxıcı: ölkəni qoruyan ruhlar.
saqıçı

sağıçı. sağançı. sağan.

saqıçlamaq

sağıçlamaq. qırlamaq. asfalt edmək.

saqıq

sağıq. 1. belin aşağı doğru sarılan bölümü. sağır. sağra. sayra. səğrə. səyrə.

götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi. 1. sağab. sağav.
sağığ. > sərab. süt gölü. 1. sağtıq. sayıq. saytıq. sürtük. sürtünmüş. sürtülüb

arın sayınmış.
saqıqmaq

sağığmaq. sağmaq. sağırmaq. (sıxmaq. sıxıtmaq). - göz yaşın sıxmaq: göz yaşın
sağırmaq.

saqıl

sağıl. 1. sağılmağa yararlı, əlverişli, salağlı, yararlı, yaraşlı, faydalı. 1.

sağılmağa özgü, məxsus. sağılmaqla ilgili, bağlı. 1. sağlığa, olşuğa,
səlamətliyə özgü, məxsus, yararlı, yaraşlı, faydalı. sağlıqla, səlamətliklə ilgili,
bağlı.
saqılamaq

sağılamaq. 1. sağulamaq. çağulamaq. çəkiləmək. ölçmək. ölçəmək. dartmaq. 1.

sıxıb suyun, cirgəsin, şirəsin çıxartmaq. - üzüm sağılamaq. 1. somurmaq.
istismar edmək. - nərsəni sağılamaq: sıxıb suyun alıb, çökün (çöpün, tilifin) atmaq.
saqılan

- biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim.

(sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
-sağılan nərsə: sağaltı. süt.
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-sağılan yılxı (heyvan), nərsə: sağın.
-sağılan yılxılar (heyvanlar) : sağılıq.

saqılı

sağılı. 1. sağdıc. saydıc. sayılı. sarılı. ilgili. mərbut. ayid. mənsub. mütəəlliq. 1.

soxlu. sıxlı. suqvar. suqdar. sıxnıq. sınğıq. dərdli.
-bol sütlü, sağılı olan: sağır. sağmal. ( < sağmaq).

saqılıq

sağılıq. 1. sağlıq. sağlamlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik.

onatlıq. uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik. 1. sağılan yılxılar (heyvanlar) 1. sağınlıq.
dərdə dəğənlik. istifadəlilik. müfidlik. faydalılıq. 1. soxluq. sıxlıq. suqvarlıq.
sıxınlıq. sınığlıq.
saqılır

sağılır. soyunur. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim,
soyunan kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1. dolamaq. 1.
doldurmaq).

saqılıt

sağılıt. sağıltı. sağatış. sağayış. behdari.

saqılqamaq

saxılqamaq (saxlamaq). saxıylamaq. qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. muhafizə

eləmək.
saqılmaq

sağılmaq. 1. sağalmaq. bitmək. tükənmək. - para qazansın, yara sağalsın. 1.
sağalmaq. yuxardan aşağı yağmaq, enmək. 1. sağalmaq. doğrulmaq. - qartal
toyuğu imləyib, göydən üstünə sağaldı. 1. sağalmaq. süzülmək. axmaq. uzanmaq.

sarğmaq. sağrımaq. 1. sağalmaq. üzülmək. ərimək. arığlamaq. 1. yağılmaq.
düşülmək {> duşidən (fars)}.
saqılmaqa

-sağılmağa yararlı, əlverişli, salağlı, yararlı, yaraşlı, faydalı: sağıl.
-sağılmağa özgü, məxsus: sağıl. sağılmaqla ilgili, bağlı.

saqılmaqla

-sağılmaqla ilgili, bağlı: sağıl. sağılmağa özgü, məxsus.

saqıltı

sağıltı. sağılıt. sağatış. sağayış. behdari.

saqıltıqı

-malqaranın yığıldığı, sağıldığı yer: sürtün.

saqıltım

sağıltım. 1. dərman. 1. dərmanla bağlı olan. dərmani.

saqım

sağım. sağma işi.
-sağ sağım: düz. sağlıqla. doğruca. -yolçuluğumuzu düz başa bvurduğ.
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sağımaq. 1. yağımaq. iti yağmaq. şıdırğamaq. axmaq. tökülmək. - barığa sağır:
yağış şıdırır, tökür. 1. sağınmaq. sağışmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq.
sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq.

bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının
indilərə gələr. 1. sağınmaq. sağışmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq.
sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1. sağumaq.

yaşamaq. durmaq. gün keçirmək. - böylə sağumaq, kiminə yaramaz. - başın
sağusun: sağ olsun, yaşasın. - sağa sağa: yaşa yaşa. - burda orda sağumaq,

böylə olmaz yaşamaq.
saqımaqa

-gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab: sağır. sağrınğ. sehin.
sehing. səhəng.

saqımlanmaq

sağımlanmaq. sarımlanmaq. sapımlanmaq. quşqulanmaq.

saqımlı

sağımlı. 1. sağın. bəhrəli (# sağımsız: bəhrəsiz) 1. sağmalı olan. sağmal.

saqımsız

sağımsız: bəhrəsiz. (# sağımlı: sağın. bəhrəli) .

saqımşı

sağımşı. yaşamla, yaşayışla, sağlıqla ilgili, bağlı olan. durmuşi. durumşi. durumşi verdiş.

saqın

1. sakın. səkin. sinin. singin. yavaş. ağır. aram. 1. sakın. səkin. bir çözüm
önündə aciz, qabiliyyətsiz, gücsüz olan. mə'lul. 1. sakın. səkin. sakqın. qoşuğ,
rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə. 1. sağımlı. sağın. bəhrəli (# sağımsız: bəhrəsiz).
1. sağın!. səğin!. düşün!. təsəvvür ed!. fikrivə gətir!. 1. sağın!. səğin!. an!. anıt!.
xatırla!. yadın! yada sal!. yadla. 1. sağın. (süt verən) inək. 1. sağın. sağılan
heyvan, nərsə. 1. sağın. müstə'mərə. 1. sağın. sənaət. 1. sağın. sənə't. 1.
sağın. sənaət. 1. sağın. sənə't. 1. sağın. törətim (tovlid) sağlama, düzətmə,

yasatma, fənn işləri. bu işləri uyutma (uytama), başarı, icra yolları. 1. sağın.
sağınıl. dərdə dəğən. istifadəli. müfid. faydalı. 1. sağın. sağınıl. sınalğan.

inanılan. bağdallı. e'tibarlı. mö'təbər. mö'təməd. 1. sağın. sağıyanlıq. gəlir
qaynağı. 1. sağın. sağlıq. müstəmləkə. 1. sağın. sağlıq. karlı. faydalı. 1. sağın.
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savın. iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz. nəğz, lətif söz. 1. sağın. sağlam. ağla

yatqın. ağıllı. ağıllıca. mə'qul. insaflı. normal. huşlu başlı. fərsatlı. idraklı. əqli
səlimli. mötədil. məntiqli. anlamlı. mə'nalı. 1. sağın. səhhətli. 1. sağın. salım.
salış. quruş. qanun. bünyə. tə'sis. (konstitüsyon) 1. sağın. sağat. sağlı. səlamət.
sağ olan. doğru. - sağda kişi. - sağdalığ keşikçisi. 1. sağın. saxın. sakın. səkin.
səğin. səngi. sərin. sərən. səyin. seyin. saram. aram. asta. yavaş. nərm.

(tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya) 1. sağın. sakin.
sillik . silgik. silli. silik. durğun. qarqaşasız. atağsız. təhlükəsiz. - bu silliyi
saxlamaq gərək. - sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq. 1.
sağın. savın. səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ)

incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab. - kiçik səbət: sələ. səlpə 1. saxın. savan. ( < saxlamaq) səbət.
- sağın sığırı öldü: gəlir qaynağı qurudu.
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli
qurluşu. hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.
- saxın bağın > saxt o paxt: gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma.
-kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı: sadıç. sığdac. sığdıc.
sığdış. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.
-sərin sağın: əsən sərin: sər sağ: sağ dinc. sağ diş. tutuğ duruq. sakin sağın. sağ
səlamət.
-sığın sağın: zar oşivən.

saqin

sakin. 1. salqın. huzurlu. - salqın sayqın: gözəl bol. bolluq açıqlıq. şən huzurlu. salqın kişi: aram adam. 1. dinc. -biraz sakin, dinc, huzurlu: salcan.

saqın

sakın. sakıt. sakıc. sakış. didik. titik. tetik. çalan. çalanğ. çorqul. acır. ajir.

alarm. alert. bəllət. öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili,
imi, işarəti.
saqına

- sağına sağına: sağana sağana: sağna sağna: səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə
sərinə. sağına sağına. saxına saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya.
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quşqulana quşqulana. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı.
möhtat möhtat. yavaş yavaş.
- sağına sağına: saxına saxına: sakına sakına: səkinə səkinə. səğinə səğinə.
sərinə sərinə. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. sağına sağına. sağana
sağana. sağna sağna. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı.
möhtat möhtat. yavaş yavaş.

saqınaq

sağınaq. hesaba qoyaq. hesablayaq. - sizin bu tavşızı yaxcıdanmı, kötüdənmi
sağınaq.

saqınal

sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. sanğal. santal.

saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.
saqınalı

sağınalı. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sanğal. santal.

saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.
saqınan

sağınan. sağanan. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan.

sakıncan. səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan.
duraqsayan. quşqulanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat.
səhlənkar olmayan. yavaş davranan.
saqınaraq

sakınaraq. saklın. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq.
sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqınc

1. sakınc. qayğı. atağ. təhlükə. xətər. 1. sakınc. ürkü. ürküntü. qorxu. xovf.
dehşət. 1. sakınc. utanc. utanmalı iş. - sakınc (sakıncalı) iş görənə sakınmaq
yaraşır. 1. sakınc. sıxınc. sıxıntı. azğınc. singinc. narahat edici. rahatsız,

məhzur edici. döğəşli. zəhmətli. əziyyətli. əsbabi zəhmət. 1. sakınc. azığ. azaş.
qəbih. 1. sakınc. asib. 1. sakınc. dövəş. döğəş. dərdsər. nasazqar. cür
olmayan. namünasib. 1. sakınc. bir çözüm önündə acizlik. gücsüzlük. yetisizlik.
sığımsızlıq. sığasızlıq. qabiliyyətsizlik. 1. sakınc. irad. çalqaçlıq. çalqaşlıq.
muxalifət. e'tiraz. muarizə. 1. sakınc. ixtar. təzəkkür. 1. sakınc. sakıncalı.
qorxulur. 1. sakınc. saxlanc. sağlanc. ehtiyat. 1. sağınc. sağış. sağnış. sağiş.
səriş. soğuş. xiyal. təsəvvür. 1. sağınc. saxınc. sakınc. sağınış. saxınış. sakınış.
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səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. duraqsayış. duraqsama.

quşqulanış. quşqulanma. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş.
düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .
saqınca

1. sakınca. sakıntı. singinlik. narahatlıq. niyərançılıq. niyəranlıq. 1. sakınca.
sakıntı. pərhiz. ictinab. 1. sakınca. sakıntı. əngəl. mane'. 1. sağınca. sağanca.

savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bilgi. düşüncə.
görüş. qanı. tanı.
saqıncalı

1. sağıncalı. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağnalı. sağınalı. sanğal.
santal. saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli. 1. sakıncalı. sakınc. qorxulur.

saqıncan

saxıncan. sağıncan. sakıncan. səkincən. səğincən. sərincən. səkinsən.
səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan.

sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar
olmayan. yavaş davranan.
saqıncasız

sağıncasız. sağınsız. sanağsız. sanağcasız. yalpağ. düşüncəsiz. beyinsiz.

kütbeyinli. -yalpağ kasa.
saqınçı

sağınçı. sənaətçi. sənətkar.

saqınıb

- sağınıb səkinmk: düşünüb çəkinmək.
-sağınıb qasınmaq: düşüb qussələnmək. - barmış (gedmiş) vara sağınma, gəlcək işə
qasınma.

saqınıl

sağınıl. sağın. 1. dərdə dəğən. istifadəli. müfid. faydalı. 1. sınalğan. inanılan.

bağdallı. e'tibarlı. mö'təbər. mö'təməd.
saqınılır

sağınılır. sağnılır. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gözlənilir.

sanızlanır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.
saqınılmaq

sağınılmaq. 1. sağnılmaq. sanılmaq. sanızlanmaq. sezilmək. sezgilmək.

sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. xiyallanmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr,
təsəvvür olmaq. 1. sezmək. sezikmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. xiyallanmaq, fikrə,
təsəvvürə düşmək.
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sağınılmaz. 1. inanılmaz. - sağınılmaz gözəllik. 1. sağnılmaz. sanızlanmaz.

sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. xiyala, fikrə, təsəvvürə
gəlməz.
saqınır

sağınır. təsəvvür edir. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq sağınır.

saqınış

sağınış. 1. sakınış. saxınış. sakınc. sağınc. saxınc. səkiniş. səkinc. səğiniş.
səğinc. səriniş. sərinc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma.

sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg.
(tərətdüd, şəgg edmə) 1. sağanış. sağınma. sağanma. səkiniş. səkinc. səğiniş.
səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc.
duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. düşünüş. düşünmə.
tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) 1. sağunma. sağunuş. yağunma. yağunuş.
yağınış. təğənni. sağu, sarkı, nəğmə söyləmə. məqamla oxuma.

saqınışmaq

sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. 1. sarınışmaq. birbirinə ilgi, əlaqə,

nəzər, diqqət, təvəccüh göstərmək. 1. sorunuşmaq. kef əhval, hal əhval
tutmaq, soruşmaq. 1. anırışmaq. yadanışmaq. birbirin yada salmaq,
xatırlamaq.
saqınqan

sakınqan. 1. qayğılanan. niyərançıl. 1. sak. çapçağ. ayğaq. huşyar. aqil. həkim.

saxlaşlı. sağlaşlı. yetili. tapdağlı. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir.
saqınlamaq

sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. səkinləmək. səğinləmək. səngimək.
sərinləmək. sərənləmək. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq.

ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.
saqınlara

-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng:
sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.

saqınlaşmaq

1. sağınlaşmaq. sənə'tiləşmək. 1. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. sərinləşmək.
sərənləşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. səyinləşmək.
seynləşmək. saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq.

yavaşlaşmaq. durusunuşmaq. kütəşmək. şitabsızlaşmaq.
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sağınlı. salımlı. 1. uyumlu. yaraşqan. yaraşay. yarşaq. munasib. 1. qanuni.

rəsmi.
saqınlıq

sağınlıq. 1. sağılamağa yara heyvan, nərsə. 1. müstə'mərəlik. 1. sağlıq.

sağatlıq. səhhət. səlamətlik. 1. sağılıq. dərdə dəğənlik. istifadəlilik. müfidlik.
faydalılıq. 1. sayınlıq. saplıq. saflığ. düzlük. 1. saxınlıq. sakınlıq. səkinlik.
səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik.

aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .
saqınma

sağınma. sağanma. sağınış. sağanış. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş.

sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış.
duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg.
(tərətdüd, şəgg edmə) .
saqınmaq

1. sağınmaq. muridi məhəbbət, iltaf, itafət qərar tapmaq. 1. saxınmaq.
saxsınmaq. sərinmək. duraqsamaq. (məəttəl olmaq). - yolda saxınmaq. saxsınma, hara gedəcəsin ged. 1. sakınmaq. gizlənmək. örtünmək. çəkinmək. (#
sərinmək: özünü vermək) . 1. sağınmaq. sağanmaq. sanırmaq. düşünmək.

bitişmək. tonjer (latin). tanımaq (iqrar edmək). 1. sağınmaq. sağanmaq.
düşünmək. baş vermək. ilgi göstərmək. -bu işləri mən düşünmərəm. 1.
sağınmaq. səğinmək. sürgəmək. mücəssəm, təsəvvür edmək. 1. sakınmaq.

yan çəkmək. yan gedmək. çəkinmək. qırağ durmaq. pərhiz edmək. -içgili
yığvalardan yan çəkin. 1. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinmək. səğinmək.
sərinmək. səkinsirəmək. səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq.
saxınsıramaq. sakınsıramaq. duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq.

sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda
səkinməli bir nə yox. 1. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinmək. səğinmək.
sərinmək. səkinsirəmək. səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq.
saxınsıramaq. sakınsıramaq. düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq. 1.
sakınmaq. səkinmək. çəkinmək. (sanğınmaq. sanığmaq) . 1. sağınmaq
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(sanğınmaq) əğillənmək. ağıllanmaq. 1. sağınmaq sanığmaq. yadanmaq. yada

salmaq. 1. sağınmaq suğunmaq. işəmək. su salmaq. - çox su içən uşaq yerinə
sağınarmış. 1. sağınmaq sannamaq. sanğarmaq. dua, zikr oxumaq. bir nərsə

arzusunda bulunmaq. 1. sağınmaq sayınmaq. sayğırmaq. səfehləmək. həzyan
söyləmək. 1. sağınmaq ürək sözlərin dilə gətirmək. 1. sağınmaq yalvar yaxar,
irca' edmək. 1. sağınmaq istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək,
doyrutmaq, təqviyət edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək. oğlun yolun salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı. 1. sağınmaq munacat edmək. 1.
sağınmaq qutanmaq (qutlanmaq) təbrik olunmaq. 1. sakınmaq. qorunmaq. 1.
sakınmaq. sınğırmaq. səngər tutmaq. 1. sakınmaq. uzaq durmaq. 1. sakınmaq.

burunmaq. təfrə gedmək. 1. sakınmaq. üz çevirmək. qaçınmaq. 1. sağınmaq.
göz yaşı tökmək. - bulmuş dəngi saxarsın, ağrın ona sevingil, barmış (gedmiş)
dəngə (mala) sağınma, azraq ona öküngil. 1. sağınmaq. sayğınmaq. sayınmaq.

təsəvvür, fərz edilmək. nərsədən (nərsə kimi) hesaba gətirmək, qoymaq. - sizin
bu tavşızı (davranışızı) yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq sağınır. 1. sağınmaq. düşünmək. oyunmaq.

- uyğu (iygi) sağınmaq: kölün iyi tutmaq. iyilik, yaxcı niyyət diləmək. iyiyə, yaxcıya
düşünmək. xoşbinanə düşünmək. 1. sağınmaq. sağanmaq. dursunmaq.

duruslanmaq. tə'mir olmaq. 1. sağınmaq. səğinmək. saçılamaq. imgələmək.
gözünə gətirmək. təsəvvür edmək. - yuxuda belə bu günləri saçılayamazdım. 1.
sağınmaq. sağımaq. sağışmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq.
sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq.

bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının
indilərə gələr. 1. sağınmaq. sağımaq. sağışmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq.
sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1.
sağınmaq. sağanmaq. səğinmək. sərinmək. xiyal, təsəvvür edmək. 1.
sağınmaq. sağanmaq. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək.
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saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək.
eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq. 1.
sağınmaq. sağanmaq. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq.

sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq.
sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. duraqsamaq. quşqulanmaq.
düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə
yox. 1. sağınmaq. sindirmək. istəmək. yenğimək. yenimək. yenismək.

yensimək. rəğbət edmək. qanğıramaq. yanğıramaq. iştiyaq, meyl edmək. 1.
sağınmaq. sanmaq. sağanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq.

tutunmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq. düşünmək. səbr edmək.
bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1.
sağınmaq. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək.

əğrilmək. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək.
yenimək. yenismək. yensimək. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm
ona savuldu.

-uyuş sağınmaq: xoş sanıda (zənnidə. fikirdə, xiyalda) bulunmaq.
- sakınmadan: düşünmədən.
- can sakınmaq: can qorumaq.
- sağınıb səkinmk: düşünüb çəkinmək.
- can sakınmaq: can qorumaq.
- bəğənmədiğin yerdən kimsədən sakın.

saqınmasa

sağınmasa. -sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar,
düşünməsə utuzar. (utsuğmaq: utsunğmaq. utuzmaq. itirmək).

saqınmatan

sakınmadan. düşünmədən.

saqınmaz

sağınmaz. sanağmaz. sezisiz. sezgisiz. sızısız. sızqısız. sıpqısız. ehsassız.

düşünməz. nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.
saqınmazın

sağınmazın. sanamay. düşünmədən. sanağmazın. ölçüşmədən. - sanamay
səggiz demə: düşünmədən, ölçüşmədən danışma.
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sağınsan. saxınsan. sakınsan. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan.
saxıncan. sakıncan. səkinsən. səğinsən. sərinsən. duraqsayan. quşqulanan.

sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar
olmayan. yavaş davranan.
saqınsıramaq

sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. sərinsirəmək. səkinmək. səğinmək.
sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. 1.

duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg
edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. düşünə düşünə,
duraqsayaraq davranmaq.
saqınsız

sağınsız. 1. sanağsız. salqara. çilqara. kora fəhim. ussuz. düşüncəsiz. 1.
sağısız. dərdə dəğməyən. istifadəsiz. 1. sağıncasız. sanağsız. sanağcasız.

yalpağ. düşüncəsiz. beyinsiz. kütbeyinli. -yalpağ kasa.
saqınsızlıq

sağnasızlıq. 1. ehtiyatsızlıq. 1. tapdağsızlıq. tədbirsizlik.

saqıntı

sakıntı. sakınca. 1. singinlik. narahatlıq. niyərançılıq. niyəranlıq. 1. pərhiz.

ictinab. 1. əngəl. mane'.
-alnında sağıntı, axıntı izi olan at, yılxı (heyvan): sağqar. qaşqay. qaşqa.

saqıntıq

sakındıq. qorunduq. - sakındıq gözə çöp düşər.

saqıntırılmaq

sağındırılmaq. sanızdırılmaq. sızınmaq. sızqınmaq. sezinmək. sezginmək.

sıpqınmaq. xiyallandırılmaq. fikrə, təsəvvürə salınılmaq.
saqıntırmaq

1. sağındırmaq. sağışdırmaq. oyarımaq. təzəkkür, ixtar, hüşdarlıq vermək. 1.
sağındırmaq. sağışdırmaq. yetirimək. tapdatmaq. tapdağıtmaq. tapdağ, tədbir

vermək. (tapdağıtan: tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən) 1.
sağındırmaq. sağışdırmaq. e'lami xətər edmək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq.

agəhi vermək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. ibrət vermək. 1. sağındırmaq.
sağışdırmaq. ehtiyata çağırmaq. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. umursutmaq.

umursatmaq. təvəccühü, diqqəti çəkmək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq.
yağtışlamaq. təşviq, tovsiyə, movi'zə edmək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. yol
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göstərmək. rahnamalıq edmək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. anestezi, bihuş
edmək. 1. sağındırmaq: sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq.
məhəbbət, iltaf, itifat edmək. (#səkindirmək: səksindirmək. siksindirmək.
diksindirmək. disgindirmək). 1. saxındırmaq. sığındırmaq. savqurmaq.

savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək)
qorumaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. bağındırmaq. hifz
edmək. səngər, barikad qurmaq.
saqıntırtmaq

sağındırtmaq. sağındırmaq: səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq.

məhəbbət, iltaf, itifat edmək. (#səkindirmək: səksindirmək. siksindirmək.
diksindirmək. disgindirmək).

saqınturuq

sakınduruq. 1. saxlac. qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün

qoyulan, çəkilən sınır, qorxuluq. 1. saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni
qorumaq üçün qurulan sakın, gizli qurluşu. hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu,
basmanı, sazmanı (sazımanı) .
saqır

sağır. 1. > saqi. içigi sağan, süzən. 1. suçu. su verən. (abdar) 1. > sağər ( <
sağmaq) süci. süyçi. söyçi. (dadlı, şirin olan) çaxır, boza, şərab verən. 1.
sağrınğ. sehin. sehing. səhəng. gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər

çeşit qab. 1. səğir. dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə
sarıtmaq, ortalamaq, mahasirə edmək. - sağır av: savır av: avları çevrələyib bir
ortaya savırıb, qoğub tutma, avlamaq. 1. səkir. 1. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan

bölümü. sağra. sayra. səğrə. səyrə. götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq,
qovsulu biçimi. 1. sağmal. bol sütlü, sağılı olan( < sağmaq)1. saxır. sağur.
saxur. ( < sağlamaq. saxlamaq) içigilik. içgi qabı. 1. saxır. sağur. saxur. ( <
sağlamaq. saxlamaq) sızdırmayan, süzdürməyən qab. 1. saxır. sağur. saxur. (

< sağlamaq. saxlamaq) qapalı qulaq. kar. 1. səğir. sağraman. sağran. kiçik
körpə. göyüt. göysüt. göysüq. sütəmər. səğir. 1. səğir. sağraq. səğrəq. sürəgi.
sürahi. su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü,
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əmzikli tüng. 1. kağır. kar. (soğur: koğur. kor) salın. durna. dəvamlı. 1. sarığın,
ipin açır. - biri yükün sarır, biri yükün sağır . 1. > sığır. inək. 1. satır. batır. bələş.
(saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən qalan iz) pisgil. pasaq. şaqqıldağ. kir.
ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.
-sağır soğur: kar kor.
- sağır çağır: sürəkli, dəvamlı, yüksək səslə səslənmək.
-sağır durna: sıytal. tez tez. ir ir. həmməşə. dəvamlı.
-heyvanların bud, sağır, bel bölümü: uça. uca. -uca yağsız olur.

saqırçı

sağırçı. sağrıçı. (saqi) 1. gönçü. dəriçi. 1. aşıçı. səpiçi. dəbbağ.

saqırısı

- yer sağırsı: yer sağrısı: yer qabığı. (sağur: qabıq. üz. gön. dəri).

saqırqa

sağırqa. sağırtqa. kənə. qan sorucu əngəl. qansoran.

saqırlıq

sağırlıq. 1. sığırlıq. dampərvəri. 1. sağlıq. sərqıfl.

saqırmaq

1. sakırmaq. gözü yol çəkmək. ılqın yalqına düşmək. sәrab görmək. xəyala
qapılmaq, tutsuğmaq. 1. sağırmaq. sağramaq. sağmaq. axıtmaq. süzmək.
tökmək. 1. sağırmaq. sağurmaq. gözəl yaşam sürmək. kef, ləzzət, hal
aparmaq. 1. sağırmaq. sağmaq. sağığmaq. (sıxmaq. sıxıtmaq). - göz yaşın
sıxmaq: göz yaşın sağırmaq. 1. sağırmaq. (# sorumaq. sormaq. somurmaq.
soğurmaq. çəkmək. içmək. əmmək. utmaq. ).

saqırtamaq

sağırdamaq. sağırdatmaq. iti iti, uca uca yüğürtmək, qonuşmaq.

saqırtatmaq

sağırdamaq. sağırdatmaq. iti iti, uca uca yüğürtmək, qonuşmaq.

saqırtırmaq

sağırdırmaq. sıyrıtmaq süzdürmək. uzatmaq. - pəncərədən sırdırdı tutammadım
yerə düşdü.

saqırtqa

sağırtqa. 1. kənə. qan sorucu əngəl. 1. sağırtlaq. sağırtqı. sağırtqu.

saqırtqı

sağırtqı. sağırtlaq. sağırtqa. sağırtqu.

saqırtqu

sağırtqu. sağırtlaq. sağırtqı. sağırtqa.

saqırtlaq

sağırtlaq. sağırtqı. sağırtqa. sağırtqu.

saqısız

sağısız. sağınsız. dərdə dəğməyən. istifadəsiz.
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1. sağış. sayış. sürt. aşıt. əriş. ərniş. yalıt. yalış. istikak. 1. sakış. sakın. sakıt.
sakıc. didik. titik. tetik. çalan. çalanğ. çorqul. acır. ajir. alarm. alert. bəllət.
öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti. 1. sağış.
sanış. sanğış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş.
sanac. sanğac. sağac. sayac. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc.
tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc.
dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis. 1. sağış. oyarı. təzəkkür. hüşdar.
ixtar. 1. sağış. yeti. tapdağ. tədbir. 1. sağış. ajir. e'lami xətər. 1. sağış. agəhi.
ibrət. 1. sağış. ehtiyat. 1. sağış. təvəccüh. 1. sağış. movi'zə. rahnamalıq. 1.
sağış. yağtış. təşviq. tovsiyə. 1. sağış. anestezi. bihuşluq darısı, otu. 1. sağış.

leysan. 1. sağış. sanğış. sanış. sayım. 1. sağış. sayış. sayı. sana. neçəlik. 1.
sağış. sayış. sayma. 1. sağış. sayış. nümrə. rəqəm. ədəd. 1. sağış. sağnış.

sanu. sanğ (sağ). təsəvvür. fikr. 1. sağış. sağaş. sağma. 1. sağış. saltur.
möhkəm. müstəhkəm. güclü. 1. sağış. saltur. qala. istihkam. 1. sağış. sayış.
hesab. şumarə. 1. sağış. şumarə. hesab. 1. sağış. sağnış. sağınc. sağiş. səriş.
soğuş. xiyal. təsəvvür. 1. sağış. sağnış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu.
sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. təsəvvür. 1. sağış. sığış. sayğı. sayı. miqdar.
te'dad. - on sağış. - beş sağış yumurta.
-soxdurulan, uydurulan sağış, sanıc, fikir: soxsağış. (sox sağış) basma qalıb,
öğrətilmiş fikir.

saqışla

1. sakışla. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın.
sakşınaraq. sakıcla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə. 1. sağışla.

sağnışla. sağıcla. səğişlə. sıysıy. sevə sevə. sərişlə. yenğişik. qana qana.
yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.
saqışlı

sağışlı. sağnışlı. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır.

sızıvğan. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü.
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1. sağrışmaq. birbirinin baş beynin aparmaq. 1. sakışmaq. saxışmaq. saxlamaq.

gizləmək. 1. sağışmaq. sağımaq. sağınmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq.
sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq.

bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının
indilərə gələr. 1. sağışmaq. sağımaq. sağınmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq.
sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1.
sağışmaq. sanğışmaq. sanalmaq. sanışmaq. düşünmək. ağıl edmək .

saqıştırmaq

sağışdırmaq. sağındırmaq. 1. oyarımaq. təzəkkür, ixtar, hüşdarlıq vermək. 1.

yetirimək. tapdatmaq. tapdağıtmaq. tapdağ, tədbir vermək. (tapdağıtan:
tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən) 1. e'lami xətər edmək. 1. agəhi
vermək. 1. ibrət vermək. 1. ehtiyata çağırmaq. 1. umursutmaq. umursatmaq.
təvəccühü, diqqəti çəkmək. 1. yağtışlamaq. təşviq, tovsiyə, movi'zə edmək. 1.
yol göstərmək. rahnamalıq edmək. 1. anestezi, bihuş edmək.
saqıt

1. sağıt. mirrix. 1. sağıt. sağlıt. behdaşt. 1. sağıt. sağut. salıt. salğıt. salğut.
salut. yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top,

patlaq, gurulutu. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam. 1. sakıt. sakın. sakıc.
sakış. didik. titik. tetik. çalan. çalanğ. çorqul. acır. ajir. alarm. alert. bəllət.
öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti.
saqıtamaq

saxıdamaq. saxıdmaq. səkidmək. səkidəmək. salıdamaq. sallanıb qalmaq.

duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan
yarıları, tutu, larıda əldən verdi.

saqıtar

sağdar. sağıdar. sağlar. yağdar. yağlar. 1. saxçı. xəsdə baxıcısı. ardıc. (ardında
olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq:
pərəstarlıq) 1. sanitar. behdaşt. behdari.

saqıtaraq

sakıtaraq. saklın. sakınaraq. saktıl. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq.
sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.
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sakıtla. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın.
sakşınaraq. sakıcla. sakışla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqitlətmək

sakitlətmək. 1. sakindirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək.

yendirmək. sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq.
salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. 1. sakindirmək.
sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq.
yavaşıtmaq. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq.
səlvişdirmək. sərvişdirmək.
saqıtmaq

1. sakıtmaq. səkitmək. silkətmək. saylatmaq. paksazlıq edmək. 1. sakıtmaq.
burutmaq. təfrə geditmək. 1. sakıtmaq. önləmək. sağqurtmaq. sağurtmaq.
mumaniət, cilovgirlik, pişgirlik edmək. 1. sakıtmaq. qədəğən, məmnu', movquf
edmək. 1. sakıtmaq. batil, ilğa edmək. 1. saxıdmaq. saxıdamaq. səkidmək.
səkidəmək. salıdamaq. sallanıb qalmaq. duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan yarıları, tutu, larıda əldən verdi. 1.
sağıtmaq. sağdaşlamaq. islah edmək. behbudluğ vermək. 1. sağıtmaq.
salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək.

gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək. süründürmək. sürtündürmək.
sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq. 1. sağıtmaq.
salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. səritmək. düşündürmək. fikirlətmək. 1. sağutmaq.
sığıtmaq. hıncqırmaq. için çəkib ağlamaq. 1. saxıtmaq. tutmaq. gizlətmək. -giz
(sir) tutmaq.

saqıtsız

salıqsız. öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. dəlilsiz. ötrüsüz.
ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.

saqıyanlıq

sağıyanlıq. sağın. gəlir qaynağı.

saqıylamaq

1. saxıylamaq. saxılqamaq (saxlamaq). qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq.

muhafizə eləmək. 1. saxıylamaq. hərasət edmək. nigəhdari edmək. poştibani
edmək. mahafizət edmək. hifz edmək. himayət edmək. təşviq edmək. payidən.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

mahafizət edmək. pasdari edmək. ibqa' edmək. muraqibət edmək. muvazibət
edmək. muraat edmək. muraat edmək edmək edmək.
saqız

sağız 1. > sayız > sayır > sayrı. sırkav. kəsəl. xəsdə. çalığ. sağsız. naxoş. - sağız
sapırdısı: kəsəlin sayıqlası. 1. sağızan. axız. axızan. şirə kimi yapışqan, suvaşıb
asılan hər nə. - sağız topraq: ət palçığı. 1. sağa özgü, məxsus. sağla, sağ yanla ilgili.
(rastgira. rastgera. rasgira) 1. {nəğiz (qırqız)}. çəkiz > çəkidə. cirgə. şirə. nərsənin
özüyü, əsli. - sağız anlam: kök anlam, mə'ni. 1. bir yerdən, duvardan, geyimdən
sırqanan, aslan nərsə. - sağızlı don, börk. - sağız ışıq: luster. 1. avizə. 1. sağaz.
sağdaki. 1. sağaz. sağaki. sağçı. sağalay. sağanay. (# soluz: solaz: 1. solda ki. 1.
solaki. solağay. solanay. solçu) 1. sağaz. yağız. sarğız. sıvışqan, yapışqan, əsnək
öznə, maddə. 1. yağız. axız. şəhab.

saqızan

sağızan. sağız. axız. axızan. şirə kimi yapışqan, suvaşıb asılan hər nə. - sağız
topraq: ət palçığı.

saqqa

1. səkgə. birdən. anidən. - göz qıpımında hər səggə durdu. - araba səkgə durdu. 1.
səkgə. taqqa. dikgə. düggə. birdən. tax deyə. - saqqa əlin çəkdi. - taqqa durdu. taqqa tormuza basdı. 1. səkgə. taqqa. dikgə. düggə. səkə səkə. daşlana

daşlana. - səkgə danışma. - çox diggə düggə uşağdı.
saqqal

1. qarqıdalı saçağı. - qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu. 1. sağqal. ana
qoldan ayrılan qollar. (ana qoldan savaqla ayrılan qolar). 1 < saçqal. 1. çəkgəl. geçi saqqal: seyrək saqqal. - saqqalında kuf uçmaq, qurmaq: qadın, ərkəyin gücün
ələ alması. 1. sağqal. sağlı. sağal. çağal. çağqal. gürdürümlü. gurdurumlu.

güclü. acar. quvvətli. 1. sağqal. sağlı. sağal. çağal. çağqal. sağ. sağlam. onğ.
önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq.
dayqan. dadnaq. dadqan. acar. 1. sağqal. sağlı. sağal. acar. çağal. çağqal.
sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu.
oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı.
kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa.
qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
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güpdürümlü. gupdurumlu. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı.
hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
- qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu: saqqal. qarqıdalı saçağı.
-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ
bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.
-saqqal düzlük: qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan
saçağ bəzəkli üzlük.

-kosa saqqal: seyrə səqqəlli. soxasəqqəl: soxsəqqəl.
-ağsaqqal: sayağ. sayğa. mö'təməd.
-soxas saqqal. (soxsa. soxas. sovsa. sovas. savas. dik, sivri biz duran.

saqqalaq

saqqallı.

saqqalınta

- saqqalında kuf uçmaq, qurmaq: 1. qadın, ərkəyin gücün ələ alması. 1. birini etgisi
altına, ələ almaq.

saqqallı

1. yaşlı. 1. saqqalaq.
-uzun saqqallı: saqqar.

saqqalsız

yaş. gənc. cəvan. - saqqalsızın sözün gücün keçər.

saqqaltaş

saqqaldaş. yaşıt. yaşdaş.

saqqamaq

sağqamaq. seləmək. sığlamaq. sığqamaq. göz yaşın sağarcasına tökmək.

saqqan

(rasgira). - salğan solğan: rasgira çəp gira.

saqqar

1. sağqar. qaşqay. qaşqa. alnında sağıntı, axıntı izi olan at, heyvan. 1. uzun
saqqallı.

saqqarmaq

sağqarmaq. sağarmaq. yalvarmaq. diləşmək. iltimas, irtica' edmək.

saqqat

saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. 1. sıqt. sıxt. sıxıt. sət. sərt. - saqqat soyuğ dam
çatını çatdatıb. 1. çimri. xəsis. - sıxqatın malın özgələr yeyər.

saqqıç

1. saqqız. sağıç. - saqqız qılıb çeynəmək: durmadan təkərləmək. ağzından
düşürməmək. 1. sağqıç. sağquç. silgir. siliv. qəlbir. - iri gözlü silgir.

saqqın

sakqın. sakın. səkin. qoşuğ, rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

saqqınmaq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sakğınmaq > sayxınmaq. yayğınmaq. gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən

çəkinmək.
saqqır

sağqur. sağqır. könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə.

saqqız

saqqıç. sağıç. - saqqız qılıb çeynəmək: durmadan təkərləmək. ağzından
düşürməmək.

saqqızın

-birinin saqqızın oğurlamaq: (ürəyin almaq. içindəkin, gizin, sirrin qapmaq).
usmaqlamaq.

saqqoy

sağqoy. sağsov. sağday. sayaq. sıyaq. dimdik. dosdoğru.

saqquç

sağquç. sağqıç. silgir. siliv. qəlbir. - iri gözlü silgir.

saqqur

sağqur. sağqır. 1. könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə.

saqqurat

sağqurat. sağbatur. salvadur. sarvatur. sarbatur. sapasağlam, qıyıq qıvraq

bağadur, iyid.
saqqurtmaq

sağqurtmaq. sağurtmaq. sakıtmaq. önləmək. mumaniət, cilovgirlik, pişgirlik

edmək.
saqqutmaq

sağqutmaq. sağutmaq. yasutmaq yasğutmaq. yasıtmaq. 1. (yardım, himayət
edmək) sayalamaq. kölgələmək. sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq. 1. lütf

edmək. maya qoymaq. -sən sağut öz işlərivə bax.
saqla

-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin
gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü,
sayma kimin yumar saxla gözünü
-sağla, sağ yanla ilgili: sağız. sağa özgü, məxsus. (rastgira. rastgera. rasgira)
-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.
-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.
-uğraq uzaq, saxla (taxın) yaraq. (uğraq: qəsd. məqsəd. mənzil).
-üzün saxla çox demə, sağlıq üçün çox yemə.
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-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini bir
çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).
-dağa çıxdın ayağın yoxla, elə çıxdın dilin saxla. (elə: camaat içinə).
-dağa çıxdın ayağın yoxla, elə çıxdın dilin saxla. (elə: camaat içinə).

saqlac

1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. dingic. dingəc. dinclik, sağlaqlıq,
güvənlik, əmanlıq, qorunma, əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat,
atağsızlıq, təhlükəsizlik quramları, aracları, boyuğları, vəsayilləri. 1. sağlac.
saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. vəsiqə. 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc.
tutluğ. girov. 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. rəhn. 1. sağlac.
saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. təzmin. zamin. 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc.
saxlaqıc. tutluğ. asayişi xatir tə'minatı. 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc.
tutluğ. əmniyyəti iqdamlar. 1. saxlac. sakınduruq. qorxulu yerlərdə, nərsədən

çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır, qorxuluq.
saqlaq

1. sağlaq. sağaq. sağulağ (# solağ. solaxər). 1. saxlaq. saxlat. saxlanıq. salqı.
salığ. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. sarnıc.
sarınc. sarış. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc.
yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat.
yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc.
dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq.
duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq.
arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə.
yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq.
ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
-yer altı dərin saxlağ, ambar: saldolab> sərdaba.

saqlaqa

saxlağa. ambar.

saqlaqıc

sağlaqıc. 1. arıtlama. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. dingic. dingəc. dinclik,

sağlaqlıq, güvənlik, əmanlıq, qorunma, əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik,
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tə'minat, atağsızlıq, təhlükəsizlik quramları, aracları, boyuğları, vəsayilləri. 1.
saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. vəsiqə. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. girov.

1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. rəhn. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.
təzmin. zamin. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. asayişi xatir tə'minatı. 1.
saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. əmniyyəti iqdamlar.

saqlaqlıq

-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları:
əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc.
sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

saqlaqmaq

saxlağmaq. tutmaq. durdurtmaq. durdutmaq. cilovlamaq. ovsarlamaq.

bükütləmək. bükütmək. önləmək. (baz daştən). -gülməkdən özümü güclə
tutdum. -saçaq başda əlivi tut, ağız aşdın dilivi tut.
saqlam

sağlam. 1. doğru. onğat. oğat. onat. keçərli. olqamır. onqamır. - sağlam qanıt.
1. sağ. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü.

daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. 1.
> salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. kəsəlsiz, saqatsız olan. səhhətli. 1.
> salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız.
qıtsırsız. nüqsansız. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. salımlı.
işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım.
salim. sağ. canlı. diri. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. möhkəm.

salıt. güclü. qəvi. salğar. mətin. 1. törək. müstəid. istedadlı. 1. türək. türəkli.
duraq. duraqlı. dayaqlı. durumtay. möhkəm. muqavim. muqavimətli. 1. güclü.
(tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq). 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım.
salim. sağ. xalis. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. təmiz. 1. >
salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. iyi. 1. > salğım. sağlım. sağdım.
salım. salim. sağ. doğru. gerçək. 1. sağ. sağlı. sağ salamat. sağ sağan. sağ

çağan. sağ sağat . sağaman. sağasan. sağ əsən. sağurun. 1. kürsülü. oturaqlı.
dayanıqlı. durnaqlı. durnuqlı. 1. sağat. sağan. sağlıqlı. - sağat iş. - sağat baş,
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ertən bas: ey başı yerində olan, işə erkən başla. -sağat uşaq. - sağat olun. sağ olun.
- sağat qalın. 1. sağı. səhih. doğru. gün. iyi. uyqun. onat. gərçək. gerçək. 1.

sağın. ağla yatqın. ağıllı. ağıllıca. mə'qul. insaflı. normal. huşlu başlı. fərsatlı.
idraklı. əqli səlimli. mötədil. məntiqli. anlamlı. mə'nalı. 1. sıxı. qızlac. qıslac.
qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. möhkəm. qatı. ağır.
qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin. 1. sıxı. qızlac.
qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt.
qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük.
qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac.
qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar.
çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli.
sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
(zaq (sumer) saadhu (sanskirit) səhih (ərəb)
-orta böyüklükdə, sağlam olan: qut. qutca. olqamır. onqamır. - hər nəyin qutcası iyi
olur.
- sap sağlam: sağçillə. sağçikdə. lap sağlam. (sap: lap) . - sap uzun: lap uzun. (sap:
lap) .

saqlama

-nərsəni duruq, ayağda saxlama üçün, altına, dikinə qoyulan dirək: qolun. situn.
sutun. durun. dirin. tirin.

-tükətmə, işlətmə, çalışma, saxlama yolu: tutmaq. -işlətdiyin nərsələri yeni tut, arı
tut, sağlam tut. -bu necə araba tutmaqdır. -işivi özənli tut: diqqətli.
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan
dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.
-törətim (tovlid) sağlama, düzətmə, yasatma, fənn işləri: sağın. bu işləri uyutma
(uytama), başarı, icra yolları.

saqlamaq

1. sağlamaq. sağlatmaq. üstləmək. üsləmək. taxlamaq. taxlatmaq. çağlamaq.
çağlatmaq. dağqamaq. dağqatmaq. saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabit,
isbat edmək. -suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi. 1. saxlamaq.
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tutmaq. -puluvu üstündə tut. -ürəyivi kinsiz tut. -onu çalışqan tutmaq üçün nə gərkir.
-gələni tutma, köçəni vurma. 1. sağlamaq. sovramaq. savramaq. sovlamaq.

sarğalamaq. axmaq. -gözdən yaş sağruqdı: gözdən yaş qoyuldu. 1. sağlamaq.
saxlamaq. sarlamaq. 1. sağlamaq. sınğamaq. kontrol edmək. - işlər saxlayan
yoxudu. 1. sağlamaq. qazanmaq. 1. sağlamaq. saxlamaq. gözləmək. riayət

edmək. - qonşunun sayqısın saxla. 1. sağlamaq. saxlamaq. bəsləmək.
becərtmək. kökləmək. köklətmək. kökətmək. - quş saxlamaq. 1. saxlamaq.
salqıtmaq. gözləmək. - uzun sürə saxlamadı. 1. saxlamaq. gizləmək. örtələmək.
(# savlamaq: açıqlamaq. faşlamaq. xəşləmək) 1. saxlamaq. ayırmaq. - bunu nə iş
üçün saxlamısın. 1. saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq1. saxlamaq. birikdirmək.

qorutmaq. saxurlamaq. saxralamaq. zəxirə edmək. 1. saxlamaq. bəsləmək.
kökləmək. köklətmək. kökətmək. yedirtmək. baxmaq. - kim kimi saxlır. 1.
saxlamaq. baxmaq. göz olmaq. - hər nəyi saxlamasan əriyib itib gedər. 1.
sağlamaq(> saxtən) düzəltmək. yasamaq. 1. sağlamaq. keçinmək. sıypamaq.

mudara edmək. 1. sağlamaq. barlaşmaq. nail olmaq. müvəffəq olmaq. - başarı
sağlamaq, barlaşmaq: müvəffəqiyyətə nail olmaq. 1. saxlamaq. asırqamaq.

yasırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. 1. saxlamaq. bir axarı, işləmi durdurmaq,
daşlamaq. - dəğirmanı sav. 1. saxlamaq. salmaq. atmaq. ayırmaq. - heç nə
salmadan bir bir söylədi. 1. saxlamaq. sakışmaq. saxışmaq. gizləmək. 1.
saxlamaq. quymaq. quylamaq. örtbaslamaq. gizləmək.

-canlı, ayaqda durmaq, saxlamaq: sorutmaq.
-gizli saxlamaq: yapığlamaq.
-corab torbacıqların ağzın sıxmaq, kip saxlamaq üçün, ağzında olan keşli,
qeytalı bölümü: tor. ( < tuğ).

-dirək, sutunları dayağlı, möhkəm saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik
dayağ, him: təksinc(üzbək) təktinc. təkting. təkinc. təktəng.
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca.
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sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.
-sap sağlamaq: təməldə olan incəlikləri qoruyub işləmək.
-özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək: sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti.
oğulluq. qızlıq.
-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq: quşgözü.
-qapı arxasına vurulan, nərsənin bərk dayanmasın sağlamaq vurulan dayaq,
dəsdək: quşaq. qoşaq.
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli
qurluşu. hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.
-nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına tikə:
saltımal. qaltımal.
-içində saxlamaq, gizləmək: sinmək. dalqınmaq. içinə salmaq. - bu olayları
sinmişdə, sindirənməmiş.

saqlamayan

-suyu, pulu, nərsəni özündə saxlamayan, özündən tez axıdan nərsə: silgik. silgik topraq: su saxlamaz toprağ. silgik kişi: pul saxlamaz.

saqlamaz

-su saxlamaz toprağ: silgik topraq.
-pul saxlamaz. silgik kişi.

saqlamlaşmaq sağlamlaşmaq. 1. sağatınmaq. sağanışmaq. güclənmək. möhgəmlənmək. 1.
dayanıqlanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq.
qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək.
quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq.
qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.
saqlamlıq

sağlamlıq. sağılıq. sağlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik.

onatlıq. uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik.
saqlamlıqa

- sağlamlığa sağdıran yeməklər. (sağdırmaq. mənfəət yetirmək. istifadə vermək).

saqlan

saxlan. umur. diqqət. ehtiyat.

saqlanan

-saxlanan nərsə: saxlanc.

saqlanaraq

saxlanaraq. saxlıca. sinsin. sini sini. sinə sinə.
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saxlanc. 1. saxlanan nərsə. 1. pəsəndaz. 1. sağlanc. sakınc. ehtiyat. 1.
sağlanc. sapağ. qorut. saxruğ, zəxirə.

saqlanıq

saxlanıq. saxlaq. saxlat. salqı. salığ. söykək. söyənik. söyənit. söykənic.

söykək. söyək. söykət. sarnıc. sarınc. sarış. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat.
bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat.
yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq.
yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq.
diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik.
tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə.
kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik.
püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd.
istinad. ittika.
saqlanılan

-araba saxlanılan yer: durul. saxul. park. otopark.
-taxıl, mağaşar kimiləri saxlanılan yer, qab: sağan. saxan.
-təpədə saxlanılan pərçəm: saçağa. keçəğə. saçqıl > kakil.
-güzdə maldavar saxlanılan yer: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq.
payzalıq. payzatıq.

saqlanmaq

1. sağlanmaq. faydalanmaq. istifadə edmək. - kişi var var malından sağlanır,
kişidə var özlüyündən yadlanır. 1. saxlanmaq. salqınmaq. durmaq. gözləmək.

bəkləmək. - gedmə saxlan gözəlim. 1. saxlanmaq. durub sürmək, var olmaq. topraqa duzların saxlanmağı bitgilərə çox çapıtlı, zərərlidir. 1. saklanmaq.
saxlanmaq. ehtiyat edmək. - saxlanmadan yügürdü. 1. saxlanmaq. saklanmaq.

çəkinmək. - məndən nə üçün saxlanırsın. 1. saxlanmaq. saxatlanmaq.
gözlənmək. dayanmaq. 1. saxlanmaq. əsirgənmək. əsirgəlmək. asırqanmaq.
yasırqanmaq. acırqanmaq. 1. saxlanmaq. səkinmək. çəkinmək. ehtiraz,
ehtiyat, həzər edmək. 1. saxlanmaq. sinmək.
-kəndini göstərməmək, saxlanmaq: sinmək.
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sağlantı. saxlantı. qoyma. 1. əsrənti. oğulluq. qızlıq. özgəsi uşağın götürüb

saxlamaq, becərmək. 1. bəsici.
saqlar

sağlar. 1. sağıdar. sağdar. yağdar. yağlar. saxçı. xəsdə baxıcısı. ardıc. (ardında
olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq:
pərəstarlıq) 1. sağıdar. sağdar. yağdar. yağlar. sanitar. behdaşt. behdari. 1.
salqar. salur (> salar (fars)}. 1. salqar. salur. saldatların başqanı. 1. salqar.
salur. ustaca, iyi qılıc salan, çalan.
-axsağı dayaq saxlar.

saqlasın

saxlasın. unutmasın. -tanrı yalqasın, təkin saxlasın. (alqış. dua). (yalqasın rehmet
eləsin). (təkin: bəndə) (saxlasın: unutmasın).

saqlaşlı

saxlaşlı. sağlaşlı. sakınqan. sak. çapçağ. ayğaq. huşyar. aqil. həkim. yetili.

tapdağlı. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir.
saqlat

saxlat. saxlaq. saxlanıq. salqı. salığ. söykək. söyənik. söyənit. söykənic.

söykək. söyək. söykət. sarnıc. sarınc. sarış. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat.
bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat.
yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq.
yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq.
diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik.
tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə.
kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik.
püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd.
istinad. ittika.
saqlatmaq

1. saxlatmaq. sağlatmaq. saxurlamaq. saxralamaq. yandalamaq. yana
qoymağ. quylamaq. qoylamaq. zəxirə edmək. (ənduxtən) ambarlamaq. 1.
sağlatmaq. sağlamaq. üstləmək. üsləmək. taxlamaq. taxlatmaq. çağlamaq.

çağlatmaq. dağqamaq. dağqatmaq. saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabit,
isbat edmək. -suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi. 1. saxlatmaq.
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əğlətmək. əğritmək. durdurmaq. mə'təl edmək. - bu qız iki il məni saxlatdı,
sonunda başqasına geddi. - qonaqları iki saat qapıda saxlatdı.

saqlayan

-dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin sağlayan çubuğ:
dəğirman çübəyi. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,
ox, mil).
-nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan örtük: hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı,
üzü. sağrı (səğri. sarqı) ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq). - yer sağrısı: yer üzü. sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.
-sirr saxlayan: sağdaş. sağdıc. qormaş.

saqlayanmayan -südüyün tutamayan, saxlayanmayan: sidsək.
saqlayıb

-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli
qurluşu: hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.

saqlı

1. sağlı. bərk. salıt. möhkəm. 1. saxlı. gizli. dalla. dalda. salda. sirr. sekret. 1.
sağlı. sağal. sağqal. çağal. çağqal. gürdürümlü. gurdurumlu. güclü. acar.

quvvətli. 1. sağlı. sağal. sağqal. çağal. çağqal. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru.
dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan.
dadnaq. dadqan. acar. 1. sağlı. sağat. sağın. səlamət. sağ olan. doğru. - sağda
kişi. - sağdalığ keşikçisi. 1. sağlı. sağ. sağ salamat. sağ sağan. sağ çağan. sağ

sağat (sağlam). sağaman. sağasan. sağ əsən. sağurun. 1. sağlı. sağal. sağqal.
acar. çağal. çağqal. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı.
sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük.
güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa.
qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü.
gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun.
şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. saxlı. enik.
inik. sinsi. gizli. - burda sinsi heçnə yoxdur.
- səfalı dövrə: səfalı dövrə.
-saxlı gizli: yaşut bəküt.
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saqlıca

1. saxlıca. saxlanaraq. sinsin. sini sini. sinə sinə. 1. saxlıca. güdürün. gizlicə.

saqlıq

sağılıq. 1. sağlıq. sağlamlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik.

onatlıq. uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik. 1. sağırlıq. sərqıfl. 1. sağın.
müstəmləkə. 1. sağın. karlı. faydalı. 1. sağınlıq. sağatlıq. səhhət. səlamətlik. 1.
sağdınlıq. uyqunluq. doğruluq. nikukarlıq. 1. sağdınlıq. güvənlik. əmniyyət. 1.

sağmalıq. müstə'mərə. 1. sağ. səlamətlik. əsənlik. 1. sağamanlıq. sağasanlıq.
sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıqlıq. sağ salamatlıq.
-sağlıq savaldı: sağma, sütlük çağı bitdi. süt çəkildi.
-üzün saxla çox demə, sağlıq üçün çox yemə.

-canıza, amacıza sağlıq. (alqış).
saqlıqa

-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.

saqlıqı

- baş sağlığı: savrut
- baş sağlığı vermək: savruqmaq
-baş sağlığı vermək: savrutmaq. sıxıntısın atdırtmaq. sərinlətmək.
-baş sağlığı: soğut.

-baş sağlığı vermək: yasramaq. yosramaq.
saqlıqın

-sağlığın qədrini bilgil, xəsdə bolmasdan burun, xəstəlik yoğşunu qılğıl, ta ki

ölməsdən burun, (bolmasdan: olmasdan). (burun: qabaq. ön). (yoğşunu:
şükrünü).

saqlıqına

-içgi can sağlığının düşmənidir, gəl içək canımızın sağlığına.

saqlıqına

-oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.

saqlıqının

-içgi can sağlığının düşmənidir, gəl içək canımızın sağlığına.

saqlıqla

-sağlıqla, səlamətlik bağlı olan nərsə: sağda . sağdal. (sağay. hijyen. təmizlik.
behdaşti) .

saqlıqla

sağlıqla. düz. sağ sağım. doğruca. -yolçuluğumuzu düz başa bvurduğ.

-yaşamla, yaşayışla, sağlıqla ilgili, bağlı olan: sağımşı. durmuşi. durumşi. -durumşi
verdiş.
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sağlıqlı. sağat. sağlam. sağan. - sağat iş. - sağat baş, ertən bas: ey başı yerində
olan, işə erkən başla. -sağat uşaq. - sağat olun. sağ olun. - sağat qalın.

saqlıqlıq

sağlıqlıq. sağamanlıq. sağasanlıq. sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıq. sağ

salamatlıq.
saqlıqsız

-sorumtul, rəhrufsuz, sağlıqsız görnüşlü: sartısqa.

saqlım

sağlım. sağdım. sağlam > salğım. salım. salim. sağ. 1. kəsəlsiz, saqatsız olan.

səhhətli. 1. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. salımlı. işgilsiz.
güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. canlı. diri. 1. möhkəm. salıt. güclü. qəvi.
salğar. mətin. 1. xalis. 1. təmiz. 1. iyi. 1. doğru. gerçək.
saqlın

1. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq. sakıcla.
sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə. 1. sağlın. sortul. sortun.

istismar olunun.
saqlıt

1. sağlıt. sağıt. behdaşt. 1. saxlıt. təzmin. siqorta. qərantı. 1. sağlıt. sağut.
yasantı. yas. yasıq. yasın. yasış. yasuş. sağun. sağuş. təşkkür edmə. təşkkür.

təşkkürlər. (sipas. sipas quzarlıq. təqdir). -içdən yasın: səmimi qəlbdən
təşkkürlər. -yasdal: yas yox: yasmaz. dəğməz. borc yox. təşkkür gərək değil. bir şey
dəğil.

saqlo

saxlo. 1. padiqan. 1. gözətçilik, görəv, mə'muriyyət sürəsi. - bir para ölkələrdə

əsgərlik saxloğu iki ildir.
saqma

sağma. 1. sağaş. sağış. 1. salma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan,

bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan pay, pul, nərsə. kömək. yardım.
eanə. - bu kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır.
-sağma üçün bəslənilən. sağmalıq.
-sağma işi: sağım.
-sağma, sütlük çağı bitdi: sağlıq savaldı. süt çəkildi.

saqmaq

1. sağmaq. bağlı nərsəni çözmək, açmaq. 1. sağmaq. sağırmaq. sağığmaq.
(sıxmaq. sıxıtmaq). - göz yaşın sıxmaq: göz yaşın sağırmaq. 1. sağmaq.
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sortuğmaq. istismar edmək. 1. sağmaq. sağramaq. sağırmaq. axıtmaq.
süzmək. tökmək. 1. saxmaq: sakmaq. tuturmaq. (# saçmaq: səpmək. ötürmək) 1.
sağmaq. açmaq. boşaltmaq. çözmək. {(# sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq). sap saran: sap dolayan. - sap sağan: sap açan. - o qərqərəni sağıb bu birinə sar. biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim. - ey
sardığın sağan dünya. - sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. - biri yükün sarır, biri
yükün sağır: sarığın, ipin açır}.
-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng:
sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.
- qutqa saymaq, sağmaq: yaxcı fala tutmaq.

saqmaqa

-süt sağmağa, qaynatmağa əlverişli qab: sağıc.
-süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab: sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli
ağızlı qab. tağar. mətirət.

saqmal

sağmal. 1. sağımlı. sağmalı olan. 1. sağır. bol sütlü, sağılı olan( < sağmaq). 1.

sağınal. sağnal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. sanğal. santal. saytal.
sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.
saqmalı

-sağmalı olan: sağımlı. sağmal.

saqmalıq

sağmalıq. 1. sağma üçün bəslənilən. 1. sağlıq. müstə'mərə.

saqman

sağman. salman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan
-sağman dur: sağdur. sağman qal. səlamət ol.
-sağman qal: sağdur. sağman dur. səlamət ol.

saqmana

-sağmana salmaq: salamanlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq. sağsıllamaq.
çağçıllamaq. nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.

saqmanlamaq

sağmanlamaq. salamanlamaq. sahmanlamaq. sağsıllamaq. çağçıllamaq.

sağmana salmaq. nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.
saqmırlamaq

sağmırlamaq. sağurlamaq. yas, matəm tutmaq.

saqmış

saxmış. salxıq. sölpük. sölpə. solpuq. solpa. salpıq. salpa. sallaq. dursuz.

durunsuz. durumsuz. durutsuz. gəvşək. sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl).
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- sağna sağna: sağına sağına: sağana sağana: səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə
sərinə. sağına sağına. saxına saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya.
quşqulana quşqulana. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı.
möhtat möhtat. yavaş yavaş.

saqnaq

sağanaq. 1. sağnaq. iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur,

nərsə. 1. su, suyuq qoylan qab. su qabı. 1. qasnağ. 1. sıçağ. ötrük. ishal. isal.
saqnal

sağnal. sağınal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. sanğal. santal.

saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.
saqnalı

sağnalı. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağınalı. sanğal. santal.

saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.
saqnamaq

sağnamaq. 1. sağarmaq. sarnamaq. söyləmək. 1. ishal, isal olmaq.

saqnılır

sağnılır. sağınılır. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gözlənilir.

sanızlanır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.
saqnılmaq

sağnılmaq. sağınılmaq. sanılmaq. sanızlanmaq. sezilmək. sezgilmək. sızılmaq.

sızqılmaq. sıpqılmaq. xiyallanmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür
olmaq.
saqnılmaz

sağnılmaz. sağınılmaz. sanızlanmaz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz.

sızqılmaz. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.
saqnış

sağnış. 1. sağama. sarnış. > sorvadə. çəkamə. 1. zehniyyət. təsəvvür. 1. sağış.

sanu. təsəvvür. 1. sağış. sağınc. sağiş. səriş. soğuş. xiyal. təsəvvür. 1. sağış.
sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. təsəvvür.
saqnışla

sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. sıysıy. sevə sevə. sərişlə. yenğişik. qana

qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.
saqnışlı

sağnışlı. sağışlı. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır.

sızıvğan. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü.
saqnıştırmaq

sağnışdırmaq. sanızdırtmaq. sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək.

sezgitmək. sıpqıtmaq. xiyala, fikrə, təsəvvürə saldırmaq.
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sağolun. 1. eyqalın. {ey(eyi. iyi. yaxcı+ qalın)}. səlamət olun. xoş qalın. xoşbax

olun. 1. sağat olun. (sağat:sağlam. sağan. sağlıqlı). 1. yaşayın.
saqra

sağra. 1. sayra. səğrə. səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi. 1. sapra. sarpa.
malqara pisliyi. pisgil.
saqrac

sağrac. sağraş. sağrac. sağruc. sayrağ. sayrağı. sayruc. 1. ötücü. avazəxan.

nəğməçi. 1. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi
düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi
(çənəsi) açıq. (vərrac). 1. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. fizul.
saqraçı

sağraçı. sayraçı. ötücü.

saqraq

1. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq.

əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı. 1. sağraq. səğrəq.
sağır. səğir. sürəgi. sürahi. su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq

üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng. 1. sağraq. kasa. satqın < sağtın. küp. xumrə.
piyala. qədəh. 1. saxrağ. saxruğ. sovum. savım. zəxirə.
saqralamaq

saxralamaq. saxurlamaq. saxlamaq. birikdirmək. qorutmaq. zəxirə edmək.

saqralamaq

saxralamaq. saxurlamaq. saxlatmaq. sağlatmaq. yandalamaq. yana qoymağ.

quylamaq. qoylamaq. zəxirə edmək. (ənduxtən) ambarlamaq.
saqramaq

sağramaq. 1. sağalmaq. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. (xəsdə) düzəlmək. 1.
sağırmaq. sağmaq. axıtmaq. süzmək. tökmək. 1. sayramaq. səyrəmək.
səyrəmək. 1. ötmək. oxumaq. avaz, nəğmə söyləmək. 1. çox danışmaq. 1.

sağalmaq. uğramaq. soğramaq. düzəlmək. -kəsəldən ysyeni uğramışlar.
saqraman

sağraman. sağran. sağır. səğir. kiçik körpə. göyüt. göysüt. göysüq. sütəmər.

saqran

sağran. sağraman. sağır. səğir. kiçik körpə. göyüt. göysüt. göysüq. sütəmər.

saqraş

sağraş. sağrac. sağruc. sayrağ. sayrağı. sayruc. 1. ötücü. avazəxan. nəğməçi.

1. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz
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düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq.
(vərrac). 1. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. fizul.

saqratmaq

sağratmaq. sapmaq. sapırmaq. sapratmaq. dəvam edmək.

saqrı

sağrı (səğri. sarqı) ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq) nərsənin dışın, üzün

saxlayan, sağlayan örtük. hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı, üzü. - yer sağrısı: yer
üzü. - sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.

saqrıçı

sağrıçı. sağırçı (saqi) 1. gönçü. dəriçi. 1. aşıçı. səpiçi. dəbbağ.

saqrıq

sağrıq. (çaxrıq) bardaq > badə. içgi içtəkəni (istikanı)
-götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə.
səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

saqrılmaq

sağrılmaq. savrılmaq. axmaq. - yaş gözdən sağrılır.

saqrımaq

sağrımaq. 1. səyrimək. şakımaq. sağımaq. oxumaq. ötmək. 1. sarğmaq.

sağalmaq. sağılmaq. süzülmək. axmaq. uzanmaq. 1. sarğmaq. sapağmaq.
sapalmaq. sapmaq. uzanmaq. çəkinmək. sürmək. sürünmək. sürüb gedmək.
saqrınq

sağrınğ. sağır. sehin. sehing. səhəng. gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen,

hər çeşit qab.
saqrısı

- kişi sağrısı üz. (sağur: qabıq. üz. gön. dəri).
- yer sağrısı: yer sağırsı: yer qabığı. (sağur: qabıq. üz. gön. dəri).
- yer sağrısı: yer üzü.
- sığır sağrısı: inək dərisi.

saqrış

sağrış. 1. saçmaz. çaşmaz. yanılmaz. tükənməz. dəvamlı. sarsımaz. paydar.

pabərca. 1. sürə. dəvam.
-sağrış, dəvam, təmdid, tosiə edmək, vermək: sərmək. sərimək. uzatmaq.
genişlətmək.

saqrışsız

sağrışsız. silik. dəvamsız. bünyəsiz.

saqruc

sağruc. sağraş. sağrac. sayrağ. sayrağı. sayruc. 1. ötücü. avazəxan. nəğməçi.

1. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz
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düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq.
(vərrac). 1. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. fizul.

saqruq

saxruğ. 1. saxrağ. sovum. savım. zəxirə. 1. zəxirə. saxlanc. sağlanc. sapağ.

qorut.
-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma.
daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən
çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

saqruqmaq

sağruqmaq. sovramaq. savramaq. sağlamaq. sovlamaq. sarğalamaq. axmaq. gözdən yaş sağruqdı: gözdən yaş qoyuldu.

saqrulur

sağrulur. sanğulur. ılqımlanır. xiyala gəlir. -keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova.
(ova: ağa. təliyə).
-keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova. (sağrulur: sanğulur. ılqımlanır. xiyala
gəlir). (ova: ağa. təliyə).

saqsaqan

sağsağan. çox danışan. gəvəzə. baş beyin aparan. vərrac.
-sağsağan quşu: savınçıqarqası.

saqsal

saxsal. toxtamal. toxtasal. durqun. rakid. kasat.

saqsana

sağsana. sığıntı. sığınış. sağsınış. yaxarı. niyayiş. pərəstiş. dua oxuma.

ibudiyyət.
saqsaymaz

saxsaymaz. saxsaysız. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına. alatına.

aralıqsız. fasiləsiz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz.
dincməz. dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan.
dayimi. aşılı. (peyvəstə).
saqsaysız

saxsaysız. saxsaymaz. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına. alatına.

aralıqsız. fasiləsiz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz.
dincməz. dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan.
dayimi. aşılı. (peyvəstə).
saqsı

saxsı. suval. suğal > sofal < saval. soval. suyu, suyuğu özündən sızdırmayan.
(kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.
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-dama sərilən saxsı tikələri: qabırqa.
-saxsı, enli ağızlı qab: sağan. saxan. sağana. sehin. süt sağmağa, qurud əzəməyə
yarar qab. tağar. mətirət.
-saxsı qab: sovur. sufar. sovar. sofar. (> sufal. sufal (fars)}.

saqsıllamaq

sağsıllamaq. çağçıllamaq. salamanlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq.

sağmana salmaq. nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.
saqsınış

sağsınış. sığıntı. sığınış. sağsana. yaxarı. niyayiş. pərəstiş. dua oxuma.

ibudiyyət.
saqsınmaq

saxsınmaq. saxınmaq. sərinmək. duraqsamaq. (məəttəl olmaq). - yolda
saxınmaq. - saxsınma, hara gedəcəsin ged.

saqsıtan

-incə gilli, sırlı şirli saxsıdan yasalan nərsə:sırağıl. siramik.

saqsız

1. (sanğsız. sağsız > ) sayığ. sayağ. baş beyni işləməyən. 1. sağsız. sağız >
sayız > sayır > sayrı. sırkav. kəsəl. xəsdə. çalığ. naxoş. - sağız sapırdısı:
kəsəlin sayıqlası.

saqsov

sağsov. sağqoy. sağday. sayaq. sıyaq. dimdik. dosdoğru.

saqşın

sakşın. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşınaraq.
sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqşınaraq

sakşınaraq. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın.
sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqt

saxt. 1. üstəm. nərsənin üstünə yaraşdırılan bəzək düzək. 1. yaxıt. (# sığıt)

çaxıt. çaxt. çıxda. çıxat. sırt ( < yırt. qırt). nərsənin dış üzü. nəma. numa.
duruğ. durğ. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı pozqun ev, iç
toxusu sağlam dururu.

saqta

1. saxda < çaxat. çaxtan. soxda. 1. atılqan. hobban. şişirən. 1. saxda < çaxat.
çaxtan. soxda. çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən. -çaxda kişi,
yaşdı işi. 1. sağat. sağlı. sağın. səlamət. sağ olan. doğru. - sağda kişi. - sağdalığ
keşikçisi. 1. sağdal. sağlıqla, səlamətlik bağlı olan nərsə. (sağay. hijyen.

təmizlik. behdaşti) 1. sağdac. sağda. iyiləşdirici. eygiçi. yarqıc. şəfalı. tədavi
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edici. 1. maalicə. məalicə. tədavi. tibbi. 1. saxta. güvəniməz. tutunsuz.
durunsuz. bəfasız. uydurma. düzmə. düzməcə. yapma. yapmacıq. qəlb.
- sağta satğa: doğru büğrü. düz əğri.

saqtac

sağdac. 1. sağdıc. sağduş. sadış. sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş.

kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı. 1. sağdıc. sağduş.
sadış. bəsi. bəsləmə qız, oğlan. evə alınıb bəslənən uşağ. 1. sağdıc. sağduş.
sadış. bəsi. becəri. pərvəri. - sadış su. 1. sağda . iyiləşdirici. eygiçi. yarqıc.

şəfalı. tədavi edici.
saqtaq

sağdaq. sadaq. sadaş. sadış. sağca. sadağ. çəlik kasa. sağan. qavsənduq.

kofr for.
saqtaqar

saxtakar. səkrəgər. səkəgər. atlatan. dolandıran. mütəqəllib.

saqtaqi

sağdaki. 1. sağday. sayaq. sıyaq. 1. sağda. sağız. sağaz.

saqtaqmaq

sağdaqmaq. sağdıcmaq. geriçinmək. qırlağanmaq. qırlanmaq. tutucunmaq.

muhafizəkarlıq, mahafizəkarlıq edmək.
saqtal

1. sağdal. sağda . sağlıqla, səlamətlik bağlı olan nərsə. (sağay. hijyen. təmizlik.
behdaşti) . 1. sağtal. saytal. saltal. sattal. iğid. güclü. qoçağ. qorxmaz. - saltal
kişilər. 1. sağtal. saytal. sanğal. santal. ustal. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal.

sağıncalı. sağnalı. sağınalı. ağıllı. düşüncəli. 1. sağtal. saytal. sayseşmə.
seçmə. 1. saxdal. əkin. əklən. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. toxda. toxdan.
tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged).
saqtar

sağıdar. sağdar. sağlar. yağdar. yağlar. 1. saxçı. xəsdə baxıcısı. ardıc. (ardında
olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq:
pərəstarlıq) 1. sanitar. behdaşt. behdari.

saqtaş

sağdaş. 1. sağdıc. qormaş. sirr saxlayan. 1. sağdıc. quyruq. yandaş. yançı.

qolçu. tamada. tərəfdar. həvadar. 1. sağdıc. tutucu. qırlağan. geriçi. qormaş.
(nigəhban) muhafizəkar. mahafizəkar. konservator.
saqtaşlamaq

sağdaşlamaq. sağıtmaq. islah edmək. behbudluğ vermək.
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saqtaşmaq

sağdaşmaq. sığıdaşmaq. sağutaşmaq. hıncqırışmaq. ağlaşmaq.

saqtay

sağday. sayaq. sıyaq. 1. sağqoy. sağsov. dimdik. dosdoğru. 1. doğru. sağ.

sağat. düz. - sağqoy söz. 1. doğru. gerçəkdən. ciddən. 1. müstəqim. səhih. 1.
səlim. 1. yəmin. əmin. güvənilir. 1. arqıc. münsif. adil. - arqıc qurul: münsifə
heyə't. juri heyə'ti. 1. həqiqət. 1. vəfa. 1. sədaqət. 1. əfzəl. 1. yaraşqan.
yaraşay. yarşaq. munasib. 1. filvaqe'. vaqeən. 1. əlhəq. 1. tanığ. tanğı. həqq.
sidq. 1. salman. salaman. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi 1. səhihən. 1. əsasi. 1.
qaim. dürüst kar. 1. sağçı. 1. sağdaki. 1. yaraşıq. şayistə. 1. zihəq. 1. tamam.
tamı tamına. kəsinliklə. kəsin, tam olaraq. eynən. - buyruqlayız sağqoy yerinə
yetirildi. 1. rahat. 1. tetiz. narın. yarıcın. dəqiq. 1. müvəssəq. 1. umurla.
diqqətlə. 1. açıqca. sərihən. sərahətən. sərrast. aşgara. 1. dəğişsiz. təkişsiz.
təbii. içdən. taarifsiz. - dəğişsiz. söylürəm bizədə gəlin. 1. normal. 1. açıq. sərih.
1. səviyyəli. 1. adilanə. 1. tuş. musavi. (mürəbbə') 1. qaimə zaviyə. 1. düz
hesab kitablı. 1. istandar. 1. şərif. şərafətli. 1. yaxboy. boyqalı. xoş boy,
heykəl. 1. saytağ. pakdamən. 1. nikukar. 1. saleh. 1. mürəttəb. 1. qunya. 1.
mutabiqi rəsm. 1. raşid. 1. mütəssib. 1. pərhizkar. 1. iyi. yaxcı. 1. məntiqli.
mə'qul. 1. kəstirmə. ələlfəda'. muxlis. 1. imanlı. mö'mün. 1. net. 1. tuştay.
mütəarif. 1. mubaşir.
saqtaymaq

sağdaymaq. 1. nizarət, hidayət, rəhbərlik edmək. 1. keşikləmək. qaravullamaq.

1. müvəccih edmək.
saqtən

saxtən < sağlamaq. 1. düzəltmək. yasamaq. 1. keçinmək. sıypamaq. mudara

edmək.
saqtıc

sağdıc. 1. sağılı. saydıc. sayılı. sarılı. ilgili. mərbut. ayid. mənsub. mütəəlliq. 1.
sağdac. sağduş. sadış. sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş. kimsə

üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı. 1. sağdac. sağduş. sadış.
bəsi. bəsləmə qız, oğlan. evə alınıb bəslənən uşağ. 1. sağdac. sağduş. sadış.
bəsi. becəri. pərvəri. - sadış su. 1. arxadaş. yoldaş. dosd. 1. sağdaş. qormaş.
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sirr saxlayan. 1. sağdaş. quyruq. yandaş. yançı. qolçu. tamada. tərəfdar.
həvadar. savdıc. səbət. 1. sağdaş. tutucu. qırlağan. geriçi. qormaş. (nigəhban)
muhafizəkar. mahafizəkar. konservator.
saqtıcmaq

sağdıcmaq. sağdaqmaq. geriçinmək. qırlağanmaq. qırlanmaq. tutucunmaq.

muhafizəkarlıq, mahafizəkarlıq edmək.
saqtıq

sağtıq. sağıq. sayıq. saytıq. sürtük. sürtünmüş. sürtülüb arın sayınmış.

saqtıqın

- sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək).
(sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

saqtıl

saktıl. saklın. sakınaraq. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq.
sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqtılamaq

sağtılamaq. suya çəkmək.

saqtım

sağdım. sağlım. sağlam > salğım. salım. salim. sağ. 1. kəsəlsiz, saqatsız olan.

səhhətli. 1. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. salımlı. işgilsiz.
güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. canlı. diri. 1. möhkəm. salıt. güclü. qəvi.
salğar. mətin. 1. xalis. 1. təmiz. 1. iyi. 1. doğru. gerçək.
saqtın

1. sağdın. sağ. iyi. 1. sağtın > satqın. küp. xumrə. piyala. kasa. sağraq. qədəh.

saqtınlaştırmaq sağdınlaşdırmaq. 1. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq.
qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq.
qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq.
qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək. 1.
yaxşılamaq. yaxşılatmaq. iyiləşdirmək.
saqtınlıq

sağdınlıq. sağlıq. 1. uyqunluq. doğruluq. nikukarlıq. 1. güvənlik. əmniyyət.

saqtıran

1. sağdıran. sortuğ. istismarçı. müstə'mərəçi. 1. sağdıran. müfid. mənfəətli. sağlamlığa sağdıran yeməklər. (sağdırmaq. mənfəət yetirmək. istifadə vermək).

saqtırıb

-dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq,
mahasirə edmək: . sağır. səğir. - sağır av: savır av: avları çevrələyib bir ortaya
savırıb, qoğub tutma, avlamaq.
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sağdırmaq. 1. mənfəət yetirmək. istifadə vermək. - sağdıran işlər. - sağlamlığa
sağdıran yeməklər. - işlər öncələri kimi sağdırmır artığ. 1. çağdırmaq. çatdırmaq.

savdarmaq. səvdirmək. sovq edmək. göndərmək. yetirmək. - səni tanrı mənə
savratdı. 1. süc, fayda, üləş, bəhrə, nəticə vermək. - bu çanaların sağdıramaz.

saqtış

-sağdış solduş: yanbəyi.

saqtıyan

sağdıyan. sözünün əri. tuturuqlu. tutruqlu. sözün, qovlun tutan. güvənilir.

saqtuq

1. saxtuq. saxurta. saxurtuq. > siqorta. (saxurtlama < saxlamaq. qorumaq)
qəranti. qoranti. bimə. tə'min. zəmanət. təzmin. vəsiqə. əmniyyət. məsuniyyət.
asayişi xatir. itminan. 1. sağduğ. təqviyəti.

saqtur

sağdur. sağman dur. sağman qal. səlamət ol.

saqturmaq

sağdurmaq. sağatmaq. düzəltmək. iyilətmək. yarqıtmaq. yarqutmaq. şəfa

vermək. - bu ot onu sağdurar.
saqtuş

sağduş. sağdac. sağdıc. sadış. 1. sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş.

kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı. 1. bəsi. bəsləmə
qız, oğlan. evə alınıb bəslənən uşağ. 1. bəsi. becəri. pərvəri. - sadış su.
saqtuvac

sağduvac. sarduvac. sərduvac. sarısərçə. sarıköynək. bülbül. qənarə.

saqu

sağu 1. > sadu. ( < sağımaq. sıxımaq: hünkür ağlamaq) matəm. 1. > sadu. ( <
sağımaq. sıxımaq: hünkür ağlamaq) novhə. 1. sağı. çağu. çəki. ölçü. dartı. 1.
sağuq. bölmə, dağıtma qabı, ölçüsü. kil. peymanə. məşgəfə. - qırqılım sağı:
(qırqılım: qıpqılım: başınacan) keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir
dartı, ölçü qabı. 1. peymanə. -sağu, peymanə ilə ölçmək: sağulamaq
- sağuq dolu gözləyu: gilas kimi dolmuş gəzləri.

- sağulamaq: sağu, peymanə ilə ölçmək
-sağu, sarkı, nəğmə söyləmə: sağunma. sağunuş. sağınış. yağunma. yağunuş.
yağınış. təğənni. məqamla oxuma.

saquq

sağuq. 1. savuq. savrılmış. yelə verilmiş. 1. sağu. bölmə, dağıtma qabı, ölçüsü.

kil. peymanə. məşgəfə. - qırqılım sağı: (qırqılım: qıpqılım: başınacan) keçmişdə
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alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı.
- sağuq dolu gözləyu: gilas kimi dolmuş gəzləri.

- sağulamaq: sağu, peymanə ilə ölçmək .
saqul

sağul. 1. sağ. (# savul. sol. çəp) . 1. saxul. durul. park. otopark. araba saxlanılan

yer. 1. saxul. durul. təvəqqüfqah. istasyonman.
saqulaq

sağulağ. sağaq. sağlaq. (# solağ. solaxər).

saqulamaq

sağulamaq. 1. sağu, peymanə ilə ölçmək 1. sağılamaq. çağulamaq. çəkiləmək.

ölçmək. ölçəmək. dartmaq.
saqumaq

sağumaq. 1. soğmaq. soğumaq. düzəltmək. əldə edmək. edinmək. 1. sağımaq.

yaşamaq. durmaq. gün keçirmək. - böylə sağumaq, kiminə yaramaz. - başın
sağusun: sağ olsun, yaşasın. - sağa sağa: yaşa yaşa. - burda orda sağumaq,

böylə olmaz yaşamaq.
saqun

sağun. 1. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). soğun. soyun. sıyın.
sığın. səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1. sayun.

(soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). soğun. soyun. sıyın. sığın. sərin. dingin.
tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun. asudə.
sakin. toxdayın. (asayişli. ). 1. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut).
soğun. soyun. sıyın. sığın. durğun. hərəkətsiz. 1. saun. sağaltmaq,

düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən. yasa.
qanun. 1. soğun. oxşama. yas, matəm türküsü. novhə. 1. sayun. (soğut. soyut.
sıyıt. sığıt. sağut. sayut). soğun. soyun. sıyın. sığın. durğun. (mandqar). 1.
sağuş. yas. yasıq. yasın. yasış. yasuş. yasantı. sağut. sağlıt. təşkkür edmə.

təşkkür. təşkkürlər. (sipas. sipas quzarlıq. təqdir). -içdən yasın: səmimi qəlbdən
təşkkürlər. -yasdal: yas yox: yasmaz. dəğməz. borc yox. təşkkür gərək değil. bir şey
dəğil. 1. sağuş. yas. yasıq. yasın. yasış. yasuş. saya. sayə. kölgə. mərhəmət. sizin yasızda: sizin sayə. -bu xanımın sağutunda var yoxumu itirdim.
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-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.

-yasın: maya qoy. lütfən.
saqun

saxun. saruc. sarıc.

saqunc

sağunc. sağuş. ağuş. ağunc. dərd. acı. - sağuş seviş: sağuş səviş: dərd o şadi.

saqunma

sağunma. sağunuş. sağınış. yağunma. yağunuş. yağınış. təğənni. sağu, sarkı,

nəğmə söyləmə. məqamla oxuma.
saqunmaq

sağunmaq. sağuşmaq. sağutmaq. yasanmaq. yaslamaq. təşkkür edmək.

saqunuş

sağunma. sağunuş. sağınış. yağunma. yağunuş. yağınış. təğənni. sağu, sarkı,

nəğmə söyləmə. məqamla oxuma.
saqur

sağur. 1. suğu. ağız suyu. - sağur yarın yuxarı, topla onu üzündə. 1. şirə. şirgə.

cirgə. 1. çaxur. çaxır. 1. sağur!. tüpür!. tükür!. 1. qabıq. üz. gön. dəri. pust.
çərm. - yer sağrısı: yer sağırsı: yer qabığı. - kişi sağrısı üz. 1. saxur. sağır. saxır. (
< sağlamaq. saxlamaq) 1. saxur. sağır. saxır. ( < sağlamaq. saxlamaq) içigilik.
içgi qabı. 1. saxur. sağır. saxır. ( < sağlamaq. saxlamaq) sızdırmayan,
süzdürməyən qab. 1. saxur. sağır. saxır. ( < sağlamaq. saxlamaq) qapalı qulaq.
kar. 1. zikr. zikir.
saquran

- göyə sağuran üzündə yığar. (sağuran: tüpürən) .

saqurlamaq

1. sağurlamaq. sağmırlamaq. yas, matəm tutmaq. 1. saxurlamaq. saxralamaq.

saxlamaq. birikdirmək. qorutmaq. zəxirə edmək.
saqurlamaq

saxurlamaq. saxlatmaq. sağlatmaq. saxralamaq. yandalamaq. yana qoymağ.

quylamaq. qoylamaq. zəxirə edmək. (ənduxtən) ambarlamaq.
saqurmaq

1. sağurmaq. suğurmaq. ağız suyun atmaq. tüpürmək. 1. sağqurmaq.
nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə
sağuran üzündə yığar. {# soğurmaq: sormaq. somurmaq. sığırmaq. sınğırmaq.
simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı.
(somurdu)}. 1. süzmək. tökmək. - çay sağırmaq. - bir yağ sağır, biraz un. 1.
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süzütmək. 1. sağurmaq. sağırmaq. gözəl yaşam sürmək. kef, ləzzət, hal
aparmaq. 1. sağurmaq. zikr edmək. zikir edmək.
saqurmə

sağurmə!. tüpürmə!. tükürmə!.

saqurta

1. saxurta. saxurtuq. saxtuq > siqorta. (saxurtlama < saxlamaq. qorumaq)
qəranti. bimə. tə'min. zəmanət. təzmin. vəsiqə. əmniyyət. məsuniyyət. asayişi
xatir. itminan. 1. sağurta. savurta. sovurta. savurat > siğorta. bir toxunun,
ziyanın qarşılığın ödəmə üçün sözləşmə. bimə. - baracı, araba siqortası: qayağ,
maşın biməsi - kişi siqortası: şəxs biməsi.

saqurtmaq

sağurtmaq. sağqurtmaq. sakıtmaq. önləmək. mumaniət, cilovgirlik, pişgirlik

edmək.
saqurtuq

saxurtuq. saxurta. saxtuq > siqorta. (saxurtlama < saxlamaq. qorumaq) qəranti.

bimə. tə'min. zəmanət. təzmin. vəsiqə. əmniyyət. məsuniyyət. asayişi xatir.
itminan.
saqurun

sağurun. sağaman. sağasan. sağ əsən. sağ. sağlı. sağ salamat. sağ sağan.

sağ çağan. sağ sağat (sağlam) .
saqurunluq

sağurunluq. sağamanlıq. sağasanlıq. sağ əsənlik. sağlıq. sağlıqlıq. sağ

salamatlıq.
saqusaqlamaq sağusağlamaq. sağusarlamaq. sağusarmaq > sadusarmaq. 1. matəm tutmaq. 1.
novhə söyləmək.
saqusarlamaq sağusarlamaq. sağusağlamaq. sağusarmaq > sadusarmaq. 1. matəm tutmaq. 1.
novhə söyləmək.
saqusarmaq

sağusarmaq > sadusarmaq. sağusarlamaq. sağusağlamaq. 1. matəm tutmaq. 1.

novhə söyləmək.
saqusun

- başın sağusun: sağ olsun, yaşasın.

saquş

sağuş. 1. savuş. söyüş. sövüş. sovuş. seviş. sevirğal. söyürğal. ərməğan. 1.
savuş. söyüş. sövüş. sovuş. seviş. muşduluğ. müjdə. 1. bəslənmiş davar. kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş davar) kəsmək:
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soyuşlamaq. söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq. sevişləmək. 1.

şükür. həmd. -tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun. 1. sağunc. ağuş. ağunc.
dərd. acı. - sağuş seviş: sağuş səviş: dərd o şadi. 1. şükr. həmd. -değiliz kimlər
kimi sıradan, sağuş olsun türk yaratmış yaradan. 1. sağun. yas. yasıq. yasın.
yasış. yasuş. yasantı. sağut. sağlıt. təşkkür edmə. təşkkür. təşkkürlər. (sipas.
sipas quzarlıq. təqdir). -içdən yasın: səmimi qəlbdən təşkkürlər. -yasdal: yas yox:
yasmaz. dəğməz. borc yox. təşkkür gərək değil. bir şey dəğil. 1. sağun. yas. yasıq.
yasın. yasış. yasuş. saya. sayə. kölgə. mərhəmət. -sizin yasızda: sizin sayə. -bu
xanımın sağutunda var yoxumu itirdim.
-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.

-yasın: maya qoy. lütfən.
saquşlamaq

sağuşlamaq. söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sevişləmək. 1. ağırlamaq.

əzizləmək. 1. soyuşlamaq. kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş
(bəslənmiş davar) kəsmək.

saquşmaq

sağuşmaq. sağunmaq. sağutmaq. yasanmaq. yaslamaq. təşkkür edmək.

saquşturmaq

sağuşdurmaq. satruşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq.

ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay
sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq.
takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
saqut

sağut. 1. sayut. sıyıt. sığıt. soğut. soyut. {sağun. sayun. soğun. soyun. sıyın.
sığın. 1. səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1. sərin.
dingin. tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun. asudə.
sakin. toxdayın. (asayişli. ). 1. durğun. hərəkətsiz. 1. durğun. (mandqar)}. 1. sağlıt.
yasantı. yas. yasıq. yasın. yasış. yasuş. sağun. sağuş. təşkkür edmə. təşkkür.

təşkkürlər. (sipas. sipas quzarlıq. təqdir). -içdən yasın: səmimi qəlbdən
təşkkürlər. -yasdal: yas yox: yasmaz. dəğməz. borc yox. təşkkür gərək değil. bir şey
dəğil. 1. novhə. mərsiyə. 1. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. yekə törənlərin

girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. qoşun
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səlamı. hərbi, nizami səlam. 1. satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. 1. sav. kəsər
aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik
tikəsi. 1. çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi.
saqutaşmaq

sağutaşmaq. sığıdaşmaq. sağdaşmaq. hıncqırışmaq. ağlaşmaq.

saqutmaq

sağutmaq. 1. sağıtmaq. sığıtmaq. hıncqırmaq. için çəkib ağlamaq. 1. səlam

vermək. 1. sağunmaq. sağuşmaq. yasanmaq. yaslamaq. təşkkür edmək. 1.
sağqutmaq. yasutmaq yasğutmaq. yasıtmaq. 1. (yardım, himayət edmək)

sayalamaq. kölgələmək. sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq. 1. lütf edmək.
maya qoymaq. -sən sağut öz işlərivə bax.
saqutunta

sağutunda. sayəsinde. -bu xanımın sağutunda var yoxumu itirdim.

saquz

sağuz. sağagöz. sağçı. (# solagöz: soğuz: solçu) .

saqva

sağva. 1. sağav. saçva. saçav. ilk çıxan göy gövərənti. 1. sağav. saçva. saçav.

təbərzə yemiş. 1. sağav. saçva. saçav. yep yeni. 1. salğa. salav. alqış. yağtış.
təşviq.
sal

1. (sar. sav). tək. yap. yan. səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəf. cəhət. canib. səmt. bir təpdən o, bir təpdəndə sən başıma cummusuz. -hançı təpə geddi. -iki təpli: iki
təpərli. iki səpli. iki çəpli. iki çaplı. iki təkli. yaplı. iki yanlı. iki sallı (iki sarlı. iki
savlı) iki tərəfli. -onun təpinə güdmə. -təpin: təpərin. səpin. çəpin. çapın. 1. vur!.

altına al. -günə vur: günə sal, sər, qoy. -piçaq vur: piçaqla. -kötək vur : döğ. -ışıq
vur: ışıq sal. 1. salt. yala. yələ. sala. sadə. yalnız. ancağ. təkcə. təki. kəsik.

fəqət. sırf. sirf. mütləq. münhəsirən. 1. baş daşı. (dal: sal daşı üstünə dikə
qoyulan daş) 1. hər çeşit döşəmə daşı, taxdası. 1. lövhə. kətibə. 1. dal. boy. sin.
- çox sallı bir ağac. - salından kəsib eninə artırmaq. 1. say. saf. salıt. düz. - sal yer.

1. çağ. yapı. 1. çəki. çəkir. dartı. ağrlıq. ağram. 1. gərginlik. 1. çal. yel. 1.
güney. 1. güney yeli. bozyel. iti, qara yel. 1. salı. nərsə asmaq üçün çəkilən ip,
taxılan çivi, çıpığ (çubuğ) sırıq. 1. uzun. - sal ertəki: uzun macəra, nəğil. - sal
oyun: uzun oyun. - sal yol. 1. salığ. salı. sorağ. sorğa. xəbər. - ondan çoxdandı

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

salım yox. - sizin bundan salız varıdı mı. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız.
1. sat. tək. (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş
nərsə) < salqat. salsat. 1. sərxət. ünvan. titr. 1. qapıların üzərinə sanalı

(şumarəli) bölük. pilak. kaşı. 1. kətibə. lovhə. 1. tablo. 1. hal. hol. salon.
salğon. böyük qanalqa. 1. sala. sərpər. rəis. başqan. 1. sel. səl. seləv. seləğ.
sələv. sələğ. salav. salağ. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması.

-gözdən sal: atur. ötür. çözüt.
-yada sal: atur. ötür. anıt. xatırla.
-sal boylu. sal. salsür. uzun boylu. çatma çalıq. təfsirlli. təfsilatlı.
-sal oturmaq: uzun oturmaq. salınıb oturmaq. yatarsı oturmaq.
-sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac: salv. salva. səlvi > sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi.
-saldolab> sərdaba: yer altı dərin saxlağ, ambar.
-yada sal!: yadın! yadla!. sağın!. səğin!. an!. anıt!. xatırla!.
- sal salmaq: sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək. (salmaq: uzatmaq)
- çəkiyə sal: tərazıya qoy.
-sal sal: salxım saçaq. yırtıq pırtıq. - əğnində sal sal köynəyi varıdır.

sala

1. söz. - sala salmaq: söz salmaq. 1. sələ. salba. səlbə. səbət. kirtil. kitril. zənbil.

1. sal. sərpər. rəis. başqan. 1. yekə. - sala salqın :yekə salqın: yekə meydan.
(salqın: geniş. enli. engin. açıq).

-yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış
qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə.
əsirliginə)}
-nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol, sala, çara: savacağ.
savac. savağ. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış.
-sala qat: (salaqat). 1. sərəqət. sərə qət. (sərəqət). çatı ortasında boş qoyulan qat. salaqatda quş yuva qurub. 1. sərəqət. sal qat. salyaz. sayaz. tutu. duvağ. sıva.
pərdə.
-sala salqın: saya salqın. kölgəli sərin.
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sadə. {yala. yələ. (sıradan. öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi, qatnaşığ,
aralığ, qoşu, vəsilə, vasitəsi olmayan, olmamazlıq. adi. məmul. məmuli)}. 1. yalçın.

çalpağ. çılpağ. lüt. 1. bayığ. sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram.
sıyrağ. sərik. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. sadə.
bəsit. 1. yalnız. ancağ. təkcə. təki. kəsik. fəqət. sal. salt. sırf. sirf. mütləq.
münhəsirən. 1. süssüz. saçısız. -yala ev: sıradan bir ev. məmuli, sadə ev. -bayığ
yaşam: sadə yaşam. -sayığ biçimli: sadə duruğlu, qiyafəli. 1. sayığ. səfeh. bön. 1.
yaya. yala. ayğın. heç bir minikdən yararlanmadan yolçuluq edən. piyada.

piyeton.
-gövdədə kök salıb sürütlərin (qolların, tellərin) gövdənin hər yanına sala kəsəl:
sürütən.

salabaş

salabaş. saltabaş. salma. salman. səlman. salmata. salaxanta. suyuğ. qeyd

şərtsiz. laqeyd.
salac

1. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) savsat. sovcat. sovsavat. sürsat. sapçap.

çapasap. savış (savaş) döğüş aracı. 1. salça. salaş. sallac. neçə nərsədən
yapılmış nərsə. 1. salça. salaş. sallac. daluq. dalıq. məxlut. 1. sarac. sapa
düzülmüş nərsə. rişdə. - iki salac basdığ, qax. 1. sarac. təsbeh.
- odlu salac: çaxma.

salaca

1. salca. sadəcə. yalaca. yalca. yalıca. yalnızca. yələcə. 1. salbıca. qoyulaca

yer. qonağ. 1. tabut.
salacıq

həlqərəcə.

salaçı

salavı. savaçı. düşünmədən ağzın açıb salan, savan.

salaçılamaq

dəllallıq edmək.

salaq

1. düşgün. 1. patuğ. patığ. 1. alışılmış, mənimsənmiş yer, nərsə. 1.
yaşalanmış kimsənin yaraqının sallağ durumu. 1. saldırqan. atılqan. 1. həlim.
çox pişməkdən, əzilməkdən tıncıqmış nərsə. 1. gəvşək. sölpük. 1. çevrə.
bölüm. 1. çatallıq. qələm rov. 1. sahə. 1. qayıq. 1. salağ. salac. silah. çaxma.
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(əsləhə) savsat. sovcat. sovsavat. sürsat. sapçap. çapasap. savış (savaş)
döğüş aracı. 1. salağ. ayaq altı, aralıq işləri görən. padov. pa dov. 1. salağ.
axmaq. 1. salağ. çalağ. az sürə. az zaman. - bir çalağ görüşdük. 1. salağ > sələk
sələ < ( < salmaq) 1. salağ. salav. seləv. seləğ. sələv. sələğ. sel. səl. sal. ağır

axın. - seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması. 1. salağ. salğa. salğat. sürüt. sın.
sin. rəmz. simbol. nişan. əlamət. işarət. 1. silək. silah. yaraq. qoral.
- odlu salac: çaxma.
- salağ salağ: salğa salğa: sallağ sallağ. titrə titrə.
- saçma salağ: tor pərdə. (saçma: saçağ. tor).

salaqac

salağac. sarağac. salğac. dikinə uzanan, boylanan ağac. qələmə.

salaqan

salağan. sapıtqan. saplağan. durmadan atan, çırpan. vurağan. atağan.

salaqanta

1. salağanda. sallayı. salayan. salıvər. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}.
sələy. sələyən. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən
nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. salaxanta. salma. salman. səlman.

saltabaş. salabaş. salmata. suyuğ. qeyd şərtsiz. laqeyd.
salaqat

1. sala qat. sərə qət. çatı ortasında boş qoyulan qat. - salaqatda quş yuva qurub.
1. sala qat. sərəqət. sal qat. salyaz. sayaz. tutu. duvağ. sıva. pərdə. 1. salamat.
yaraqat. yaramat. yalaqat. yalamat. baramat. yaraqat. (dəraməd) gəlir. huquq.
(soval. çoval. tobal. aylıq).

salaqı

salağı. salavır. salsam. səlsəm. sərsəm. abdal. sapdal.

salaqıllamaq

sapaqıllamaq. samaqıllamaq. boşuna qonuşmaq. - nəmənə sapaqıllayır. sapaqıllayıb durmada, barsana: səfeləyib durma çıx ged.

salaqıllıq

sapaqıllıq. samaqıllıq. gəvəzəlik. - onun samaqıllığın sayma.

salaqlamaq

salağlamaq. 1. çalaqlamaq. kiçitmək. bulamaq. bulaşdırmaq. bələşdirmək.

ləkələmək. onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq. 1.
salğalamaq. quyruqlamaq. quyruq, quş qoymaq. ataqlamaq. nişanlamaq.
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salağlı. əlverişli. yararlı. yaraşlı. faydalı. -sağılmağa yararlı, əlverişli, salağlı,
yararlı, yaraşlı, faydalı: sağıl.

salaqmaq

salağmaq. salğamaq. 1. göstərmək. nişan vermək. - yol salğamaq. 1.

göndərmək. 1. salmaq. göndərmək. - elçi, carçı salmaq. - pulu kim üsdə salğadın.
(kim üsdə: kim ilə. kim aralı. kimin təriqiylə) .
salaqta

-şələxdə ( < sələxdə. salağda) götün işə verməyən: salpığ. səlpik.

salaqunmaq

salağunmaq. solğutunmaq. solağunmaq. sölügünmək. sölkütünmək.
sölpülənmək. sövələnmək. solğalanmaq. - söv söv (sav sov) sırıb gedən:
sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

salaqut

salağut. solağut. solğut. sölküt. sölkütə. sölpü. 1. sövələk. salığ sallağ. salığ

sullağ. salığ sulxaq. ( < soluq. savıq. sovuq. salıq). 1. bacarıqsız, iş yapamaz
kimsə. 1. işlərin yerində olmayıb, axsağ durum.
salalıq

yalalıq. yələkik. sadəlik.

salama

çalama. quşaq. qolşaq. qolaş. üzgü. ötgü. asqı. asqır. asqur. - tüfəng asquru.

salamaq

1. salmaq. qiyaslamaq. 1. ələ salmaq. alaylamaq. 1. salatmaq. salğamaq.

salqılatmaq. sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər vermək.
salaman

1. salman. sağday. sayaq. sıyaq. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi 1. salman. sinci.
sincir. sinsar. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi.

salamanlamaq sahmanlamaq. sağmanlamaq. sağsıllamaq. çağçıllamaq. sağmana salmaq.
nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.
salamat

salaqat. yaraqat. yaramat. yalaqat. yalamat. baramat. yaraqat. (dəraməd) gəlir.

huquq. (soval. çoval. tobal. aylıq).
-sağ salamat: sağlam. sağ. sağlı. sağ sağan. sağ çağan. sağ sağat . sağaman.
sağasan. sağ əsən. sağurun.

salamatlıq

-sağ salamatlıq: sağamanlıq. sağasanlıq. sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıq. sağlıqlıq.

salami

tut. tutu. tutlav. tutay. sutay. sut. sutlav. riba. ribh. nuzul.

salamiçi

tutayçı. tutçı. tutucu. sutayçı. sutçı. ribaçı. ribhçi. ribaxor.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

salamiyə

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-salamiyə, ribhə, nuzula qoyunmaq: tutaylanmaq. tutlamaq. tutulanmaq.
sutaylanmaq. sutlanmaq.

salamiyə

-salamiyə, ribhə, nuzula vermək: tutaylamaq. tutlamaq. tutulamaq. sutaylamaq.
sutlamaq.

salamlaş

səlamlaş. əsənləş. yaxşılaş.

salamlaşmaq

səlamlaşmaq. əsənləşmək. yaxşılaşmaq.

salamsız

-salamsız (səlamisiz), bəhrəsiz para: qurupara. qurupul. anapara. -mən səndən hələ
quruparamı alammadım belə.

salan

-çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl.
çalıt. çəlit. sağut.
-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını
yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.
-aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan: salğınçı. soğquntu. soyğuntu.
arapozan.
-düşünmədən ağzın açıb salan, savan:salavı. salaçı. savaçı.
-sap salan: qıp qoyan, qulp qoyan.
-ustaca, iyi qılıc salan, çalan: salqar. sağlar. salur (> salar (fars)}.
-yola salan: qurumsaq. yol uzunluğuna çıxan.
-içinə salan: içirtin. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. sinsin.
-suyu salan, qoyan görəvli: suvsal. (suvsar) subaşı.

-sulağ salan: sumağbalan.
-yol salan: yol düzəldən.
-çalan salan: uçuran uçurdan. volör viyolör. dozd o mütəcaviz.
salanaq

1. təkərləmə. 1. atasözü. 1. dəb. rəsm. qayda. tutaş. tutaşı. tuşat. adət. 1. boş
inanc.

salanc

saltaq. saltağan. dirsənc. basanc. istəyində çox daynaqlı olan. aşırı istək
ibram, təqaza.

salancaq

salcaq. qulağ məməsi.
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salanğ. 1. çalanğ > çərənğ. (qayanğ. cayanğ) çalınmış. çılqın. çırpıq. çırpınmış.

vırqın. dəli. başsız. ağılsız. 1. salğıq. salğaq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış) 1.
sallaq. 1. düşük. sölpük. gəvşək.
salanqlamaq

salanğlamaq. salğanmaq. salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq). 1. sallanmaq. 1.

aslanmaq.
salanqlıq

salanğlıq. çalanğlıq > çərənğlik. (qayanğlıq. cayanğlıq) çalınmışlıq. çılqınlıq.

çırpıqlıq. çırpınmışlıq. vırqınlıq. dəlilik. başsızlıq. ağılsızlıq.
salanmaq

salğanmaq. salqılanmaq. sorağlanmaq. sorğalanmaq. xəbər verilmək.

salansaq

salansağ. axmaq.

salantan

-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).

salantırılmaq

salandırılmaq. salğandırılmaq. salqılandırılmaq. sorağlandırılmaq.

sorğalandırılmaq. xəbər verdirilmək.
salantırmaq

salğandırmaq. salqılandırmaq. sorağlandırmaq. sorğalandırmaq. xəbər

verdirmək.
salar

1. (salar (fars)} < salqar. sağlar. salur saldatların başqanı. 1. (salar (fars)} <
salqar. sağlar. salur ustaca, iyi qılıc salan, çalan. 1. sallar. salğar. (saldıran)

iyid. şüca'. 1. sallar. salğar. uca boy. 1 < salğar. salvar. başxan. böyük başçı.
-at arvadın pisini, işdən salar kişini.
-evrən verir yamanların tovunu, yaxşı olsan evrən salar toruna.

salaraq

-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.

salarış

solarış. sararış. saralış. soluş.

salarmaq

saralmaq. solarmaq. solmaq.

salasal

salsal. hammı. tamam. bütün. - salasal el ora toplanmışdı. - birin bıraxmadan,
kitanların salsalın yığıb götürdülər.

salasallıq

bərabərlik. düzlük. yansızlıq. tərəfsizlik. tuşluq.
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1. qalası. - salası yeri: qalması yeri. - salası yeri qoymayıb aradığ, tapmadığ. salası söz qalmadı ki eştmədik. 1. hammısı. - salası gəlib çıxdılar.
-yengə var qada alası, yengə var qada salası. (qada: bəla. yamanlıq). (yengə: bir
evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım).

salasqal

salasğal. nərsənin topalndağı yer. yığnac. ambar.

salasun

nərsə bağlamaq üçün bir yerə çalınan həlqə.

salasunq

salasunğ. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarsık. salsık.

çalsıq. (gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə.
salaş

1. salat. salğat. neçə nərsənin birbirinə salınıb qarışmasından oluşan nərsə. 1.
salat. salğat. qarışıq. qarma. alaşım. mürəkkəb. 1. salat. salğat. təkib. 1. salat.
salğat. göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək. 1. salça. salac. sallac. neçə

nərsədən yapılmış nərsə. 1. salça. salac. sallac. daluq. dalıq. məxlut.
salaşıq

salcaşıq. salışacıq. qiyaslı. muqayisəli (muqayiseyi) tətbiqi.

salat

salğat. salaş. 1. neçə nərsənin birbirinə salınıb qarışmasından oluşan nərsə. 1.

qarışıq. qarma. alaşım. mürəkkəb. 1. təkib. 1. göy gövərəntidən düzələn soyuğ
yemək.
salatı

- söz salatı: gərəksiz, düzənsiz uzun qonuşma .

salatlı

çalatlı. nəqşəli.

salatmaq

1. şellikləmək < salqatmaq. saltatmaq. atlatmaq. atşamaq. 1. salamaq.
salğamaq. salqılatmaq. sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər vermək.

salav

1. salağ. seləv. seləğ. sələv. sələğ. sel. səl. sal. ağır axın. - seləv yaş: göz
yaşının sel kimi axması. 1. salay. salva. ambar. 1. salay. salva. çalva. çalav. bir

yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı. burada artığ olan nərsələr yerləşilir.
(tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda). 1. salğa. bombardıman. bombarduman. 1.
salğa. sağva. alqış. yağtış. təşviq. 1. salğa. odsava. güllələmə. oxlama.

tirbaran.
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salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. 1. axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu

ağzına yerləşən çanağ. 1. yolun, su yolunun, kanalın ayrılan yeri. 1. bir qolun
(çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında qalan
bölüm. delta.
salavarı

sərsəri. salvaş. sələvəri. boş bekar. avara.

salavatmaq

savalatmaq. boş vermək. unutmaq. - savalat: keçmiş olsun. - ötən işə savalat.

salavı

salaçı. savaçı. düşünmədən ağzın açıb salan, savan.

salavır

salağı. salsam. səlsəm. sərsəm. abdal. sapdal.

salay

salav. salva. 1. ambar. 1. çalva. çalav. bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı.

burada artığ olan nərsələr yerləşilir. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda) .
salayaq

salayağ. yalayağ. sarıyağ.

salayan

sallayı. salağanda. salıvər. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən.
səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə
qulpu: darqaşayırd.

salba

1. çalpa. qutsaq. muqəddəs. təbərrük. mütəbərrik. 1. salda. saban. sapan.

pulluq. xış. 1. səlbə. səbət. sələ. sala. kirtil. kitril. zənbil. 1. salım. səlim. asalım.
atalım. çox uca, hündür. - səlim dağlar sırası.

salbaqmaq

salbağmaq. sapalmaq. sapbalmaq. çapbalmaq. çalınmaq. açılmaq. aralanmaq.

salbamaq

1. sambamaq. samlamaq. sallamaq. oynatmaq. - hər nə dededim salbadı başın.
1. sambamaq. samlamaq. sallamaq. salvaylamaq. tullamaq. 1. sambamaq.
samlamaq. sallamaq. əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək,

təxminləmək. 1. sambamaq. samlamaq. sallamaq. bilsənmək. yoxlamaq.
sorumaq. 1. salmaq. bıraxmaq. sərbəs ötürmək. - cilov salbamaq: ovsar, dizgin
bıraxmaq. - qopay salbamaq: izləməkdə köpək bıraxmaq. bir yerə, biri üstünə it
ötürmək. 1. salmaq. itirmək. - harda saldım, bilmədim. 1. salmaq. boşaltmaq. içindəkiləri sal qurtul. 1. salmaq. qurbamaq. qurmaq. döşəmək. yerləşdirmək.

yerə bıraqmaq. inşa' edmək. - qapqa salbamaq: düzaq qurmaq. - yol, tikinti
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salbamaq.
- çığır salıb ağlamaq: hay küylə ağlamaq.
- çağu salma: uca səslə bağırmaq.
- yola salma: ötürmə.
- soğar (soxar) salma: təmrənli ox atmaq.

salban

sarban. sarpın. sarğın. ambar.

salbantamaq

sallamaq.

salbar

sallağ. 1. üzü aşağı duran. - salbar buğlu. 1. avara. asalaq.

salbarmaq

sallanıb durmaq. - salbar buğlu.

salbas

1. örtülüb basırılmış. gizli. (məhrəmanə) 1. bir əl əksiksiz. kəsirsiz. tamam.
bütün. kamil. naqis olmayan.

salbasal

salqasal. duranğ. parayapay. tuş. tuşuş. məadil. maadil. musavi.

salbasalmaq

salqasalmaq. parayapaylaşmaq. 1. bəsə bəs edmək.

salbaş

1. > sərbəst. yuçut. açıq. 1. başı titrəyən, əsən. 1. baştutan. qalabaş. dikəbəy.

məğrur.
salbat

1. zirəklik. başarılıq. 1. bağdal. heybət. ehtişam. şikuh. 1. salqat. üstündən
keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı. 1. salqat. daş döşənmiş yer. 1.
salmığ. saltığ. tək. yalın. yalnız. - dar gündə saltığ qaldıq. - saltığ kişidir, əlindən
gəlsə yardım ed. 1. salmığ. saltığ. mətanət. ağırlıq. səqillilik. ustuvarlıq.

bağdallılıq. e'tibarlılıq. mö'təbərlik. səlabətlilik. e’tibarlılıq. məhabətlilik.
ustuvarlılıq. 1. salmığ. saltığ. boyluluq. boyqallıq. heykəllilik. 1. salmığ. saltığ.
dəğərlilik. ərzişlilik. 1. salmığ. saltığ. yüklülük. barlılıq. hasıllılıq. 1. salmığ.
saltığ. etginlik. müəssirlik. tə'sirlilik.

salbatlı

1. bağdallı. heybətli. ehtişamlı. möhtəşəm. 1. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. mətin.
ağır. bağdallı. səqil. ustuvar. e’tibarlı. səlabətli. heybətli. məhabətli. 1. salmıqlı.
salmığlı. saltığlı. boylu. boyqalı. heykəlli. 1. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. dəğərli.
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ərzişli. 1. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. yüklü. barlı. hasıllı. - saltığlı bağlar. 1.
salmıqlı. salmığlı. saltığlı. etgin. müəssir. tə'sirli.

salbay

saltay. subay. saltan. evlənməmiş. mücərrəd.

salbı

1. nəqqaş sepayası. 1. kiçik miz, masa. 1. təpsi. sini. kiçi məcmeyi.

salbıc

sarbıc. sırqa. güşvara.

salbıca

salaca. qoyulaca yer. qonağ.

salbiç

çalbiç. tomlaq. domalqa. kakil. pərçəm.

salbınmaq

salbışmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. titrənmək. (> təlov
təlov (fars)}. -o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi.

salbışmaq

salbınmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. titrənmək. (> təlov
təlov (fars)}. -o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi.

salca

1. salaca. sadəcə. yalaca. yalca. yalıca. yalnızca. yələcə. 1. birazca. 1.

sapcaq. (yapışıb qopbayan). iri kənə.
salcaq

salcağ. 1. sancağ. saçağ. sarıma. salıma. bəzək üçün aslanan nərsə. 1.

salancaq. qulağ məməsi. 1. salcığ. qıfıl.
salcalamaq

sirkələmək. sallamaq.

salcamaq

1. salsamaq. səlcəmək. səlsəmək. silkişmək. titrəmək. 1. silkəmək. siləmək.

salcan

1. az geniş, enli. 1. biraz sakin, dinc, huzurlu. 1. soxul. soxdum. soxulqan.
soxulcan. soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq.
qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. fizul.

salcar

salcuğ. səlcuğ. qaysar. qeysər. impiratur.

salcaşıq

salışacıq. salaşıq. qiyaslı. muqayisəli (muqayiseyi) tətbiqi.

salcaşlı

salaşlı. qiyasi.

salcatmaq

salsatmaq. səlcətmək. səlsətmək. silkitmək. titrətmək.
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salcığ. 1. salcağ. qıfıl. 1. silcik. silgi. silək. nərsənin toz torpağın, kirin silmə

üçün ayrılan parça. 1. salcığ. silcik. silgi. silək. midad silən. paqqun. 1. salcığ.
silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. (silcə: siləc. siləci
(dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma.

hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi
quylayım.

salcınmaq

səlcinmək. sərcinmək. tirləmək. uzanmaq.

salcıra

sallacır. salsıra. sallağ. hövsələsiz. heç bir nəsədə dirəmiyən, dayamıyan.

salcışmaq

solcuşmaq. büdrəşmək. sırvışmaq. suçruşmaq. suçuşmaq. (nərsə olduğu
yerdən oynağlamaq) suruşmaq. (ləğzidən).

salcıt

salcida. sal+ cida. salcut. tüfəngin ucuna taxılan qəmə.

salcita

salcida. sal+ cida. salcıt. salcut. tüfəngin ucuna taxılan qəmə.

salcuq

salcuğ. salcar. səlcuğ. qaysar. qeysər. impiratur.

salcut

salcıt. salcida. sal+ cida. tüfəngin ucuna taxılan qəmə.

salça

1. şəltə. yalbıc. yalbiçək. uzun, sallaq ətək. 1. yelpə. yelmə. yelkə. uzun saç. salçasından tutb sürüdü. 1. əl dəğənəyi, çubuğu. 1. salac. salaş. sallac. neçə

nərsədən yapılmış nərsə. 1. salac. salaş. sallac. daluq. dalıq. məxlut.
salçaq

salçağ. salcağ. sancağ. saçağ. sarıma. salıma. bəzək üçün aslanan nərsə.

salçamaq

saçalamaq. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. 1. seçmək. ayırmaq. tanılamaq.

yanlamaq. yana qoymaq. 1. saypıvermək. salpıvermək. yana doğru gedmək. yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü sayalır
(salvır, saçalır) .

salçav

1. salıq. saltav. quruluş. qur. bina. ocağ. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad.
bünyad. nəhad. 1. saltav. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur.
topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul. ekib. 1. saltav. toxçal. qapçal. çitçal. qatar
biçimində, toplum durumda birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış nərsələr.
məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam. 1. saltav. toxçal. qapçal. çitçal.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

kompozisyon. 1. saltav. toxçal. qapçal. çitçal. sırvıc. uğdə. təəssüb. 1. saltav.
toxçal. qapçal. çitçal. koleksiyon. 1. saltav. toxçal. qapçal. çitçal. toplanmış

ea'nə, ianə. 1. saltav. toxçal. qapçal. çitçal. qarmaşıq. hər hankı bir nəyin
qarışığı, biləşiyi. kompilikə. kompileks. biləşik. muğləq. mö'zəl. (zıplatın)
mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu. 1. saltav.
toxçal. qapçal. çitçal. bılok. sitə. -salçav sayı: kompileks sana.
- kompilekslik: salçavlıq. güclük. soxsuluğ. müşgülat.

salçava

saltava > sərdaba.

salçavı

duyqusu. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu.

salçavlıq

güclük. soxsuluğ. kompilekslik. müşgülat.

salçı

1. önçü. -qoşunun salçı (önçü) gücləri yoxlayışa çıxmaq: salçılaşmaq. 1. qayıqçı.

1. qoşunun önündə gedən qol. pişqaravul. devriy. kəşf qolu. (# dalçı: qoşunun
dalında (ardında) gedən qol) .

salçılaşmaq

1. iki qoşunun önçü gücləri çarpışmaq. 1. qoşunun salçı (önçü) gücləri
yoxlayışa çıxmaq.

salçılıq

savçılıq. tutsuluq. tuşçuluq. elçilik. (xastqari) .

salı

1. gürkəgün. seşənbə. 1. salığ. sal. sorağ. sorğa. xəbər. - ondan çoxdandı salım
yox. - sizin bundan salız varıdı mı. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız. 1.

qab çeşiti. (məşgəfə). 1. salu. (> zilu) döşəmə. qalı. fərş. 1. səggi biçimində
qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer. təxd. kürsü. satul. miz. masa. büro. büfə.
səhnə. pilətform. minbər. 1. yalı. mala. 1. qayığı. gəmisi. - salı ağnamaq: qayığı,
gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək. 1. xəbər. -yox salı, xoş salı.

salıb

-qaş üsdə göz yaparlar, atdan salıb ad yaxarlar.

-gövdədə kök salıb sürütlərin (qolların, tellərin) gövdənin hər yanına sala kəsəl:
sürütən.

-kök salıb böyümək, barlanıb varlanmaq: diblənib toplanmaq.
-birinin boynuna ip salıb, sürütləyərək öldürmək: sürtətmə. sütrətmə.
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-üzə salıb dayanmaq:siğinsimək. sirinsimək. sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk.
boş, gəvşək olmayan) artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək. sırtılmaq.
-əlin, çəngəli nərsiyə salıb ilişəni yerindən qoparmaq: sıvarmaq. sıyırmaq. ağacın yapraqların, dalların sıyırıb qoydu ora.
- çığır salıb ağlamaq: hay küylə ağlamaq.
- sap salıb baxmaq: incədən incəyə, araq araq qaramaq.
- salıb gedmək: qoyub gedmək.

salıc

1. səpic. dərzi. dərçi. nərsəni nərsədən qoparan. 1. sürc. sürüc. sıyıc. qayc.
qayıc. qayış. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. qaçıc. uçuc. xəta. səhv. iştibah.
(ləğziş). 1. yanış. yarış. oyun. oğun. vicdan. insaf. 1. törün. nəvə. -salıc, sağıc,
çötüc: törün çörün cürün. nəvə nəticə nəbirə. 1. salıcı. səric. sərci. sarıc. sarcı.

güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran.
salıcı

1. daşıyıcı. saşqaçı. hambal. 1. salıc. səric. sərci. sarıc. sarcı. güclə gələn,
saldıran nərsəni sındıran, qaytaran.

salıq

salığ. 1. dolbat. tuğbat. oturuq. otruq. tutşuq. tuştuq. rəsmi, təntənəli davranış.

təşrifat. 1. doğac. vergi. çinə. çiniğ. fitrət. sirişt. 1. doğac. vergi. təbiət. 1. sorağ.
sorğa. xəbər. ittila. 1. yaradılış. yaratma. yaratı. oluşat. doğa. təbiət. 1. salqı.
saxlaq. saxlat. saxlanıq. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. sarnıc. sarınc. sarış. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit.
yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq.
yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1. yağız. çağız. hazır.
indi. 1. yalığ. sadiq. doğru. oxru. yoğru . uyqun. uyar. uyan. onğat. oğat. onat.
onart. oğart. doğart. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın. yalığca.
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salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik). 1. yertə. yerə.

hazır. yeralmış. (#boşda: boşa. qayib. yeralmamış). 1. qırıq. - sıpısalığ: başarıqsız.
becərəksiz. 1. salı. sal. sorağ. sorğa. xəbər. - ondan çoxdandı salım yox. - sizin
bundan salız varıdı mı. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız. 1. saltav.

salçav. quruluş. qur. bina. ocağ. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad.
nəhad. 1. soyuğ. - salqın buğları salığdan buz qaplamıdı. (salqın: salınğın. aslağ.
düşük). - bu geyim əğnində salınğın qalır: əğnindən tökülür. 1. yalığ. sülüğ. sülüh.

sürgü. sürgün. sürgünlük. sürgüş. ötrük. isal. 1. salğın. salğun. sınlı. sınığ.
sinik. sinli. qanıqlı. gözü tox. qane'. - zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur. 1.
sərik. yerik. yerikli. yarıq. işlənən. dəbdə olan. yürkə. yürək. geçərli. mö'təbər.
adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı)1. saluq. yasal. yasa, qanun
pitiyi, biçiyi. qanun namə. 1. sasıq. saçıq. sapıq. samıq. qoxut. qoxumuş.
mütəəffin. 1. sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq. salma saçağ. (salxım.
salğım. aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə). 1. salmığlı. saltığlı. salmığ salmığ.
saltığ saltığ. tək tək. təkin təkin. dənə dənə. dənər dənər. bir bir. (şomordə
şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye boğularsın. 1. saluq. saluğ. çalığ.

tuka. tuta. qalıb. 1. sav. bac.
-nərsiyə sarılan sarıq, salınan salıq: yüğən. yükən. (hörgən. örgən).
-birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq: soraşmaq.
somruşmaq. sorağlaşmaq. sorğaşmaq. soğraşmaq. somraşmaq. sotraşmaq.

-salıq, çəkilmiş qılıc: dal qılıc. (dal: lüt. boş. çıplaq).
-salığ sallağ: salığ sullağ. salığ sulxaq. sövələk. ( < soluq. savıq. sovuq. salıq).
solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü.
-salıq salış: vergiləndirmə.

salıqan

salığan. salpan. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. 1. nərsədən nərsə azalan,

düşən, soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən
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qayğı. 1. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən.

oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.
salıqca

salığca. salığın. salğın. yalığın. yalğın. yalığca. sadiqanə. sadiqcə.

salıqın

salığın. salğın. salığca. yalığın. yalğın. yalığca. sadiqanə. sadiqcə.

salıqlamaq

salığlamaq. 1. səritmək. sarıtmaq. qurmaq. hazırlamaq. iləri sürmək. sunmaq.

tutuzmaq. 1. sığınmaq. hazırlamaq. qurmaq. 1. sayıqlamaq. sayılamaq.
sayramaq. səğrəmək. saçılamaq. sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına
düşmək) samıramaq. samıqlamaq. samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək.

özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib genə sayırlayacağ.
salıqlanmaq

salığlanmaq. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. hazırlanmaq. 1. soraltamaq.

sorağlanmaq. sorğalanmaq. xəbər almaq.
salıqlaşmaq

salığlaşmaq. salqılaşmaq. sözləşmək. qərarlaşmaq .

salıqlı

salqılı. səlqəli. düzürü. düzrü. mürəttəb. tərtibli.

salıqlıq

salığlıq. yalığlıq. sadiqlik.

salıqmaq

1. salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq). salanğlamaq. salğanmaq. 1. sallanmaq. 1.
aslanmaq. 1. salığmaq. salnığmaq. salxmaq. salxanmaq. salqmaq. salqanmaq.
salqınmaq. sallanmaq. - gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz
salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti) 1. salığmaq. salqıymaq. salınmaq. salğınmaq.
solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. saltanmaq. şollaşmaq.

salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq.
suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.
salıqmış

salıkmış. (> sarkık. sarıkmış). salanğ. salğıq. salğaq. 1. sallaq. 1. düşük. sölpük.

gəvşək.
salıqsız

saqıtsız. öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. dəlilsiz. ötrüsüz.
ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.

salıqtan

salığdan. xəbərdən. -daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm,
bir xoş salığdan yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).
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salığdırtmaq. yatqızıb durquzmaq. yatırdıb durqutmaq. burquntmaq. təpib

tapşıtıtmaq. tam müti, tabe, fərman bərdar, təslim edmək.
salılamaq

yalılamaq. malalamaq.

salılıq

sərbəslik. yuçutluq.

salım

1. xəbərim. -ondan çoxdandı salım yox. 1. ara. vaxt. - bir salımdan son iğnə
salmağa yer bul. 1. an. ləhzə. saniyə. - bir salım: bir an. bir ləhzə. 1. qoşun.

qoşnu. heyvanları birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi. 1. səlim. salba.
asalım. atalım. çox uca, hündür. - səlim dağlar sırası. 1. salış. sağın. quruş.

qanun. bünyə. tə'sis. (konstitüsyon). 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım.
sağdım. kəsəlsiz, saqatsız olan. səhhətli. 1. salim. sağ. salğım > sağlam.
sağlım. sağdım. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. salim. sağ.
salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salımlı. işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin.

mütməin. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. canlı. diri. 1. salim.
sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. möhkəm. salıt. güclü. qəvi. salğar.

mətin. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. xalis. 1. salim. sağ.
salğım > sağlam. sağlım. sağdım. təmiz. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım.
sağdım. iyi. 1. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. doğru. gerçək. 1.
silmə. silim. salma. nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş

naxış. (korniş). 1. silmə. silim. salma. kətibə. lovhə. 1. silmə. silim. salma. gəc
bori. 1. salma. çalma. çalım. dalma. dalım. çıtım. çıtma. satma. sapma. döğü.
örs. çırpı. çarpı. soxu. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan.
-salım (döşəmə) hər nəyin altı: yastan. yasta. asta. şaludə.
salim

salım. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. 1. kəsəlsiz, saqatsız olan.

səhhətli. 1. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. salımlı. işgilsiz.
güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. canlı. diri. 1. möhkəm. salıt. güclü. qəvi.
salğar. mətin. 1. xalis. 1. təmiz. 1. iyi. 1. doğru. gerçək.
salıma

sarıma. salcağ. salçağ. sancağ. saçağ. bəzək üçün aslanan nərsə.
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1. sarmaq. sarımaq. örmək. hörmək. bükmək. dürmək. dürgəmək. 1. sasımaq.
saçımaq. sapımaq. samımaq. qoxumaq. mütəəffin olmaq. 1. salınmaq.
salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq.
sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək.

dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. salınmaq.
salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq.
sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1. salıtmaq. sarımaq. sərimək.

salmaq. - ələ salmaq: ələ gətirmək. - ələ sərimək: dolandırmaq. alaylatmaq. alaya
qoymaq. baş başa qoymaq. 1. salmaq. salıtmaq. sarımaq. sərimək. - ələ salmaq:
ələ gətirmək. - ələ sərimək: dolandırmaq. alaylatmaq. alaya qoymaq. baş başa
qoymaq. 1. salmaq. salıtmaq. dikətmək. - səs salma. 1. salmaq. salıtmaq.

qoymaq. vəz' edmək. (qanun) keçirmək. - yasa salmaq. 1. salmaq. salıtmaq.
yazmaq. qeyd edmək. - bunuda dəfdərivə sal. 1. salmaq. salıtmaq. qoymaq.
salmaq. sorlatmaq. soratlamaq. açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət
vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə bir oyuna salınamam.
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.
- söz salmaq: 1. sözün edmək. 1. söz atmaq. sözlə sataşmaq.
- saldınsa bul, qoydunsa götür. qaçırdınsa tut.
- salıb gedmək: qoyub gedmək.
- ad salmaq: ad qoymaq.

salımı

-günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü: sabah. sapağ. savağ. ( <
sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) açılan gün. gündüz.

salımışmaq

salnışmaq. salınışlaşmaq. tutuşmaq. tutşunmaq. (dərgir olmaq). - hər gələnlə
salnışma.

salımlaşmaq

salmalaşmaq. yaxalaşmaq.

salımlaşmaq

salmaşmaq. talaşmaq. dartışmaq. tutuşmaq.
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1. sağınlı. uyumlu. yaraşqan. yaraşay. yarşaq. munasib. 1. sağınlı. qanuni.
rəsmi. 1. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. işgilsiz. güvənli.
itminanlı. yəmin. mütməin.

salımsımaq

səlinsimək. çətinliyə dözmək. burdbar olmaq.

salın

1. (sarın. savın). təkin. yapın. yanın. səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəfin. cəhətin.
canibin. səmtin. -dör çəpin açı. -dör çəpin qiblə: hardan istəsən gedməyə
ərkinsən, muxtarsan. 1. xəbərin. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız. 1.

sağır durna. dəvamlı. 1. zehn. andağ. sudar ( < tutar) yadaç. yaddaşt.
salına

tək, yalnız, bir kişi, nəfər, şəxs olaraq. - salına çıxdı yola.
- yud alına, ev salına, çox keçər(salmaq:bina edmək)
-nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya uğraşmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq.
sarlışmaq.
-nərsənin üstünə salına duvağ, kiçik örtük: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (>
sandığ). - oturacaqların salduv yırtılıb.
-salına bıraxmaq. sərmək. sərimək. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək.
saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq.
ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək.
qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev
eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

salınaq

salınağ. tək bir kişilik, nəfərlik, şəxslik. - salınağ salıq. - salınağ savurta (>
siqorta). - sağlıq siqortası: səlamətlik biməsi.

salınan

pırofitör. mənfəətçi.
-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.
-döşəmə ilə qalının arasına salınan örtük: təkəlti. təkaltı.
-yeməkdən, nərsədən arda salınan, qalan bölüm: salıt. artığ.
-salınan, bıraxılan, atılan nərsə:salındı.
-üzərinə filmi salınan səfə, yer: saran. sarna. (göstəri üçün çevrələnmiş, kadrılanmış
yer. bir olayın keçdiyi yer) .
-ağızdan salınan su: salvağ. saldağ. tüpürük.
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-malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü: palan. səmər < çəmər. (> kəmər). paltan.
-yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq,
gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.
-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək
nərsələr: sırsır. sırsıra.
-qalı ortasına salınan çəggi, nəxşə: sığdıq.
-soxa salınan yalı olmaq: hər yanı ağrımaq, əzilib tökülmək. (soxa: soxqu. soxu.
soxa. dibək. həvəng).

-nərsiyə sarılan sarıq, salınan salıq: yüğən. yükən. (hörgən. örgən).
-qapının dalına salınan işgil: təp. -təpləmək: işgilləmək.
salınanı

- salınanı görmür: qoyulananı, qılınanı, yapılanı görmür.

salınc

salış. sarınc. sarış. qapınc. qapıc. qabırqa. tapınc. tapış. dayanc. dayaş.
duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül.
səbr. səbir. qərar.

salıncaq

salıncağ. sallancaq. körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq. salıncağ çevirmək, yırqalamaq.

salıncam

sərəncam. 1. aqibət. 1. yazı. təqdir. sərnivişt.

salıncasına

uzunsovuna. uzuncasına. sürröyünə. sürrəyinə. süllöyünə.

salını

qurulu. qərar, bina, tə'biyə olmuş. - qurulu değildirki sizdə gələsiz.

salınıb

-neçə nərsənin birbirinə salınıb qarışmasından oluşan nərsə: salat. salğat. salaş.
-salınıb oturmaq: uzun oturmaq. sal oturmaq. yatarsı oturmaq.

-oyan buyana salınıb sərinmək: yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək.
dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. səndələmək.
sərgəkləmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük
sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

salınım

salnış. səğriş. səkişim. səkiş. titrəşim. nəvəsan.

salınış

salınma. qurulma. bərpayi. bərqərari.
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salnışmaq. salımışmaq. tutuşmaq. tutşunmaq. (dərgir olmaq). - hər gələnlə
salnışma.

salınq

salınğ. salxım. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( <
tapmaq. topmaq) sıxul. tapsı. təpsi. uyum. taxım. sürü. çitə. dəmət. bağa (alət
qutusu). set.

salınqı

daran. darğan. 1. nərsəni qaldırmaq üçün işlənən qalın ip. 1. məncənax.

salınqın

salınğın. salqın. aslağ. düşük. tökülək. - salqın buğları salığdan buz qaplamıdı.
(salığ: soyuğ). - bu geyim əğnində salınğın qalır: əğnindən tökülür.

salınqırmaq

salğınmaq. sallanmaq. 1. aşağı əğilmək. - yemli ağac, salınğar: aşağ əğilər. 1.

atılmaq. - ırmağın dərinlərinə (dərin yerlərinə) yekə qayalar salğındı.
salınqlamaq

salınğlamaq. 1. salqıtmaq. salqatmaq. aslatmaq. 1. sapanlamaq. daşlamaq. 1.

salxım salmaq. 1. saldamaq. satlamaq. yoldan götürmək. təmizləyib, dəf
edmək. - acımadan qarşına çıxdığın saldadı.
salınqu

salınğu. süpəng. süpəh. fəlaxən.

salınma

salınış. qurulma. bərpayi. bərqərari.

salınmaq

1. düşmək. yıxılmaq. baş göt olmaq. 1. başaşağ, şərməndə olmaq. 1. özü
üçün qurmaq. - onlar iki otağlı yapı salındılar. 1. yerləşdirilmək. 1. bir görəvə, işə
alınmaq, istixdam edilmək. 1. qoğulmaq. rədd olunmaq. - yarışdan salınan
olmadı. 1. başlamaq. - yarın işə salınmadan bir bizə uğra. 1. tutuşlu düşünüklü,
diləkli könüllü, iradəli, müsəmməm bir işə girşmək. - bir amacda doğru doğru
salınmaq üçün, o işi iyi düşünüb qavranmaq gərəkir. 1. qurulmaq. bərpa olunmaq. yeni quram qalınmış, əsgiləri atınmış. 1. asılmaq. - qızıl sırqaları qulağından
salınmışdı. 1. qırcanmaq. xuramidən. 1. qoyunmaq. alınmaq. uyqulanmaq.

bərqərar olunmaq. - sırqa salındı: asıldı. sancıldı. (# bıraxılmaq. atılmaq. - sırqa
salındı: açıldı. çıxarıldı). 1. rədd, rifuzə olmaq. 1. saldınmaq. sartınmaq.
sırtınmaq. sırıtlanmaq. istəmiyərək alınmaq, yüklənmək. təhmil olunmaq. qızımız sizə salınmayıb ki. 1. salıvanmaq. təzahür edmək. - görməsinliyə salınma.
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1. salımaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq.
sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək.

gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1.
salımaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq.
sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1. sınğmaq. batmaq.

dalmaq. dalınmaq. gömülmək. basınmaq. çökmək. oturmaq (təhnişin)
boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1. salqıymaq. salığmaq. salğınmaq.
solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. saltanmaq. şollaşmaq.

salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq.
suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. 1. salğınmaq.
yatmaq. bolsanmaq. qonaylamaq. qonlamaq. qonamaq. onaylamaq. onamaq.
danğlamaq. tutunmaq. qəbul edmək. yarınmaq. yarşınmaq. razı olmaq. -siz bu
işə özünüz yatdınızmı, ya ki yatdırdılar. 1. yayılmaq. ayılmaq. -dərgi yayıldı: süfrə
açldı.

salınmamış

-səlqiyə salınmamış. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərəsür. sürsət. törtöküntülü.
yığılıb dərilməmiş. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

salınmış

saltıq. saltuq. çaltıq. çaltuq. atılmış. bıraxılmış. ötrülmüş. (tərk edilmiş)
-yel, su ilə gətirilmiş, dağılmış, salınmış, atılmış olan:salıntı (atıntı). - salıntı
küçələri qapamış.

salıntı

1. (atıntı). gətirilmiş, göndərilmiş, qurulmuş, qoyulmuş olan nərsə. 1. (atıntı).
yel, su ilə gətirilmiş, dağılmış, salınmış, atılmış olan. 1. (atıntı). ərkəklik yarağı.
(sallaq, asılı olmaqdan bu adı almış) 1. (atıntı). küllük. zibilxana. 1. (atıntı). tör
töküntü. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. - salıntı ev eşiyi alıb gedir. 1. abadanlıq. 1.
yaşantı, yaşam yolu, biçəmi, tərzi. 1. çalıntı. sıyıntı. hərrac. 1. çalıntı. sıyıntı.
çubuğla satma. muzayidə. 1. çalıntı. sıyıntı. bitbazarı. 1. çalıntı. sıyıntı.
yağmalıq. qənimət. 1. salındı. selindi. selin gətirdiyi, saldığı nərsə. 1. salındı.
salınan, bıraxılan, atılan nərsə. 1. salındı. aslağ duran nərsə.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

- salıntı küçələri qapamış.
- salıntı ağac: sel gətirmiş odun. - salıntı salqı: verilmiş sorağ, xəbər.

salıntıq

salındıq. sığıdıq. düşdük. - çıxılmaz bir ağrıya sığıdıq: düşdük, salındıq.

salıntıqı

-nərsənin salındığı, töküldüyü, qoyulduğu, taxıldığı qab: . salğış. - qab salğış. qaşığ salğış. - ox salğış. qələm salğış.
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.
-axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ:salavan. salıvan.
çalavan. çalasal > çalasər.

salıntırma

salındırma. çatıda boyuna atılan dirək.

salıntırmaq

salındırmaq. sınğıtmaq.

salısal

salısar. tam. tüm. hər yanlı. - salısal yeri aradım, tapmadım.

salısan

- daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz (daş salsan quyuya, bulduraman
(pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa).

salısar

salısal. tam. tüm. hər yanlı. - salısal yeri aradım, tapmadım.

salısırpı

söggə. sökə. sökütüm. çalıçırpı.

salış

1. salqaş. soxuş. savaş. davaş. döğüş. çalqaş. 1. sürən. təpiş. yürüş. hicum.
həmlə. 1. çalış. çapış. çapuş. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış.
sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş.
savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba.
qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma.
dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. qoyma. atma. vəz. 1. salqış. damla.

damlama. 1. salvaş. əzl. 1. salvaş. əffv. 1. tədaxül. 1. geçikmə. geriyə qalma.
yubanma. (əqəb mandəgi). - bu gediş salışa nədən ola bilməzmi. 1. iç içə girmə. belə salış görməmişdim indiyədək. 1. çağında ödənməmə. - kiranı, borcu salışla
verməyin. 1. salım. sağın. quruş. qanun. bünyə. tə'sis. (konstitüsyon) 1. dışarı

verilən hava, nəfəs, dəm. (# soluş). (soluş: soluğ < soruq. içəri alınan hava, nəfəs,
dəm). 1. salınc. sarınc. sarış. qapınc. qapıc. qabırqa. tapınc. tapış. dayanc.
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dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam.
təhəmmül. səbr. səbir. qərar.
-salıq salış: vergiləndirmə.

salışacıq

salcaşıq. salaşıq. qiyaslı. muqayisəli (muqayiseyi) tətbiqi.

salışıqta

-salışıqda qalmaq: sallaşınmaq. salışınmaq. gecikmək. sürüncəmədə qalmaq.

salışınmaq

sallaşınmaq. salışıqda qalmaq. gecikmək. sürüncəmədə qalmaq.

salışqar

{> sələhşur (fars)}.

salışla

sarışla. qapıncla. qapıcla. tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma
dözüşlə. cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.

salışlı

sarışlı. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı. qayışlı. (qatlanma)
dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.

salışmaq

1. qoyuşmaq. başlamaq. 1. təşəbbüs, iqdam edmək. 1. savaşmaq. 1.
titrəşmək. çilkəşmək. təprəşmək. - əl salışmaq: 1. əl eləmək. 1. əl atmaq. barmaq
eləmək. 1. bərpa, icad edmək. 1. boğuşmaq. əlbəyaxa olmaq. 1. çalğaşmaq.

sağa sola əsişmək, silkəşmək. tovlaşmaq. - qolların salışa salışa çıxıb geddi. bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki gürəşçi tutuşub salışdılar.
1. salımaq. salınmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq.
sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək.

gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1.
düşünmək. 1. alısmaq (alıs: uzaq). üzüşmək. sürüşmək. sürgəşmək. (nərsədən)
zıvışmaq, qaçışmaq. ara açmaq. -onlar birbirindən sürüşürlər. -boşlu boşludan
sürüşər.

-su salışmaq: suya düşmək. sutqarmaq. sıtqarmaq. sulaşmaq.
-yenğ salışmaq: ətək sallamaq. əl qol salışmaq, sallamaq. 1. bir işdən əl çəkmək.
1. birbirinə işarə edmək.
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sarışsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız.
(qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz.
səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

salışsızlıq

sarışsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq.
qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq.
sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

salıştıran

salışdıran. fitnəçi. aşubgər.

salıştırmaq

salışdırmaq. 1. ölçütmək. qiyaslamaq. 1. yarışdırmaq. yarqışdırmaq.

sınaşdırmaq. qoşaşdırmaq. tutuşdurmaq. tutruşutmaq. sınaşdırmaq. qoşuca,
rəqabətə, rəqibliyə, musabiqiyə çəkdirtmək, verdirmək.
salıştırtmaq

salışdırtmaq. quruşdurmaq. oyaqlatmaq. qoyuşdurmaq. darağlatmaq.

daraşdırmaq. dərşitmək. dərişlətmək. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün
axşama dək çalışmamı qurmuşdum.

salıt

1. alda. soxu. vuru. sox. zərbə. dərbə. darbə. 1. soxu. suxu. sox. vuruş. təpiş.
zərbə. 1. tanqac. danğac. dəngəc. (alınmış, tutunmuş, qəbul olunmuş nərsə)
rəsm. ürf. sarqıt (keçmişdən sarılıb qalan alşıqlar). 1. vurqu. çırpı. sox. zərbə. ağır vurqu, çırpı, sox, salıt, zərbə: dağan. 1. sağlı. bərk. möhkəm. 1. doğus. rast.

dürüst. ustuvar. 1. salut. ( < salt: tək. yalın) 1. solist. 1. münzəvi. 1. səlit. söz.
sorağ. sorğa. xəbər. - səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək. 1. silət. silat. unut. vaz
keç. 1. yeməkdən, nərsədən arda salınan, qalan bölüm. artığ. 1. sabağ.
savağ. öğüt. tüşrüt. düşrüt. nəsihət. 1. sal. say. saf. düz. - sal yer. 1. salım.
salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. möhkəm. güclü. qəvi. salğar.
mətin. 1. satıq. savıq. aşrıq. aşıq. 1. satıl. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav. kəsər
aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik
tikəsi. 1. satıl. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım
salan, çaxan, çəlik tikəsi. 1. salğıt. salğut. salut. sağut. sağıt. yekə törənlərin
girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. qoşun
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səlamı. hərbi, nizami səlam. 1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ.
sorğa. xəbər). danışma. öğüt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. səbt. çapt.
- savıq salıt: soyuq üz.

salıtamaq

salıdamaq. saxıdamaq. saxıdmaq. səkidmək. səkidəmək. sallanıb qalmaq.

duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan
yarıları, tutu, larıda əldən verdi.

salıtılmaq

yalıtılmaq. yəlitilmək. sadələşdirilmək.

salıtır

bəşarət verir. xəbər verir. -bağlanan qapı, açılan qapı salıtır.

salıtma

salqıtma. yüklətmə. yükləmə. isnad edmə. nisbət vermə. birinə bağlama.
-yılxıları (heyvanları) birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi: salım. qoşun.
qoşnu.

salıtmaq

1. saldıtmaq. qanıtlamaq. saltatmaq. sabitləmək -sevgi qanıtılır. 1. saltatmaq.
sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. ayırmaq.
ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva,
izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək. 1. sanıtmaq. sarıtmaq.
sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək.

dözdürtmək. süründürmək. sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı
bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq. 1. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək.

düşündürmək. fikirlətmək. 1. savqıtmaq. savqırmaq. ayırmaq. boşamaq.
açmaq. çözmək. təcrid edmək. təfkik edmək. yaddan çıxarmaq. unutmaq.
münfəsil edmək. 1. salımaq. sarımaq. sərimək. salmaq. - ələ salmaq: ələ
gətirmək. - ələ sərimək: dolandırmaq. alaylatmaq. alaya qoymaq. baş başa qoymaq.

1. salmaq. salımaq. sarımaq. sərimək. - ələ salmaq: ələ gətirmək. - ələ sərimək:
dolandırmaq. alaylatmaq. alaya qoymaq. baş başa qoymaq. 1. salmaq. salımaq.

dikətmək. - səs salma. 1. salmaq. salımaq. qoymaq. vəz' edmək. (qanun)
keçirmək. - yasa salmaq. 1. salmaq. salımaq. yazmaq. qeyd edmək. - bunuda
dəfdərivə sal. 1. salmaq. salımaq. qoymaq. salmaq. sorlatmaq. soratlamaq.

açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız.
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- mən belə bir oyuna salınamam. 1. sasıtmaq. saçıtmaq. sapıtmaq. samıtmaq.

qoxutmaq. mütəəffin edmək. 1. səkitmək. atlatmaq. işdən çıxartmaq, salmaq.
fələc edmək. 1. döşəmək. yerləşdirmək. qoymatmaq. oxlamaq. yoxlamaq.
tərtib edmək. 1. saltatmaq. saldıtmaq. üstləmək. üsləmək. sağlamaq.
sağlatmaq. taxlamaq. taxlatmaq. çağlamaq. çağlatmaq. dağqamaq.
dağqatmaq. sabit, isbat edmək. -suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi
kəsildi.
-bir nəyi nərsə sayağına, sıyağına tutdurtmaq, salıtmaq: sıtmaq. sıyıtmaq.
sıyatmaq.
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.
- söz salmaq: 1. sözün edmək. 1. söz atmaq. sözlə sataşmaq.
- saldınsa bul, qoydunsa götür. qaçırdınsa tut.
- salıb gedmək: qoyub gedmək.
- ad salmaq: ad qoymaq.

salıv

( < salmaq: sallamaq: qılmaq. döşəmək. uyqulamaq. başarmaq. icra edmək)
qulluq. servis. xidmət.

salıva

səlivər.

salıvan

salavan. çalavan. çalasal > çalasər. 1. axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu

ağzına yerləşən çanağ. 1. yolun, su yolunun, kanalın ayrılan yeri. 1. bir qolun
(çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında qalan
bölüm. delta.
salıvanmaq

salınmaq. təzahür edmək. - görməsinliyə salınma.

salıvar

1. səlivər. səlləminə. yiyəsiz. ıssız. - səlivər mala göz tikən, alıvar (almalı) maldan
qalar. 1. səlivər. qaparuz. çay pulu. rüşvət. yasaq qazanc, yaran, yaranc,

yarac. - yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş
keçməz.

salıveriş

salvarış. əffv ediş.
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1. səlivər. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. sallayı. salayan.
salağanda. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. sallayı. salayan. salağanda. səltə. şəltə < salta. {>
səlitə (fars)}. sələy. sələyən. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd.

salıya

pərdəyə. -bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat,
tor, qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.

salız

1. xəbəriz. -ondan salız yox?. 1. salızar. ağır təprəşən. tələsməyən. əcələ

edməyən. ehmalkar.
salızar

salız. ağır təprəşən. tələsməyən. əcələ edməyən. ehmalkar.

salqa

salğa. 1. boy buxun. əndam. qamət. 1. solqa. solqı. şol. boş. gəvşək. - salqa
örkən. 1. solqa. solqı. aslaq. düşük. - salqa döşlər. 1. uzunsov. savsov. sürröy.

sürrəy. süllöy. soba. 1. salğa. əl qol, başın sallanma, titrəmə kəsəli. 1. salğa.
salav. bombardıman. bombarduman. 1. salğa. salav. sağva. alqış. yağtış.

təşviq. 1. salğa. salav. odsava. güllələmə. oxlama. tirbaran. 1. salma. səlmə. 1.
sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. sıra. seri. burlaq. birlək. dizi. nərsədən bir dövrə.
(məcmuə'. rədə. rədif. səf) 1. salağ. salğat. sürüt. sın. sin. rəmz. simbol. nişan.
əlamət. işarət. 1. salqur. salqar. töküz. tökəz. qərarqah.
salqac

1. (sarqaş. savqaş). yapşac. yanqac. təkkəc. tərəfkeş. təpşəc. təpərgəş. səpşəc.
çəpgəc. çapşağ. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş. 1. salqaş. usda.

mahir. uzman. 1. salğac. sarağac. salağac. dikinə uzanan, boylanan ağac.
qələmə. 1. salqar. sallağ. sallax. ölütçü. qıydağ. qıyac. qırğınçı. qırqıran.
qantökən. qəssab. cani. cinayətçi. qatil.
salqaç

1. salqıç > sərkeş. basağan. asav. savuz. (# yasav. yasavan) yağı. bir nərsiyə,
çətin çətin uydurub, baş əğən. 1. salqaş. sərriştə.
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1. salğaq. dağlıq. əngəbəli. yoxuş yenişli. daşlı çanqıllı. 1. salğaq. salanğ.
salğıq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış) sallaq. 1. salğaq. salanğ. salğıq. salıkmış.
(> sarkık. sarıkmış) düşük. sölpük. gəvşək. 1. salğaq. səğgil. sərgil. salğıl.
sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq. darqaşayırd. velgərd.

(pozuq. gümrah) 1. salxaq. sav. sov. ayrı. dalqı. münfəsil.
-salxaq, aslaq, solğaq : yıpar qulaq: (# sapar qulaq) .

salqalamaq

salğalamaq. 1. salağlamaq. quyruqlamaq. quyruq, quş qoymaq. ataqlamaq.

nişanlamaq. 1. sapralamaq. bolluqda ağac salmaq. tikmək. 1. sapralamaq.
sapıtmaq. aldatmaq. yahaltmaq. yaydırmaq. yayındırmaq.
salqalı

boy buxunlu. xoş əndam. qamətli.

salqallamaq

savqallamaq. boşuna çağ keçirtmək. oyalanmaq.

salqam

1. açığ hamam. 1. göl. istəxr.

salqamaq

salğamaq. 1. salağmaq. göstərmək. nişan vermək. - yol salğamaq. 1. salağmaq.

göndərmək. 1. salğatmaq. salxamaq. salxatmaq. axqırmaq. axıtmaq. yağıtmaq.
yağdırmaq. tökmək. (sərazir, cari edmək). 1. salqanmaq. sallanmaq.
salqışlamaq. boş gəzişmək, dolaşmaq. 1. saldamaq. yalqamaq. qalqamaq.

nərsəni qoğzayıb titrətmək. - əlivi salqa. 1. sallamaq. silkişmək. silkmək.
titrəşmək. titrişmək. titrəmək. 1. sallamaq. göz tikmək. əl qoymaq. - niyə buna
sallamısan. 1. sallamaq. bədləmək. gir vermək. imalə edmək. tutdurmaq. məndə olmasaydım bir başqasın tapıb sallayacaq. 1. salağmaq. salmaq.

göndərmək. - elçi, carçı salmaq. - pulu kim üsdə salğadın. (kim üsdə: kim ilə. kim
aralı. kimin təriqiylə). 1. salamaq. salatmaq. salqılatmaq. sorağlatmaq.

sorğalatmaq. xəbər vermək. 1. silkəmək. sallamaq. 1. sallamaq. silkəmək.
silkələmək.
salqan

1. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit. baş düğün. çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan

düğün. 1. üzü aşağı yol, kimsə, nərsə. 1. salxan. böyük xan. xaqan.
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- gecə qalqanar, günüz salqanar. (salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq.
salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti).

salqancamaq

salğancamaq. düzənləmək. toplamaq. bitirmək. sərəncamlamaq.

salqanmaq

1. salxanmaq. salğınmaq. qayqanmaq. şumlamaq. 1. salğanmaq. salanmaq.

salqılanmaq. sorağlanmaq. sorğalanmaq. xəbər verilmək. 1. salqamaq.
sallanmaq. salqışlamaq. boş gəzişmək, dolaşmaq. 1. salğanmaq. salanğlamaq.
salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq). sallanmaq. 1. salğanmaq. salanğlamaq.
salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq). aslanmaq. 1. salğanmaq. (əsrilmək. sərilmək.
səkilmək. sallanmaq). sərgək. sərgərdan. avara. 1. salğanmaq. (əsrilmək.
sərilmək. səkilmək. sallanmaq). sərgək. sağa sola sallanan. 1. salğanmaq.

(əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq). sərgək. əsrgək. əsrik. kefli. 1.
salğanmaq. sallanmaq. silkənmək. silkələnmək. 1. salğanmaq. salxmaq.
salxanmaq. salqmaq. salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq. - gecə qalxar,
günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti) . 1.
salğanmaq. sallanmaq. səksənmək. silkinmək. silkənmək. titrəmək.

salqantı

salğantı. sallantı. uzantı. quyruq.

salqantırılmaq salğandırılmaq. salqılandırılmaq. salandırılmaq. sorağlandırılmaq.
sorğalandırılmaq. xəbər verdirilmək.
salqantırmaq

salğandırmaq. salandırmaq. salqılandırmaq. sorağlandırmaq. sorğalandırmaq.

xəbər verdirmək.
salqar

sağlar. 1. salur (> salar (fars)}. saldatların başqanı. 1. salur (> salar (fars)}.

ustaca, iyi qılıc salan, çalan. 1. ovsar. yüyən. noxda. cilov. qənaət. (qayda. usul.
idarə). - özüvə güman, salğarlı dolan. 1. böyük, yüksək çatılı ambar. sarpın.

sarpun. hanqar. 1. başdam. çatı qat. balaxana. 1. sallağ. sallax. salqac. ölütçü.
qıydağ. qıyac. qırğınçı. qırqıran. qantökən. qəssab. cani. cinayətçi. qatil. 1.
sarqar (q <> d) sərdar. sərgər. 1. salvar. salva. > sərv. sorvaz. uca. uzun. salva boylum. 1. salvar. > salar. böyük. yekə. güclü. 1. salvar. > salar. başxan.
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böyük başçı. 1. böyük. yekə. güclü. 1. salar. sallar. (saldıran) iyid. şüca'. 1.
salar. sallar. uca boy. 1. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım.

möhkəm. salıt. güclü. qəvi. mətin. 1. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır.
qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa.
qoyac. qoytac. quyac. quytac. mətin. 1. salqur. salqa. töküz. tökəz. qərarqah.
- gecə qalxar, günüz salxar. (salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq.
sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti).

salqara

çilqara. kora fəhim. ussuz. sağınsız. sanağsız. düşüncəsiz.

salqarı

salğarı. yalğarı. sümsük. -salğarı gəzən it kimi yaşın sürmə.

salqarlamaq

salğarlamaq. salvarlamaq. sorvazlamaq. - salva (səlv) kimi sorvazlanmış bir qız
uşağı.

salqarlıq

salğarlıq. 1. qurumluluq. qoyaclıq. qoytaclıq. quyaclıq. quytaclıq. mətanət.

mətinlik. 1. qurumluluq. ağırbaşlıq.
salqarsız

salğarsız. saçrıc. saçrac. dağsavur. dağsavurçu. hörənsiz. örənsiz.

qanıqmayan. korsutan. qənaət edməyən. müsrif. israfkar.
salqasal

salbasal. duranğ. parayapay. tuş. tuşuş. məadil. maadil. musavi.

salqasalmaq

salbasalmaq. parayapaylaşmaq. 1. bəsə bəs edmək.

salqaş

salğaş. 1. salqaç. sərriştə. 1. salqac. usda. mahir. uzman. 1. işarət. işarə edmə.
- salğaşdığım səfədə belə yazılmış. 1. titrəş. təprəm. - iti salğaş keçirmiş. 1.

havada olan nərsəni göstərmək. 1. dirijorluq edmə. 1. salış. soxuş. savaş.
davaş. döğüş. çalqaş.
salqaşmaq

salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək. 1. sərpilmək. seygəşmək. seyrəlmək. ara

vermək. dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1. (gərgin, qızqın nərsə)
qoyquşmaq. seyxaşmaq. sikitləşmək.
salqat

1. salğat. iki qat arasında qoyulan aralıq. - dam salğatında qular yuva qurub. 1.
salğat. nişan. - salğat vermək: nişan vermək: . - doğru adresi sizə mən salğat
verdim. - siz adresin mənə salğat verin, özüm gedərəm. 1. salsat > sat. (sal: tək)
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(tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə)
sərxət. ünvan. titr. 1. salsat > sat. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan,
çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) qapıların üzərinə sanalı (şumarəli)

bölük. pilak. kaşı. 1. salsat > sat. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan,
çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) kətibə. lovhə. 1. salsat > sat. (sal: tək)

(tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə)
tablo. 1. salbat. üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı. 1.
salbat. daş döşənmiş yer. 1. salğat. salat. salaş. neçə nərsənin birbirinə salınıb

qarışmasından oluşan nərsə. 1. salğat. salat. salaş. qarışıq. qarma. alaşım.
mürəkkəb. 1. salğat. salat. salaş. təkib. 1. salğat. salat. salaş. göy gövərəntidən
düzələn soyuğ yemək. 1. salağ. salğa. sürüt. sın. sin. rəmz. simbol. nişan.
əlamət. işarət.
salqatınmaq

sıyrınmaq. səqqətinmək. bıqqınmaq. tənginmək. yorulmaq.

salqatmaq

1. saltatmaq. > şellikləmək. salatmaq. atlatmaq. atşamaq. 1. sallamaq. asmaq.
1. sallamaq. salsallamaq. salsatlamaq. salsatmaq. asılı, məəttəl qoymaq.
yubatmaq. damıtmaq. 1. sallamaq. uzatmaq. usratmaq. artırmaq. 1. sallamaq.
saldırmaq. qoturmaq. qotarmaq. təcavüz edmək. 1. salğatmaq. salğamaq.
salxamaq. salxatmaq. axqırmaq. axıtmaq. yağıtmaq. yağdırmaq. tökmək.

(sərazir, cari edmək) 1. salınğlamaq. salqıtmaq. aslatmaq. 1. salxatmaq.
solxatmaq. yiprətmək. yıpratmaq. (# sapartmaq: şaxlatmaq)
(sapar qulaq (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .

salqay

salğay. sarğay. salğayı. sarğayı. (bərnaməriz, bərnaməqozar) .

salqayı

salğayı. sarğayı. salğay. sarğay. (bərnaməriz, bərnaməqozar) .

salqeç

salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt) 1. birinin saldığı, savdığı,

keçirdiyi olaylar. 1. bu olayların yazışı. 1. yaşlıq. biyoqrafi. (zindəgi naəm) .
salqeçit

salgeçit. salgeç. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt) 1. birinin saldığı, savdığı,

keçirdiyi olaylar. 1. bu olayların yazışı. 1. yaşlıq. biyoqrafi. (zindəgi naəm) .
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1. rədd edmə. dal vurma. 1. tərs təpgi. 1. boşluq. 1. sərt, tün araq, çaxır, içgi.
çözəlti. 1. özsu. covhər. üsarə. (meyvə suyu) 1. şərbət. 1. boşaltma. qoğma.
təxliyə. 1. dışqı. 1. axma. tərəşşüh. təravüş. 1. atığ. atış. coşu. zovq. şovq. 1.
salığ. iz. işarə. əlamət. nişan. - bu salqını tutub gedin. - salqı verilən yerə geddi,
heç nə tapammadı. 1. salığ. adres. - salqısız kağaz çatmadı yerinə. 1. salığ. sorağ.

cəvab. - bu salqıya dözənmədi. - çalqı salqı: çalış salış: sorqu sovağ. sorsal. sual
cəvab. 1. salığ. tanığ. şahid. - salığız kimdir. - salığsız yarqıc: şahidsiz, gizli

mahakimə. 1. salığ. qərar. 1. səlqi. səlqə. nərsələrin salma, qoyma, düzmə
sayağı. 1. təcavüz. basqı. həmlə. zülm. 1. tərəşşüh. - salqılı bezlər. - ağılı
salqılar. 1. tərəşşüh. dəf'. 1. selen. səs. sav. sorağ. xəbər. bilgi. 1. salığ.

saxlaq. saxlat. saxlanıq. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. sarnıc. sarınc. sarış. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit.
yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq.
yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
salqıc

1. dirijorluq çubuğu. 1. düsdaq.

salqıç

salqaç. > sərkeş. basağan. asav. savuz. (# yasav. yasavan) yağı. bir nərsiyə,

çətin çətin uydurub, baş əğən.
salqıq

1. salğıq. salanğ. salğaq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış). 1. salğıq. salanğ.
salğaq. salıkmış. sallaq. 1. salğıq. salanğ. salğaq. salıkmış. düşük. sölpük.

gəvşək. 1. salxıq. saxmış. sölpük. sölpə. solpuq. solpa. salpıq. salpa. sallaq.
dursuz. durunsuz. durumsuz. durutsuz. gəvşək. sürnük. bitgin. halsız. misgin.
(təmbəl).
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salğıl. səğgil. sərgil. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq.
salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) .

salqılamaq

salqılamaq. səğgilləmək. sərgilləmək. 1. sələğləmək. umsuz yumsuz, boşuna

gəzişmək. 1. sandıramaq. sayığlamaq. səfehləmək. yavalamaq. həzyan
söyləmək.
salqılanmaq

1. salanmaq. salğanmaq. sorağlanmaq. sorğalanmaq. xəbər verilmək. 1.
salığlanmaq. qanıtlanmaq. dəlillənmək. dəlil gətirmək. sənəd, güvah gətirmək.

istinad edmək. -siz hançı tapıya salqılanırsız.
salqılantırılmaq salqılandırılmaq. salğandırılmaq. salandırılmaq. sorağlandırılmaq.
sorğalandırılmaq. xəbər verdirilmək.
salqılantırmaq salqılandırmaq. salandırmaq. salğandırmaq. sorağlandırmaq. sorğalandırmaq.
xəbər verdirmək.
salqılaşmaq

1. salığlaşmaq. sözləşmək. qərarlaşmaq 1. savlaşmaq. söyləşmək.
sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək.

salqılatmaq

sorağlatmaq. sorğalatmaq. salamaq. salatmaq. salğamaq. xəbər vermək.

salqılı

salıqlı. səlqəli. düzürü. düzrü. mürəttəb. tərtibli.

salqılıq

solquluq. susluq. susdalıq. savsalıq. sallaq. sovsalıq. cansızlıq.

salqım

1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. kəsəlsiz, saqatsız olan.
səhhətli. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. ayıbsız.
qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım.
salım. salim. sağ. salımlı. işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. salğım
> sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. canlı. diri. 1. salğım > sağlam.
sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. möhkəm. salıt. güclü. qəvi. salğar. mətin. 1.
salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. xalis. 1. salğım > sağlam.
sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. təmiz. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım.
salım. salim. sağ. iyi. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ.

doğru. gerçək. 1. salkım. akasya. 1. salxım. salğım. (sallancağ. sallacağ. sallanaq.
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sallanıq. salma saçağ. salığ) aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə. 1. salğım.

yanğım. yalğım. yanğım. qaraltı. sərab. yanıltıcı görüntü. xiyal. vəhm. - salğım
olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal görünmək - salğım
atmaq: qaraltı, xəyal görülmək. - salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq: boş yerə
düşünmək. boşuna xiyal qurmaq. salğımalamaq: yalğım, xəyal görünmək. - onun
gülüşü tüm gecə salğımalandı. 1. salxım. salqum. 1. salxım. salınğ. tapqır.

tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul.
tapsı. təpsi. uyum. taxım. sürü. çitə. dəmət. bağa (alət qutusu). set.
-salxım salmaq: salınğlamaq.
-salxım biçimində tikmək: saçaqlamaq.
-salxım saçaq: sal sal. yırtıq pırtıq. - əğnində sal sal köynəyi varıdır.
-salxım saçağ: sallam saçaq. sallam sağçaq. hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi
olan.

-üzük üzük, dənər dənər olan, salxım üzrə birişən asma yemişi: üzüm.
-salxım salxım. topa topa. topar topar. topaz topaz. topaq topaq. yapız yapız. qapız
qapız. -damdan buz yapız yapız sallanır. -bu il yemişlər yapız yapız gətirib durur.

salqıma

- salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal
qurmaq.

salqımaq

1. salğımaq. solğumaq. soluğmaq. silgimək. axsamaq. asğamaq. azalmaq.
kəmilmək. - işlərimiz silgiyib. 1. salkımaq. salıkmaq. (> sarkmaq). salanğlamaq.
salğanmaq. 1. sallanmaq. 1. aslanmaq.

salqımalamaq

salğımalamaq. yalğım, xəyal görünmək.

salqımı

- gürdək üzüm salxımı. (gurdak: gürdək: hər nəyin irisi, yekəsi).

salqımqara

çiğər kəsəllərindən.

salqımtaş

salxımdaş. istalaktik.

salqın

1. sərgin. yatar durumda olan. kəsəl. xəsdə. (# dərgin. dirgin: asağsağlam) . 1.
geniş. enli. engin. açıq. - salqın yer: genişlik. açıq yer. yasdanaq. düzəngah. 1.
böyük. yekə. 1. salığ. salğun. sınlı. sınığ. sinik. sinli. qanıqlı. gözü tox. qane'. -
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zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur. 1. sarqın. yoluxucu xəstəlik. yapışqan.

yoluğqan. yoluşqan. 1. sakin. huzurlu. - salqın sayqın: gözəl bol. bolluq açıqlıq.
şən huzurlu. - salqın kişi: aram adam. 1. meydan. - sala salqın :yekə salqın: yekə
meydan. - salqın yeriş: dinc sürüş, gediş. 1. salğın. salığın. salığca. yalığın.

yalğın. yalığca. sadiqanə. sadiqcə. 1. salınğın. aslağ. düşük. - salqın buğları
salığdan buz qaplamıdı. (salığ: soyuğ). - bu geyim əğnində salınğın qalır: əğnindən
tökülür.
-saya salqın: sala salqın. kölgəli sərin.
-salqın sürün: soyuq soyğun: soyuğ aclıq.

salqınçı

salğınçı. 1. soğquntu. soyğuntu. arapozan. aranı birbirinə salan, birbirindən

soğudan, açan. 1. yolkəsən. 1. mütəcaviz. 1. ərazili ovbaş. 1. çalğunçu. oğru.
salqınlatmaq

1. toxdatmaq. sinğitmək. sinitmək. sınğıtmaq. sınıtmaq. istirahət vermək. 1.
dışarlamaq. boşatmaq. ixrac edmək.

salqınmaq

salğınmaq. 1. axınmaq. yağınmaq. əğilmək. 1. səlginmək. seyginmək.

aralanmaq. 1. solqunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqışmaq. solquşmaq.
sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq.
düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq.
soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. 1. toxdanmaq. sinğinmək. sininmək.
sınğınmaq. sınınmaq. istirahət edmək. - çox yorqunsuz, bir az salqının. 1.
salqıymaq. salığmaq. salınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq.
sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq.
düşgünmək. 1. sarğınmaq1. salxanmaq. salxmaq. salqmaq. salqanmaq.
sallanmaq. salığmaq. salnığmaq. - gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar,
günüz salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti) . 1. silkənmək. silpənmək. səlpənmək.
səlgənmək. salpınmaq. nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq,

savınmaq, atlanmaq. 1. silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək.
salpınmaq. (sağa sola, alta üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək.
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1. saxlanmaq. durmaq. gözləmək. bəkləmək. - gedmə saxlan gözəlim. 1.
salğınmaq. salxanmaq. qayqanmaq. şumlamaq. 1. salğınmaq. salınqırmaq.
sallanmaq. aşağı əğilmək. - yemli ağac, salınğar: aşağ əğilər. 1. salğınmaq.
salınqırmaq. sallanmaq. atılmaq. - ırmağın dərinlərinə (dərin yerlərinə) yekə qayalar
salğındı. 1. sozqalmaq. solqunmaq. sustalmaq. 1. mumrulmaq. mum kimi

olmaq. yumşanmaq. açılmaq. (#yumrulmaq: yığılmaq. bərkinmək. qarqınmaq.
qatqınmaq). 1. salınmaq. yatmaq. bolsanmaq. qonaylamaq. qonlamaq.

qonamaq. onaylamaq. onamaq. danğlamaq. tutunmaq. qəbul edmək.
yarınmaq. yarşınmaq. razı olmaq. -siz bu işə özünüz yatdınızmı, ya ki yatdırdılar.
1. girəklinmək. tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək.
qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. ucqanmaq.
salqıntap

uyuşumcu. uyşumcu. qolayçı. qolayçıl. qolayçıq. qolayımçı. qolayıqçı. təmbəl.
rahət tələb.

salqıntı

salğıntı. salxıntı. soyuğluq. sərinlik. - iki istəkli arasında salğıntı salmaq.

salqıramaq

salğıramaq. saltıramaq. yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək.

dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana
salınıb sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi:
əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

salqış

salğış. 1. məzəmmət. təqbih. (alqış: yalqış: təhniyət) 1. nərsənin salındığı,

töküldüyü, qoyulduğu, taxıldığı qab. - qab salğış. - qaşığ salğış. - ox salğış.
qələm salğış. 1. salış. damla. damlama. 1. damızlıq. qənaət.

salqışlamaq

salqamaq. salqanmaq. sallanmaq. boş gəzişmək, dolaşmaq.

salqışmaq

solquşmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. sovlaşmaq.
soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.
salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq.
solğunmaq.
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1. salqız. vergi. - salqıt töləmək: ödəmək. - salqıt salmaq: maliyat qoymaq. 1.
salqız. qalın. səp. sap. sapsat. cehiz. - savçılar qızın salqıtın sorarlar. 1. saltıq. >
şellik 1. salğıt. salıt. salğut. salut. sağut. sağıt. yekə törənlərin girişində yaylım
(dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. qoşun səlamı. hərbi,

nizami səlam. 1. sarqıt. sırqıt. nərsədən qalan artıq. 1. sarqıt. sırqıt. tikə.
parça. luqmə. cürə'. 1. sırış. sırğış. yolqut. yürgüt. uslub. yol. biçəm. rəviş.
şivə. tərz. -kəsəldən qorunmağın ən qolay sırğışı arassaçılığdır. 1. yolqut. yürgüt.
görgü. yarıt. ədəb. tərbiyə. 1. yolqut. yürgüt. sırış. sırğış. uslub. yol. biçəm.
rəviş. şivə. tərz. -kəsəldən qorunmağın ən qolay sırğışı arassaçılığdır.
salqit

salkit. səlkit. salqan. çalgit. çəlgit. baş düğün. çadırın tikələrin təpədə yığıb

bağlayan düğün.
salqıtış

salqıtma. göndərmə. göndəriş. boşatış. ixrac. təxliyə. tərxis.

salqıtma

1. salıtma. yüklətmə. yükləmə. isnad edmə. nisbət vermə. birinə bağlama. 1.
salqıtış. göndərmə. göndəriş. boşatış. ixrac. təxliyə. tərxis.

salqıtmaq

1. silkələtmək. səlgələtmək. 1. damıtmaq. damlatmaq. 1. saxlamaq. gözləmək.
- uzun sürə saxlamadı. 1. salınğlamaq. salqatmaq. aslatmaq. 1. səlgələtmək.
silkələtmək. 1. silkələtmək. səlgələtmək. 1. salğıtmaq. sapıtmaq. salpıtmaq.

təprətmək. - quyruğun sapıtğan at.
salqıymaq

salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq.
sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq.
düşgünmək.
salqız

salqıt. 1. vergi. - salqıt töləmək: ödəmək. - salqıt salmaq: maliyat qoymaq. 1.

qalın. səp. sap. sapsat. cehiz. - savçılar qızın salqıtın sorarlar.
salqmaq

salxmaq. salxanmaq. salqanmaq. salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq. gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti).

salqon

salğon. salon. sal. hal. hol. böyük qanalqa.
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salqova

salkova. saltava < sərdaba > sərdabə. yeraltı otaq, kovaq.

salquc

salğuc. saplı nərsənin sap girən bölümü.

salquc

yataq. təxtxab.

salqum

salxım.

salqun

salğun. salığ. salğın. sınlı. sınığ. sinik. sinli. qanıqlı. gözü tox. qane'. zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur.

salqunc

salğunc. saplığı yerində bərkitmək üçün üzərindən keçrilən dəmir həlqə.

salqur

salqar. salqa. töküz. tökəz. qərarqah.

salqut

1. salğut. salut. salğıt. salıt. sağut. sağıt. yekə törənlərin girişində yaylım
(dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. qoşun səlamı. hərbi,

nizami səlam. 1. salmıq. ağırbaş. mətin. səlabətli.
salqut

salğut. ağruq. əsasi. bünyadi. (səngin) (giran. vəzin. səqil). - salğut sənaye':
səngin sənaye'.

salqutluq

salmığlıq. ağırbaşlıq. səlabət.

sallab

salvac. salvaz. 1. sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə. 1. dəllal.

vasitə. 1. (gəzəgən) qulluqçu, servisçi, xidmətçi .
sallac

salça. salac. salaş. 1. neçə nərsədən yapılmış nərsə. 1. daluq. dalıq. məxlut.
-sallac çallac: sallaş çallaş. çırıl çılpağ.

sallacaq

sallacağ. sallancağ. sallanaq. sallanıq. salma saçağ. salığ. (salxım. salğım.
aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə).

sallacır

salcıra. salsıra. sallağ. hövsələsiz. heç bir nəsədə dirəmiyən, dayamıyan.

sallacıramaq

sallanmaq. salsıramaq. 1. yapığınmaq. hövsələsizlik, təmbəllik, gəvşəklik

edmək. 1. üzün turşatıb durmaq.
sallaq

1. (üz) yumuq. tutuq. burşuq. 1. qayqan, şum yer. 1. üz aşağı. eniş. - arabanı
sallağa salmaq. 1. sallağ. subay. evlənməmiş. mücərrəd. - sallağ gəzmək. 1.
sallağ. havada. - olum sallağ, durum sallağ, boğum (ölüm) sallağ. 1. sallağ.
sallacır. salcıra. salsıra. hövsələsiz. heç bir nəsədə dirəmiyən, dayamıyan. 1.

salanğ. salğıq. salğaq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış). 1. sallağ. salbar. üzü

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

aşağı duran. - salbar buğlu. 1. sallağ. salbar. avara. asalaq. 1. sallağ. sallax.
salqar. salqac. ölütçü. qıydağ. qıyac. qırğınçı. qırqıran. qantökən. qəssab.

cani. cinayətçi. qatil. 1. salpan. - salpan qulaq: uzun, sallaq qulaq. - salpan baş:
uzun, sivri kəllə. 1. salqılıq. solquluq. susluq. susdalıq. savsalıq. sovsalıq.

cansızlıq. 1. sölpük. sölpə. solpuq. solpa. salpıq. salpa. salxıq. saxmış. dursuz.
durunsuz. durumsuz. durutsuz. gəvşək. sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl).
-sallağ əğinli: sürümsüz. siyimsiz. boybuxunsuz. boybuxunu düz olmayan. çapasız.
saxasız. görkəmsiz. qədd qamətsiz. -sürümsüz olan paltar əynindən tökülər.
- uzun, sallaq qulaq:salpan qulaq. (salpan:sallaq).
-yaşalanmış kimsənin yaraqının sallağ durumu: salaq.
- sallağ sallağ. salğa salğa. salağ salağ. titrə titrə.
-uzun, sallaq ətək: salça. şəltə. yalbıc. yalbiçək.
-dəridə oluşan sallaq şişlər:salpa.

- turşamış, büzük, sallaq üz, qiyafə: sıxıq üz. (sıxıq: boğuq).
-qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü: sırqalıq. asqalıq.
-gənəbol, sallağ duran geyim: salvırağan geyim. (salvıramaq: sallanmaq).
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.
-salığ sallağ: salığ sullağ. salığ sulxaq. sövələk. ( < soluq. savıq. sovuq. salıq).
solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü.

-əğri sallaq: tısmalağ. -tısmalağ durma, düz dur.
sallaqlıq

sallağlıq. salvıraş.

sallam

-sallam saçaq: sallam sağçaq: salxım saçağ. hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi
olan.
- sallam saçaq geyim: açığ saçığ geyim.

sallama

1. asalağ, sarğaq bər bəzəkli olan. - sallama don. - sallama toqqa. - sallama
qayış. 1. dallama. qabırqaların altına düzülən əğrik atmalar, ağaclar. (qabırqa:

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

dama sərilən saxsı tikələri). - bu evin çatısın örtməyə yüzdən çox sallama gərəkdir. damın sallamasının biri qırılıb. 1. uzun sopa, dəğənək. - hərsi əlinə bir sallama alıb
alma ağaclarının canına düşdülər. 1. incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb,

boyundan sallanan boyun bağ. sinəriz. 1. asqı. 1. çıpba. çırpba. 1. salman.
salman toxmaq. güpsə. güpsük. uzunsov, yoğun, ağır toxmaq çeşiti. (paltar
yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir) 1. (idman) dəmbil. 1. oyun (rəqs)

havası. 1. sırmalı, sırılı geyim, parça. 1. xaş. kəllə paça yeməyi. 1. xaşlanmış,
pişib açılmış yemək. 1. saldırma. saltur. satur. saluc. çaçur. salma. böyük, ənli,
ucu əğri piçağ. 1. sollama. özbaşına. özbaşdağ. 1. sollama. sərgərdan. avara.
-sallama sapan: rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı.
- sallama quşaq: ucları açığ qalıb sallan kəmər çeşiti.

sallamaq

1. ( saltamaq: nərsəni atmaq) sillə vurmaq, atmaq. siltəmək. 1. bıraxmaq. 1.
endirmək. düşürmək. düşlətmək. 1. döşəmək. 1. salğamaq. silkişmək. silkmək.
titrəşmək. titrişmək. titrəmək. 1. salğamaq. göz tikmək. əl qoymaq. - niyə buna
sallamısan. 1. salğamaq. bədləmək. gir vermək. imalə edmək. tutdurmaq. məndə olmasaydım bir başqasın tapıb sallayacaq. 1. sallanmaq. oynamaq. rəqs

edmək. 1. sallatmaq. sarkıtmaq. sarqıtmaq. sosurtmaq. təhdid edmək. müşrif
edmək. 1. sallatmaq. asmaq. e'dam edmək. 1. salmaq. saşmaq. sancmaq.
qoşmaq. bədləmək. yanşatmaq. vəsl, nəsb edmək. (sürgücütmək. sürükcütmək.
həmrah edmək). 1. salqatmaq. asmaq. 1. salqatmaq. salsallamaq. salsatlamaq.

salsatmaq. asılı, məəttəl qoymaq. yubatmaq. damıtmaq. 1. salqatmaq.
uzatmaq. usratmaq. artırmaq. 1. salqatmaq. saldırmaq. qoturmaq. qotarmaq.
təcavüz edmək. 1. uzatmaq. dirənmək. israr edmək. 1. uzatmaq. gərəksiz yerə
uzatmaq. 1. uzatmaq. yubatmaq. məəttəl, mə’ttəl edmək. 1. salbamaq.
sambamaq. samlamaq. oynatmaq. - hər nə dededim salbadı başın. 1. salbamaq.
sambamaq. samlamaq. salvaylamaq. tullamaq. 1. salbamaq. sambamaq.
samlamaq. əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək. 1.
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salbamaq. sambamaq. samlamaq. bilsənmək. yoxlamaq. sorumaq. 1.

salbantamaq. 1. salmaq. qılmaq. döşəmək. uyqulamaq. başarmaq. icra edmək.
1. salğamaq. silkəmək. silkələmək. 1. silkəmək. salqamaq. 1. sirkələmək.
salcalamaq. 1. sapmaq. sapımaq. sapıtmaq. vurmaq. atmaq. - qara (böhtan)
sapma onun işidir. 1. salmaq. təkürmək. dəğürmək. dəğirmək. yetirmək. -məndən
atava salam dəğür. -söz təkürmək: peyğam yetirmək. 1. salpamaq. salpalamaq.

salsılamaq. səndələtmək. yalpələmək. yalpalamaq. titrətmək.
-qaş qabağ sallamaq: üzün asmaq. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq.
sortdurmaq. sotdurmaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.
-üzgöz sallamaq: somutmaq. tomutmaq. sumutmaq. büzütmək. küsgünmək.
- üz sallamaq: hirslənmək. üz turşatmaq. utanıb yerə baxmaq. - ayağ sallayıb
gedmək: boşuna, yarasız gedmək. - baş sallamaq: başı tovlamaq.

- əl sallamaq: əl salmaq: əl eləmək.
-quyruq sallamaq: 1. yaltaqlanmaq. 1. quyruq uzatmaq. qəmiş qoymaq. dəxalət
edmək.
- əl çəkmək, sallamaq:əl silkəmək. qol silkəmək.
- qol saltamaq, sallamaq: 1. əl edəmək, eləmək. 1. əl çəkmək. sərf nəzər edmək.

-dilin çıxarıb sallamaq, oynatmaq: yalsamaq.
-yük, nərsə sallamaq üçün işlənən arac: yüküc. -təndirə yüküclə qazan aslar.
-ətək sallamaq: yenğ salışmaq. əl qol salışmaq, sallamaq. 1. bir işdən əl çəkmək.
1. birbirinə işarə edmək.

sallan

- ucları açığ qalıb sallan kəmər çeşiti: sallama quşaq.

sallana

- sallana sallana: saldır suldur.

sallanaq

sallanıq. sallancağ. sallacağ. salma saçağ. salığ. (salxım. salğım. aslağ. asılı. hər
bir sallanan nərsə).

sallanan

1. səkingən. səkgən. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. titirən.
çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən.
saqqal. sələv. sələğ. salağ. 1. sarsaq. salsaq. titrek. əsnək. lərzan. 1. sarqılan.
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qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. soxulqan. soxulcan.
soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq. atılqan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq. yalpalaq.
yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum. bulcum.
(soxul. soxdum. salcan. fizul).
-bir nədən sallanan nərsələr: sarcıq. saçaq.
-hər bir sallanan nərsə: salxım. salğım. (sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq.
salma saçağ. salığ) aslağ. asılı.
- əğindən çiğindən, ətəkdən asılıb sallanan qırmalar: sarvan
-sağa sola sallanan: sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq.
salğanmaq).
-sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə: salvac. salvaz. sallab.
-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama.
sinəriz.
-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ
bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.
-nərsədən sallanan uzun şırıq: salma. - salma don.

sallancaq

1. salıncağ. körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq. - salıncağ
çevirmək, yırqalamaq. 1. kuf. 1. sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq. salma

saçağ. salığ. (salxım. salğım. aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə).
sallanıb

-sallanıb durmaq: salbarmaq. - salbar buğlu.
-sallanıb qalmaq: saxıdamaq. saxıdmaq. səkidmək. səkidəmək. salıdamaq.
duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan
yarıları, tutu, larıda əldən verdi.

sallanıq

sallanaq. sallancağ. sallacağ. salma saçağ. salığ. (salxım. salğım. aslağ. asılı.
hər bir sallanan nərsə).

sallanılan

-nərsənin yanlarına, ətəyinə artırılmış, sallanılan şırıq, nərsə: yanlığ. (yanlığıq:
yanlığ olan). -yanlığıq don, geyim, tuman gündəmdədi).

sallanış

astayış. asışlama. astalama. astanış. yasanış. yastayış. susayış. suysayış.
susanma. suysanma. yavaşlama.
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1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. salğanmaq). sərgək. 1. sərgərdan. avara. 1.
sağa sola sallanan. 1. əsrgək. əsrik. kefli. 1. salğanmaq. silkənmək.
silkələnmək. 1. salxmaq. salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq.
salığmaq. salnığmaq. - gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz
salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti) . 1. salvanmaq. sellənmək. selvənmək.
səllənmək. selvənmək. ağırca, guruna axınmaq. 1. silkinişmək. ırqanmaq.

yırqanmaq. çalxanmaq. oynamaq. 1. titrəmək. titrəşmək. saçqınmaq.
saçıramaq. sıçqınmaq. - ürəyim saçqındı. 1. asılı durmaq. asılmaq. 1. atılıb
düşmək. 1. oynamaq. dans edmək. 1. sallacıramaq. salsıramaq. yapığınmaq.
hövsələsizlik, təmbəllik, gəvşəklik edmək. 1. sallacıramaq. salsıramaq. üzün
turşatıb durmaq. 1. sallamaq. oynamaq. rəqs edmək. 1. sınğmaq. 1. aşağı
düşmək, enmək, əğilmək. yatmaq. çökmək. 1. dəğərdən, dəğişdən, qiymətdən
düşmək. azalmaq. 1. sarğmaq. axmaq. süzmək. - yer altı sallanan sular. 1.
titrəmək. - yel altında, yapraqlar sallanırdı. 1. bel vermək. bükülmək. - qala
duvarları sallanmadan ayaqda durar. - dağ başında bitən çinar, sallanmadan durur
durar. 1. salanğlamaq. salğanmaq. salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq). 1.
salınqırmaq. salğınmaq. aşağı əğilmək. - yemli ağac, salınğar: aşağ əğilər. 1.
salınqırmaq. salğınmaq. atılmaq. - ırmağın dərinlərinə (dərin yerlərinə) yekə qayalar
salğındı. 1. salqamaq. salqanmaq. salqışlamaq. boş gəzişmək, dolaşmaq. 1.
sarsınmaq. salsınmaq. yorulmaq. bıqqınmaq. sovlanmaq. soğlanmaq.

sustalmaq. 1. asılmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı,
sadiq qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb
bulmağa çalışmaq. sinicləşmək. 1. salğanmaq. səksənmək. silkinmək.
silkənmək. titrəmək. 1. salvıramaq. - salvırağan geyim: gənəbol, sallağ duran
geyim. 1. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. titrəmək.

dəbərcənəmək. sağa sola yollanmaq. - yel vurub yapraqla sərğildəyir. 1.
salpanmaq. salpalanmaq. salsılmaq. yalpalanmaq. yelpələnmək. titrəmək.
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səndələnmək.
-aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək: sərinmək.
pərsələmək.

-boşluqdan, şolluqdan axası olmaq, sallanmaq: tökülmək. töklüşmək. -paltarı
əğnindən töklüşür.

sallantı

1. eniş çıxış. 1. salğantı. uzantı. quyruq.

sallantırtmaq

sallandırtmaq. sallatmaq. səksəndirtmək. səksətmək. önəmli atılımlar, iqdamlar

qaldırtmaq, qıldırtmaq.
sallar

salar. salğar. 1. (saldıran) iyid. şüca'. 1. uca boy.

sallaş

-sallaş çallaş: sallac çallac. çırıl çılpağ.

sallaşınmaq

salışınmaq. salışıqda qalmaq. gecikmək. sürüncəmədə qalmaq.

sallaşmaq

1. arası dəğmək. düz gəlməmək. - niyə dosdunla sallaşdın. 1. çağlanmaq.
çağlınmaq. çağırlanmaq. gövdələnmək. yapılanmaq. 1. çağlanmaq. çağlınmaq.

çəkirlənmək. dartınmaq. ağırlanmaq. 1. çağlanmaq. çağlınmaq. gərginləşmək.
1. çağlanmaq. çağlınmaq. çallanmaq. yellənmək. 1. salraşmaq. salrışmaq.
sarlışmaq. nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya uğraşmaq. 1. salraşmaq.
salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq. sataşmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl

itişmək, ataşmaq. 1. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. singirlətmək. muzahimət
vermək.
sallatmaq

1. sallandırtmaq. səksəndirtmək. səksətmək. önəmli atılımlar, iqdamlar
qaldırtmaq, qıldırtmaq. 1. oynatmaq. rəqs etdirtmək. 1. sallamaq. sarkıtmaq.
sarqıtmaq. sosurtmaq. təhdid edmək. müşrif edmək. 1. sallamaq. asmaq.
e'dam edmək. 1. salvatmaq. üsdən aşağ uzatmaq. - torqunu salvat: pərdəni sal.
1. səndələtmək. yelləmək. yelgətmək.

sallayan

-üzgöz sallayan: somutqan. tomutqan. sumutqan. büzütgən. küsəgən.
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salayan. salağanda. salıvər. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən.
səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə
qulpu: darqaşayırd.

sallayıb

-sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq: saldarlamaq. ağır yüngül edmək. danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

sallı

1. (sarlı. savlı). təkli. yaplı. yanlı. tərəfli. təpli. təpərli. səpli. çəpli. çaplı. bir
nərsiyə yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar. yançı. həvadar.
həvaxah. poştiban. hami. -onun təplisi çox. 1. çağlı. çağıl. çağır. (iri) yapılı. 1.
çağlı. çağıl. çəkirli. çəkili. dartılı. ağramlı. ağır. 1. çağlı. çağıl. gərgin. 1. çağlı.
çağıl. çallı. yelli. 1. silli . sikkəli. çapalı. sınlı. bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ. 1.
sinli. sinğli. sillik . silgik. silli. silik. boy buxunlu. xoş əndamlı.
-sallı sartlı:sallısoplu: 1. yerli samballı. qoylu samballı. 1. qollu budaqlı. 1. dosdoğru.
gərəyi kimi.

sallıq

1. savlıq. sovluq. sobluğ. uzunluq. boyluq. 1. yallıq. yalnızlıq. təklik. 1. şölənğ.
şölən. şöləngə. qurama. yeyib içməkli qonağlıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi, təşrifatlı
çağrış.

sallısoplu

sallısoplu. sallı sartlı. 1. yerli samballı. qoylu samballı. 1. qollu budaqlı. 1.

dosdoğru. gərəyi kimi.
salma

1. səllə. səlmə. sərmə. çalla. çəlmə. çalma. sarıq (əmmamə). - kəlləsinə səllə
hörmüş. 1. silmə. silim. salım. nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq

işlənmiş naxış. (korniş). 1. silmə. silim. salım. kətibə. lovhə. 1. silmə. silim.
salım. gəc bori. 1. fəri' qol, yol, soru. 1. firuat. 1. vijə. 1. zəmimə. 1. sallama.
saldırma. saltur. satur. saluc. çaçur. böyük, ənli, ucu əğri piçağ. 1. kərdi. evlək.

1. bölünmüş toprağın, nərsənin hər bir bölümü. 1. çevrəsi, üstü qapalı yer,
dam. 1. həlim. dişlik. lahana. 1. çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun,
dayamlı dirək. 1. dəğişik tikələrin yapışdırılmasından oluşan nərsə. muzaik. 1.
nərsədən sallanan uzun şırıq. - salma don. 1. ətək. 1. örtük. yazma. 1. kanal.
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çəkilən arx. 1. ağır. səngin. 1. döşəmə. 1. yasma. yasama. məsnoi'. 1.
gətirmə. başqa yerdən gətirilmiş. - salma görənək. - salma din (: başqa yerdən
gətirilmiş rəsm, dəb, din). -salma su: çəkilmiş arx. 1. iki ağızlı balta kəsər. 1.
sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər
göstərərək para toplayan) bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən,

kimsədən alınan, gələn, yığılan pay, pul, nərsə. kömək. yardım. eanə. - bu
kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır. 1. salman. səlman. saltabaş. salabaş.

salmata. salaxanta. suyuğ. qeyd şərtsiz. laqeyd. 1. salmıq. salda. səlbi. nəfy.
mənfi. təfriqi. rədd. 1. salmıq. salda. iki nərsə arasında qalan boş yer. 1.
salmıq. salda. gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq. 1. salmıq. salda.
saldu. mubahisə. münaqişə. 1. salmıq. tikmə. tikmik. ağac qələməsi, fidanı. 1.
salqa. səlmə. 1. salım. çalma. çalım. dalma. dalım. çıtım. çıtma. satma. sapma.

döğü. örs. çırpı. çarpı. soxu. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan.
- aslama salmaq: ribhə, faizə yatırmaq.
- salma çay: şirin çay.
-nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı: salqı. səlqi. səlqə.
- çağu salma: uca səslə bağırmaq.
- soğar (soxar) salma: təmrənli ox atmaq.
- yola salma: ötürmə.
- özüvü görməməyə salma: özüvü görməməyə vurma. (salmaq: vurmaq).
-salma saçağ: salığ. sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq. (salxım. salğım. aslağ.
asılı. hər bir sallanan nərsə).
-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var.
(durmazsan: qalmazsan. fanisən) .

-sürülən yerə qoş salma, sınanmış işə qıp salma. (qoş: cüt).
-yol salma: yol düzəltmə.
salmaq

1. daşlamaq. -dusdağa daşlamaq. 1. sallamaq. təkürmək. dəğürmək. dəğirmək.
yetirmək. -məndən atava salam dəğür. -söz təkürmək: peyğam yetirmək. 1.
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sərmək. yaçurmaq. açurmaq. (yaturmaq. yasurmaq) açırmaq. -döşəklər
yaçulsun, yatanlar yatunsun. -süsun yaçub ölkəyə. 1. soxmaq. soxunmaq.
vurmaq. çalmaq. -dəmir soxmaq: dəmir döğmək. -tel soxmaq: toxumaq. -yara
soxmaq: vurmaq. -kəsə soxmaq: doğramaq. 1. tutmaq. bağlamaq. -dənə, başaq
tutmaq. 1. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. yola salmaq. yollamaq. ötgərmək.

ötügəmək. ötügülmək. göndərmək. -çağrıları qonaqlara uzarın. 1. yaxmaq.
yaymaq. döşəmək. -yerlərizi yayın yatın. 1. sərmək. yapmaq < yaypamaq.
yaymaq. yaprıtmaq. yapğıtmaq. açmaq. -döşəklər yapın (yaypın) yatın: açın
yatın. 1. yergitmək. yeritmək. yürgütmək. yürütmək. göndərmək. ulaşdırmaq.
irsal edmək. -sav salmaq: sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər göndərmək. -günəş
issi, ışıq salan qaynaq. 1. səritmək. açmaq. (# sərimək. sarımaq: sırımaq. burmaq.
bükmək. toğlamaq. tovlamaq. dəngitmək (> tənidən (fars)}. 1. səkritmək. səkirtmək.

qaçırtmaq. atlatmaq. rədd olmaq. - tam sayıları birbir, səkirtmədən oxudu. 1.
sərmək. sərimək. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq. üzərində durmamaq.
dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi
sərmədən işi bitirdilər. 1. sərpmək. sərmək. sarçıtmaq. saçrıtmaq. yaymaq.

dağıtmaq. 1. yerləşdirmək. tutdurmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq.
çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq. taxmaq. çaqmaq.
tikmək. keçirmək. ilişdirmək. 1. atmaq. sıyırmaq. ayırmaq. soymaq. - əğnivi
salda dinc yat. - o moda çoxdandı salınmış. 1. uzatmaq. - sal salmaq: sudan
keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək. - əl salmaq: qol salmaq: əl uzatmaq. - ayaq
salmaq: ayaq uzatmaq. - ip salmaq: ip uzatmaq. - sim salmaq: sim uzatmaq. 1.

nərsəni bir yönə doğrultmaq, fırlatmaq, atmaq, qoymaq. - suya daş salmaq. - işə
salmaq. yada salmaq. 1. atmaq. tullamaq. - pəncəriyə daşı kim saldı. 1. itirmək.

düşürmək. - bala bax gör hara saldın. 1. solmaq. - bu parça gün qabağında
boyasın salır. 1. çalmaq. çıpmaq. çırpmaq. çarpmaq. çapmaq. vurmaq. ənsəsinə elə saldı ki iki qədd oldu. 1. səpmək. sərpmək. saçmaq. - tuxum salmaq.
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1. göz, əl qoymaq. 1. atmaq. ayırmaq. saxlamaq. - heç nə salmadan bir bir
söylədi. 1. tə'yin edmək. - görüşü yarına salmaq. 1. açmaq. sökmək. - gün saldı.
- dan saldı. 1. yazmaq. - qol salmaq: imza qoymaq. 1. atmaq. almaq. aşırmaq.

(yemək. içmək). - üç istəkan salıb başın atıb yatmış. 1. tökmək. çıxarmaq. - su
salmaq. tər salmaq. - pul salmaq. 1. uçurmaq. yıxmaq. - sel bir gündə bu duvarı
saldı. 1. əsmək. - yel iticə salır. 1. patlatmaq. odlamaq. - bomb salmaq. - top
salmaq. 1. tikmək. dikmək. əkmək. 1. çalmaq. çıxartmaq. istixrac edmək. - altın
salmaq. 1. ağızmaq. devirmək. - yel ağacları salmış. 1. (uzaqdan əl) eləmək.

yeləmək. silkəmək. təprətmək. bulğatmaq. burğatmaq. işarə edmək. - əl
salmaq: əl sallamaq: əl eləmək. 1. çıpmaq. çırpmaq. 1. qoymaq. taxmaq. - sap
salmaq: yamağ salmaq. - küp salmaq. 1. salğamaq. salağmaq. göndərmək. - elçi,
carçı salmaq. - pulu kim üsdə salğadın. (kim üsdə: kim ilə. kim aralı. kimin təriqiylə)

1. (dalmaq) dəlmək. deşmək. sancmaq. 1. (nərsiyə) ötürmək, almaq. daxil
edmək. 1. içinə qoymaq. - buları hələlik sandığa sal baxalım. (sandağ: pul qoyulan
qutu). - geyimlərin saldağa salıb, bağlayıb çıxıb geddi. (saldağ: yəxdən. çəmədan). götürüb çüntüyənə saldı: cibinə qoydu. - biriynən qonuşanda əllərivi çüntüyüvə
salma: cibivə qoyma. 1. sərmək. döşəmək. - orun salmaq: (1. yer, yatağ salmaq. 1.
yerin bərkitmək. yerləşmək) 1. qoymaq. təyərləmək. təhiyyə, amadə edmək. çaxır, turşu salmaq. 1. soxmaq. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. səni kimsə bu duruma salmamış ki, özün özüvü saldın. - quş salmaq: quş uçurtmaq.
- ova quş salmaq: ov üçün quş uçurtmaq. 1. nərsəni gərəkdiyi yerinə, durumuna

qoymaq, yerinə gətirmək. - yadından çıxmasın, qapının dalın sal. - qabına salmaq:
gərəkdiyi qarşıtı vermək. - bunu ona salanmadım. 1. vurmaq. çırpmaq. - yumruq
salmaq. - qılıc salmaq. 1. çəkmək. rəsm edmək. - nəxşə salmaq. 1. örtmək. üstüvə bir nərsə sal. 1. bağlamaq. tuddurmaq. - ucuna ip salıb çəkdilər. 1. (bir

nərsədən nərsə) çıxmaq. - bu il ağaclar gül salmadılar: çiçəklənmək. başaqlanmaq.
barlanmaq. 1. bina edmək. - yud alına, ev salına, çox keçər. 1. aşağı düşürmək. -
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başıvı sal ged işivə. 1. soxmaq. dəxil edmək. dəxalət vermək. - bu soruya onu
salmayın. - hər işə burnu salma. 1. asmaq. - paltosun çıxarıb asamıya saldı.

(asama: rəxt aviz) 1. kəndi ilə götürmək. - yanında (üstündə) pıçağ salma. 1.
başvurmak. dəğinmək. əl atmaq. - güc salmaq: zorlamaq. 1. çıxarmaq. - paltarı,
ötügün salıb oturdu. geyim başmağın çıxartdıb əyləşdi. 1. vurmaq. - özüvü
görməməyə salma: özüvü görməməyə vurma. - görməzgə salmaq: görməzlikdən
gəlmək. - bilməzliyə salmaq: bilməzgə salmaq: bilməzlikdən gəlmək. 1. çırpmaq.

döğmək. - ürəyin salmasın: çırpmasın. 1. düşürmək. - bunu hara salağ. 1.
itirmək. - ikisin yel aldı, üçün yolda saldı. 1. yürütmək. mətrəh edmək. - sözün
salmadan kim biləcək nə istirsin. 1. xəbər vermək. - salmadan nəyə gəldin. 1.

nərsə ilə işarə edmək. - uzaqdan əl salıb getdi. 1. göndərmək. - malları hələ
salmamışıq. 1. yıxmaq. - yel ağacları saldı. 1. ayırmaq. 1. damqalamaq. çap

edmək. zərb edmək. soxmaq. - pul salmaq. 1. döğmək. vurmaq. zərbə
endirmək, düşürmək. 1. qoymaq. - tör salmaq: dəb, rəsm qoymaq. 1. salamaq.
qiyaslamaq. 1. salbamaq. bıraxmaq. sərbəs ötürmək. - cilov salbamaq: ovsar,
dizgin bıraxmaq. - qopay salbamaq: izləməkdə köpək bıraxmaq. bir yerə, biri üstünə it
ötürmək. 1. salbamaq. itirmək. - harda saldım, bilmədim. 1. salbamaq. boşaltmaq.
- içindəkiləri sal qurtul. 1. salbamaq. qurbamaq. qurmaq. döşəmək. yerləşdirmək.

yerə bıraqmaq. inşa' edmək. - qapqa salbamaq: düzaq qurmaq. - yol, tikinti
salbamaq. 1. salıtmaq. salımaq. sarımaq. sərimək. - ələ salmaq: ələ gətirmək. ələ sərimək: dolandırmaq. alaylatmaq. alaya qoymaq. baş başa qoymaq. 1.
salıtmaq. salımaq. dikətmək. - səs salma. 1. salıtmaq. salımaq. qoymaq. vəz'

edmək. (qanun) keçirmək. - yasa salmaq. 1. salıtmaq. salımaq. yazmaq. qeyd
edmək. - bunuda dəfdərivə sal. 1. salıtmaq. salımaq. qoymaq. salmaq.
sorlatmaq. soratlamaq. açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. keçən öğündə salıtmadız. - mən belə bir oyuna salınamam. 1. savmaq. ötürmək. suyu tarlaya sav. 1. sorlatmaq. soratlamaq. salmaq. salıtmaq. salımaq. qoymaq.
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açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız.
- mən belə bir oyuna salınamam. 1. sallamaq. qılmaq. döşəmək. uyqulamaq.

başarmaq. icra edmək. 1. saldırmaq. bərpa, dayir edmək. 1. sallamaq. saşmaq.
sancmaq. qoşmaq. bədləmək. yanşatmaq. vəsl, nəsb edmək. (sürgücütmək.
sürükcütmək. həmrah edmək).
-üzə salmaq: oxşatmaq. bəzəmək.
-yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola salmaq:
uğurlamaq. təşyi edmək.
-dalı salmaq gecikdirtmək: yubatmaq. yupatmaq. yopatmaq. burbatmaq. girdələmək.
curlamaq. baş qulağ edmək. başdan eləmək. -o işi yupatdi.
-döşək döşəmək, yazmaq, yaymaq, salmaq, sərmək.
-türməyə salmaq, basmaq.
-göz salmaq: göz gəzdirmək. sozlamaq. süzləmək. süzürmək. sezirmək. bir qarab
qoymaq. nəzər salmaq. bərəndaz edmək. -öncə sozlayıb sonra girdi.
-başa salmaq: tutuzdurmaq. qandırmaq. -ona bir söz tutuzdurmaq çox güc. 1.
ilişdirmək. bəddəmək.
-dib, kök salmaq: diblənmək. tüblənmək. -kök salıb böyümək, barlanıb varlanmaq:
diblənib toplanmaq.
-nərsəni tovdan, tavdan, tabdan salmaq: tübrətmək. dibrətmək. -gücün
tübrətmədən yarağın qıl: çarəvi gör.
-yelin salmaq: 1. döşlərin şişməsi. 1. qız uşağının məmələri çıxmaq.
-yığızlayıb salmaq, qoymaq: tıxmaq.
-yola salmaq: uğurlamaq.
-uzağ yoldan, yaxın könüldən söz salmaq: yanıx yanıx, dərdli dərdli danışmaq.
-tərsəki salmaq. : sillə vurmaq. (tərsəki: tərsəkə. tərskə. silli. sillə).
-sav salmaq: sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər göndərmək. (salmaq: yergitmək.
yeritmək. yürgütmək. yürütmək. göndərmək. ulaşdırmaq. irsal edmək).
-işə salmaq: yeritmək. (rəvan edmək). -qarın yeridən ot.
-təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq: itmək. ititmək. itizdirmək. itgizdirmək.
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təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək. təprətmək. tübrətmək. qızdırmaq. -içgi, iç havasın
təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın gedən iş yapar.
-ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara.
-duz salmaq. duzqurmaq. duzurmaq.
-kök salmaq: tək tutmaq. dib tutmaq. tək qapmaq.
-kök, göt salmaq: dib tutmaq.
-tora salmaq: torlamaq. ovlamaq. kovlamaq. (kov > qul zədən (fars)}.
-yada salmaq: ad tutmaq. yadanışmaq. anmaq. anırqamaq. xatırlamaq.
-yola salmaq: uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. yollamaq. ötgərmək. ötügəmək.
ötügülmək. göndərmək. salmaq. -çağrıları qonaqlara uzarın.
-sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq: yasutmaq yasğutmaq. yasıtmaq. sağutmaq.
sağqutmaq. (yardım, himayət edmək) sayalamaq. kölgələmək.
-yola salmaq: yolaçlamaq. iqdam edmək.
-birbirin yada salmaq, xatırlamaq. sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq.
anırışmaq. yadanışmaq.
- ağram salmaq: yüklənmək. - ağız salmaq: dişləmək. - aldava salmaq: aldatmaq. aldın verdimə salmaq: pis duruma qoymaq. - başın ətəyinə salmaq: bağış, ötüş
istəmək. - qara salmaq: bir yerə gəlmək. bir yerdə görünmək. - qarın salmaq: göbək
salmaq. - gözdən salmaq: 1. özənsizlik edmək. 1. gözdən qaçırmaq. 1. baxımsız
bıraxmaq. - qulaq, dinğ salmaq: dinləmək. - tin salmaq: soluq alıb vermək. - girə,
duzağa salmaq: aldatmaq. - döşək salmaq: yataq sərmək, açmaq. - yol salmaq:
yeriyib, dolaşıb durmaq. - dövül salmaq: ürkü salmaq. - ulduza qaş salmaq: kefi
yerində olmaq. - oyunluğa salmaq: şuxluğa qoymaq. - sala salmaq: söz salmaq.
-su salmaq: sağınmaq. suğunmaq. işəmək. - çox su içən uşaq yerinə sağınarmış.
-yada salmaq: yadanmaq. sağınmaq. sanığmaq.
-ələ salmaq: quyruğuna tənikə bağlamaq. alaylamaq.
- aslama salmaq: ribhə, faizə yatırmaq.
- ara salmaq: 1. ilişgi qurmaq. 1. ortağ olmaq.
- qaraş salmaq: gözərləmək. nəzər salmaq.
- sap salıb baxmaq: incədən incəyə, araq araq qaramaq.
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- yola salmaq: uğurlamaq.
- ox salmaq: oxlamaq.
- dağ salmaq: 1. iz qoymaq. 1. yaxmaq.
- gəpə baxmaq: danışdırmaq. qonuşdurmaq.
- tuxum salmaq: 1. tuxuma düşmək. tuxumlanmaq. 1. tuxum əkmək.
- piçağ salmaq: piçağ çəkmək.
- qulaq salmaq: dinləmək.
- qol salmaq: əl qoymaq.
- çəkiyə sal: tərazıya qoy.
- yer, yatağ salmaq: orun salmaq.
- iy salmaq: bur saçmaq
- saldınsa bul, qoydunsa götür. qaçırdınsa tut.
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.
- söz salmaq: 1. sözün edmək. 1. söz atmaq. sözlə sataşmaq.
- salıb gedmək: qoyub gedmək.
- ad salmaq: ad qoymaq.
- çığır salıb ağlamaq: hay küylə ağlamaq.
- çağu salma: uca səslə bağırmaq.
- yola salma: ötürmə.
- soğar (soxar) salma: təmrənli ox atmaq.
-hay küy, hay bıdırıq salmaq: küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək. - öz evində
küğrüşən, uyuz (quduz) qalır: kəndi yurdunda çığır bağır salan, özünə qudurar (na
şükürlük edər)
- gözümçıxdıya salmaq: gürgələmək. bıqdırmaq. beziqdirmək. qoxlatmaq.
qoxulatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.
-ələ salmaq: salamaq. alaylamaq.
-sağmana salmaq: salamanlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq. sağsıllamaq.
çağçıllamaq. nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.
-salxım salmaq: salınğlamaq.
-nəqşə, naxış salmaq: naxışlamaq. savatlamaq. çalatlamaq.
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- çığır bağır salmaq: səğrəkləmək.
- saya salmaq: say qoymaq. saymaq. hörmət qoymaq, eləmək. - o kiçikli böyüklü
hammıya say qoyur.
-içinə salmaq, işləmək: sıxılmaq. - hər gördüyünə ya sıxılır, ya sıyılır: sevinir.
-işdən çıxartmaq, salmaq:səkitmək. salıtmaq. atlatmaq. fələc edmək.
-işdən salmaq: səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. ( < səkmək: atılmaq) yana
atmaq. yetgisin (tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. alı qoymaq. fələc,
məfluc edmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
-həlim salmaq: sınmaq. sınımaq. xaşlanmaq.
-içinə salmaq: sinmək. dalqınmaq. içində saxlamaq, gizləmək. - bu olayları sinmişdə,
sindirənməmiş.
-nərsiyə nəqşə salmaq: sıramaq. sırımaq. nəqqaşlıq edmək.
-yola salmaq: savsalamaq.
-həlqəyə salmaq: sınclamaq. sincləmək. qurşamaq. dövrələmək.
-suya salmaq: suvutmaq. sulandırmaq. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək.
süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq.
-əldən salmaq: sökmək. açmaq. - bu iş onu sökdü.
-kök salmaq: kökləşmək. sığınmaq.
-bolluqda ağac salmaq: sapralamaq. salğalamaq. tikmək.

salmalaşmaq

salımlaşmaq. yaxalaşmaq.

salmalı

bəzəkli. nəxşəli. yarağlı. rəsmli. tərhli.

salmalıq

xəzan. yaprağ tökümü.

salman

1. salaman. sinci. sincir. sinsar. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi. 1. salaman. sağday.
sayaq. sıyaq. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi 1. toxmaq. 1. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan 1. sallama. salman toxmaq. güpsə.

güpsük. uzunsov, yoğun, ağır toxmaq çeşiti. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz
halvası çalmaqda işlənir). 1. salma. səlman. saltabaş. salabaş. salmata.

salaxanta. suyuğ. qeyd şərtsiz. laqeyd.
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-salman toxmaq: sallama. salman. güpsə. güpsük. uzunsov, yoğun, ağır toxmaq
çeşiti. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir) .

salmanaşmaq

salmanmaq. sincirmək. sincirəmək. sinsaramaq. ərginləşmək. sırvallaşmaq.
sırvalaşmaq. ciddiləşmək.

salmanın

mövün. üzüm ağacının. -salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni bağlamış,
dolmuş dənəsi: dolqa. dalqa. {tarqa (divan)}. qora. -dolqaları alarmış, süycü (şərab)
çağı ilərmiş (irərmiş: yetimiş).

-salmanın (mövün, üzüm ağacının) qoraya dolması: dolqalanmaq. dalqalanmaq.
qoralanmaq.

salmanmaq

salmanaşmaq. sincirmək. sincirəmək. sinsaramaq. ərginləşmək. sırvallaşmaq.
sırvalaşmaq. ciddiləşmək.

salmanta

biçin ardı qalan töküntü taxıl.

salmaş

tutuş. çəkiş. dartış. qızma. bazxast.

salmaşıq

əngəl. çıpıt. bəla. afət. təhlükə. qarmaşıq.

salmaşmaq

çəkişmək. tutuşmaq. (dərgir olmaq) .

salmaşmaq

salımlaşmaq. talaşmaq. dartışmaq. tutuşmaq.

salmata

salma. salman. səlman. saltabaş. salabaş. salaxanta. suyuğ. qeyd şərtsiz.
laqeyd.

salmatan

salmadan. xəbər vermədən. - salmadan nəyə gəldin.

- sözün salmadan kim biləcək nə istirsin. (salmaq: mətrəh edmək).
salmatuvaq

salmaduvağ. bəzəkli örtük.

salmaya

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq
təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

salmaz

- küt küt yeyər yoncanı, yada salmaz daycanı. (küt küt:kürt kürt. xırt xırt. xıt xıt. xırp
xırp. xıp xıp. qırç qırç) .
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salmığ. 1. saltığ. salbat. tək. yalın. yalnız. - dar gündə saltığ qaldıq. - saltığ kişidir,
əlindən gəlsə yardım ed. 1. saltığ. salbat. mətanət. ağırlıq. səqillilik. ustuvarlıq.

bağdallılıq. e'tibarlılıq. mö'təbərlik. səlabətlilik. e’tibarlılıq. məhabətlilik.
ustuvarlılıq. 1. saltığ. salbat. boyluluq. boyqallıq. heykəllilik. 1. saltığ. salbat.
dəğərlilik. ərzişlilik. 1. saltığ. salbat. yüklülük. barlılıq. hasıllılıq. 1. saltığ. salbat.
etginlik. müəssirlik. tə'sirlilik. 1. salma. salda. səlbi. nəfy. mənfi. təfriqi. rədd. 1.
salma. salda. iki nərsə arasında qalan boş yer. 1. salma. salda. gəlir gedirin

arasında olan ayrım, tanal, fərq. 1. salma. salda. saldu. mubahisə. münaqişə.
1. salma. tikmə. tikmik. ağac qələməsi, fidanı. 1. salqut. ağırbaş. mətin.

səlabətli.
-salmığ salmığ: saltığ saltığ. salmığlı. saltığlı. salığ. tək tək. təkin təkin. dənə dənə.
dənər dənər. bir bir. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye
boğularsın.

salmıqı

-sanı var, salmığı yox. (üzü var, içi yox).

salmıqlamaq

1. çəkiləmək. çəkəmək. çəkmək. ağırlamaq. dartmaq. 1. saltığlamaq. dənər
dənər edmək. sayılı, açıq, yavaş yavaş danışmaq. - belə saltığlayan
görməmişdim indiyə dək.

salmıqlı

1. çəkili. ağramlı. ağır. 1. salmığlı. saltığlı. salbatlı. mətin. ağır. bağdallı. səqil.
ustuvar. e’tibarlı. səlabətli. heybətli. məhabətli. 1. salmığlı. saltığlı. salbatlı.
boylu. boyqalı. heykəlli. 1. salmığlı. saltığlı. salbatlı. dəğərli. ərzişli. 1. salmığlı.
saltığlı. salbatlı. yüklü. barlı. hasıllı. - saltığlı bağlar. 1. salmığlı. saltığlı. salbatlı.

etgin. müəssir. tə'sirli. 1. salmığlı. saltığlı. salmığ salmığ. saltığ saltığ. salığ. tək
tək. təkin təkin. dənə dənə. dənər dənər. bir bir. (şomordə şomordə). - qonaqlar
saltığı gəldilər. - saltığı ye boğularsın.

salmıqlıq

salmığlıq. salqutluq. ağırbaşlıq. səlabət.

salmıqsız

1. çəkisiz. ağramsız. yüngül. 1. salmığsız. saltığsız. əsərsiz.

salmış

- qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə.
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(salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) seşmə < saçma. saçqı ( <
saçmaq). saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. sıyığın.

sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü.
süpür. sapır. söpük. fəzlə.
salmıtlamaq

> samartlamaq. sıçıb batırmaq.

salna

uzunluğuna. savına. sovuna.

salnıq

xuraman.

salnıqmaq

salnığmaq. salığmaq. salxmaq. salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq.
sallanmaq. - gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz salqanar.
(tapmaca). (gül çeşiti).

salnış

salınım. səğriş. səkişim. səkiş. titrəşim. nəvəsan.

salnışmaq

salımışmaq. salınışlaşmaq. tutuşmaq. tutşunmaq. (dərgir olmaq). - hər gələnlə
salnışma.

salov

silov. salva. ambar. sərəndər. aşılqa. aşlıq (taxıl) ambarı.

salpa

1. dalqa. yalpa. talaz. dalqat. dalqum. dalqaş. şəpə. 1. sölpük. sölpə. solpuq.
solpa. salpıq. salxıq. saxmış. sallaq. dursuz. durunsuz. durumsuz. durutsuz.
gəvşək. sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl). 1. dəridə oluşan sallaq şişlər.

salpaqıran

salpaqıran. şəpəqıran. dalqaqıran. şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəkəsən.
dalqabasan. dalqakəsən. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.

salpal

səlpəl. 1. çox az. bir az. endək. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı) çox yedim,
axşam səlpəldə yeyəmmədim. 1. ufaq təfək, dəğərsiz olan. - səlpəl nərsə.

salpalamaq

salpamaq. sallamaq. salsılamaq. səndələtmək. yalpələmək. yalpalamaq.
titrətmək.

salpalanmaq

salpanmaq. sallanmaq. salsılmaq. yalpalanmaq. yelpələnmək. titrəmək.
səndələnmək.

salpalanmaq

salpanmaq. yalpalanmaq.
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salpalamaq. sallamaq. salsılamaq. səndələtmək. yalpələmək. yalpalamaq.
titrətmək.

salpan

1 . sallaq. - salpan qulaq: uzun, sallaq qulaq. - salpan baş: uzun, sivri kəllə. 1.
salığan. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. nərsədən nərsə azalan, düşən,

soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir
çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.

1. salığan. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. sallanan. səkingən. səkgən. titirən.
çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən.
saqqal. sələv. sələğ. salağ.

salpanmaq

1. olduğu dəngəni, təaadülü itirmək. 1. salpalanmaq. yalpalanmaq. 1.
salpalanmaq. sallanmaq. salsılmaq. yalpalanmaq. yelpələnmək. titrəmək.
səndələnmək.

salpı

aslaq. sarxıq. - salpı qulaq. - salpı dodağ.

salpıq

1. salpığ. səlpik. əsə əsə, yalpalanıb yeriyən, duran. 1. salpığ. səlpik. şələxdə (
< sələxdə. salağda) götün işə verməyən. 1. sölpük. sölpə. solpuq. solpa. salpa.

salxıq. saxmış. sallaq. dursuz. durunsuz. durumsuz. durutsuz. gəvşək. sürnük.
bitgin. halsız. misgin. (təmbəl).
salpımaq

sapımaq. uzanıb, incəlmək, işgəlmək.

salpınmaq

silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salqınmaq. 1. nərsədən nərsəni

azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1. (sağa sola, alta
üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək.

salpıtmaq

sapıtmaq. salğıtmaq. təprətmək. - quyruğun sapıtğan at.

salpıvermək

saypıvermək. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. yana

doğru gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından
arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır) .

salramaq

sarlamaq. hazırlamaq. amadə edmək. - işə sarlanın.
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sallaşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. 1. nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya

uğraşmaq. 1. sarsıtmaq. sataşmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl itişmək,
ataşmaq. 1. singirlətmək. muzahimət vermək.
salrıq

salrığ. sitrik. sıtrığ. sığtırığ. sınğın. singin. tumruş. (turşru. əxmu) .

salrınmaq

sarlınmaq. düz duranmayıb dəbərcələnmək. təlvənmək. təlbənmək.
səndələnmək.

salrışmaq

sarlışmaq. sallaşmaq. salraşmaq. 1. nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya

uğraşmaq. 1. sarsıtmaq. sataşmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl itişmək,
ataşmaq. 1. singirlətmək. muzahimət vermək.
salsaq

salsağ. 1. sarsağ. sərək. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. >
sərsəm sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ

kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. sarsağ. sərək. sərpəm. sərpik. sərləm.
sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu
sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan. 1. sarsaq. titrek. ürkək. ürkük. 1.
sarsaq. titrek. sallanan. əsnək. lərzan. 1. sarsaq. titrek. dəngəsiz. dəğişgən.

oynaq. lax. güvənilməz. qərarsız. istiqrarsız. mütəzəlzil. sübatsız. 1. sarsaq.
titrek. qayqın. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı.

coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran.
salsaqlamaq

salsağlamaq. sarsamlamaq. sarsağlamaq. savsağlamaq. 1. sərsəmləmək.

avmağlamaq. axmağlamaq. səfehləmək. 1. sürülüb səriklənmək. boş boşuna,
sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək.
salsal

salasal. hammı. tamam. bütün. - salasal el ora toplanmışdı. - birin bıraxmadan,
kitanların salsalın yığıb götürdülər.

salsala

sırasır. sırsıra. silsilə. 1. dəğərinə görə sıralanmış, sıranmış olan. 1. şəcərə.

xanidan. 1. ardış (kərvan) birbirin ardından uzanan duru. sap. rişdə. - dağ
sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə. 1. qatın (tikələrin birbirinə qatılmasından

oluşan nərsə. catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ. qıyınc. zəncir. (séquence).
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1. sıra. seri. salqa. burlaq. birlək. dizi. nərsədən bir dövrə. (məcmuə'. rədə. rədif.
səf) .

salsalaman

sıyış. sıyaş. sınanış. sınaş. sırvaş. sırvat. çaba. tutu. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y.

salsalan

salsanan. asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən .

salsalış

sərsiriş. saçrış. israf.

salsallamaq

salsatlamaq. salsatmaq. sallamaq. salqatmaq. asılı, məəttəl qoymaq.
yubatmaq. damıtmaq.

salsalmaq

salsanmaq. asçanmaq. asçalmaq. sınsınmaq. sinsinmək. özütmək. ötüzmək.

özün öldürmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan.
asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

salsam

1. çalsam. saçın. saçğın. pərişan. şuridə. 1. səlsəm. sərsəm. salavır. salağı.
abdal. sapdal.

salsamaq

salcamaq. səlcəmək. səlsəmək. silkişmək. titrəmək.

salsanan

salsalan. asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən .

salsanmaq

salsalmaq. asçanmaq. asçalmaq. sınsınmaq. sinsinmək. özütmək. ötüzmək.

özün öldürmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan. asçanan.
sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

salsap

sərsəp. salsar. açıq. qate'. dürt. dürüt. sərik. sərih. rok.

salsar

1. qartat. qarsat. qarşat. muqavim. istadə. 1. salsaray. (yekə saray) küşg. qəsr.
1. salsaray. (yekə saray) mehman saray. mehman səra. 1. salsaray. (yekə
saray) kərvansara. 1. sərsəp. salsap. açıq. qate'. dürt. dürüt. sərik. sərih. rok.

salsaray

salsar. (yekə saray) 1. küşg. qəsr. 1. mehman saray. mehman səra. 1.

kərvansara.
salsat

salqat. > sat. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış
durumda qoyulmuş nərsə) 1. sərxət. ünvan. titr. 1. qapıların üzərinə sanalı

(şumarəli) bölük. pilak. kaşı. 1. kətibə. lovhə. 1. tablo.
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sarsataş. sırsataş. sırnaşıq. başbəlası. əlayağa dolaşan. - buda bizə sarsataş
oldu.

salsatlamaq

salsallamaq. salsatmaq. sallamaq. salqatmaq. asılı, məəttəl qoymaq.
yubatmaq. damıtmaq.

salsatmaq

1. salcatmaq. səlcətmək. səlsətmək. silkitmək. titrətmək. 1. salsallamaq.

salsatlamaq. sallamaq. salqatmaq. asılı, məəttəl qoymaq. yubatmaq.
damıtmaq.
salsay

sanağ. mahasibə. nəticə. hasil.

salsıq

1. samsıq. sərsik. səfeh. axmaq. - salsıqlama: sərsikləmə. səfehləmək. - diri
salsıq: sırtsərsik. çin səfeh. 1. sarsıq. çalsıq. sarsımba. sarsın. silkiniş. silikiş.

zəlzələ. təprəm. (lərzə. lərziş. təkan) 1. sarsıq. çalsıq. oynağ. çağlağ. mütəhərrik.
1. sarsıq. çalsıq. əl ayağı titrəyən kimsə. 1. sarsıq. çalsıq. sarsuq. salsuq.
çalsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. (gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş.

pərişan. aşüfdə. sərasimə. 1. sarsıq. çalsıq. dövənmiş. döğənmiş. təhrik
olunmuş.
salsıqlama

sərsikləmə. səfehləmək.

salsılamaq

sallamaq. salpamaq. salpalamaq. səndələtmək. yalpələmək. yalpalamaq.
titrətmək.

salsımaq

sərsimək. yalpalamaq.

salsın

-kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə. (qay: pis).

salsınavıq

səndələvik. səğdələvik. saldıravıq. sarsıravıq. titrəvik. titrək.

salsınmaq

1. səndələmək. səğdələmək. saldıramaq. sarsılmaq. titrəmək. 1. sarsınmaq.
sallanmaq. yorulmaq. bıqqınmaq. sovlanmaq. soğlanmaq. sustalmaq.

salsıra

sallacır. salcıra. sallağ. hövsələsiz. heç bir nəsədə dirəmiyən, dayamıyan.

salsıramaq

sallanmaq. sallacıramaq. 1. yapığınmaq. hövsələsizlik, təmbəllik, gəvşəklik

edmək. 1. üzün turşatıb durmaq.
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sürsat. başdansovdu. yaxma bulamac. tez, kötü yapılan iş. - yaxma bulamac
otağı boyamış.

salsıtmaq

sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. 1. titrətmək. 1. qayqıtmaq. sovlandırmaq.

hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq.
qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
salsız

(sarsız. savsız). təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. təksiz. yapsız. yansız.

tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa.
salstırtmaq

salsdırtmaq. sarsdırmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. 1. titrətmək. 1. qayqıtmaq.

sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək.
qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq.
alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
salsuq

sarsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. sarsık. salsık. çalsıq. (gic. məng)

dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə.
salsum

samsum. səlsüm. qaradinməz. lal kar. səssiz küysüz. - salsum qadınla qalmağ
olar, dosla yox.

salsür

1. rutin. 1. sal boylu. sal. uzun boylu. çatma çalıq. təfsirlli. təfsilatlı.

salsürtmək

dişini soğurmaq. salsürtmək. qorsızıtmaq. qorqoyutmaq. yarqoyutmaq. savsağın
almaq, saldırmaq. xəli silah edmək.

salsürünə

sarsürünə. -boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək:
sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sürülüb səriklənmək.

salşıq

salşıq. çalşıq. təpən. gur. odlu. iti. şədid. tutac. tutaş. qərarlı. əzmli. inad.

salşınmaq

ütrüşmək. tutruşmaq. didrişmək. itrişmək. dalaşmaq. nərsə ilə əlbəyaxa olmaq.
muqavimət göstərmək. (mubarizə edmək). -yel ağacla ütrüşür: ağacı burub
çalqaşır. -çətinliklə ütrüşmək. -yaşamaq ütrüşənə yaraşır. -güclük var ütrüşülür,
güclükdə var ötrüşülür. -ütrüşənlə ötrüşmək qolay değil. -ata bala ütrüşdü.

salt

1. ancaq. böylə ki. bu dəğər ki. bu dədər ki. 1. yalnız. yalın. tək. - salt başıma
sürdüm yaşadım, umurdum aldım, umumlmazı alamadım. 1. təkin. sırf. bilxassə. 1.
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butlaq. batlaq. mütləq. 1. fərd. 1. lazim. - salt ediş: lazim fe'l. 1. salta. yüksüz
at. 1. salta. salt suvay. sat subay. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə. 1.
salta. yuçut. sərbəst. azad. 1. səlt. çalt. tamamiylə. tamamən. durşuna.

tutşuna. - çalt daşlıq yer. - suya düşüb səlt su olduğ. 1. sal. yala. yələ. sala. sadə.
yalnız. ancağ. təkcə. təki. kəsik. fəqət. sırf. sirf. mütləq. münhəsirən.
-salt suvay: sat subay. salt. salta. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə.

salta

> səltə. şəltə. {> səlitə (fars)}. 1. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda.
salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır.
- şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. saldırat. ətacı. acğıl. bədxasiyyət. - bu səltədən
kimdi ki çəkinməsin. 1. gözü bərk. utmaz. ötməz. həyasız. 1. dam. qəfəs. quşların hamsı salta salındı. 1. müfrəd. 1. salt. yüksüz at. 1. salt. salt suvay. sat

subay. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə. 1. salt. yuçut. sərbəst. azad.
1. salda. sağalı. boy boslu. uzun boylu. qamətli. 1. salda. dalla. dalda. saxlı.

gizli. sirr. sekret. 1. salda. salba. saban. sapan. pulluq. xış. 1. salda. salma.
salmıq. səlbi. nəfy. mənfi. təfriqi. rədd. 1. salda. salma. salmıq. iki nərsə

arasında qalan boş yer. 1. salda. salma. salmıq. gəlir gedirin arasında olan
ayrım, tanal, fərq. 1. salda. salma. salmıq. saldu. mubahisə. münaqişə. 1. salıt.
soxu. vuru. sox. zərbə. dərbə. darbə.
saltabaş

saltabaş. salabaş. salma. salman. səlman. salmata. salaxanta. suyuğ. qeyd

şərtsiz. laqeyd.
saltaq

1. > şıltaq. saldıran. çapıtan. mütəcaviz. 1. salanc. saltağan. dirsənc. basanc.
istəyində çox daynaqlı olan. aşırı istək ibram, təqaza. 1. saldağ. yəxdən.
çəmədan. - geyimlərin saldağa salıb, bağlayıb çıxıb geddi. (salmaq: içinə qoymaq)
1. saltax. sartax. üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt. 1. saltax. şaltax. çaltax.
şoltax. boltax. uzun, geniş geyim. 1. saltax. şaltax. biçimsiz iri, şişman. 1.
şıltaq. şıllaq. şaltaq. çaltaq. daltaq. çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi. 1.
saldağ. salvağ. ağızdan salınan su. tüpürük.
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saltağan. saltaq. salanc. dirsənc. basanc. istəyində çox daynaqlı olan. aşırı

istək ibram, təqaza.
saltaqçı

saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. çökənsək. çökəsik. daştutmaz.

dostutmaz. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı. qoltuqçu.
qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı.
qoyçu. quyçu. üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
saltaqlama

-çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi: şıltaq. şıllaq. şaltaq. çaltaq. saltaq. daltaq.

saltaqlamaq

1. saltaxlamaq. şaltaxlamaq. biçimsizcə, çirkin görünəcək dək şişmanlamaq. 1.
şıltaqlamaq. şıllaqlamaq. şaltaqlamaq. çaltaqlamaq. daltaqlamaq. çallaq, şıllaq
atmaq.

saltal

1. sattal. saytal. sağtal. iğid. güclü. qoçağ. qorxmaz. - saltal kişilər. 1. saldal.
qələmə. 1. saldal. çiraqqaz. 1. saldal. baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan,
taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq. 1. saldal. sərən. asma, möv çardağı.

saltalamaq

saçmalamaq. səfehləmək.

saltalım

saltayım. saltama. saltalış. saltayış. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma.
yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

saltalış

saltama. saltayış. saltalım. saltayım. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma.
yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.
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1. saldama. çaldama. çapdama. yarşıtma. yarlıtma. yağıtma. təşviq edmə. 1.
saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma.
yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

saltamaq

1. (sallamaq. : nərsəni atmaq) sillə vurmaq, atmaq. siltəmək. 1. saldamaq.
salqamaq. yalqamaq. qalqamaq. nərsəni qoğzayıb titrətmək. - əlivi salqa. 1.
saldamaq. satlamaq. nərsəni im olaraq göstərmək, təprətmək. imləmək. işarə

edmək. - barmağıyla saldadı. 1. saldamaq. satlamaq. yollamaq. göndərmək. gedəndən bəri bir xət yazıda saldamamış. - özəl qaravullar satladır. 1. saldamaq.
satlamaq. yıxmaq. - sel basıb ağacları saldamış. 1. saldamaq. satlamaq.
salınğlamaq. yoldan götürmək. təmizləyib, dəf edmək. - acımadan qarşına
çıxdığın saldadı. 1. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. sanmaq. ağırlamaq.

anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq.
düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək.
yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq.
qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. satqamaq. savramaq. aşramaq.

aşmaq.
- qol saltamaq, sallamaq: 1. əl edəmək, eləmək. 1. əl çəkmək. sərf nəzər edmək.

saltan

1. el içində seçgin, güclü, bilgin kişi. başdağ. padşah. sultan. 1. yalına. tək
başına. - ətacı saltan gəlmiş saltan gedmiş. 1. saltay. salbay. subay. evlənməmiş.
mücərrəd. 1. yalnız. tək. 1. tanrı adlarından. - güvəndiyim o saltandır. 1. saldan.
çəngəl. qaynaq. iki nərsəni qovuşduran tikə. 1. sultan. (su kimi) duru. arın.
təmiz. sav. saf. 1. saldan. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. sayğan. kəm kəm.
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aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq.
araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda.
nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol
bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). 1. yağut. dağut. (# çaxut.
çağut).

saltanmaq

1. satlanmaq. (özünü salmaq) bir işə, nərsiyə ürək bulub girişmək. cürət, cəsarət
göstərmək. - bu işə necə satlandın. 1. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq.
salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq.
astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq.
solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

saltap

saltay. 1. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül.

sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub. 1. rağib.
saltar

saltər. ( < salmaq) ürəkli, qorxmaz iyid. səfdər.
- saltar sultar: yırtığ pırtığ. cırım cırıq. parıç puruç.

saltarış

saldarış. (sallayıb ağırlığına baxma) ağır yüngül edmə. yoxlayış. ölçəyiş. dartış.

tutuş. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.
saltarlamaq

saldarlamaq. sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq. ağır yüngül edmək.
- danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

saltarmaq

saldarmaq. təpmək. təpdəmək. təpdərmək. səptəmək. səptərmək. çəptəmək.
çəptərmək. çapdamaq. çapdarmaq. yanlamaq. 1. rəf, dəf, bərtərəf edmək.

ortadan qaldırmaq. qırağ edmək. 1. tərəf tutmaq. 1. bir tərəflik edmək. nərsəni
çözmək.
saltaş

sardaş. sərdəş. 1. düz, yalağ daş, qaya. 1. düz ova, çöl. səhra. (> sərdəşt
(fars)}.

saltaşmaq

saldaşmaq. satlaşmaq. 1. imləşmək. birbirinə işarə edmək. 1. əlbəyaxa olmaq.

birbirinə düşüşmək.
saltatların

-saldatların başqanı: salqar. sağlar. salur (> salar (fars)}.
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1. salqatmaq. > şellikləmək. salatmaq. atlatmaq. atşamaq. 1. qanıtlamaq.
salıtmaq. saldıtmaq. sabitləmək -sevgi qanıtılır. 1. salıtmaq. sarmaq.
sarqıtmaq. sarvalamaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. ayırmaq. ayıtmaq.
ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə,
mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək. 1. salıtmaq. saldıtmaq. üstləmək.
üsləmək. sağlamaq. sağlatmaq. taxlamaq. taxlatmaq. çağlamaq. çağlatmaq.
dağqamaq. dağqatmaq. sabit, isbat edmək. -suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə
onun işi kəsildi.

saltav

1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. qatar biçimində, toplum durumda birbirinə
bağlanmış, bir yerə yığılmış nərsələr. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam. 1.
salçav. toxçal. qapçal. çitçal. kompozisyon. 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal.

sırvıc. uğdə. təəssüb. 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. koleksiyon. 1. salçav.
toxçal. qapçal. çitçal. toplanmış ea'nə, ianə. 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal.

qarmaşıq. hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi. kompilikə. kompileks. biləşik.
muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ,
süperyorluğ duyqusu. 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. bılok. sitə. -salçav sayı:
kompileks sana. 1. salto. iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış. (xəşin) 1. salıq.

salçav. quruluş. qur. bina. ocağ. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad.
nəhad. 1. salçav. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( <
tapmaq. topmaq) sıxul. ekib.
- kompilekslik: salçavlıq. güclük. soxsuluğ. müşgülat.

saltava

1. salçava. > sərdaba. 1 < sərdaba > sərdabə. salkova. saltava. yeraltı otaq,
kovaq.

saltay

1. sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərinğ. sərin. bol. açıq. geniş. yazın. fərax. - sələnğ
yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq. 1. salbay. subay. saltan.

evlənməmiş. mücərrəd. 1. saltap. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun.
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suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin.
mə'şuq. məhbub. 1. saltap. rağib.
saltayım

saltalım. saltama. saltalış. saltayış. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma.
yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

saltayış

saltama. saltalış. saltalım. saltayım. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma.
yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

saltər

saltar. ( < salmaq) ürəkli, qorxmaz iyid. səfdər.

saltı

- paltosun çıxarıb asamıya saldı. (asama: rəxt aviz). (salmaq:asmaq).
-ikisin yel aldı, üçün yolda saldı. (salmaq: itirmək).
-dün dünə qaldı, gün günün saldı, irt, gələn aldı. (irt: yarın).

saltıq

1. kütük. kötük. oturğaq. ana oturağ, dəfdər. səbt, əsnad dəfdəri. 1. kütüklük.
kötüklük. kötük. oturqaq. səbt, əsnad güdüsü, idarəsi. dəfdəri kolli səbt. 1.
saldığ. araba, faytun otağı. 1. saldığ. kabin. 1. saldığ. otağ. 1. saldığ. salduv.
saltuğ. (> sandığ) salduvağ. nərsənin üstünə salına duvağ, kiçik örtük. oturacaqların salduv yırtılıb. 1. saldığ. salduv. saltuğ. (> sandığ) salduvağ. puşə.

kılasor. 1. saldığ. salduv. saltuğ. (> sandığ) salduvağ. iki tikəni birbirinə
qoğuşduran tikə. 1. saldığ. salduv. saltuğ. (> sandığ) salduvağ. tavan,
döşəmənin örtüyü. pərdi. 1. saldığ. salduv. saltuğ. (> sandığ) salduvağ. irtibat.
ilişgi. 1. saltığ. salmığ. salbat. tək. yalın. yalnız. - dar gündə saltığ qaldıq. - saltığ
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kişidir, əlindən gəlsə yardım ed. 1. saltığ. salmığ. salbat. mətanət. ağırlıq.

səqillilik. ustuvarlıq. bağdallılıq. e'tibarlılıq. mö'təbərlik. səlabətlilik. e’tibarlılıq.
məhabətlilik. ustuvarlılıq. 1. saltığ. salmığ. salbat. boyluluq. boyqallıq.
heykəllilik. 1. saltığ. salmığ. salbat. dəğərlilik. ərzişlilik. 1. saltığ. salmığ. salbat.
yüklülük. barlılıq. hasıllılıq. 1. saltığ. salmığ. salbat. etginlik. müəssirlik.
tə'sirlilik. 1. saltuq. çaltıq. çaltuq. salınmış. atılmış. bıraxılmış. ötrülmüş. (tərk
edilmiş) 1. sandığ. 1. salqıt. > şellik. -saltığ saltığ: salmığ salmığ. salmığlı.
saltığlı. salığ. tək tək. təkin təkin. dənə dənə. dənər dənər. bir bir. (şomordə
şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye boğularsın.
-dərin saldığ, ambar:sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.

saltıqan

saldırqan. saldıran. sökür. söküt. yürüş. hicum.

saltıqı

-selin gətirdiyi, saldığı nərsə: salındı. selindi.
-birinin saldığı, savdığı, keçirdiyi olaylar: salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit.
(sərquzəşt).

saltıqları

-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ
bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.

saltıqlı

1. saltığlı. salmığlı. salmığ salmığ. saltığ saltığ. salığ. tək tək. təkin təkin. dənə
dənə. dənər dənər. bir bir. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı
ye boğularsın. 1. saltığlı. salmıqlı. salmığlı. salbatlı. mətin. ağır. bağdallı. səqil.

ustuvar. e’tibarlı. səlabətli. heybətli. məhabətli. 1. saltığlı. salmıqlı. salmığlı.
salbatlı. boylu. boyqalı. heykəlli. 1. saltığlı. salmıqlı. salmığlı. salbatlı. dəğərli.

ərzişli. 1. saltığlı. salmıqlı. salmığlı. salbatlı. yüklü. barlı. hasıllı. - saltığlı bağlar.
1. saltığlı. salmıqlı. salmığlı. salbatlı. etgin. müəssir. tə'sirli.
saltıqsız

saltığsız. salmığsız. əsərsiz.

saltımal

qaltımal. nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına

tikə.
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1. özün asmaq. asmaqla özün öldürmək, xudkoşluq edmək. 1. saldınmaq.
salınmaq. sartınmaq. sırtınmaq. sırıtlanmaq. istəmiyərək alınmaq, yüklənmək.

təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki.
saltınsa

- saldınsa bul, qoydunsa götür, qaçırdınsa tut.

saltıpişti

saldı pişdi. tez yetişən tərəvəz çeşitləri.

saltır

- saldır suldur: sallana sallana.

saltıramaq

1. saldıramaq. səndirəmək. büdrəmək. 1. saltıranmaq. yırtılmaq. parçalanmaq.
1. saldıramaq. salsınmaq. səndələmək. səğdələmək. sarsılmaq. titrəmək. 1.
salğıramaq. yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək. dalvalamaq.
dalaylamaq. əsrələmək. səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana salınıb
sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük
sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

saltıran

saldıran. saldırqan. sökür. söküt. yürüş. hicum.

saltıran

saldıran. saltaq. > şıltaq. çapıtan. mütəcaviz.
-güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran: səric. sərci. sarıc. sarcı. salıc.
salıcı.

saltırat

saldırat. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. ətacı. acğıl. bədxasiyyət. - bu
səltədən kimdi ki çəkinməsin.

saltıratmaq

yırtmaq. parçalamaq.

saltıravıq

saldıravıq. sarsıravıq. salsınavıq. səndələvik. səğdələvik. titrəvik. titrək.

saltırıb

-saldırıb yaxmalamaq: sürmək. sürgütmək. silib yerbəyer edmək.

saltırım

saldırım. sıldırım. sıldır. sildir. dik, qayaq, uçar qaya.

saltırqan

saldırqan. salaq. atılqan.

saltırqanlıq

saldırqanlıq. hicum. təpiş. qotay. qotaş. təcavüz.

saltırma

1. saldırma. qopatca. kovanca. böyük piçaq. satur. 1. saldırma. sallama. saltur.
satur. saluc. çaçur. salma. böyük, ənli, ucu əğri piçağ.

saltırmaq

saldırmaq. 1. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək. basqılamaq.

basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq. çapdamaq. zorlamaq. qoturmaq.
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qotarmaq. dürtmək. dürtdəmək. təcavüz edmək. 1. təprətmək. təpirinmək. durmadan təprədi. -təprəmədən yapranın: yaraqlanın, hazırlanın. 1. tutqurmaq.

qutturmaq. quşqurtmaq. -onu mənim üstümə tutqurma. 1. sürsalmaq.
sürçalmaq. susalmaq. sürqalamaq. sürqallamaq. cummaq. 1. təprənmək.
cummaq. tullanmaq. atşanmaq. -gözün yumub təprətdi.
-təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq: itmək. ititmək. itizdirmək. itgizdirmək.
təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək. təprətmək. tübrətmək. qızdırmaq. -içgi, iç havasın
təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın gedən iş yapar.
-ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara. 1. uçur kimi cummaq,

fırlanmaq. 1. nərsəni uçurur kimi uzağa fırlatıb atmaq. 1. yerləşdirmək. qonaqları hotelə saldırmayın evə götürün. 1. yapdırtmaq. qurdurtmaq. 1.

yügürmək. bir nərsənin üstünə süprülmək. 1. atılmaq. sıçramaq. 1. nərsəni
nərsiyə yerləşdirmək. bir birinin ucraşdırmaq, tutuşdurmaq. 1. yügürmək. 1.
salmaq. bərpa, dayir edmək. 1. sərmək. açmaq. 1. yubatmaq. müəvvəq,
müəlləq edmək. 1. sallamaq. salqatmaq. qoturmaq. qotarmaq. təcavüz edmək.
1. çaldırmaq. sapdırmaq. çapdırmaq. vurub öldürmək.
-savsağın almaq, saldırmaq: yarqoyutmaq. dişini soğurmaq. salsürtmək.
qorsızıtmaq. qorqoyutmaq. xəli silah edmək.

-birbirinə saldırmaq: oyuşmaq. (#uyuşmaq: birbirinə uymaq).
-aman, ara vermədən nərsiyə saldırmaq:quyul düşmək. quyulu düşmək. quylu
düşmək.

saltıtmaq

saldıtmaq. 1. salıtmaq. qanıtlamaq. saltatmaq. sabitləmək -sevgi qanıtılır. 1.

saltatmaq. salıtmaq. üstləmək. üsləmək. sağlamaq. sağlatmaq. taxlamaq.
taxlatmaq. çağlamaq. çağlatmaq. dağqamaq. dağqatmaq. sabit, isbat edmək. suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi.

saltmaq

1. itmək. itələmək. qoğlamaq. hollamaq. 1. titrətmək. 1. nərsəni iticə kəsmək,
qırmaq. - danışmağa qoymadılar, sözün siltədilər. 1. iticə qaytarmaq, cəvab
vermək. - elə saltdım ki, birdə o sözə dönə bilməz. 1. atmaq. - bu bulaşıqları silib
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siltəyin. - geriyə saltamaq: dalı atmaq. yubatmaq. sürütləmək. sütürləmək. tə'xirə
salmaq. 1. səltəmək. səltələmək. siltəmək. arıtlamaq. saylatmaq. paksazlıq

edmək. - doslarıvı siltəsən, ondana yaxcısı qalmaz.
- qol saltamaq, sallamaq: 1. əl edəmək, eləmək. 1. əl çəkmək. sərf nəzər edmək.

salto

saltav. iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış. (xəşin).

saltolab

saldolab> sərdaba. yer altı dərin saxlağ, ambar.

saltu

saldu. salma. salmıq. salda. mubahisə. münaqişə.

saltuq

1. gəlin geyimi. 1. saltıq. çaltıq. çaltuq. salınmış. atılmış. bıraxılmış. ötrülmüş.
(tərk edilmiş) . 1. saltuğ. salduv. saldığ. (> sandığ) salduvağ. nərsənin üstünə
salına duvağ, kiçik örtük. - oturacaqların salduv yırtılıb. 1. puşə. kılasor. 1.
saltuğ. salduv. saldığ. (> sandığ) salduvağ. iki tikəni birbirinə qoğuşduran tikə.

1. saltuğ. salduv. saldığ. (> sandığ) salduvağ. tavan, döşəmənin örtüyü. pərdi.
1. irtibat. ilişgi.
saltur

1. sağış. möhkəm. müstəhkəm. güclü. 1. sağış. qala. istihkam. 1. satur. saluc.
sallama. saldırma. çaçur. salma. böyük, ənli, ucu əğri piçağ. 1. çapqır. dikdator.

zorba. müstəbidd. çapaq. çapqı. zalim. 1. çapqır. satur. enli iti piçaq çeşiti.
saltuv

salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ) salduvağ. 1. nərsənin üstünə salına duvağ,

kiçik örtük. - oturacaqların salduv yırtılıb. 1. puşə. kılasor. 1. iki tikəni birbirinə
qoğuşduran tikə. 1. tavan, döşəmənin örtüyü. pərdi. 1. irtibat. ilişgi.
saltuvaq

salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ) 1. nərsənin üstünə salına duvağ,

kiçik örtük. - oturacaqların salduv yırtılıb. 1. puşə. kılasor. 1. iki tikəni birbirinə
qoğuşduran tikə. 1. tavan, döşəmənin örtüyü. pərdi. 1. irtibat. ilişgi.
salu

salı. (> zilu) döşəmə. qalı. fərş.

saluc

saltur. satur. sallama. saldırma. çaçur. salma. böyük, ənli, ucu əğri piçağ.

saluq

saluğ. 1. salığ. çalığ. tuka. tuta. qalıb. 1. salıq. yasal. yasa, qanun pitiyi, biçiyi.

qanun namə. 1. ətək. təbən (> damən (fars) .
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1. qılıc. qılınc. 1. salqar. sağlar. (> salar (fars)}. 1. saldatların başqanı. 1.
ustaca, iyi qılıc salan, çalan.

salut

salğut. salğıt. salıt. sağut. sağıt. yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal.
gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. qoşun səlamı. hərbi, nizami

səlam.
saluvan

salınan, tuşlanan oyun, duzaq, pırtlaş. macəra.

salv

salva. səlvi > sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi. sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac.

salva

1. qarışıq. daluq. dalıq. məxlut. (# sayva: teyxa. xalis) . 1. > sərv. salğar. salvar.
sorvaz. uca. uzun. - salva boylum. 1. salay. salav. ambar. 1. salay. salav. çalva.
çalav. bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı. burada artığ olan nərsələr

yerləşilir. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda) 1. səlbə. salba. sırba. 1. silov.
salov. ambar. sərəndər. aşılqa. aşlıq (taxıl) ambarı. 1. salv. səlvi > sürpü. sürvi.

sərvi. səlfi. sivi. sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac.
salvac

salvaz. sallab. 1. sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə. 1. dəllal.

vasitə. 1. (gəzəgən) qulluqçu, servisçi, xidmətçi .
salvaq

salvağ. saldağ. ağızdan salınan su. tüpürük.

salvamaq

saylamaq. sayalamaq. salçamaq. saçalamaq. 1. seçmək. ayırmaq. tanılamaq.

yanlamaq. yana qoymaq. 1. saypıvermək. salpıvermək. yana doğru gedmək. yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü sayalır
(salvır, saçalır) .

salvan

iri. yekə. böyük.

salvanmaq

sallanmaq. sellənmək. selvənmək. səllənmək. selvənmək. ağırca, guruna

axınmaq.
salvar

salğar. 1. salva. > sərv. sorvaz. uca. uzun. - salva boylum. 1. > salar. böyük.

yekə. güclü. 1. > salar. başxan. böyük başçı.
salvarış

salıveriş. əffv ediş.

salvarlamaq

salğarlamaq. sorvazlamaq. - salva (səlv) kimi sorvazlanmış bir qız uşağı.
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salvasal

başdan başa. tamamilə. - salvasal kərdilər sulandı.

salvaş

1. sarvaş. (servis). dursat. dursut. tə'mir. 1. sarvaş. xidmət. qulluq. 1. sarvaş.
nökərlik. 1. sarvaş. iş. tutu. məşquliyyət. 1. sarvaş. görəv. tutu. 1. sarvaş. qab
qaşıq seti. 1. sarvaş. bunqah. xədəmati müəssisə, tə'sisat. 1. sarvaş. yardım.
kömək. 1. sarvaş. sığıntı. sığınış. ibadət. 1. sarvaş. tutuzuq. tutşuq. tuştuq.
təşrifat. 1. salış. əzl. 1. salış. əffv. 1. sərsəri. salavarı. sələvəri. boş bekar.
avara.

salvaşmaq

savlaşmaq. sovlaşmaq. solvaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. yingimək.
yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək.
seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq.
sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün
minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

salvatmaq

sallatmaq. üsdən aşağ uzatmaq. - torqunu salvat: pərdəni sal.

salvattırmaq

salvatdırmaq. savlatdırmaq. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. səlvişdirmək.

sərvişdirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək.
sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.
salvatur

salvadur. sarvatur. sarbatur. 1. (ətli canlı), boylu boslu olan. 1. sağbatur.

sağqurat. sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid.
salvaylamaq

salbamaq. sambamaq. samlamaq. sallamaq. tullamaq.

salvaz

salvac. sallab. 1. sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə. 1. dəllal.

vasitə. 1. (gəzəgən) qulluqçu, servisçi, xidmətçi .
salvıraqan

-salvırağan geyim: gənəbol, sallağ duran geyim. (salvıramaq: sallanmaq).

salvıramaq

sallanmaq. - salvırağan geyim: gənəbol, sallağ duran geyim.

salvıraş

sallağlıq.

salya

soğurt.

salya

suvud. suva. sud. suğut. suğat. suğ. tükrük. tüprük.
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səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salğaq.

darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) .
salyanqa

(salyanğa. sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə). saylağ. saylanğ.
səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa.

gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl,
açıq, böyük alan.
salyanmaq

bayralmaq. sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək.

çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.
sam

tam. som. tom. bütün. - tamay: tomay: somay: bütün ay.

samaq

1. saymaq. 1. səmək. sımaq. ( < sınmaq. sınanmaq) qoşulan işləmlərə ''
istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək''

anlamın artırır. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq:
işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq. 1. səmək. sımaq. ( < sınmaq.
sınanmaq) sınanışmaq. sınanışıqmaq. bir iş, nərsə yapmağa qalxışmaq.

istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y
edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı. - yaşamında sınıb
sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.

samaqıllamaq

salaqıllamaq. sapaqıllamaq. boşuna qonuşmaq. - nəmənə sapaqıllayır. sapaqıllayıb durmada, barsana: səfeləyib durma çıx ged.

samaqıllıq

salaqıllıq. sapaqıllıq. gəvəzəlik. - onun samaqıllığın sayma.

saman

1. sarman. sarıman. 1. sarı olan. 1. sarı donlu at. 1 < sapan. taxıl saplarının
oğuntuları.
-saman altdan su yeridən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı
işləyən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
qaçın. - sosurun dili qarnında.
-saman suvağ: dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq.
- pehinlə saman qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq: seşmə < saçma. saçqı ( <
saçmaq). yabba
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-təzəklə saman sığmasından, qarışığından yapılan yanacağ: sığıma. yabba.
kərmə.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.
-bir iğnə düşdü samanlığa, odlandı saman onu tapmağa.

-təpilirsə saman gözǝ, od vurma samanlığa. (bitinə qızan, donun yaxmaz).
(soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə).

-pul qoymuşudu banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
oldu.

-saman altdan su yeritmək: yer altdan yasa gedmək. (yasa: yaşan. gizli. yattıq).
samanı

-xərmən yerində əkin samanı toplama üçün böyük taxda: sürgü taxdası.

samanın

-söylər aşıq: -od olursan, samanın, gül olursan, tikənin, su olursan, çayın ollam, hər
nə desən oyun ollam.

samanlı

-dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq: saman suvağ.

samanlıqa

-bir iğnə düşdü samanlığa, odlandı saman onu tapmağa.
-soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə. (təpilirsə saman gözǝ, od vurma
samanlığa). (bitinə qızan, donun yaxmaz).

samantan

-küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmüş papağ: saput. sapıt. saçut. saçıt.
savut. savıt.

samantoruq

sarmandoruğ. sarımandoruğ. 1. sarımtıl qırmızı olan. 1. sarımtıl qırmızı donlu

at.
samartlamaq

< salmıtlamaq. sıçıb batırmaq.

samballı

-(aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq: sıxqa. >
sikkə. sikgə. səqqə. - səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş.
-qoylu samballı: yerli samballı: sallısoplu. sallı sartlı.

sambamaq

samlamaq. salbamaq. sallamaq. 1. oynatmaq. - hər nə dededim salbadı başın. 1.
salvaylamaq. tullamaq. 1. əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək,

təxminləmək. 1. bilsənmək. yoxlamaq. sorumaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

samıq

sasıq. saçıq. sapıq. salıq. qoxut. qoxumuş. mütəəffin.

samıqlamaq

samırdamaq. sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq. sanğıramaq. (:
özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. sayıqlamaq. salıqlamaq.

sapıqlamaq. sərikləmək. özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib genə
sayırlayacağ.

samımaq

sasımaq. saçımaq. sapımaq. salımaq. qoxumaq. mütəəffin olmaq.

samır

səmur. savsar. sovsar. savsar. dələ.

samıramaq

sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq. sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə
birdən yadına düşmək). sayıqlamaq. salıqlamaq. samıqlamaq. samırdamaq.

sapıqlamaq. sərikləmək. özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib genə
sayırlayacağ.

samırtamaq

samırdamaq. samıqlamaq. sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.

sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. sayıqlamaq.
salıqlamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən
içib genə sayırlayacağ.

samıtmaq

sasıtmaq. saçıtmaq. sapıtmaq. salıtmaq. qoxutmaq. mütəəffin edmək.

samlamaq

sambamaq. salbamaq. sallamaq. 1. oynatmaq. - hər nə dededim salbadı başın. 1.
salvaylamaq. tullamaq. 1. əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək,

təxminləmək. 1. bilsənmək. yoxlamaq. sorumaq.
sampaq

< sapsaq. 1. pozuq. çözük. əyyaş. hərzə. fasiq. çapqın. sapqın. uçqun. 1.
quduz. (sərkeş. ovsarsız. ovsarı qırıq) 1. sarpaq. sovarda. velxəş. saçrıc. saçrac.
israfçı. itlafçı. tələf edmə.

samsıq

salsıq. sərsik. səfeh. axmaq. - salsıqlama: sərsikləmə. səfehləmək. - diri salsıq:
sırtsərsik. çin səfeh.

samsum

salsum. səlsüm. qaradinməz. lal kar. səssiz küysüz. - salsum qadınla qalmağ
olar, dosla yox.

san

1. şumarə. nümrə. 1. hesab. 1. törə. tutaş. tutaşı. tuşat. rəsm. adət. 1. ək. kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır.
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{san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak.
naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib. 1. şan. savır. savrı. çavır.

çavrı. çağır. çağrı. şöhrət. ün. səs səmir. 1. suv. su. sav. çav. çağ. cah. tutu.
tutuc. çapa. saxa. bağdal. daraq. ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət.
-sanağ san: say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd. bir yığında nərsənin, kimsənin
say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı.
- saya san: bəsit sayılar. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə. bəsit).
-san savın: san sovun. sezgi.
-eyku danış, eyku yapın, eyku san.

sana

1. hesaba. -nərsədən (nərsə kimi) sana (hesaba) gətirmək, qoymaq: sağınmaq.
sayğınmaq. sayınmaq. təsəvvür, fərz edilmək. - sizin bu tavşızı (davranışızı)
yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ
özün uşaq sağınır. 1. sağış. sayış. sayı. neçəlik. 1. sayı. hesab. - ya sayı
bilmisən ya götün çubuq görmüyüb.
-say sana: sanağ san. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd. bir yığında nərsənin, kimsənin
say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı.
- ucuz sana: yüngül, sadə düşüncə. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə.
bəsit).

sanab

-yerdən tapsan sanab al, söz bilməsən dinməz.

sanac

sanğac. sağac. sayac. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanış. sanğış. sağış.
sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc.
tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc.
dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.

sanaq

sanağ. 1. sanaş. sanarış. şumariş. amar tutma. hesab. 1. salsay. mahasibə.

nəticə. hasil.
-sanağ san: say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd. bir yığında nərsənin, kimsənin
say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı.

sanaqanlı

-sap sanağanlı: olduqca gözləndik.
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sanağanmaq. sananmaq. güdünmək. gözlənmək. güman edinmək. bəklənmək.

intizarda olmaq. müntəzir olmaq. təvəqqü'ü olmaq. mütərəqqib olmaq.
sanaqanmaz

-sap sanağanmaz: əslən (olduqca) gözlənmədik. tamamən qeyri mütəvəqqe' tərzdə.

sanaqcasız

sanağcasız. sağınsız. sağıncasız. sanağsız. yalpağ. düşüncəsiz. beyinsiz.

kütbeyinli. -yalpağ kasa.
sanaqı

sanağı. gümanı. təsəvvürü. -bilgəlik sanağı, bilgisizlikdən.
- sanağı yox: sanasız: saysız: hesabsız.

sanaqmaz

sanağmaz. sağınmaz. sezisiz. sezgisiz. sızısız. sızqısız. sıpqısız. ehsassız.

düşünməz. nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.
sanaqmazın

sanağmazın. sanamay. düşünmədən. sağınmazın. ölçüşmədən. - sanamay
səggiz demə: düşünmədən, ölçüşmədən danışma.

sanaqsız

sanağsız. 1. sağınsız. sağıncasız. sanağcasız. yalpağ. düşüncəsiz. beyinsiz.

kütbeyinli. -yalpağ kasa. 1. sağınsız. salqara. çilqara. kora fəhim. ussuz.
düşüncəsiz.
sanaqsızlıq

sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq.

tanağsızlıq. tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi
(fars)}. oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.

sanal

1. sanalı. xətir. xatir. -kimə sanal. kim sanalı: kimə xatir. kimin xətrinə. 1. sanğal.
sınğal. sınal. sınac. sınaş. tanal. tansa. tanşa > aşna > aşina (fars)}. tanğa.
tanığa. tanğal. oyqur. aqah.

sanalanmazlar yorumsuzlar. yoğursuzlar. düşünəməzlər. -bilimsizlər başarmaz, yorumsuzlar
qayğılı. (qayğılı: anqıra. şaşa. heyran).

sanalatmaq

sanartmaq. sanatqarmaq. sanışıtmaq. 1. düşündürmək. fikirləşdirtmək. fikrə

salmaq. 1. üzmək. üzütmək. kədərləndirmək. 1. ağıla gətirmək.
sanalı

1. sanağay. gözləndik. - sanalı kimi : gözləndik kimi. 1. sanağay. intizar.
müntəzir. - sanalı gözlər: intizar gözlər. 1. sanağay. ümidli. umalı. 1. sanağay. bir
olayı içində tutan, özündə daşıyan. boylu. - keçmiş sanalı: keçmişi özündə
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daşıyan. 1. sanal. xətir. xatir. -kimə sanal. kim sanalı: kimə xatir. kimin xətrinə1.

şumarəli. -qapıların üzərinə sanalı (şumarəli) bölük: salqat. salsat > sat. (sal: tək)
(tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) pilak.
kaşı.

sanallıq

sanğallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq.
tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). aqahlıq.

sanalmaq

sanışmaq. sanğışmaq. sağışmaq. düşünmək. ağıl edmək .

sanalsızlıq

sanağsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq. tanağsızlıq.
tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}.
oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.

sanamaq

gözləmək. təvəqqüü olmaq. mütəvəqqe' olmaq. mütərəqqib olmaq.

sanamatan

sanamadan. gözləmədən.

sanamay

düşünmədən. sağınmazın. sanağmazın. ölçüşmədən. - sanamay səggiz demə:
düşünmədən, ölçüşmədən danışma.

sananmaq

sanağanmaq. güdünmək. gözlənmək. güman edinmək. bəklənmək. intizarda
olmaq. müntəzir olmaq. təvəqqü'ü olmaq. mütərəqqib olmaq.

sanar

bilər. -ağ qoyunu görənlər, için dolu yağ bilər.

sanarıq

sanağ san. say sana. şumarə. nümrə. ədəd. bir yığında nərsənin, kimsənin
say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı.

sanarış

sanağ. sanaş. şumariş. amar tutma. hesab.

sanartmaq

sanatqarmaq. sanalatmaq. sanışıtmaq. 1. düşündürmək. fikirləşdirtmək. fikrə

salmaq. 1. üzmək. üzütmək. kədərləndirmək. 1. ağıla gətirmək.
sanasın

-bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı:
sanağ san. say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd.

sanasına

sayına. qatarına. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına atın,
qoyn.

sanasız

saysız. sanağı yox. hesabsız.
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1. amar. şumariş. 1. sanağ. sanarış. şumariş. amar tutma. hesab. 1. sanma.
sayaş. sayma. hesablama. 1. sanma. sayaş. sayma. amar tutma. 1. sanma.
sayaş. sayma. yoxlaş. yoxlama. dəğərləş. dəğərləmə. 1. sanğaş. sağaş. sayaş.

sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc.
sayıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac.
tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış.
barğac. barğıc. təşxis.
sanaşmaq

qanaşmaq.

sanaştırtmaq

sanaşdırtmaq. xiyala salmaq.

sanatımaq

sanımaq. saymaq. sayımaq. sayatımaq. hesaba gətirmək, qoymaq. - bunu sən
nə sanırsan. - səndə özüvü kişi sanıdın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) :
onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn.

sanatın

sanın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın : onların sanasına (sayına, qatarına) atın,
qoyn.

sanatqarmaq

sanartmaq. sanalatmaq. sanışıtmaq. 1. düşündürmək. fikirləşdirtmək. fikrə

salmaq. 1. üzmək. üzütmək. kədərləndirmək. 1. ağıla gətirmək.
sanatmaq

saydırmaq.

sanav

1. kəmmiyyət1. sanı. say. sayı.

sanaz

ağılsız. başsız. səfeh.

sanbut

sanbud. bir şəqqə. - bir heyvan şəqqələnsə iki sanbud olur.

sanca

( < sanımaq: hesablamaq). 1. (> səncə (fars)}. 1. hesab maşını. 1. dartıc. ölçək
aracları. dartı. tərazı. dartı, tərazı daşı.

sancaq

sancağ. 1. sancağ. qancağ. 1. tutac. tutaş. tuşac. qullab. çəngəl. qaymaq. 1.
tutac. tutaş. tuşac. cıda. dirgən. dirən. neyzə. 1. tutac. tutaş. tuşac. iki nərsəni

birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə. 1. patuğ. 1. aşıl. rəbt. irtibat. peyvənd. 1.
tutac. tutaş. tuşac. sancığ. birləşim çəki, nuxdəsi. qatım, qovşum, ək yeri. 1.
sancağ. salcağ. salçağ. saçağ. sarıma. salıma. bəzək üçün aslanan nərsə. 1.
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çəngəl. çanqıl (çanığı, açığı, ağzı olan). - qaşığ sancağ. 1. qancağ. 1. sancığ.
girə. 1. vilayət.
-iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq: saput. sapıt. saçut. saçıt.

sancaqçı

səncər. sancar. bayraqçı.

sancaqı

-tük sancağı: baş sancağı: telbasan.

sancaqlı

sandallı. arxadönənli.

sancaqotu

sancağotu. ısırğan otu.

sancamaq

taxmaq.

sancan

-küləkli, sancan soyuq: saçağ. sazağ.

sancar

1. səncər > xəncər. qıssa qəmə. 1. səncər. ovçu. qıynaqları ilə ovuna
sancılaraq avlayan quş. qartal. 1. səncər. sancaqçı. bayraqçı. 1. səncər.
vilayət yarqıcı, hakimi. hakim.

sancı

- sancı oxu: sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq,
həllac) çubuğu.
-sancı çubuğu: sancı kötəyi: sancı kötüyü: 1. sancılanan heyvanın qarnına
iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ. 1. zəncəfil.

sancıq

sancığ. 1. tə'nə. 1. sancığ. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. birləşim çəki, nuxdəsi.

qatım, qovşum, ək yeri. 1. kiçik çivi. ayaqqabı civisi. 1. sancığ. çəngəl. 1.
sancağ. girə.

sancıq

sancığ. yuqa. boyunduruq. bağ.

sancıqınmaq

saşqınmaq. kəsginləşmək. itiləşmək. dəlicinmək. dəlici olmaq.

sancıqur

saşqur. 1. tikən. 1. biz.

sancılanan

-sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac)
çubuğu: sancı oxu.
-sancılanan yılığın (heyvanın) qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ:
sancı çubuğu. sancı kötəyi. sancı kötüyü.

sancılanıb

-sancılanıb soncuğlamaq:sancışıb socuşmaq.

sancılar

-yansılama, yansılayan sancılar.
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sancılaraq

-qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş: səncər. sancar. ovçu. qartal.

sancılmaq

1. vurulmaq. çırpışmaq. 1. sancmaq. saşmaq. saşımaq. soxmaq. taxmaq. ətəklərin belivə sanc.

sancış

savaş. cəng. sitiz. setiz.
-yüngül ağrı, sancış, dərd: suzeş < sızış ( < sızlamaq: ağrımaq). -diş sızış. -ürək
sızış.

sancışıb

-sancışıb socuşmaq: sancılanıb soncuğlamaq.

sancışmaq

soxcuşmaq. birbirinə soxmaq.

sancıtmaq

saplamaq. dürtmək.

sanclaşmaq

saçlaşmaq. çatlaşmaq. raslaşmaq.

sanclı

dərdli.

sancma

(dişləmə. nişləmə). soxlama. soxmalama. sox barmaqla (ikinci barmaqla)

barmaqlama. barmağıynan itələmək, soxmaq. barmağın soxmaq.
sancmaq

saşmaq. 1. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq.

çapdırtmaq. taxmaq. çaqmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək. tutdurmaq.
yerləşdirmək. salmaq. 1. (dalmaq) dəlmək. deşmək. salmaq. 1. sancımaq.
saşmaq. saşımaq. soxmaq. taxmaq. - ətəklərin belivə sanc. 1. sallamaq. salmaq.

saşmaq. qoşmaq. bədləmək. yanşatmaq. vəsl, nəsb edmək. (sürgücütmək.
sürükcütmək. həmrah edmək)
-iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq: saput. sapıt. saçut. saçıt.

sancuqlamaq

soncuqlamaq. saçnaldamaq.

sancurmaq

sarşurmaq. sarcurmaq. sərcitmək. gecikdirmək.

sanı

1. fərz. 1. sanav. say. sayı. 1. sanu. sanığ. sınğar. singər. qiyas. muqayisə. 1.
sandırış. suna. sunu. sunğ. sun. qoşdıq. qoşlıq. önərgə. önəri. dəğiş. təkiş.
təklif. taarüf. 1. varsı. varası. tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə.
ərdə. fərz. zənn.
-sanı var, salmığı yox. (üzü var, içi yox).

-sanı sürcü. (sürcü: sürücü. səkə. xəta).
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1. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanğıc. sağıc. sayıc. sanaş. sanğaş. sağaş.
sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc.
tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc.
dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis. 1. zanıc. (san: oy. uy. fikir). savçı.
sorağçı. xəbərçi.
-soxdurulan, uydurulan sağış, sanıc, fikir: soxsağış. (sox sağış) basma qalıb,
öğrətilmiş fikir.
-heyvan qılavası üzündədir işində, kişi qılavası harasıda, bəlirməz.
-bu qılava səni ayağdan salar.

sanıcmaq

taxılmaq.

sanıq

sanığ. 1. sanı. sanu. sınğar. singər. qiyas. muqayisə. 1. seçik. sezik. sayıq.

görüş. görgü. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir. 1. sanlığ. tanığ. tanlığ.
soraq. bilgi. məlumat.
sanıqmaq

sanığmaq. 1. sanğımaq. sınğatmaq. singətmək. qiyas, muqayisə edmək. 1.
sağınmaq. yadanmaq. yada salmaq. 1. sanğınmaq. (səkinmək. çəkinmək.
sakınmaq) .

sanılı

1. nadir. 1. önəmli. saylaq.

sanılmaq

sanızlanmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. sezilmək. sezgilmək. sızılmaq.
sızqılmaq. sıpqılmaq. xiyallanmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür
olmaq.

sanılmaz

güdünməz. gözlənilməz.

sanım

-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

sanımaq

1. hesablamaq. 1. sanatımaq. saymaq. sayımaq. sayatımaq. hesaba gətirmək,
qoymaq. - bunu sən nə sanırsan. - səndə özüvü kişi sanıdın. - bunuda öz
uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn.
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sanatın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın : onların sanasına (sayına, qatarına) atın,
qoyn.

sanına

-sanına gəlib gəlməyəni ötrüşmək, demək: sandırışmaq.

sanır

-acığan doymam, yanığan qanmam sanır. (yanığan: susayan).

sanırmaq

sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. bitişmək. tonjer (latin). tanımaq (iqrar
edmək).

sanısırmaq

sansırmaq. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək.
səvsinirmək. sevsinirmək. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək,

yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

sanısız

1. sanrasız. xiyalsız. təxəyyülsüz. 1. qərarsız. ölçüsüz. 1. saylaqsız. önəmsiz.
1. saylaqsız. adam yerinə qoyulmayan. 1. saylaqsız. saysız. sayız. hesabsız. sanısız gəzək: çox dəfələr. 1. saylaqsız. zehniyyətsiz. pişqəzavətsiz
-sanısız saçaqsız: təşritsız. taarüfsüz. sapbalam sadə.

sanış

1. kəmmiyyət. (# sınış: siniş. arxa. yarqa. keyfiyyət) 1. sağış. sanğış. sayım. 1.
sanğış. dolqut. bilgit. bilim. ilim. daniş. 1. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc.

sağıc. sayıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac.
anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac.
tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış.
barğac. barğıc. təşxis. 1. sanğış. sanma. tutu. (tutun). usuq. usuş. anğal. inqar.
həds. fərz. təsəvvür.
sanışıtmaq

sanartmaq. sanatqarmaq. sanalatmaq. 1. düşündürmək. fikirləşdirtmək. fikrə

salmaq. 1. üzmək. üzütmək. kədərləndirmək. 1. ağıla gətirmək.
sanışmaq

sanalmaq. sanğışmaq. sağışmaq. düşünmək. ağıl edmək .
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sanışmayın

qağışmayın. singin, niyəran olmayın. narahat olmayın.

sanıta

sanıda. zənnidə. fikirdə. xiyalda. -xoş sanıda bulunmaq. uyuş sağınmaq.

sanıtış

təsəvvür ediş.

sanıtmaq

1. sayıtmaq. səfə düzmək. 1. salıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək. 1.
uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək.
süründürmək. sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə
sarıtdın bəsdi artıq. 1. düşündürmək. fikirlətmək.

sanız

düşsül. xiyali. fantastik.

sanızlanır

sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gözlənilir. sağnılır. sağınılır.
xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.

sanızlanmaq

sanılmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. sezilmək. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq.
sıpqılmaq. xiyallanmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür olmaq.

sanızlanmaz

sağnılmaz. sağınılmaz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz.
xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.

sanıztırılmaq

sanızdırılmaq. sağındırılmaq. sızınmaq. sızqınmaq. sezinmək. sezginmək.

sıpqınmaq. xiyallandırılmaq. fikrə, təsəvvürə salınılmaq.
sanıztırtmaq

sanızdırtmaq. sağnışdırmaq. sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək.

sezgitmək. sıpqıtmaq. xiyala, fikrə, təsəvvürə saldırmaq.
sanq

1. sanğ. (sağ) sanu. sağış. təsəvvür. fikr. 1. sanğ. (sağ) ağıl. anlaq. dərk. səndə sanğ deyilən bir nərsə yox. 1. sanğ. (sağ) anlayış. idrak. 1. sanğ. sərvət.

kan. 1. sanğ. sağ. ağıl. baş. xirəd.
-sanğ qatınmaq: çanğ qatınmaq: bərkimək. sərtinmək.

sanqac

sanğac. sanac. sağac. sayac. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanış. sanğış.

sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac.
anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc.
dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
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sanğal. 1. sanal. sınğal. sınal. sınac. sınaş. tanal. tansa. tanşa > aşna > aşina
(fars)}. tanğa. tanığa. tanğal. oyqur. aqah. 1. santal. saytal. sağtal. ustal.

sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. ağıllı. düşüncəli.
sanqallıq

sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. tanğalıq. tanığlıq.

tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). aqahlıq.
sanqar

-tanğar sanğar: mat o məbhut. heyran qayran.

sanqarmaq

sanğarmaq. sağınmaq. sannamaq. dua, zikr oxumaq. bir nərsə arzusunda

bulunmaq.
sanqaş

sanğaş. sanaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış.

sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac.
anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc.
dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
sanqatan

sanğatan. sınğatan. sınal. sınaşdıran. tanğayan. tanğadan. tanıtan. tanatan.

tansatan. aşnadan > aşina edən.
sanqi

sanki. səki. quya. - şəklimi çəkdilər, səki tilvizyona verəcəklər.

sanqıc

sanğıc. sağıc. sayıc. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanaş. sanğaş. sağaş.

sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc.
tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc.
dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
sanqılatmaq

sanğılatmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq. dalğıtmaq. dalıtmaq. öğüzləmək.

öğütləmək. vəz, movizə edmək.
sanqımaq

sanğımaq. sanığmaq. sınğatmaq. singətmək. qiyas, muqayisə edmək.

sanqınmaq

sanğınmaq. 1. (sağınmaq. əğillənmək. ağıllanmaq). 1. sanığmaq. (səkinmək.
çəkinmək. sakınmaq) .

sanqıraqul

sanğıraqul. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sandıraqul. sayağul. salyaq.
salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) .
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sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək)sayılamaq. sayramaq.

səğrəmək. saçılamaq. samıramaq. sayıqlamaq. salıqlamaq. samıqlamaq.
samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən
içib genə sayırlayacağ.

sanqıraşmaq

sanğıraşmaq. sansıraşmaq. çançınaşmaq. çançanaşmaq. (çənə çalmaq) ağzına

gələni söyləmək. həvərələmək.
sanqış

sanğış. 1. sanış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. sanaş. sanğaş.

sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. anlaş. anğaş. anğış. anlac.
anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış.
ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis. 1. sanış.
dolqut. bilgit. bilim. ilim. daniş. 1. sağış. sanış. sayım.
sanqışmaq

sanğışmaq. sağışmaq. sanalmaq. sanışmaq. düşünmək. ağıl edmək .

sanqıt

sanğıt. sanlıt. dalğıt. dalıt. öğüz. öğüt. vəz. movizə. öğüt danışıq, tüşrütlə

(movizə nəsihətlə) birin bir duruma soxsutma, bir nərsiyə inandırma. təlqin. ilqa.
sanqıtçı

sanğıtçı. sanlıtçı. dalğıtçı. dalıtçı. təlqinçi. ilqaçı.

sanqıtmaq

sanğıtmaq. sanlıtmaq. sanğılatmaq. dalğıtmaq. dalıtmaq. öğüzləmək.

öğütləmək. vəz, movizə edmək.
sanqıtmaq

sanğıtmaq. sanlıtmaq. satmaq. çatı > çatıtmaq. dalqıtmaq. dalıtmaq. reklam,

təbliğat edmək. - satılan nərsə ilə alınan nərsə arasında çox əsgik var.
sanqlı

sanğlı. savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. gözü açıq.

oxuğan. savadlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı.
sanqsız

(sanğsız. sağsız > ) sayığ. sayağ. baş beyni işləməyən.

sanqu

sanğu. xiyal. təxəyyül.

sanqul

sanğul. xiyali. təxəyyüli.

sanqulur

sanğulur. sağrulur. ılqımlanır. xiyala gəlir. -keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova.
(ova: ağa. təliyə).
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sanlağ. saylağ. sayın. sanlı. əriş. ərin. sayım. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi.

möhtərəm. hörmətli.
sanlanıbən

sanlanıbən. güman edilərək . - almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı
sanlanıbən kullanar. (almaz: almas). (sanlanıbən: güman edilərək).

sanlı

1. nişanlı. əlamətli. 1. sayın. sanlağ. saylağ. əriş. ərin. sayım. sayıt. qayıt. ağa.
bəy. əfəndi. möhtərəm. hörmətli.

sanlıq

sanlığ. sanığ. tanığ. tanlığ. soraq. bilgi. məlumat.

sanlıt

sanğıt. 1. dalğıt. dalıt. öğüt danışıq, tüşrütlə (movizə nəsihətlə) birin bir duruma

soxsutma, bir nərsiyə inandırma. təlqin. ilqa. 1. dalğıt. dalıt. öğüz. öğüt. vəz.
movizə.
sanlıtçı

sanğıtçı. 1. dalğıtçı. dalıtçı. dalğıtçı. dalıtçı. təlqinçi. ilqaçı. 1. dalğıtçı. dalıtçı.

öğüzçü. öğütçü. vəzçi. vaiz. movizəçi.
sanlıtmaq

sanğıtmaq. sanğılatmaq. dalğıtmaq. dalıtmaq. 1. öğüzləmək. öğütləmək. vəz,

movizə edmək. 1. öğüt danışıqla (tüşrütlə, movizə nəsihətlə) birin bir duruma
soxsutmaq, bir nərsiyə inandırmaq. təlqin, ilqa edmək.
sanlıtmaq

sanğıtmaq. satmaq. çatı > çatıtmaq. dalqıtmaq. dalıtmaq. reklam, təbliğat
edmək. - satılan nərsə ilə alınan nərsə arasında çox əsgik var.

sanma

1. sanaş. sayaş. sayma. hesablama. 1. sanaş. sayaş. sayma. amar tutma. 1.
sanaş. sayaş. sayma. yoxlaş. yoxlama. dəğərləş. dəğərləmə. 1. sanış. tutu.

(tutun). usuq. usuş. anğal. inqar. həds. fərz. təsəvvür.
sanmaq

1. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək.
duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq.
önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq.
ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o
demək deyir ki onadın. 1. sağınmaq. sağanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq.

qatlanmaq. tutunmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq. düşünmək. səbr
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edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1.
qanmaq. 1. saymaq. təvəccüh edmək.
sanmallı

varlı adlı.

sannamaq

sağınmaq. sanğarmaq. dua, zikr oxumaq. bir nərsə arzusunda bulunmaq.

sanraq

sanrağ. xiyal. təxəyyül.

sanrasız

sanısız. xiyalsız. təxəyyülsüz.

sansaç

tutuzuq. tutşuq. tuştuq. təşrifat.

sansar

sovsar. sösər. səmur. dələ.

sansarıllıq

sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. gözlənilirlik. xiyala,
fikrə, təsəvvürə gəlirlik, olunurluq.

sansınlar

-bilirsen, bir söz de! seni örnək saysınlar, bilmeyiren sus, seni adam sansınlar.

sansıraşmaq

sanğıraşmaq. çançınaşmaq. çançanaşmaq. (çənə çalmaq) ağzına gələni

söyləmək. həvərələmək.
sansırır

meyillənir. - könlün nəyə sansırır.

sansırış

təmayül. meyilləniş. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana
doydum.

sansırmaq

sanısırmaq. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək.
səvsinirmək. sevsinirmək. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək,

yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

sansız

saysız . -sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs
bəllidir yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən:
dönük verərək. dövr vuraraq) .

santaq

santağ. tantağ. çantağ. mənəvi ilim, bilim. mənəvi varlıq, maya.
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sanğal. saytal. sağtal. ustal. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı.

sağnalı. sağınalı. ağıllı. düşüncəli.
santalac

sandalac. səndələc. ötücü quş.

santallı

sandallı. sancaqlı. arxadönənli.

santi

çənti. çəntə. kənti. cızığ. bir ölçünü kiçik bölümlərə bölən cızığlar.

santıq

sandığ 1 < salduv. saltuğ. saldığ. salduvağ. {1. nərsənin üstünə salına duvağ,

kiçik örtük. - oturacaqların salduv yırtılıb. 1. puşə. kılasor. 1. iki tikəni birbirinə
qoğuşduran tikə. 1. tavan, döşəmənin örtüyü. pərdi. 1. irtibat. ilişgi}. 1. kürsü.
qursu. 1. sağca. sadağ. pul sandığı. kes. alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq,
qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ. 1. sındığ. qapağı üstündə qətlənərək
qapanıb açılan qutu çeşiti. 1. saltıq. 1. sarnıc. təxdədən yasanmış qapaqlı
qutu. 1. təpəngi. təpənək. cəbə. qutu. 1. tutu. qutu. qoytu. tutma.
-böyük küp, sələ, sandıq, yəxdən: tapu. təpü. təpi. kumrə. kumər. kuprə. kupər.
xaral (yekə çuval).
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca.
sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.

-böyük sandığ: sağan.
santıqana

sandıxana. taxın. taxma. daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə

taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. bir yerdə, qalıq, saxruğ,
zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.
santıqı

-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir.

(yuğru: xəmiri)
-pul sandığı: sağca. sadağ. sandığ. kes. alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq,
qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ.

santıra

sandıra. səğgil. sərgil. salğıl. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq.
salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) .

santıraqul

sandıraqul. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sayağul. salyaq.
salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) .
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sandıramaq. sayığlamaq. səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. səfehləmək.

yavalamaq. həzyan söyləmək.
santırı

sandırı. xiyalı. xiyal. -sandırı, xiyalı bir varlıq. uyunğuz. unğuz. unuz. həyula. dev.

santırış

sandırış. 1. düşünmə. təfəggür. hesab kitab. -əkində sandırış olsa, örtgündə
ortuş olmaz. (əkində: səpində. sabanda. şuxumda) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma).
(örtgün: ütgün. ortğun. biçin). 1. sanı. suna. sunu. sunğ. sun. qoşdıq. qoşlıq.

önərgə. önəri. dəğiş. təkiş. təklif. taarüf. 1. yapamacıq. yapay. yapma. çapı.
(doğurdan yapar kimi davranmaq). taxma. göstəriş (vanəmud). qozca. güzəcə.
güzməcə. tazahür. dəğiş. təkiş. taarüf. -bu dəğiş səğiş ortalıqdan çıxmasa, bəlli
olmaz hançı sözdü ürəkdən. 1. hesab kitab. - girişdə sandırış olsa, çıxışda qandırış
olmaz.

-əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz. (əkində: səpində. sabanda. şuxumda)
(sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma). (örtgün:
ütgün. ortğun. biçin).

santırışmaq

sandırışmaq. sanına gəlib gəlməyəni ötrüşmək, demək.

sanu

1. sağış. sağnış. sanğ (sağ). təsəvvür. fikr. 1. sanı. sanığ. sınğar. singər.
qiyas. muqayisə.

sanur

-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

sap

1. çap. çanqıl. 1. çap. yazma üçün gəc tikəsi. 1. çap. xırım xırda. töküntü.
arıtlanan nərsədən arda qalan çər çöp, çıpıq, qabığ. - qoz sapı. - pambıq sapı.
1. dəsdə. çatat. çaşat. çapat. çalat. sapat. saxat. bütət. bükət. bülət. (büktə >
müştə) 1. riştə. 1. sapağ. saplağ. qılp. - üzüm saplağı. - alma sapağı. 1. çox. sap güclü: çox güclü, quvvətli. - sap sökəl: çox xəsdə. 1. lap. - sap düz: lap düz. - sap
yaxşı: lap yaxşı. - sap yeni: lap yeni. - sap sağlam: sağçillə. sağçikdə. lap sağlam. sap uzun: lap uzun. - sap duzlu: lap duzlu. - sap silmə: sap siləmə: sap silələmə:
ağzına dək dolu. - sap söykəm: sağ söykəm: lap dayanıqlı, mökhkəm. - sapçillə:
çillənin ortası. 1. fürcə. fürsət. macal. - o sözgəli (söyləli. söz arasında) sap verməz.
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- bir sap verdiki bülüm neyniyirəm. 1. kürsü. kürsi. qursı. qurs. rişdə. quruh. 1.

sıra. novbət. - sənində sapın gələr, göz yumunda ölüm yəxələr. 1. zəmimə. 1. əksik
nərsəni tamamlamaq üçün vurulan tikə. 1. saf. düz. sıyıp. sıyap. sığap. 1. sıx.
sığ. dal. səğə. şaxə. rişdə. 1. sav. (çav) say. saf. aya. - sav gün: bulutdan sıyıq,
arıq gün. - sav göy: bulutsuz göy. - sav söz: açığ söz. - sav su: damıt, süzmə, tanğış,

(təsfiyələnmiş) muqəttər su. 1. səp. sapsat. salqıt. salqız. qalın. cehiz. - savçılar
qızın salqıtın sorarlar. 1. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. ardış (kərvan) birbirin

ardından uzanan duru. rişdə. - dağ sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə. 1.
soxa. qol. ox. şiş. dəsdə. 1. dərim. dəğim. bağ. dəsdə. -bir dərim saç. 1. saf.

saytal. sıytal. siytəl. saya. say. sürgək. sürgəl. düz. yapır. yapın. yasır. hamar.
1. saf. sapın. düz. həmvar. taraz. 1. uçuq. sim. ip. tel.
-ortası dəlik bir nəyin çevrəsinə sarılan tel, sap: dövələ. dövlə. tövlə.
-ip, sap ötdürüb, keçirdib tikmək, bağlamaq, qapatmaq: tikmək. tikəmək. kitəmək.
kitgəmək. dərizləmək. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək. ütgərmək. -pitik
üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.

-sap kimi: yalağ kimi. çox incə. -yaşamı bir yalağdan (bənd dən) asılıdır.
-sap sağlamaq: təməldə olan incəlikləri qoruyub işləmək.
- sap salmaq: yamağ salmaq. (salmaq: qoymaq. taxmaq).
-saplı nərsənin sap girən bölümü:salğuc.
- sap salıb baxmaq: incədən incəyə, araq araq qaramaq.
-sap salan: qıp qoyan, qulp qoyan.
- sap sağan: sap açan.
- sap saran: sap dolayan. (sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
-sap taxmaq: sapmaq. saplamaq.
-tək qat sap: sapqıl. topara, qərqərə sapı, teli.
-sap sanağanlı: olduqca gözləndik.
-sap sanağanmaz: əslən (olduqca) gözlənmədik. tamamən qeyri mütəvəqqe' tərzdə.
-ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf: saydatin. sərdətin. sadədil.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip,
dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan ( < sarmaq)
-(göndən sıyrılan, kəsilən) gön sap: sırğı. sirgi. sızğı. sizgi.

sapa

sopa. sava. sova. 1. nərsənin içinə görə yanı, qırağı. kənar. - şəhərdən sava
keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar. 1. boş,

havayı atış, çalış. amaca dəğməyən, isabət edməyən atış. - sova düşmək:
boşa gedma. 1. (sapan. savan. sopan. sovan) gidərən. qaytaran. qoğan. silən.

aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan.
pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis
gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para
istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.
-sapa düzülmüş dənələr: sırıt. sirik.
-sapa sıralanmış bərbəzək: sırsır. sırsıra.
- sapa sapa. səpə səpə. səkə səkə. saça saça. tuta tuta.
-ipə sapa gəlməz: sapdadurmaz. çox oynaq, şuluğ.
-nərsənin aşınaraq sapa dönməsi: sapınmaq. aşındığdan sapı çıxmaq.
-sapa çəkmək: saplamaq.
-sapa çəkilmək: saplanmaq.
-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək
nərsələr: sırsır. sırsıra.
-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama.
sinəriz.
- hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız yer: quş uçmaz kərvan
keçməz
-sapa düzülmüş nərsə: sarac. salac. rişdə. - iki salac basdığ, qax.
-sara sapa: sağa sapa: əsl bədəl. əslnən təqəllübi.

sapac

sapaş. sapat. 1. uzun qonçalı, səğəli başmağ. 1. uzun saplı tava, qablama,

qabcığ.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sapaçqı

gözlük silən. (sapa: sayladan. təmizləyən).

sapaçor

pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. (sapa:
sayladan. təmizləyən).

sapaq

sapağ. 1. sabaq. ( <> çap) tel. məftul. 1. sabalağ. sapalağ. yemişli, barlı dal. 1.

{sabah. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq)} yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) 1. {sabah.
savağ. ( < sapmaq: çıxmaq)} ışıqlıq. çıxış, qurtuluş yolu. (nəcat. fəcr) 1. {sabah.
savağ. ( < sapmaq: çıxmaq)} özgürlük. ərkinlik. azadlıq. 1. {sabah. savağ. ( <
sapmaq: çıxmaq)} açılan gün. gündüz. günün çıxandan batana dək olan arası,

salımı, sürümü. 1. məfu'l. 1. yana, dala bıraxılmış nərsə. 1. qorut. saxlanc.
sağlanc. saxruğ, zəxirə. 1. pəsəndaz. 1. savağ. çapaq. yolun, qolun ayrıldığı
yer. ayrım. ayırım. dalqıc. 1. bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası,
nuxdəsi. 1. savağ. çapaq. > səfeh. 1. avara. 1. savağ. çapaq. bəlli bir ölçüyə,
ülgüyə, qurama uymayan. 1. savağ. çapaq. çarpıq. çalpıq. anormal. qeyri təbii.
1. savağ. çapaq. düzən, törənə, yasıya aykırı. 1. kök. - sapağdələn: kökqıran.
danaburnu. 1. saplağ. sap. qılp. - üzüm saplağı. - alma sapağı. 1. savağ. sağaq.

səğə. sıvğın. sırğın. sıvqa < sürgə.
- sapağ sapağ: savağ savağ: tərtələsik. əlbəhəlim.
-sapağ, sapığ, tərs cəvab: qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc.
qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. çarpınış. çalpınış.
tərs yanıt. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik. öcüşlük.
çəlişlik. muxalifət. ziddilik.

sapaqar

kərpətin.

sapaqçı

sapağçı. 1. sapığçı. atıçı. atçı. atan. ərşic. ərşəc. hallac. həllac. 1. qurumadan.

qaraçı. qarayaxan. qarasalan. külləyən. kül yaxan. böhtançı. iftiraçı.
sapaqil

sapagil bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. (sapa: sayladan. təmizləyən).

sapaqıllamaq

salaqıllamaq. samaqıllamaq. boşuna qonuşmaq. - nəmənə sapaqıllayır. sapaqıllayıb durmada, barsana: səfeləyib durma çıx ged.

sapaqıllıq

salaqıllıq. samaqıllıq. gəvəzəlik. - onun samaqıllığın sayma.
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sapakir. kir qaytaran, sayladan, pakladan. (sapa: sayladan. təmizləyən).
- sapakir: kir qaytaran, sayladan, pakladan. (sapa: sayladan. təmizləyən).

sapaqlamaq

saplamaq. 1. nərsəni nərsiyə ötürmək, ötgüzmək, keçirmək. 1. (neçə tikəni
birbirinə) kitəkləmək. çitəmək. bağlamaq. yamıb yasqamaq.

sapaqlayın

sapağlayın. savağlayın. sabahlayın. - sabahlayın neçədə gəlim.

sapaqlı

məfu'llu. mütəəddi. ötümlü. (#sapaqsız: salt. ötümsüz) .

sapaqlıq

sapağlıq. 1. > səfehlik. 1. avaralıq. 1. bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymama

durumu. 1. anomali. qeyri təbiilik. 1. düzən, törənə, yasıya aykırılıq. 1. sapığlıq.
savığlıq. savağlıq. saybırlıq. saybirlik. yupağlıq. xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik.
mulayimət. 1. sapığlıq. saybırlıq. saybirlik. savığlıq. savağlıq. sulağlıq. sulalıq.
gözəllik. yupağlıq. məlahət. səbahət.
sapaqmaq

sapağmaq. 1. sapığlamaq. atdırmaq. ərşitmək. ərşətmək. həllaclıq edmək.

hallaclamaq. 1. sapalmaq. sapmaq. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. çəkinmək.
sürmək. sürünmək. sürüb gedmək. 1. sapmaq. yanıtlamaq. qarşılamaq. cəvab
vermək.
sapaqtan

-incə sapağdan, həsirdən toxunmuş börk: sovus.

sapaqtələn

sapağdələn. (sapağ: kök) kökqıran. danaburnu.

sapal

1. əğləncə düşgünü. 1. səfeh. 1. düşgün. çılqın. çalqın. alqın. dəli. - kitab
sapalı.

sapalac

sarpac. tərs yol. (düz yolun qarşıtı) .

sapalaq

sapalağ. 1. sabalağ. sapağ. yemişli, barlı dal. 1. boyun. - sapalağından tut at
dışarı, oğru yaman pisəri.

sapalamaq

1. savalamaq. qoğmaq. uzaqlaşdırmaq. dəf edmək. 1. sabalamaq. sabanlamaq.
sapanlamaq. çapağlamaq. çapalamaq. çapağanlamaq. yağmalamaq. alt üst

edmək. 1. ildik vermək. 1. sayağlamaq. savralamaq. sayılamaq. sayramaq.
səğrəmək. saçılamaq. səfehləmək.

sapalıq

saplıq. düzlük. saflıq. sadəlik.
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1. əğləncə düşgünlüyü. 1. səfehlik. 1. düşügünlük. çılqınlıq. çalqınlıq. alqınlıq.
dəlilik.

sapalmaq

1. sabalmaq. çapalmaq. dövülmək. devilmək. təpəlmək. 1. salbağmaq.
sapbalmaq. çapbalmaq. çalınmaq. açılmaq. aralanmaq. 1. sapağmaq.
sapmaq. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. çəkinmək. sürmək. sürünmək. sürüb
gedmək. 1. sızılmaq. süzülmək. durulmaq.

sapaltaq

sapaldağ. hər nəyin ən incə, əl tutan yeri. boyun. - yazığın sapaldağına birdənə
endirdi.

sapaltmaq

safaltmaq. saplatmaq. sərsavlamaq.

sapam

savam. ayrım. ayırım. kəsəm. çala. 1. dalqıc. 1. çiğ. fəsl. movsim. mövsim. 1.

dalqı. fərq. 1. fəri. fəri'.
sapamaq

1. sapmaq. saplamaq. bütünlətmək üçün tikə artırmaq. sarımaq. 1. savamaq.
savrılmaq. sovrulmaq. götürülmək. bitmək. tükənmək. - soğuq düşcək milçəklər
savadı. 1. savamaq. süzmək. arıtlamaq. arıtmaq. arçamaq. arçılamaq.

arçılcamaq. təmizləmək.
sapan

1. (saplan) dur. istop. 1. > saman. taxıl saplarının oğuntuları. 1. artığ olan
nərsə. gərəkdən, ehtiyacdan arda qalan nərs. mazad. - saxla samanı, gələr
zamanı: saxla salmanı, yetər yarmanı: atma eşiyə artığ qalanı, gələr yarın, qılır
yaranı. bu gün əlində artığ olanı at qırğa, yarın gərəyin olar. 1. savan. > süpəh.

qavan. qovan. qoğan. atan. daş atma ayqıtı. (# qapan: tutan) 1. savan. yol
yasaların göstərən imlər, işarələr, tablular, ışıqlar. 1. çıpqır. çınqır (moğol)
çatan. qaydan. qaytan. qaydıran. qayırdan. azdıran. sapdıran. çaşırdan.
şaşırdan. şeytan. 1. qaldırac. məncənağ. 1. saban. sapar. səpər. yer sürmə,
şuxum aracı. 1. saban. salba. salda. pulluq. xış. 1. savan. sopan. sovan. (sapa.
sopa. sava. sova). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl.

arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir
yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik,
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göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir
qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən.
tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.
- saçma sapan danışdı: söz söylədi bal qabağı.
-sallama sapan: rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı.
- saçma sapan söz: quşçuq.
- saçma sapan söz: söz ola bəri gələ.
-saçma sapan qonuşmaq: saçmalamaq. savçamaq. çalçamaq. çavçamaq.
çalçığlamaq. - bitir çalçavı!.

sapanq

sapanğ. ( < sapmaq: çıpmaq) 1. üstündə paltar çırpıp yumağ daşı. 1. üstündə

ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü. 1. savanğ. savan. suvan. (
< savamaq: ititmək) su daşı. bilöv daşı.
sapanqıran

ipqıran. belqıran. çox gücük olan.

sapanlamaq

1. sabanlamaq. sabalamaq. sapalamaq. çapağlamaq. çapalamaq.
çapağanlamaq. yağmalamaq. alt üst edmək. 1. salınğlamaq. daşlamaq.

sapanlı

-tübünlü, düğünlü, sapanlı darığ: dibdən dərilib, heç arıtılmamış əkin.

sapansaq

savağar. ağılsız. axmaq. sapalac.

sapapul

çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) (sapa: sayladan. təmizləyən).

sapar

səpər. saban. sapan. yer sürmə, şuxum aracı.
-sapar qulaq. (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .

sapartmaq

şaxlatmaq. (# salxatmaq. solxatmaq. yiprətmək. yıpratmaq)
(sapar qulaq (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .

sapasaqlam

-sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid: salvadur. sarvatur. sarbatur. sağbatur.
sağqurat.

sapasu

su qoğan. (sapa: sayladan. təmizləyən).

sapaş

1. sapac. sapat. uzun qonçalı, səğəli başmağ. 1. sapac. sapat. uzun saplı tava,
qablama, qabcığ. 1. sapış. yanta. dad. əmiz. əmiş. -acı yatanlı: acı dadlı.
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sapışınmaq. yantamaq. yanzamaq. əmizmək. əmzəmək. əmişmək. əmşəmək.
dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq.

sapaşlıq

sapınlıq. sapışlıq. yandaşlıq. andaşlıq. alışqanlıq. sınaşıqlıq. dadanlıq.
dadaşlıq. dadışlıq. adət kərdəlik.

sapaşmaq

sapınmaq. sapışmaq. yandaşmaq. andaşmaq. alışmaq. dadanmaq.
dadaşmaq. adət edmək.

sapaştırmaq

sapaşdırmaq. 1. sabaşdırmaq. sapaşdırmaq. çapaşdırmaq. dövüb əzmək.

əzişdirmək. 1. sapışdırmaq. yandaşdırmaq. andaşdırmaq. alışdırmaq.
dadandırmaq. dadaşdırmaq. dadışdırmaq. adət etdirmək.
sapat

1. saxat. çatat. çaşat. çapat. çalat. sap. dəsdə. bütət. bükət. bülət. (büktə >
müştə) 1. sapta. daşıt. ləkə. 1. sapaş. sapac. uzun qonçalı, səğəli başmağ. 1.
sapaş. sapac. uzun saplı tava, qablama, qabcığ. 1. sarat. dərik. sıyma. sıymaş.

sıyaş. sığaş. sıvaz. toxaş.
sapatan

sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan.

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac.
sıyac. sığəc. sivəc. siğəc.
sapatımaq

sapatmaq. saratımaq. saratmaq. dərikmək. sıvazımaq. sıvzamaq. sıyamaq.
sığamaq. toxamaq. toxaşmaq. oxaşmaq. oxşamaq.

sapatmaq

safatmaq. saplamaq. saflamaq. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. yapırlamaq.

yasırlamaq. hamarlamaq. - bu oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin
savla.

sapatuz

- sapaduz: duz gidərən. (sapa: sayladan. təmizləyən).

sapay

1. sapma. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. taxma. yasma. yasama. süni.
təsənnüi. qeyri təbii. (doğuşdan olmayan) məsnovi. (anormal. sapıq). -çapı dəri. 1.
səpəy. savba. savğa. savayaq. söykə. söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od

üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ. saçayağ. 1. səpəy. savba.
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savğa. ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd,

sədd.
sapba

1 < çapba. sinin (qəbrin) içi. ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur. 1. sappa. əyri
üyrü olan. - sapba yollar. 1. sappa. anormal.
-sapba vermək: sapbatmaq. yayındırmaq.

sapbal

çapbal. 1. dallı budaqlı. 1. qıllı. saçlı. tüklü.

sapbalam

-sapbalam yalın, yalqa, sadə: sanısız saçaqsız. təşritsız. taarüfsüz.

sapbalamaq

səf bağlamaq.

sapbalmaq

çapbalmaq. 1. dallı budaqlanmaq. 1. qıllanmaq. saçlanmaq. tüklənmək. 1.
salbağmaq. sapalmaq. çalınmaq. açılmaq. aralanmaq.

sapbatmaq

sapba vermək. yayındırmaq.

sapca

sıpça. çapca. qırça. qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun. kalah. - başını
sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.

sapcaq

(yapışıb qopbayan) 1. çapşıq. çapşıq. at sinəyi. 1. salca. iri kənə.

sapcamaq

sıpcamaq. çapcamaq. çıpdamaq. 1. çox iti davranmaq, qılınmaq, işləmək. 1.

birdənbirə sıçramaq, atılmaq. - yerindən sapcayıb, üzərinə daşlandı: cumdu.
- sapcamaq düşmək, gedmək: bir yönə qıvraq qaçmaq.
- sapcamaq düşmək, gedmək: bir yönə qıvraq qaçmaq.

sapcatmaq

sıpcıtmaq. çapcıtmaq. çıpdatmaq. 1. çox iti davrandırmaq, qıldırmaq, işlətmək.
- arabasın sapcatıb getdi. 1. birdənbirə sıçratmaq, atlatmaq. - onun səsi uşağı
yuxudan sapcatdı.

sapçap

çapasap. salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) savsat. sovcat. sovsavat. sürsat.

savış (savaş) döğüş aracı.
sapçayın

- başını sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq. (sapcayın: sıpçayın.
çapcayın. qırçayın).

sapı

1. çapı. ölçü qabı, me'yarı. - sapı sındırmaq: sapı qırmaq.
-aşındığdan sapı çıxmaq: sapınmaq. nərsənin aşınaraq sapa dönməsi.
-hər nədən sapı, qılpı, tanışlığı olan: sapqın. çapqın. bilgili.
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-qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun: sapca. sıpça. çapca. qırça. kalah. - başını
sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.
-topara, qərqərə sapı, teli: sapqıl. tək qat sap.
-hər malanın sapı var, hər yalanın quyruğu .

sapıc

1. dərzi. dərçi. tikgən. düzəgən. dizəgən. nərsəni nərsiyə qoyan, tikən,
yapışdıran. 1. təpçi. dərçi. dərzi. xəyyat.

sapıq

1. anormal. -nərsənin sapıq (anormal) çalışması: tutmaq. -dili tutur. 1. sapığ.
ulam. sülalə. şəcərə. nəsəb. xanidan. duduman. 1. savıq. (> səbok (fars)}. incə,
yumşaq, yüngül olan. 1. savıq. iti. yeyin. yelkən. ilkən. tünd. səri'. - savıq çapar:
aşğınçı. it çapar: yelkən. foriyyətli, səriüsseyr peyk, qasid. 1. qatıq. qatqayır. sayağ.

sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qıvır zıvır. qıvır savır. müzəxrəf.
həzyan. latayir. 1. sapığ. astığ. çapığ. ən aşağda, altda olan. ətək. damənə. (#
satığ. üstük. ən öndə, yuxarda olan) 1. sapığ. sırıq. sırı. quyruq. düzü. dizi. səğir.

silsilə. zəncir. 1. sasıq. saçıq. samıq. salıq. qoxut. qoxumuş. mütəəffin.
-duruma uyqun olmayan, geri qalmış, sapıq qılavuzluq: qıçı yoluq. qılavuzçu.
-sapağ, sapığ, tərs cəvab: qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc.
qaqırlanc. qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. çarpınış. çalpınış.
tərs yanıt. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik. öcüşlük.
çəlişlik. muxalifət. ziddilik.

sapıqçı

sapığçı. sapağçı. atıçı. atçı. atan. ərşic. ərşəc. hallac. həllac.

sapıqlac

uğursuz. bəxsiz.

sapıqlama

səfehləmə. saturlama. stğalama. stağlama.

sapıqlamaq

sapığlamaq. 1. sapağmaq. atdırmaq. ərşitmək. ərşətmək. həllaclıq edmək.

hallaclamaq. 1. sərikləmək. sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.
sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. sayıqlamaq.
salıqlamaq. samıqlamaq. samırdamaq. özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən
içib genə sayırlayacağ.
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sapığlanmaq. 1. savığlanmaq. dinlənmək. sınaşmaq. sınarlanmaq. istirahət

edmək. 1. savığlanmaq. yüngülləşmək. 1. savığlanmaq. yüngülləşmək.
sapıqlıq

1. sapığlıq. sapağlıq. saybırlıq. saybirlik. savığlıq. savağlıq. sulağlıq. sulalıq.
gözəllik. yupağlıq. məlahət. səbahət. 1. sarpıqlıq. qaçıqlıq. əğrilik. ağnaqlıq.
dəngəsizlik. qıynaslıq. qınaslıq. 1. sarpıqlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq.
saybırlıq. saybirlik. yupağlıq. xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət.

sapıl

1. çəkib, uzanıb gedən. yol. 1. saf. səyil. yassı. düz.

sapılan

-geyimdən asılan, geyimə sapılan im, nişan: sırma. yaraq. paqon.

sapılca

uzun qulplu tava.

sapıllamaq

sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək. savqurmaq. savqurlamaq. qorumaq
(bəkləmək). qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. sığındırmaq.
saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.

sapılmaq

1. əkişmək. yapışmaq. irəşmək. - nə mənə sapılmısan, çıx ged. 1. arxaşmaq.
arğaşmaq. ardaşmaq. dalıcan, arxasıca düşmək. dibinə əkilmək. birin izləmək.
- mən hara getdim oda mənə sapıldı. 1. taxılmaq. yanına düşmək. həmrah
olmaq. - mən hara gedirəm mənə sapılır.

sapımaq

1. sapıtmaq. sapmaq. vurmaq. atmaq. sallamaq. - qara (böhtan) sapma onun
işidir. 1. salpımaq. uzanıb, incəlmək, işgəlmək. 1. savımaq. savrımaq. sovımaq.

sovrımaq. buramaq. burmaq. bulamaq. - it kimi quyruq sapıma. 1. sasımaq.
saçımaq. samımaq. salımaq. qoxumaq. mütəəffin olmaq.

sapımlanmaq

sağımlanmaq. sarımlanmaq. quşqulanmaq.

sapın

1. fənər. 1. sayın. hər. tamam. həpsi. hammısı. - il sapın: hər il. - kəsin sapın: hər
kəs. hammı. - kişi sapın: hər kişi. tamam kişilər. - ay sapın: hər ay. 1. sap. saf. düz.

həmvar. taraz.
sapına

-quyruğu tava sapına dönmək: uslanmaq. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq. başa
düşmək. ağıllanmaq.

sapınc

imalə.
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sapınlaşmaq

səfehləşmək.

sapınlı

fənərli.

sapınlıq

sapaşlıq. sapışlıq. yandaşlıq. andaşlıq. alışqanlıq. sınaşıqlıq. dadanlıq.
dadaşlıq. dadışlıq. adət kərdəlik.

sapınmaq

1. nərsənin aşınaraq sapa dönməsi. aşındığdan sapı çıxmaq. 1. sapmaq.
qartanlamaq. çartanlamaq. çərtmək. çertmək. yoldan çıxmaq, çaşmaq. 1.
sapışmaq. sapaşmaq. yandaşmaq. andaşmaq. alışmaq. dadanmaq.
dadaşmaq. adət edmək. 1. tapınmaq. qapınmaq. yapınmaq. qatınmaq.
qullanmaq. boyunsınmaq.

sapınsı

fənər durumu olan.

sapıntan

-küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmüş papağ: saput. sapıt. saçut. saçıt.
savut. savıt.

sapıntı

sərpinti. səpinti. saçılqa. saçılqı. 1. qurban, ehsan dağıtımı. 1. damla.

sapır

1. (ana yola görə) fəri' yol. 1. çatmaz. kötü. olmasın. pozuq. - ondan belə sapır iş
görünməmişdi. 1. əxlaqsız. - çox sapırın biridir. 1. savır. sovır. iradəsiz. ixtiyarsız.

qərarsız. sübatsız. 1. savır. sovır. tutarsız. müsrif. 1. savır. sovır. sövüz. həvəs,
əğləniş, kef əhli. 1. saçır. bir neçə nərsənin (yolun, çayın) birləşdiyi yer. 1.
sapur. çapur. çapır. (sap <> qab. qap) sümm. som. 1. səpir. həsir.
(saapa (saafa) (sanskirit) sabo (fırans). hafer (ərəb) hoof (ingilis) 1. sapur. əsgi.

köhnə. mündəris. 1. səpir. həsir. 1. süpür. söpük. silki. sürgü. sıyığın. sıyğın.
siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) seşmə < saçma.
saçqı ( < saçmaq). saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ.
salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) fəzlə.
-sapır bıcıq: çapır biçik: dəli dolu.

sapırılmaq

savırılmaq. sovurulmaq. əsinmək. yellənmək. yelcənmək.

sapırqa

səpirgə. göğüs gəmiyi. qabırqanın sinə bölümündə aralıqlı sümükləri.
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1. sapmaq. sapratmaq. sağratmaq. dəvam edmək. 1. savırmaq. sovurmaq.
pəxş edmək. 1. savırmaq. sovurmaq. uçurmaq. - suda üzən balıq çün, göydə
gəzən sığır çün, əldəkini savurma.

sapış

1. qapış. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. döğgə. dövgə. döğüş.
söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa.
qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal.
qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış.
daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca
gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. sapaş. yanta. dad. əmiz. əmiş. -acı yatanlı: acı
dadlı. 1. keçiş. taxış. (# səpiş: sərpiş. sərpmə. töküş. tökmə) .

-gözlənilməz dəğişmə, sapış: təpgi. təpgü.
sapışınmaq

sapaşınmaq. yantamaq. yanzamaq. əmizmək. əmzəmək. əmişmək. əmşəmək.
dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq.

sapışqılı

-sapışqılı vermək: aradan çıxmaq.

sapışlıq

sapınlıq. sapaşlıq. yandaşlıq. andaşlıq. alışqanlıq. sınaşıqlıq. dadanlıq.
dadaşlıq. dadışlıq. adət kərdəlik.

sapışmaq

1. saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. keçəmək. çeçəmək. boğazına qaçmaq. 1.
saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. keçəmək. çeçəmək. sözü ağzında qalmaq. 1.

sapınmaq. sapaşmaq. yandaşmaq. andaşmaq. alışmaq. dadanmaq.
dadaşmaq. adət edmək.
-gözlənilməzcə, birdən dəğişmək, sapışmaq: təpginmək. təpgişmək. -durduğu
yerdə halı təpgişdi.

sapıştırmaq

sapışdırmaq. 1. calaşdırmaq. ilişdirmək. 1. sapaşdırmaq. yandaşdırmaq.

andaşdırmaq. alışdırmaq. dadandırmaq. dadaşdırmaq. dadışdırmaq. adət
etdirmək.
sapıt

1. qalın. cehiz. cahaz. 1. əsbab. əfzar. cihaz. ədəvat. - bu sapıtlar əsgiyib
aşınmış, işə yaramaz. 1. saput. saçut. saçıt. iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq.
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1. saput. saçut. saçıt. savut. savıt. küləşdən, samandan, taxıl sapından
hörülmüş papağ. 1. sapla!.
sapıtqa

-sapıtqa vermək: sapıtmaq.

sapıtqan

saplağan. durmadan atan, çırpan. vurağan. atağan. salağan.

sapıtma

sapdırma. quruş. qudurtma. yozuş. pozuş. azıtma. iğva. gümrahlıq.

sapıtmaq

1. sapralamaq. salğalamaq. aldatmaq. yahaltmaq. yaydırmaq. yayındırmaq. 1.
sapıtqa vermək. 1. azdırmaq. 1. buruq vermək. 1. tutruğundan, sözündən,

qovlundan qaçmaq. - sapıta sapıta günləri savdı. 1. salpıtmaq. salğıtmaq.
təprətmək. - quyruğun sapıtğan at. 1. sapıtdamaq. qalınlatmaq. cehiz qoşmaq.
1. sapdırtmaq. qudurmaq. azıtmaq. azınmaq. 1. çapıtmaq. saplamaq.
çaplamaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq. taxmaq. çaqmaq.

tikmək. keçirmək. ilişdirmək. tutdurmaq. yerləşdirmək. salmaq. 1. çapıtmaq.
saplamaq. çaplamaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. yamamaq. qoşub bütünləmək.

əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq. 1. çapıtmaq. saplamaq. çaplamaq.
sapdırtmaq. çapdırtmaq. oxlamaq (ox, yay gərmək, çəkmək) 1. batırmaq.

sıxmaq. 1. sapımaq. sapmaq. vurmaq. atmaq. sallamaq. - qara (böhtan) sapma
onun işidir. 1. sasıtmaq. saçıtmaq. samıtmaq. salıtmaq. qoxutmaq. mütəəffin

edmək.
sapıttamaq

sapıtdamaq. sapıtmaq. qalınlatmaq. cehiz qoşmaq.

sapqa

1. çapqa. çıpqa. sıpqa. dağlıq yer. qayalığ, sarp, çarp yerlər. 1. çıpqa. nacağ.
dəhrə.

sapqaçı

sapaqçı. qurumadan. qaraçı. qarayaxan. qarasalan. külləyən. kül yaxan.

böhtançı. iftiraçı.
sapqal

çapqal. 1. suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı. kəsgit. kartək. 1. quruyub

yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli, güdə arac. kəsgit. kartək. 1. təkərli aracları
arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə. gilgir.
sapqatıştırtmaq sapqatışdırtmaq. qara, iftira, töhmət çaldırtmaq.
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sapqı

1. fər'. firu'. 1. sokaq. küçə. (xiyavan qarşıtı) .

sapqıl

tək qat sap. topara, qərqərə sapı, teli.

sapqın

1. çapqın. çıpqın. sıpqın. dəlisi. bunaq. 1. çapqın. bilgili. hər nədən sapı, qılpı,
tanışlığı olan. 1. ısız. ıysız. iysiz. şərur. 1. çapqın. uçqun. sapsaq > sampaq.
pozuq. çözük. əyyaş. hərzə. fasiq.

sapqınlamaq

sıpqınlamaq. sıpqıtmaq. çıpqınlamaq. çıpqtmaq. oğurlamaq.

sapqınmaq

ısızlanmaq. ıysızlanmaq. iysizlənmək. şərurlanmaq. kötülənmək.

sapla

sapla!. sapıt!.
-sapla bağlamaq: sapmaq. saplamaq. - iğnə sapmaq. - quş qanadın sapdı.
-rəhli sapla hörülmüş: sarğalı. -sarğalı saç. -sarğalı at: quyruğu rəhli sapla
hörülmüş at.

saplaq

saplağ. sapağ. sap. qılp. - üzüm saplağı. - alma sapağı.

saplaqan

saplağan. sapıtqan. durmadan atan, çırpan. vurağan. atağan. salağan.

saplamaq

1. neçə tikəni birbirinə bağlamaq. - keçmişdə evi salardılar, indi ev saplırlar. 1.
yırtığ yamaqlamaq. pinəçilik edmək. 1. ox gəritmək. oxu yaya qoymaq. 1.
sıralamaq. sırqalamaq. 1. saflamaq. sapatmaq. safatmaq. savramaq.
(səvrəmək) savlamaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. - bu oyun yeri
savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla. 1. > zıplamaq. sıçramaq. səkirmək.

səkrəmək. səkmək. səksəmək. atılmaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir:
düz atıl. 1. saplanmaq. saplaşmaq. qovuşmaq. yapşığmaq. 1. çəkmək. 1.

düzmək. 1. sapa çəkmək. 1. tikmək. təpcəmək. əkləmək. 1. dursutmaq. tə'mir
edmək. 1. sapaqlamaq. nərsəni nərsiyə ötürmək, ötgüzmək, keçirmək. 1.
sapaqlamaq. (neçə tikəni birbirinə) kitəkləmək. çitəmək. bağlamaq. yamıb

yasqamaq. 1. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq.
sancmaq. saşmaq. taxmaq. çaqmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək. tutdurmaq.

yerləşdirmək. salmaq. 1. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq.
çapdırtmaq. yamamaq. qoşub bütünləmək. əksikliyin gidərmək, götürmək,
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aparmaq. 1. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. oxlamaq
(ox, yay gərmək, çəkmək) 1. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq.
çapdırtmaq. batırmaq. sıxmaq. 1. savlamaq. sovlamaq. soymaq. qabığın

almaq, çıxartmaq. 1. sapmaq. sap taxmaq. 1. sapmaq. sapla bağlamaq. - iğnə
sapmaq. - quş qanadın sapdı. 1. sapmaq. yamamaq. rifulamaq. - bu yırtığı sap. 1.
sapmaq. əkləmək. - bunuda ona sap. 1. sapmaq. sapamaq. bütünlətmək üçün

tikə artırmaq. sarımaq. 1. sancıtmaq. dürtmək. 1. sapurmaq. bətdəmək.
-ucu sivri nərsəni ataraq, bir yerə saplamaq: sipləmək. sıplamaq.

saplan

sapan. dur. istop.

saplanmaq

1. saplaşmaq. saplamaq. qovuşmaq. yapşığmaq. 1. çəkilmək. - sağa gedirəm,
sağa saplanır, sola gedirəm, sola saplanır. 1. düzünmək. 1. sapa çəkilmək. 1.

sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. qafasına girmək.
çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək.
azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.
saplar

-üğə saplar: qusurlar. xətalar. yanlışlıqlar.

saplarının

-taxıl saplarının oğuntuları: sapan > saman.

saplartan

-incə saplardan işlənmiş, baca baca olan toxuma: süzənə. süzənək. sozana.
sozanağ. sulamı. qullabduzluq. bırodri.

saplaşmaq

saplanmaq. saplamaq. qovuşmaq. yapşığmaq.

saplatmaq

1. > zıplatmaq. sıçratmaq. atlatmaq. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək.
səksətmək. 1. safaltmaq. sapaltmaq. sərsavlamaq. 1. yədəklətmək.
qoşartmaq. əklətmək. yamıtmaq. yanıtmaq. həmrah edmək.

saplı

-qıssa saplı, ev süpürgə: xatın süpürgə.

-uzun saplı süpürgə: erkək süpürgə. qaravul süpürgə. küçə avlu, bağ süpürgəsi. xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə.
-uzun saplı tava, qablama, qabcığ: sapaş. sapac. sapat.
-saplı nərsənin sap girən bölümü:salğuc.
-yayvan, yassı uclu, uzun saplı arac: kürək. küyrək. gürək.
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1. saplığ. işlədilməyə, öncədən yasanmış, hazırlanmış 1. saflıq. sağınlıq.
sayınlıq. düzlük. 1. sapalıq. düzlük. saflıq. sadəlik.
-ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik, saplıq, saflıq: saydadınlik. saydatinlik. sərdəlik.
sadədillik.

saplıqı

-saplığı yerində bərkitmək üçün üzərindən keçrilən dəmir həlqə: salğunc.

sapma

1. saçma. suç. 1. saçma. > çəpmə. iki nərsənin birbirinə çapmasından oluşan
açı. 1. saçma. çapma. gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq,
aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt. bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə
görə oluşan azlıq, çoxluq. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma
görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə
(amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu
evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü. 1. saçma. namüvəffəqiyyət. eşek.

sapma

1. sapay. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. taxma. yasma. yasama. süni.
təsənnüi. qeyri təbii. (doğuşdan olmayan) məsnovi. (anormal. sapıq). -çapı dəri. 1.
satma. döğü. örs. çırpı. çarpı. soxu. çalma. çalım. salma. salım. dalma. dalım.
çıtım. çıtma. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan.

sapmaq

1. çıpmaq1. çıxmaq. 1. çəkmək. 1. sapağmaq. sapalmaq. uzanmaq. sarğmaq.
sağrımaq. çəkinmək. sürmək. sürünmək. sürüb gedmək. 1. sapağmaq.
yanıtlamaq. qarşılamaq. cəvab vermək. 1. sapımaq. sapıtmaq. vurmaq. atmaq.
sallamaq. - qara (böhtan) sapma onun işidir. 1. çapmaq. kəsmək. 1. sapamaq.
saplamaq. bütünlətmək üçün tikə artırmaq. sarımaq. 1. sapırmaq. sapratmaq.

sağratmaq. dəvam edmək. 1. saplamaq. sap taxmaq. 1. saplamaq. sapla
bağlamaq. - iğnə sapmaq. - quş qanadın sapdı. 1. saplamaq. yamamaq.
rifulamaq. - bu yırtığı sap. 1. saplamaq. əkləmək. - bunuda ona sap. 1. saraşmaq.
sarpmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək. ayrılmaq. dalqınmaq. yol dəğişmək.

qıvrılmaq. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. - az getdmişdiki
yan yola qıvrılıb gözdən itdi. 1. qəymək. qaymaq. kırıxmaq. yozmaq. yön
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dəğişmək. imi, hədəfi şaşmaq. 1. sapınmaq. qartanlamaq. çartanlamaq.
çərtmək. çertmək. yoldan çıxmaq, çaşmaq. 1. saypamaq. sapyamaq. caymaq.
1. saypamaq. sapyamaq. savılamaq. sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq.
soytalçılamaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq.
daşılqamaq. daşlanmaq. atılmaq. -bir hən bir yox daşılqamaq.
-ir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq,
burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq: səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.
səpmək. çarpmaq. çalımaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.

sapmaz

- qısa yol sapmaz, düz gəpən yormaz. (gəpən: qonuşan).

sapnıq

sapınsı. sapnıq. fənərli durum. fənəri.

sappa

sapba. 1. əyri üyrü olan. - sapba yollar. 1. anormal.

sapra

sarpa. sağra. malqara pisliyi. pisgil.

sapralamaq

salğalamaq. 1. bolluqda ağac salmaq. tikmək. 1. sapıtmaq. aldatmaq.

yahaltmaq. yaydırmaq. yayındırmaq.
sapramaq

saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq)

ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq.
ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı
yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda,
təfkik, məfruz, münfək edmək) .

sapranmaq

savranmaq. savarınmaq. ayırılmaq. ayrılmaq. dalqınmaq.

saprat

savrat. savar. ( < savmaq: uzaqlatmaq) 1. ayrı. dalqıc. başqa. tək başına.

müstəqil. 1. ayrıq. dalqıc. fərdi. 1. əlahədə. 1. aydın. səlis. 1. ixtisasi. ayırma
simgəsi. 1. uzaq. 1. dalqılı. dalqışlı. tanalı. seçi. saçı. fərq. fərqli. 1. seçik.
bəlirli. açıq. durut. dürt. dürüt. aşkar. (mütəməyyiz. mütəfərriq. mücəzza. cüda.
məfruz. münfək. mutarikə. infisal. firqət) .

saprataq

sapramaq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. ( < savmaq:
uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq.

parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq.
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ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək.
(mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .
sapratçı

savratçı. savarçı. ayıran.

sapratmaq

sapmaq. sapırmaq. sağratmaq. dəvam edmək.

sapsaq

1. > sampaq. 1. pozuq. çözük. əyyaş. hərzə. fasiq. çapqın. sapqın. uçqun. 1.
quduz. (sərkeş. ovsarsız. ovsarı qırıq) 1. sarpaq. sovarda. velxəş. saçrıc. saçrac.
israfçı. itlafçı. tələf edmə. 1. sapsağ. sağat. sağdın. doğru. səhih. - sağatına
varmaq.

sapsal

sapdal. çapdal. sümbə. burqur. qavqal. qovqal. qoğqal. qoğqala.
-sapsal udmuş: axlov udmuş: dimdik duran.

sapsat

1. sürsat. sürüsat. yaşam sürməyə gərəkli nərsələr, boyuğlar, vəsayil, quşağ,
şərayit. 1. səp. əkit. əkət. qoşqun. kusqun. boyuğ. vəsayil. 1. səp. sap. salqıt.
salqız. qalın. cehiz. - savçılar qızın salqıtın sorarlar.

sapşınan

birdən birə ortaya çıxan.

sapşınış

birdən birə ortaya çıxış.

sapşınışmaq

sapşınmaq. birdən birə ortaya çıxmaq.

sapşınmaq

sapşınışmaq. birdən birə ortaya çıxmaq.

sapta

sapat. daşıt. ləkə.

saptal

sapdal. çapdal. sapsal. sümbə. burqur. qavqal. qovqal. qoğqal. qoğqala.

saptan

sapdan. yalağdan. bəddən. -yaşamı bir yalağdan asılıdır.

-incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça: torğu. toruğ. ipək. -xanımbəyin
torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (böyükxanımın ipəyi çoxdursada,
ölçmədən biçməz).
-sapdan hörüyə: sapdan örə dək: ''a'' dan ''z'' eyə dək.

saptaturmaz

sapdadurmaz. ipə sapa gəlməz. çox oynaq, şuluğ.

saptıra

- sapdıra sapdıra: səpdirə səpdirə. səkdirə səkdirə. saçdıra saçdıra. tutdura tutdura.

saptıran

sapdıran. azdıran. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. qaydan. qaytan. qaydıran.

qayırdan. sapan. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.
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saptırma

sapdırma. sapıtma. quruş. qudurtma. yozuş. pozuş. azıtma. iğva. gümrahlıq.

saptırmaq

sapdırmaq. çapdırmaq. saldırmaq. çaldırmaq. vurub öldürmək.
- danışıq yönün sapdırmaq, dəğişdirmək: sözü çevirmək.

saptırtmaq

sapdırtmaq. 1. çapdırtmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sancmaq.
saşmaq. taxmaq. çaqmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək. tutdurmaq.

yerləşdirmək. salmaq. 1. çapdırtmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq.
yamamaq. qoşub bütünləmək. əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq. 1.
çapdırtmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. oxlamaq (ox, yay

gərmək, çəkmək) 1. çapdırtmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq.
batırmaq. sıxmaq. 1. sapıtmaq. qudurmaq. azıtmaq. azınmaq.
-bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq,
sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək: səktirmək. səğdirmək. səğirtmək.
səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm
nəyidi məni yolumdan səkdirdi.

sapu

sabu. çapı. ( <> çapmaq. çıpmaq) 1. yün, pambığ dövmə dəğnəyi. 1. soba.

dəğənək.
sapuc

sapurgə. süpüc. süpürgə.

sapuçu

süpcü. süpürgəçi. sapurgəçi.

sapur

1. çapur. çağur. çaxur. səhər tezdən. obaşdan. 1. sapır. çapur. çapır. (sap <>
qab. qap) sümm. som. 1. sapır. əsgi. köhnə. mündəris.
(saapa (saafa) (sanskirit) sabo (fırans). hafer (ərəb) hoof (ingilis).

sapurqə

sapurgə. sapuc. süpüc. süpürgə.

sapurqəçi

sapurgəçi. süpcü. süpürgəçi. sapuçu.

sapurluq

çapurluğ. çağurluq. çaxurluq. səhərlik. obaşdanlıq.

sapurmaq

saplamaq. bətdəmək.

saput

sapıt. saçut. saçıt. 1. iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq. 1. savut. savıt.

küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmüş papağ.
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1. saypamaq. sapmaq. caymaq. 1. saypamaq. sapmaq. savılamaq. sayılamaq.
savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq. caymaq. olduğu amaca
tutuşmamaq.

sar

1. (sar. sav). sal tək. yap. yan. səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəf. cəhət. canib.
səmt. -bir təpdən o, bir təpdəndə sən başıma cummusuz. -hançı təpə geddi. -iki
təpli: iki təpərli. iki səpli. iki çəpli. iki çaplı. iki təkli. yaplı. iki yanlı. iki sallı (iki
sarlı. iki savlı) iki tərəfli. -onun təpinə güdmə. -təpin: təpərin. səpin. çəpin. çapın.

1. zar. sorğıc. soğıc. gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. -uşağ tərləsə
yapış soğıcları tez yanar: (yapış: iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük
yerləri). 1. saf. - sarayaq: sağayaq: ayağı saf. 1. sarm. çəkilən nərsənin qabının

ağılığı. 1. sər. qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa,
xəsiyət, keyfiyyət. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir. 1. saç. cırcırağ. 1.
dola. - o qərqərəni sağıb bu birinə sar. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək).
(sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
- sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək).
(sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

sara

1. çadır. 1. örtük. 1. göyim.
-sara sapa: sağa sapa: əsl bədəl. əslnən təqəllübi.
-sara sara sarıb gəlib sarısına çıxdı: bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə)
çatdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.

sarab

sarap. sarqağuc. 1. böyük örtük. 1. uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi

görünən aldatıcı görüngə, mənzərə. 1. üstü örtülü arx, kəriz, kəhriz.
sarac

1. salac. sapa düzülmüş nərsə. rişdə. - iki salac basdığ, qax. 1. salac. təsbeh. 1.
saran. geyim. örtük. 1. sarma. qarma. sürüt. rabit, səyyar sim. 1. sağac.
yumşaq, sərin əsən yel. (səhər yeli) . 1. saray. qaray. çevrəli, saraylı sarılı
böyük yer.

saracuq

saracuğ. saçaruq. saçarıq. keçərik. uzun.
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sarıç. saçağ. sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
qayırmaqla əklənən tikə, parça). bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya

(pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq.
saraq

sarağ. 1. kip kip birbibirinə sarılmış, yapışmış. 1. daşlanmış yer qatlarından hər

biri. 1. cəvab. 1. yaraq. daraq. qaraq. baraq. bağaq. gitərə. girtərə. girdərə.
qırtnağ. qıtnağ. ustuvanə. ərən. mərdanə. -yoğur açma barağı. -əkin sarağı. -bası
sarağı.

saraqac

sarağac. salağac. salğac. dikinə uzanan, boylanan ağac. qələmə.

saraqamaq

sarağamaq. yığ yığış (yır yığış) edmək.

saraqıc

saralaqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc.
soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic.

çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.
saraqlı

cəvablı.

saraqmaq

cəvablamaq.

saraqsız

cəvabsız.

saraquc

sarağuc. kalağayı. (ru səri) .

saralaqaz

saralağaz. anqut. ördək çeşiti.

saralaqıc

saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc.
soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic.

çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.
saralamaq

sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. 1. (>
sarancamlamaq. sırıncamlamaq) bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək. 1.

arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq.
arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək.
(sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi
burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. iyilətmək. yaxcılatmaq. islah

edmək. 1. sıralamaq. mürəttəb, münəzzəm edmək.
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saralış

1. sararış. salarış. solarış. soluş. 1. sarqayış. sarqıyış. sarayış. saralma.

saralma

sarqayış. sarqıyış. sarayış. saralış.

saralmaq

salarmaq. solarmaq. solmaq.

saram

aram. səkin. səğin. səngi. sərin. sərən. sağın. saxın. sakın. səyin. seyin. asta.
yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya).

saramlamaq

səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq.
saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. ərimcəmək.
aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.

saramlaşmaq

səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək.
sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək.
ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq.
kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

saramlıq

səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq.
səyinlik. seynlik. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük.
şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

saran

1. mühut. çevrə. sahə. məkan. - telvizya saranı: telvizya məkanı. - ədəbiyyat
saranı: ədəbiyyat dayirəsi. 1. kadr. 1. sarna. (göstəri üçün çevrələnmiş, kadrılanmış
yer. bir olayın keçdiyi yer). səhnə. 1. sarna. (göstəri üçün çevrələnmiş, kadrılanmış
yer. bir olayın keçdiyi yer). üzərinə filmi salınan səfə, yer. 1. sarna. (göstəri üçün
çevrələnmiş, kadrılanmış yer. bir olayın keçdiyi yer). pəncərə. ekran. 1. soran.

cəzzab. sahir. 1. sarac. geyim. örtük. 1. sarğan ( < sarı). xəzan.
-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə:
sarap. sarab. sarqağuc.
- sap saran: sap dolayan. (sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
-nərsəni saran, çevrələyən:saratuq.

sarancamlamaq ( sırıncamlamaq < ) saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq.
soğalamaq. sovalamaq. bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək.
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sarab. sarqağuc. 1. böyük örtük. 1. uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi

görünən aldatıcı görüngə, mənzərə. 1. üstü örtülü arx, kəriz, kəhriz.
sarapsın

rivas. ravənd. rivand.

sarar

-biri yarar, biri sarar: sarmaq.

sararış

saralış. salarış. solarış. soluş.

sarasunq

sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarsık. salsık. çalsıq.
(gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə.

saraşmaq

sapmaq. sarpmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək. ayrılmaq. dalqınmaq. yol

dəğişmək. qıvrılmaq. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. - az
getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi.

sarat

sapat. dərik. sıyma. sıymaş. sıyaş. sığaş. sıvaz. toxaş.

saratan

1. sarılıb duran. 1. sarsıdan. yoran. 1. muzahim.

saratımaq

saratmaq. sapatımaq. sapatmaq. dərikmək. sıvazımaq. sıvzamaq. sıyamaq.
sığamaq. toxamaq. toxaşmaq. oxaşmaq. oxşamaq.

saratmaq

saratımaq. sapatımaq. sapatmaq. dərikmək. sıvazımaq. sıvzamaq. sıyamaq.
sığamaq. toxamaq. toxaşmaq. oxaşmaq. oxşamaq.

saratuq

1. nərsəni saran, çevrələyən. 1. alaçığ. alaçiğ. incə qamışlardan toxunmuş
tutu, pərdə. sərapərdə. 1. barqah.

sarav

nəxşə. xiyal. sərab.

saray

1. çevrəsi sarılı yekə yapılara verilən ad. 1. daray. çaray. - pitiksaray: kitabxana.
1. dərbar. 1. sarac. qaray. çevrəli, saraylı sarılı böyük yer.
-sayılsaray: yekə saray. (sayıl: səyil. gen. bol. böyük).
-əsgidən qalmış saray, qala: tapğac. bastani bina.

sarayaq

sağayaq. ayağı saf.

sarayış

sarqayış. sarqıyış. saralış. saralma.

saraylı

-çevrəli, saraylı sarılı böyük yer: saray. sarac. qaray.
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1. sarva < sarqa. (kərvan). 1. səldə. səlbə. suvluq. suluq. sarma. çəldə. çalba.
əmmamə. dəstar.

sarban

1. sarpın. sarğın. salban. ambar. 1. sariban. sarqağa. kərvan ağası. kərvançı.
kərvanbaşı.

sarbanaq

sarbanağ. sarvan ( < sarmaq) sərpənə < yumuşaq, əğimli olan dalların,

budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip, dirək.
sarbaş

başı sarıqlı, əmmaməli, börklü, yəmşəkli. (# çalbaş: dalbaş: başaçıq) .

sarbatur

salvadur. sarvatur. 1. (ətli canlı), boylu boslu olan. 1. sağbatur. sağqurat.

sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid.
sarbəniz

sarməniz. sarı üzlü, dərili.

sarbıc

salbıc. sırqa. güşvara.

sarc

1. təsmə. 1. tuğ. gərdənbənd. 1. sarıc. sarqıc. quşaq. bellik. belik. (belt (ingilis).

sarcaq

sarcağ. hər çeşit örtük.

sarcamaq

yığmaq. (# yarcamaq: sərpəmək. sovamaq. savamaq. sovğamaq. savğamaq.
xərcləmək). -satıb yarcamaq: satıb savcamaq. satıb savmaq.

sarcı

sarıc. 1. sarcu. yağ. 1. səric. sərci. ahah. ahək. 1. səric. sərci. bir yerə sürtülən

duvağ, boya. 1. səric. sərci. dolandırıcı. gərdanəndə. 1. səric. sərci. salıc.
salıcı. güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran.
sarcıq

1. bir nədən sallanan nərsələr. saçaq. 1. sarqıclar. şar şaqqatar. - donundan bu
sarqıclar aç at.

sarcu

sarıc. sarcı. yağ.

sarcurmaq

sarşurmaq. sancurmaq. sərcitmək. gecikdirmək.

sarç

saç. sürgə. fayl.

sarça

1. tövlə. dam. 1. yəhər.

sarçalamaq

saçalamaq. 1. fayl edmək. 1. fayl fayl edmək.

sarçı

sərçı. səriyən.

sarçıtmaq

saçrıtmaq. sərpmək. sərmək. salmaq. yaymaq. dağıtmaq.
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1. ( < sarmaq) hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş
üzərindən keçib, çiğindən aşan don. 1. sayın. -cə. - ca. ged gedə. - havalar,
barğan sarı qızınır. - yaşladıq sarı gücdən düşürəm. 1. kimi. - gələnsıra: gələnkimi. yeyənsarı: yeyənkimi. 1. səri. səfə. səhfə. 1. səri. yan. tərəf. - ona səri: ona sarı.

1. çatma. örtük. 1. sazı.
-sarı ərik: sarığ aluq. zərd alu.
-sarı quş: sarğuc. rus əri.
-sarı gətirmək: sarılanmaq. kəsəllənmək.
-sarı olan şoraqlıq bitgiləri: sarğan ( < sarı).
-sarı sarmaşıq: sarıca. - sarıca tutmuş əkin dirilməz.
-sarı soruğ: soğar solağ. suyu çəkilmiş, solmuş. arığ soluq. lağır züğürt.
-sarı su: sümük. fırtığ. zükam. nəzlə.
-donuğ qandan ayrılmış sarı su: sarsu (sarı su) sirom
-sarı boya: sazıq. sarıq.

-sarı olan: saman. sarman. sarıman.
-sarı su: saruğ. səfra.

-sarı su: sarut. surat.
-yaradan axan sarı su: sarus. sasuq. (sarı su).

-sarı bəniz, surat: sarıbet. saryağız. sarıyağız (s <> z) zarıyağız. - saryağız göy
gözlü.

-sarı su. {sarus. sasuq. 1. yaradan axan sarı su. 1. irin. çirk. - yarası sasuqladı}.
-açıq sarı: saruc. sarımsı.
-sarı üzlü, dərili: sarməniz. sarbəniz.
-alnında ağ axması olan sarı donlu at: ağşaq. axşaq. qaşqa. qaşqay. sürən.

sarıb

-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq)
-sara sara sarıb gəlib sarısına çıxdı: bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə)
çatdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.

sariban

sarban. sarqağa. kərvan ağası. kərvançı. kərvanbaşı.
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sarıbet

sarı bəniz, surat. saryağız. sarıyağız (s <> z) zarıyağız. - saryağız göy gözlü.

sarıbəniz

sarıbəniz. sarıbürgüz. sarımişin. sarımsı. sarışınş .

sarıbürqüz

sarıbürgüz. sarıbəniz. sarımişin. sarımsı. sarışınş .

sarıc

1. sarcı. səric. sərci. ahah. ahək. 1. sarcı. səric. sərci. bir yerə sürtülən duvağ,
boya. 1. dolandırıcı. gərdanəndə. 1. sarcı. səric. sərci. salıc. salıcı. güclə
gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran. 1. kitən. gödəkcə. kot. 1. sarcu.
sarcı. yağ. 1. sarc. sarqıc. quşaq. bellik. belik. (belt (ingilis). 1. saruc. saxun.

sarıca

sarı sarmaşıq. - sarıca tutmuş əkin dirilməz.

sarıç

saraç. saçağ. sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
qayırmaqla əklənən tikə, parça). bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya

(pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq.
sarıq

sarığ. 1. geyim. 1. sarlı. sərli. bağlı. 1. sarığ. sarqı. sıva. üslük. üzlük. nərsənin

dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}.
sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım.
paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş.
puşeş. sətr. 1. sarqıt. andağ. sudar ( < tutar) yadaç. yaddaşt. not. 1. sarqıt.
tapşırıq. 1. sarqıt. zehn. hafizə. 1. sazıq. sarı boya. 1. səllə. səlmə. sərmə.
salma. çalla. çəlmə. çalma. əmmamə. - kəlləsinə səllə hörmüş. 1. silə. - başı
siləli: başı sarıqlı. 1. sarığ. tapşırıq. əmanət. 1. tənab. tənəb. kənəb. qənəf.
-sarığ aluq: sarı ərik. zərd alu.
-sarığ sarmaq: qara yaxmaq.

-nərsiyə sarılan sarıq, salınan salıq: yüğən. yükən. (hörgən. örgən).
sarıqa

sarığa. qutsal tapşırıq, əmanət.

sarıqan

sarığan. sarmaşıq.

sarıqın

-sarığın, ipin açır: sağır. - biri yükün sarır, biri yükün sağır: .

sarıqlı

siləli. - başı sarıqlı: başı siləli. (silə: sarıq).
-başı sarıqlı, əmmaməli, börklü, yəmşəkli: sarbaş. (# çalbaş: dalbaş: başaçıq) .
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1. sarığmış. -uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü
sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}. 1.
sarıkmış. sarkık < salıkmış.

sarıqöynəq

sarıköynək. sarısərçə. sarduvac. sağduvac. sərduvac. bülbül. qənarə.

sarıqsız

-sarığsız qabağ, kədu: dal qabağ. (dal: lüt. boş. çıplaq).

sarıquç

sarığuç. saçırqaç. saçırquç. sarquç. saçlıq. başörtüyü.

sarıl

sarmal. hörən. yükən. - şaxda basar tüm varlığı sarmalar. - birdə görəydim sizi,
qollar boyun sarmalı.

sarılan

-axıdan qabın ağzına sarılan tor, parça: sarım. süzüt. safi (kağaz. tor. parça).

-ortası dəlik bir nəyin çevrəsinə sarılan tel, sap: dövələ. dövlə. tövlə.
-nərsiyə sarılan sarıq, salınan salıq: yüğən. yükən. (hörgən. örgən).
-nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ:
sarmaqır. sərməgəy.
-toxuma dəzgahında parçanın sarılan çubuğu: sarman (> sərmən).
-çəmbər biçimdə sarılan nərsə: sarqa. > səllə. sələ.
-belin aşağı doğru sarılan bölümü: sağıq. sağır. sağra. sayra. səğrə. səyrə. götlə
bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi.

sarılanmaq

sarı gətirmək. kəsəllənmək.

sarılaraq

-yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı: sarqa. > səllə. sələ. güşbərə.

sarılı

1. sürülü. bulaşıq. bələşik. 1. sayılı. sağdıc. sağılı. saydıc. ilgili. mərbut. ayid.
mənsub. mütəəlliq. -çevrəli, saraylı sarılı böyük yer: saray. sarac. qaray.
-çevrəsi sarılı yekə yapılara verilən ad: saray.

sarılıb

-sarılıb duran: saratan.

sarılmaq

1. sarınmaq. sarmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq. umursunmaq.

umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək.
bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1.
sarınmaq. sarmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq qalmaq. yapışmaq.

bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb
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bulmağa çalışmaq. sinicləşmək. 1. sarınmaq. sarmaq. üzərinə almaq.
üstələnmək. mütəəhhid olmaq. amaclanmaq. 1. sarınmaq. sarmaq. qəbul
edmək. həzm edmək. mudara edmək. 1. sarınmaq. sarmaq. etgilənmək. hiss
edmək. müəssir olmaq. qaplanmaq. 1. sarınmaq. sarmaq. icab edmək.
gərəkinmək. ittixaz edmək. 1. sarınmaq. sarmaq. qulluq, servis yapmaq. 1.
sarınmaq. sarmaq. boylu olmaq. 1. sarınmaq. sarmaq. diqqət edmək. özənmək.

oyalanmaq. bıraxmamaq. baxmaq. 1. sarınmaq. sarmaq. qurala uymaq. tabe
olmaq. 1. sarınmaq. sarmaq. salığlanmaq. hazırlanmaq. 1. sarınmaq. sarmaq.
güvənmək. 1. sarınmaq. sarmaq. dəsdəkləmək. 1. (yüvgəlmək. devgəlmək.
çevgəlmək) hörəlmək. burulmaq. 1. avixtən. kəşidən. 1. sarğanmaq. sarğılmaq.

özün fəda edmək. 1. sarğanmaq. sarğılmaq. bir işə sarğınlıqla, dirənclə
uğraşmaq. (püştkar, muqavimət göstərmək) 1. dırmanmaq. sarmaq. sarpmaq.
səyirmək. səğirmək. səkirmək. - dağa sarmaq. 1. suvaşmaq. sıvaşmaq.
girişmək. başlamaq. -erkəndən işə suvaşdıq.
-bir duyu, oyu ilə tam sarılmaq, koralmaq: bir nərsiyə dəlircəsinə qapılıb, başqa
nəsəni görməmək. təpginmək. təpəlləşmək. obsedə olmaq.
-sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq: sərmək. - ip sərmək: ip
açmaq, uzatmaq. (# sarmaq:nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək.
- ip sarmaq: ip çevirmək).

sarılmaqı

-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip,
dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan ( < sarmaq).

sarılmış

-kip kip birbibirinə sarılmış, yapışmış: sarağ.

sarım

1. axıdan qabın ağzına sarılan tor, parça. süzüt. safi (kağaz. tor. parça). 1.
sarma. sümə. top. kələf. -iki sümə ip. 1. sarış. sarmaş. sarışma. {dönmə. dönüş.
çönüş}. yön dəğişmə. - burda sağa sarış qadağdır, yasaqdır. 1. sarış. sarmaş.
sarışma. {dönmə. dönüş. çönüş}. gəlinin köçəndən son ilk kərə doğmalarının

görüşünə gedməsi (sarılması) 1. sarış. sarmaş. sarışma. {dönmə. dönüş. çönüş}.
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sarmaşıq. köçən gəlinin köçməzdən önki doslayıla oturub durub əğlənməsi.

-tox sarım: qalın dəri. hissisiz.
sarıma

1. salıma. salcağ. salçağ. sancağ. saçağ. bəzək üçün aslanan nərsə. 1. sərimə.
dolama. gülməli. gülməcə. gülgün. gülcün. gülşün. gülçin. gülçən. gülşin.
gülşən. qaravəllidili. komik. şux.

sarımaq

1. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq.
sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək.

gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1.
salımaq. salınmaq. salışmaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq.
sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1. sapmaq. sapamaq.

saplamaq. bütünlətmək üçün tikə artırmaq. 1. sarmaq. salımaq. örmək.
hörmək. bükmək. dürmək. dürgəmək. 1. sərimək. sırımaq. burmaq. bükmək.
toğlamaq. tovlamaq. dəngitmək (> tənidən (fars)}. {# səritmək: salmaq. açmaq).
-sıx sıx, sımsıxı sarımaq: sarsarlamaq. sarsamlamaq. sarsarmalamaq.
-nərsəni nərsiyə sarımaq: sırımaq. tikmək. bükmək.

sarıman

sarman. 1. (sərmən: bir yerə toplayan) > sazman. sazıman. təşgilat. 1. saman.

sarı olan. 1. saman. sarı donlu at.
sarımantoruq

sarımandoruğ. sarmandoruğ. 1. sarımtıl qırmızı olan. 1. sarımtıl qırmızı donlu

at.
sarımişin

sarımsı. sarışınş sarıbürgüz. sarıbəniz.

sarımlanmaq

sağımlanmaq. sapımlanmaq. quşqulanmaq.

sarımsaq

1. saçamsar. saçımsar. 1. sasun.

sarımsı

1. sarımişin. sarışınş sarıbürgüz. sarıbəniz. 1. sarquş. 1. saruc. açıq sarı.

sarımtıl

-sarımtıl qırmızı donlu at: sarmandoruğ. sarımandoruğ.
-sarımtıl qırmızı olan: sarmandoruğ. sarımandoruğ.

sarın

1. (sarın. savın). salın. təkin. yapın. yanın. səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəfin.
cəhətin. canibin. səmtin. -dör çəpin açı. -dör çəpin qiblə: hardan istəsən gedməyə
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ərkinsən, muxtarsan. 1. sarkı. sarğı. şarkı.
- sarın qaynamaq: qarın turşamaq.

sarınan

yoğunan. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan
kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

sarınc

1. sarğov. sarov. ( < sarmaq) tanq. tank. (çanğ. kanğ. banğ. vanğ) depo.
qozan. qozğan. məxzən. sillul. dusdağ. həpisxana. 1. salınc. salış. sarış.
qapınc. qapıc. qabırqa. tapınc. tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc.
qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr. səbir. qərar. 1.
sarnıc. sarış. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. söykək. söyənik. söyənit.
söykənic. söykək. söyək. söykət. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit.
yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq.
yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

sarınır

yoğunur. geyinir. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim,
soyunan kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1. dolamaq. 1.
doldurmaq).

sarınışmaq

sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. birbirinə ilgi, əlaqə, nəzər, diqqət,
təvəccüh göstərmək.

sarınq

sarınğ. sarnığ. zahir. - bu nə sanığdı qılınmısan.

sarınqmaq

sarınğmaq. sarnığmaq. nəmudar olmaq. vanəmud olmaq.

sarınmaq

1. bürünmək. 1. bürünmək. uğraşmaq. məşqul olmaq. - öz işivə sarınqıl. 1.
bürünmək. qurşanmaq. hazırlanmaq. hazırlıq görmək. - ötlək (zəmanə) ötər,
yarın gələr, yar yarağın sarınqıl. 1. sarğınmaq. qənaət edmək. israf edməmək.
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sərfəculuq edmək. 1. sarılmaq. sarmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq.
umursunmaq. umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr
edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1.
sarılmaq. sarmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq qalmaq. yapışmaq.

bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb
bulmağa çalışmaq. sinicləşmək. 1. sarılmaq. sarmaq. üzərinə almaq.
üstələnmək. mütəəhhid olmaq. amaclanmaq. 1. sarılmaq. sarmaq. qəbul
edmək. həzm edmək. mudara edmək. 1. sarılmaq. sarmaq. etgilənmək. hiss
edmək. müəssir olmaq. qaplanmaq. 1. sarılmaq. sarmaq. icab edmək.
gərəkinmək. ittixaz edmək. 1. sarılmaq. sarmaq. qulluq, servis yapmaq. 1.
sarılmaq. sarmaq. boylu olmaq. 1. sarılmaq. sarmaq. diqqət edmək. özənmək.

oyalanmaq. bıraxmamaq. baxmaq. 1. sarılmaq. sarmaq. qurala uymaq. tabe
olmaq. 1. sarılmaq. sarmaq. salığlanmaq. hazırlanmaq. 1. sarılmaq. sarmaq.
güvənmək. 1. sarılmaq. sarmaq. dəsdəkləmək. 1. salımaq. salınmaq. salışmaq.
sarımaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək.
sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun
sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. salımaq. salınmaq. salışmaq.
sarımaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək.
sərişmək. düşünmək. 1. urunmaq. vurunmaq. urnulmaq. geyinmək. -bürüncək
urun çıx, soyuğ vurar. -suluq urunmuş: əmamə qoymuş. -indiki (maasir) qızlar açıq
saçıq urnullar.

sarıntıq

1. sasıntıq. zəlzələ bağlı nərsə. 1. yarıntıq. qarıntıq. quşağ. belt. kəmər.

sarır

- biri yükün sarır, biri yükün sağır: (sağır: sarığın, ipin açır).

sarısərçə

sarıköynək. sarduvac. sağduvac. sərduvac. bülbül. qənarə.

sarısın

-yumurtanın sarısın bu gün yeyir, ağın yarın. (çimri).

sarısına

-sara sara sarıb gəlib sarısına çıxdı: bura bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə)
çatdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.
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1. salınc. salış. sarınc. qapınc. qapıc. qabırqa. tapınc. tapış. dayanc. dayaş.
duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül.
səbr. səbir. qərar. 1. sarnıc. sarınc. söykək. söyənik. söyənit. söykənic.
söykək. söyək. söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic.
bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat.
yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc.
yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.
daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə.
təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat.
dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət.
atverik. püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd.
sənəd. istinad. ittika.

sarışıq

1. sarmaşıq. dolaşıq. buruşuq. (mübhəm. ibhamlı) sarqıq. - sarışıq söz: anlamağı
güc söz. 1. sırışıq. sıvışıq. yapışqan. 1. bulaşıcı. bələşici. 1. rahatsız edən.

sarışınş

sarımişin. sarımsı. sarıbürgüz. sarıbəniz.

sarışla

salışla. qapıncla. qapıcla. tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə.
cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə. səbirlə.
səbrlə. qərarla.

sarışlı

salışlı. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı. qayışlı. (qatlanma)
dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.

sarışmaq

1. nərsəni çevrələyib durmaq. (sataşmaq: dönərək nərsiyə dəğib, toxunmaq,
toxunub keçmək) 1. bəhsə girmək. bəsə bəsləşmək. 1. sevişmək. 1. salımaq.
salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq.
sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək.

dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. salımaq.
salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq.
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sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1. sarlaşmaq. bıqtıracaq biçimdə

ilgilənmək, girişmək. 1. sarnışmaq. sarmaşmaq.
sarışsız

salışsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız.
(qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz.
səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

sarışsızlıq

salışsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq.
qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq.
sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

sarıt

1. sərit. kərvan. arqaş. 1. sərit. sətr. sətir. çıtır. sıtır. xətt. - araba çıtırları. - çıtırlı
kağaz. 1. sart. malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi.

sarıtiqan

sarıtikan. şortikan. quşqonmaz.

sarıtmaq

1. yükləmək. təhmil edmək. 1. salıtmaq. sanıtmaq. sağıtmaq. səritmək.
uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək.
süründürmək. sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə
sarıtdın bəsdi artıq. 1. salıtmaq. sanıtmaq. sağıtmaq. səritmək. düşündürmək.

fikirlətmək. 1. ortalamaq. mahasirə edmək. -dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir
yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq, mahasirə edmək: . sağır. səğir. sağır av: savır av: avları çevrələyib bir ortaya savırıb, qoğub tutma, avlamaq. 1.
səritmək. qurmaq. salığlamaq. hazırlamaq. iləri sürmək. sunmaq. tutuzmaq.

sarıya

-sarıya çalan: sarqılt.

sarıyaq

sarıyağ. 1. saryağ (s <> z) zaryağ. səriyəğ. zarıyağ. zəriyəğ. kəryağ. kər yağı.

kərə yağı. 1. yalayağ. salayağ.
sarıyaqız

sarıyağız (s <> z) zarıyağız. saryağız. sarıbet. sarı bəniz, surat. - saryağız göy
gözlü.

sarq

tabut. basket (bükset) kist. qapırsa.
-sarq bağa: sarqabağ. sulbağa. sulqabağ. > cülbək. yozun. qarayosun. mamır.
xəzə.
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1. (> sarva. sarba) kərvan. 1. > səllə. sələ. əmmamə. 1. > səllə. sələ. başa
bağlanan dolama. 1. > səllə. sələ. çəmbər biçimdə sarılan nərsə. 1. > səllə.
sələ. güşbərə. yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı.

sarqabaq

sarqabağ. sarq bağa. sulbağa. sulqabağ. > cülbək. yozun. qarayosun. mamır.

xəzə.
sarqac

1. burqac. dürgəc. döngəc. 1. tuğqac. fırqac. topara. qərqərə. mağara. bobin.
məkik. 1. iğ. iğdə. masurə. 1. təkər. təkərlək. 1. neçə teldən tovlanıb yasalan
nərsə. qamçı. şallaq. 1. neçə qat tikinti, bina, saxtıman. 1. toxuma. toxuntu. 1.
çətin soru, məsələ. 1. ziqzaq. 1. qasnaq. 1. çərx. çığrıq. cəhrə. dolab. 1.
oxlava. 1. qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə. 1. lülə. 1.
ustuvanə. 1. silindir. 1. çilə. kələf. 1. çıxmaz. bonbəst.

sarqaq

sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. 1. çevrələnmiş, qorunmuş yer. 1. məxzən. 1.

kökən. mənbeh. mənbə'. 1. su ambarı. sərdaba. 1. kisib. kizib. gənc. gömü.
dəfinə. xəznə. 1. gölbə. hovz. hovuz. 1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba.
gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal.
ambar.
-asalağ, sarğaq bər bəzəkli olan: sallama. - sallama don. - sallama toqqa. sallama qayış.

sarqaqa

sarqağa. kərvan ağası. kərvançı. kərvanbaşı. sarban. sariban.

sarqaquc

sarqağuc. sarap. sarab. 1. böyük örtük. 1. uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ,

süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə. 1. üstü örtülü arx, kəriz, kəhriz.
sarqal

1 < darğal. satğal. savqal. darağ. (hər nəyin ən yükəsək yeri). - dağ darağı: dağ
doruğu, sivrəsi, zirvəsi. 1. çatğal. balaxana. 1. sarğal. sırğal. sər o hal. vəzo' hal.

1. sarqan. suvcığ. süvcüğ. sevcik. səvcik. sövcük. söycük. sucuğ. dadlı. şirin.
duzlu. ləzzətli.
sarqalamaq

sarğalamaq. sovramaq. savramaq. sağlamaq. sovlamaq. axmaq. -gözdən yaş
sağruqdı: gözdən yaş qoyuldu.
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sarğan. 1. ( < sarı) qurumuş od. 1. ( < sarı) saran. xəzan. 1. ( < sarı) (sarı olan)

şoraqlıq bitgiləri. 1. ( < sarı) kəvir. - sarğan yer. - sarğan qamış. 1. cana yaxın.
cana yatan. tutşın. tutşun. tutsun. tuştun. tuşsun. - sarqan ər arvad. 1. sarqın.
ayaz, sərin, əsməkli, yelintili olan yer, hava. 1. sarqal. suvcığ. süvcüğ. sevcik.
səvcik. sövcük. söycük. sucuğ. dadlı. şirin. duzlu. ləzzətli.
-arın yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli: sırğov. üslü başlı.
-yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə
uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq.
sürətgir.
-başdan çevrəyə (alna, üzə, yana, dala) çıxan, düşən, sarğan saç: saçağ <> sağac.

sarqanıq

sarğanıq. sarqayıq. (heyvan) qatlağ.

sarqanmaq

sarğanmaq. sarğılmaq. sarılmaq. 1. özün fəda edmək. 1. bir işə sarğınlıqla,

dirənclə uğraşmaq. (püştkar, muqavimət göstərmək) .
sarqar

salqar. (q <> d) sərdar. sərgər.

sarqası

sarğası. yorğası. məğlətə.

sarqaş

savqaş. salqac. yapşac. yanqac. təkkəc. tərəfkeş. təpşəc. təpərgəş. səpşəc.
çəpgəc. çapşağ. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

sarqatmaq

sarğatmaq. yorğatmaq. çevğətmək. (çərmətmək) iki nərsəni birbirinə qatıb

hörmək, toxumaq, qarışıtmaq. məxlut edmək. -sarğalı saç: rəhli sapla hörülmüş
saç. -sarğalı at: quyruğu rəhli sapla hörülmüş at.

sarqay

sarğay. salğay. salğayı. sarğayı. (bərnaməriz, bərnaməqozar) .

sarqayı

sarğayı. salğayı. salğay. sarğay. (bərnaməriz, bərnaməqozar) .

sarqayıb

-nərsəni kiçik daşlarla, sırma, oya ilə sarğayıb bəzəmək: törtələmək. dövdələmək.

sarqayıq

sarğanıq. (heyvan) qatlağ.

sarqayış

sarqıyış. sarayış. saralış. saralma.

sarqı

1. (sarqı. səğri). sağrı ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq) nərsənin dışın, üzün

saxlayan, sağlayan örtük. hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı, üzü. - yer sağrısı: yer
üzü. - sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi. 1. sarkı. sarğı. şarkı.
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sarın. 1. sıva. sarığ. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ.
qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı.
boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək.
duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-sağu, sarkı, nəğmə söyləmə: sağunma. sağunuş. sağınış. yağunma. yağunuş.
yağınış. təğənni. məqamla oxuma.

sarqıc

sarc. sarıc. quşaq. bellik. belik. (belt (ingilis).

sarqıclar

sarcıq. şar şaqqatar. - donundan bu sarqıclar aç at.

sarqıçlı

sarqıslı. dişli. uclu. öclü. iğnəli. toxcanlı. toxnaqlı. sızatan. kəsgin. odlu. acı.
yaxıcı. əziyyətli. əzablı. rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar. müzhik.
nişdar.

sarqıq

1. ayid. 1. dolaşıq. buruşuq. sarmaşıq. sarışıq. (mübhəm. ibhamlı). - sarışıq söz:
anlamağı güc söz. 1. sarkık. sarıkmış < salıkmış. 1. sarxıq. salpı. aslaq. - salpı
qulaq. - salpı dodağ.

sarqıqın

sarqığın. muzahim. - bu sarqığın əlindən gücün billah sıpadım.

sarqıl

1. bir işin usdası. pırofesyonal. peşəkar. 1. burkan. ruhani. malla. (sərgil: qərə
yaxa. sivil) .

sarqılan

sallanan. qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. soxulqan.
soxulcan. soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq. atılqan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

sarqılmaq

sarğılmaq. sarğanmaq. sarılmaq. 1. özün fəda edmək. 1. bir işə sarğınlıqla,

dirənclə uğraşmaq. (püştkar, muqavimət göstərmək) .
sarqılt

sarıya çalan.

sarqın

1. söycüt. süycüt. sövcüt. süycüt. sevcit. səvcit. aşiq mə'şuq. - sarqınsı
dolananlar. 1. axarlı. bir durumun uyqunu, iyi gedişi. - sarqın alver. - sarqın
tükan. - sarqın araba. 1. puslu. tutqun. bürküt. (hava). 1. salğın. yoluxucu
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xəstəlik. yapışqan. yoluğqan. yoluşqan. 1. yel kipli uça verdi. 1. sarqan. ayaz,
sərin, əsməkli, yelintili olan yer, hava. 1. əsməkli. yelintili hava. öçək. ötək. 1.
sarğın. sarban. sarpın. salban. ambar.

sarqınlı

əsili. yelli. - sarqınlı gün.

sarqınlıq

sarğınlığ. tıxınçılıq. zorğunluq. darıqınlıq. (təngi. səxti).

sarqınlıqla

-bir işə sarğınlıqla, dirənclə uğraşmaq: sarğanmaq. sarğılmaq. sarılmaq. (püştkar,
muqavimət göstərmək) .

sarqınmaq

1. əsmək. 1. sarğınmaq. salğınmaq. 1. sarğınmaq. sarınmaq. qənaət edmək.
israf edməmək. sərfəculuq edmək. 1. küymanmaq. gümanmaq. gümənmək.
ummaq. uymaq. gözləmək. bəkləmək. 1. tamışlamaq. damıclamaq. damcı
damcı qətrə qətrə axmaq, süzmək. -bitsədə yağışda tamışlayar: damıcı, damması
qalar.

sarqınsı

- sarqınsı dolananlar: aşiq mə'şuq. (aşiq mə'şuq: sarqın. söycüt. süycüt. sövcüt.
süycüt. sevcit. səvcit).

sarqıntı

tamşı. damcı. qətrə. -bir tamşı: bir qətrə.

sarqırmaq

sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək.
dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. onarmaq.
önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq.
ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o
demək deyir ki onadın.

sarqıslı

sarqıçlı. dişli. uclu. öclü. iğnəli. toxcanlı. toxnaqlı. sızatan. kəsgin. odlu. acı.
yaxıcı. əziyyətli. əzablı. rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar. müzhik.
nişdar.

sarqış

oran. orantı. təqarun. şəbahət. (qiyas) nisbət. tənasüb.

sarqıt

1. (keçmişdən sarılıb qalan alşıqlar). salıt. tanqac. danğac. dəngəc. (alınmış,
tutunmuş, qəbul olunmuş nərsə) rəsm. ürf. 1. sarquc. kövüllərdə kirəcli (ahahlı)
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su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan, gənəlliklə kəlləqəndi andıran,
çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş. kövürgə. istalakmit. istalaqmit. 1. (boya,
parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan, yapılan

üzlük, örtük, qaplama. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına salınan, qouylan,
döşənən nərsə). 1. əngəl. 1. dövəc. döğəş. zəhmət. 1. müzahimət. 1. salqıt.
sırqıt. nərsədən qalan artıq. 1. salqıt. sırqıt. tikə. parça. luqmə. cürə'. 1. sarıq.

andağ. sudar ( < tutar) yadaç. yaddaşt. not. 1. sarıq. tapşırıq. 1. sarıq. zehn.
hafizə. 1. sarkıt. tarqıt. qorucu börk, kasqet.
sarqıtış

sarqıtma. muzahimət.

sarqıtma

sarqıtış. muzahimət.

sarqıtmaq

1. sarkıtmaq. sallamaq. sallatmaq. sosurtmaq. təhdid edmək. müşrif edmək. 1.
sarmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq.
ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit
edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.
- sözlə sarkıtmaq, müzahimət edmək: söz atmaq. sataşmaq.

sarqıyış

sarqayış. sarayış. saralış. saralma.

sarqız

sarğız. yağız. sağız. sağaz. sıvışqan, yapışqan, əsnək öznə, maddə.

sarqmaq

1. sarğmaq. sağrımaq. sağalmaq. sağılmaq. süzülmək. axmaq. uzanmaq. 1.
sarkmaq. salkımaq. 1. sarğmaq. sallanmaq. axmaq. süzmək. - yer altı sallanan
sular. 1. sarğmaq. sağrımaq. sapağmaq. sapalmaq. sapmaq. uzanmaq.

çəkinmək. sürmək. sürünmək. sürüb gedmək.
sarqov

sarğov. sarov. sarınc. ( < sarmaq) tanq. tank. (çanğ. kanğ. banğ. vanğ) depo.

qozan. qozğan. məxzən. sillul. dusdağ. həpisxana.
sarquc

1. sərpuş. qapağ. 1. sarğuc. > sərpuş. hər örtük. özəlliklə yemək boşqabının,
sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ. 1. sarğuc. sarı quş. rus əri. 1. sarqıt.
kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
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gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş. kövürgə.
istalakmit. istalaqmit.
sarquç

saçırqaç. saçırquç. sarığuç. saçlıq. başörtüyü.

sarqun

1. jeneral. 1. gənəl. yayqın. yürkə. yürək. mütədavil. külli. mə'muli. imumi.
came'.

sarqurmaq

qarqurmaq. gərgürmək. sərgürmək. 1. qarşı gəlmək. mane' olmaq. 1.

qatlanmaq. təhəmmül edmək.
sarquş

sarımsı.

sarlaq

soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan. girgin. qımılqan. qımılcan. qımaşıq.
qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

sarlamaq

1. qazanmaq. süt, mənfəət aparmaq. 1. salramaq. hazırlamaq. amadə edmək.
- işə sarlanın. 1. saxlamaq. sağlamaq. 1. sarmaq. 1. savlamaq. sovlamaq.

suvlamaq. (ağzına savağ taxmaq). yulavlamaq. cilovlamaq. maharlamaq. 1.
sırlamaq. sıyramaq. 1. örtmək. 1. bəzəmək. təzyin edmək. 1. sır, luğab

yaxmaq.
sarlanmaq

dolanmaq. - o da özü üçün sarlanır.

sarlaşmaq

sarışmaq. bıqtıracaq biçimdə ilgilənmək, girişmək.

sarlatmaq

dolatmaq. - bunu ona, onu buna sarlat, bərk dursun. - bunuda ona sarlat.

sarlı

1. sarıq. sərli. bağlı. 1. savlı. {sallı təkli. yaplı. yanlı. tərəfli. təpli. təpərli. səpli.
çəpli. çaplı. bir nərsiyə yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar. yançı.
həvadar. həvaxah. poştiban. hami. -onun təplisi çox}.

sarlınmaq

salrınmaq. düz duranmayıb dəbərcələnmək. təlvənmək. təlbənmək.
səndələnmək.
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salrışmaq. sallaşmaq. salraşmaq. 1. nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya

uğraşmaq. 1. sarsıtmaq. sataşmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl itişmək,
ataşmaq. 1. singirlətmək. muzahimət vermək.
sarm

sar. çəkilən nərsənin qabının ağılığı.

sarma

1. dolaşıq. buruşuq. - sarma yol. dağ yolu. 1. namussuz. 1. savma. soyma.
(sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) geyim, nərsə üzərindəki işləmə, savma,
aralıqlı işləmə, bəzək. - altın sarma. - sarmalı çəgət (çərdət). - orta otağ duvarları
sarma boyalıydı. 1. eşmə. siqar. 1. sarac. qarma. sürüt. rabit, səyyar sim. 1.

sarım. sümə. top. kələf. -iki sümə ip. 1. suvluq. suluq. səldə. səlbə. sarba.
çəldə. çalba. əmmamə. dəstar.
sarmaq

1. dolamaq. 1. doldurmaq. (# sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). - sap saran:
sap dolayan. - sap sağan: sap açan. - o qərqərəni sağıb bu birinə sar. - biri sarınır
biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim. - ey sardığın sağan
dünya. - sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. - biri yükün sarır, biri yükün sağır:
sarığın, ipin açır. 1. biri yarar, biri sarar. 1. sarpmaq. səyirmək. səğirmək.
səkirmək. nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək. - suyu bizə sar. 1.
sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. burmaq. çevirmək. - bizə sarı saran yox
artıq. 1. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. sarılmaq. dırmanmaq. - dağa
sarmaq. 1. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. saymaq. seyirmək. (> sər
edmək) baxmaq. təvəccüh edmək. - bir dəyqə buna sar. 1. sarpmaq. səyirmək.
səğirmək. səkirmək. sırıtmaq. yapışdırmaq. döğmək. çırpmaq. - dəğərli bir
dəğənək sardım biləsinə. 1. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. yügürmək. itlər üzərimə sardılar. 1. burmaq. 1. sərmək. axmaq. - sərən çaylar, axan qanlar.

1. yükləmək. - onu da mənə sardılar. 1. sarmaq. nərsəni nərsənin çevrəsinə
sərimək, devirmək, çevirmək. - ip sarmaq: ip çevirmək. (# sərmək: sarılı, bükülü,
qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq. - ip sərmək: ip açmaq, uzatmaq). 1.
sarımaq. salımaq. örmək. hörmək. bükmək. dürmək. dürgəmək. 1. sarlamaq. 1.
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sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq. quşatmaq. tutsatmaq.
tusqarlamaq. ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq.
yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək. 1.
sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq. umursunmaq.

umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək.
bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1.
sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq qalmaq. yapışmaq.

bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb
bulmağa çalışmaq. sinicləşmək. 1. sarınmaq. sarılmaq. üzərinə almaq.
üstələnmək. mütəəhhid olmaq. amaclanmaq. 1. sarınmaq. sarılmaq. qəbul
edmək. həzm edmək. mudara edmək. 1. sarınmaq. sarılmaq. etgilənmək. hiss
edmək. müəssir olmaq. qaplanmaq. 1. sarınmaq. sarılmaq. icab edmək.
gərəkinmək. ittixaz edmək. 1. sarınmaq. sarılmaq. qulluq, servis yapmaq. 1.
sarınmaq. sarılmaq. boylu olmaq. 1. sarınmaq. sarılmaq. diqqət edmək.

özənmək. oyalanmaq. bıraxmamaq. baxmaq. 1. sarınmaq. sarılmaq. qurala
uymaq. tabe olmaq. 1. sarınmaq. sarılmaq. salığlanmaq. hazırlanmaq. 1.
sarınmaq. sarılmaq. güvənmək. 1. sarınmaq. sarılmaq. dəsdəkləmək. 1.
səprəmək. səprətmək. səpmək. çapdığlamaq. yapdığlamaq. təchiz edmək.

sırlamaq. hazırlamaq.
-sarığ sarmaq: qara yaxmaq.
-sınığ qırıqları sarmaq, bağlamaq: sınıqlamaq.

sarmaqır

sərməgəy. nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma

qıyma saçağ.
sarmal

1. hörən. yükən. sarıl. - şaxda basar tüm varlığı sarmalar. - birdə görəydim sizi,
qollar boyun sarmalı. 1. sırmaq. kiçik, incə hörgü.

sarmalamaq

savmalamaq. soymalamaq. geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək,

bəzəmək.
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sarmalı

savmalı. soymalı. işləməli. işli.

sarman

1. (> sərmən) (> saman) hörgü. təşgilat. 1. (> sərmən) topara. qərqərə. bobin.
1. (> sərmən) toxuma dəzgahında parçanın sarılan çubuğu. 1. sarıman
(sərmən: bir yerə toplayan) > sazman. sazıman. təşgilat. 1. saman. sarıman. sarı
olan. 1. sarıman. saman. sarı donlu at.

sarmaşıq

1. sarmaşıq: asalaq. əngəl . -sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir
sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)

. 1. çoruğ. nərsənin çevrəsinə sarılaraq, dolaşaraq, onun olduğu, sürdüyü
gedişini, pırosəni əngəlləyən kəsəl. 1. sarığan. 1. sarışıq. dolaşıq. buruşuq.
(mübhəm. ibhamlı) sarqıq. - sarışıq söz: anlamağı güc söz.
-sarmaşıq çormaşıq
-sarı sarmaşıq: sarıca. - sarıca tutmuş əkin dirilməz.

sarmaşıqları

-bitgilərin dırmaşıb sıvaşmağa yarar sarmaşığları: sorğıc. soğıc.

sarmaşmaq

sarnışmaq. sarışmaq.

sarməniz

sarbəniz. sarı üzlü, dərili.

sarna

saran. (göstəri üçün çevrələnmiş, kadrılanmış yer. bir olayın keçdiyi yer) 1. kadr. 1.

səhnə. 1. üzərinə filmi salınan səfə, yer. 1. pəncərə. ekran.
sarnaç

sarnıc. sarnaq. sarnıq. sarqaq. 1. çevrələnmiş, qorunmuş yer. 1. məxzən. 1.

kökən. mənbeh. mənbə'. 1. su ambarı. sərdaba. 1. kisib. kizib. gənc. gömü.
dəfinə. xəznə. 1. gölbə. hovz. hovuz. 1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba.
gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal.
ambar.
sarnaq

sarnıc. sarnaç. sarnıq. sarqaq. 1. çevrələnmiş, qorunmuş yer. 1. məxzən. 1.

kökən. mənbeh. mənbə'. 1. su ambarı. sərdaba. 1. kisib. kizib. gənc. gömü.
dəfinə. xəznə. 1. gölbə. hovz. hovuz. 1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba.
gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal.
ambar.
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sarnamaq

sağnamaq. sağarmaq. söyləmək.

sarnıc

1. sandıq. təxdədən yasanmış qapaqlı qutu. 1. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq.
çevrələnmiş, qorunmuş yer. 1. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. məxzən. 1.
sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. kökən. mənbeh. mənbə'. 1. sarnaç. sarnaq.
sarnıq. sarqaq. su ambarı. sərdaba. 1. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. kisib.

kizib. gənc. gömü. dəfinə. xəznə. 1. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. gölbə.
hovz. hovuz. 1. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb.
gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal.
ambar. 1. sarınc. sarış. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. söykək. söyənik.
söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik.
dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik.
endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək.
könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük.
daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
sarnıcmaq

sıyıtmaq. sırıtmaq. sıytılmaq. sırtılmaq. sırtıqlanmaq. sırtarmaq. dişlərin
ağartmaq. utanmazca qılınmaq. sürbetinmək. sırbitinmək.

sarnıq

1. sarnığ. sarınğ. zahir - bu nə sanığdı qılınmısan. 1. sarnıc. sarnaç. sarnaq.
sarqaq. çevrələnmiş, qorunmuş yer. 1. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarqaq. məxzən.

1. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarqaq. kökən. mənbeh. mənbə'. 1. sarnıc. sarnaç.
sarnaq. sarqaq. su ambarı. sərdaba. 1. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarqaq. kisib.

kizib. gənc. gömü. dəfinə. xəznə. 1. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarqaq. gölbə.
hovz. hovuz. 1. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarqaq. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb.
gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal.
ambar.
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sarnıqmaq

sarnığmaq. sarınğmaq. nəmudar olmaq. vanəmud olmaq.

sarnıqta

sarnığda. zahirdə. zahirən. -sarnığıda çox gözəldir. - bu sarnığda onun gözünə
daha görünmə.

sarnışmaq

sarışmaq. sarmaşmaq.

sarov

sarğov. sarınc. ( < sarmaq) tanq. tank. (çanğ. kanğ. banğ. vanğ) depo. qozan.

qozğan. məxzən. sillul. dusdağ. həpisxana.
sarp

uçqar. ucqar. uca. ucun. uçun. yüksək. dik.
-qayalığ, sarp, çarp yerlər: sapqa. çapqa. çıpqa. sıpqa. dağlıq yer.

sarpa

1. ( < sarıq: geyim) xələt. 1. sapra. sağra. malqara pisliyi. pisgil.

sarpac

sapalac. tərs yol. (düz yolun qarşıtı) .

sarpaç

sarpıç. sarpış. dolambac. marpiç. serpantən.

sarpaq

sapsaq > sampaq. sovarda. velxəş. saçrıc. saçrac. israfçı. itlafçı. tələf edmə.

sarpçın

sarpsın. ravənd.

sarpıç

sarpış. sarpaç. dolambac. marpiç. serpantən.

sarpın

1. sarpun. hanqar. salğar. böyük, yüksək çatılı ambar. 1. sarban. sarğın.
salban. ambar. 1. sarpun. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə.

guramba. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. yatışma. yatışıq.
yatsayış. ambar.
sarpış

sarpıç. sarpaç. dolambac. marpiç. serpantən.

sarpışmaq

sapmaq. saraşmaq. sarpmaq. çəpmək. çərpmək. ayrılmaq. dalqınmaq. yol

dəğişmək. qıvrılmaq. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. - az
getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi.

sarpıtmaq

nərsənin qırağın qəddəmək. çevirmək. döndürmək. - şalvar qollarının ağzın
sarpıtıb girdi suya.

sarpqırlamaq

sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. savqurmaq. savqurlamaq. qorumaq
(bəkləmək). qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. sığındırmaq.
saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.
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sarpqırlamaq. sipərləmək. sapıllamaq. savqurmaq. savqurlamaq. qorumaq
(bəkləmək). qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. sığındırmaq.
saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.

sarpmaq

1. dönmək. 1. sarmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. nərsənin qabağın alıb
yönün çevirmək, dəğişmək. - suyu bizə sar. 1. sarmaq. səyirmək. səğirmək.
səkirmək. burmaq. çevirmək. - bizə sarı saran yox artıq. 1. sarmaq. səyirmək.
səğirmək. səkirmək. sarılmaq. dırmanmaq. - dağa sarmaq. 1. sarmaq. səyirmək.
səğirmək. səkirmək. saymaq. seyirmək. (> sər edmək) baxmaq. təvəccüh

edmək. - bir dəyqə buna sar. 1. sarmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. sırıtmaq.
yapışdırmaq. döğmək. çırpmaq. - dəğərli bir dəğənək sardım biləsinə. 1. sarmaq.
səyirmək. səğirmək. səkirmək. yügürmək. - itlər üzərimə sardılar. 1. sapmaq.
saraşmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək. ayrılmaq. dalqınmaq. yol dəğişmək.

qıvrılmaq. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. - az getdmişdiki
yan yola qıvrılıb gözdən itdi.

sarpsın

sarpçın. ravənd.

sarpun

1. sarpın. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba.
qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. yatışma. yatışıq. yatsayış. ambar. 1.
sarpın. hanqar. salğar. böyük, yüksək çatılı ambar.

sarsa

malxulya. melanko.

sarsaq

sarsağ. 1. salsaq. titrek. ürkək. ürkük. 1. salsaq. titrek. sallanan. əsnək. lərzan.

1. salsaq. titrek. dəngəsiz. dəğişgən. oynaq. lax. güvənilməz. qərarsız.
istiqrarsız. mütəzəlzil. sübatsız. 1. salsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı. tovalı.
tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran. 1.
sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. sarsıntı. titrəyiş. silkinti. 1. sarsağ. sarsanğ.
sarsıq. sarsınğ. ağzına gələni danışan. başısoyuq. 1. sarsağ. sarsığ. sasığ.

çorsağ. çürük. qoxumuş. (fəna). 1. sarsam. bağlı. bəsdə. paket. 1. salsağ.
sərək. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm . sərsərəm.
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sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay
davranan. 1. salsağ. sərək. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. >
sərsəm . dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu
meydan bu şeytan.

sarsaqlamaq

sarsağlamaq. sarsamlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. 1. sərsəmləmək.

avmağlamaq. axmağlamaq. səfehləmək. 1. sürülüb səriklənmək. boş boşuna,
sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək.
sarsalamaq

sarsımaq.

sarsam

sarsağ. bağlı. bəsdə. paket.

sarsamlamaq

1. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sərsəmləmək. avmağlamaq.
axmağlamaq. səfehləmək. 1. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sürülüb
səriklənmək. boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq,
keçinmək. 1. sarsarlamaq. sarsarmalamaq. sıx sıx, sımsıxı sarımaq.

sarsamlıq

sərsəmlik. savsağ. avmağlıq. axmağlıq. səfehlik.

sarsanq

sarsanğ. sarsağ. sarsıq. sarsınğ. 1. sarsıntı. titrəyiş. silkinti. 1. ağzına gələni

danışan. başısoyuq.
sarsar

malixulyalı. melankolik.

sarsarı

ərik.

sarsarlamaq

sarsamlamaq. sarsarmalamaq. sıx sıx, sımsıxı sarımaq.

sarsarmalamaq sarsarlamaq. sarsamlamaq. sıx sıx, sımsıxı sarımaq.
sarsataş

salsataş. sırsataş. sırnaşıq. başbəlası. əlayağa dolaşan. - buda bizə sarsataş
oldu.

sarsavan

qarsavan. korsamba. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla.
qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək.
gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən.
qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. qopaq. kovmuş. götüqızıl. uysan.
oyasa. oysal.
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1. sarsağ. sarsanğ. sarsınğ. sarsıntı. titrəyiş. silkinti. 1. sarsağ. sarsanğ.
sarsınğ. ağzına gələni danışan. başısoyuq. 1. sarsık. salsık. çalsıq. sarsımba.

sarsın. silkiniş. silikiş. zəlzələ. təprəm. (lərzə. lərziş. təkan) 1. sarsık. salsık.
çalsıq. oynağ. çağlağ. mütəhərrik. 1. sarsık. salsık. çalsıq. əl ayağı titrəyən

kimsə. 1. sarsık. salsık. çalsıq. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ.
çalasunğ. (gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə. 1.
sarsık. salsık. çalsıq. dövənmiş. döğənmiş. təhrik olunmuş. 1. sırsıq. sıyrıq.
satsıq. bıqrıdıcı. azarlayıb azdıran. - sarsıq söz: qaba. saba söz. 1. sarsığ.
sarsağ. sasığ. çorsağ. çürük. qoxumuş. (fəna) .

sarsıqlıq

sasıqlıq. qoxuşluq. iygişlik. pis iylik.

sarsıqmaq

1. sasıqmaq. azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq. saçdırıcı, iğrəndirici, kötü
davranmaq. 1. sasımaq. sasıqmaq. sasrıqmaq. sesikmək. qoxuşmaq. iygişmək.
iğgişmək.

sarsılma

sarsqın. sarsıntı. - güclü sarsqın. - beyin sarsıntı: beyin çalqanması.

sarsılmaq

salsınmaq. səndələmək. səğdələmək. saldıramaq. titrəmək.

sarsımaq

sarsalamaq.

sarsıman

sarsımaz. təprəşməz.

sarsımaz

1. saçmaz. çaşmaz. yanılmaz. tükənməz. sağrış. dəvamlı. paydar. pabərca. 1.
sarsıman. təprəşməz.

sarsımba

sarsık. salsık. çalsıq. sarsın. silkiniş. silikiş. zəlzələ. təprəm. (lərzə. lərziş. təkan)
.

sarsın

sarsık. salsık. çalsıq. sarsımba. silkiniş. silikiş. zəlzələ. təprəm. (lərzə. lərziş.
təkan) .

sarsınq

sarsınğ. sarsağ. sarsanğ. sarsıq. 1. sarsıntı. titrəyiş. silkinti. 1. ağzına gələni

danışan. başısoyuq.
sarsınmaq

salsınmaq. sallanmaq. yorulmaq. bıqqınmaq. sovlanmaq. soğlanmaq.

sustalmaq.
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sarsınmaz

irənc olmaz. utanmaz.

sarsıntı

1. sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. titrəyiş. silkinti. 1. sarsqın. sarsılma. - güclü
sarsqın. - beyin sarsıntı: beyin çalqanması.

sarsıraq

saçrayaq. sıçrayaq. saçsıraq. saçrab. sıçrab. birdən. anidən. nagəhani.

sarsıravıq

saldıravıq. salsınavıq. səndələvik. səğdələvik. titrəvik. titrək.

sarsıtan

sarsıdan. saratan. yoran.

sarsıtış

silkiştiriş. sıyrıtış. siyritiş. sıxışdırış. üzütüş. azarış. azarlayış. paylayış.

sarsıtmaq

1. sırsıtmaq. sıyrıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. kişini daşıtmaq, çaşıtmaq,
özündən çıxarmaq. azarlayıb azdırmaq. 1. dilləndirtmək. diləndirtmək.
söyləndirtmək. söylətmək. deyindirtmək. deynitmək. 1. sataşmaq. sallaşmaq.
salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl itişmək,
ataşmaq. 1. titrətmək. ürkütmək. - ürəyimi sarsıtan salıq: xəbər. 1. sarsdırmaq.
salsdırtmaq. salsıtmaq. titrətmək. 1. sarsdırmaq. salsdırtmaq. salsıtmaq.

qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq.
döğləndirmək. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq.
coşdurtmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq. 1. silkiştirmək. sıyrıtmaq.
siyritmək. sıxışdırmaq. üzütmək. azarlamaq. paylamaq. 1. sökləmək.
azarlamaq. xaşlamaq. 1. qaqalamaq. qaqlamaq. itmək. itələmək. təpmək.
soxuşturmaq.
sarsız

savsız. salsız. təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. təksiz. yapsız. yansız.

tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa.
sarsqın

sarsıntı. sarsılma. - güclü sarsqın. - beyin sarsıntı: beyin çalqanması.

sarstırmaq

sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. 1. titrətmək. 1. qayqıtmaq.

sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək.
qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq.
alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
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sürsu. 1. süt, pənir, islanmış düğünun suyu. 1. sütün suyu. 1. çalba.

yuğuntudan sürən, arda qalan kirli su. pəsab. 1. rumatizm. 1. serom.
sarsuq

salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. sarsık. salsık. çalsıq. (gic. məng)

dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə.
sarsür

sasur. böyük, bütün, bir tikə daş.

sarsürünə

salsürünə. -boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək:
sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sürülüb səriklənmək.

sarşınmaq

savşınmaq. təpşinmək dəğşinmək. yapşınmaq. yanşınmaq.

sarşurmaq

sarcurmaq. sancurmaq. sərcitmək. gecikdirmək.

sart

1. hörümcək. toratan. 1. sarıt. malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük
alverçi.

sarta

yarta. darta. varta. yaşam. sürüm. zindəgi. -dartasın çəkmək: ölmək.

sartaq

sartax. saltax. üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt.

sartal

savdal. sovdal > sovda. 1. satçılıq. satqıl. sartqıl. sartalıq. 1. satal. ticarət. 1.

satallıq. ticarətxana. furuşqah.
sartalamaq

savdalamaq. sovdalamaq. satmaq. satırmaq. ticarət, tacirlik edmək.

sartalaşmaq

savtalaşmaq. savdalaşmaq. sovdalaşmaq. alver, alış veriş edmək.

sartalıq

satçılıq. satqıl. sartqıl. sartal. savdal. sovdal > sovda.

sartamaq

yartamaq. dartamaq. vartamaq. yaşamaq. sürümək.

sartar

savdar. sovdar. satar. sartər. sovdagər. tacir. ticarət edən.

sartıq

sardığ. 1. sarduvağ. quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ. 1. sürgəl.

girdov.
sartıqın

- ey sardığın sağan evrən (dünya). (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq:
1. dolamaq. 1. doldurmaq).
- sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək).
(sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

sartınmaq

1. salınmaq. saldınmaq. sırtınmaq. sırıtlanmaq. istəmiyərək alınmaq,
yüklənmək. təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki. 1. sınısırmaq. sısınmaq.
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sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək.
sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək,

düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül göstərmək. - bizim
yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz.
(yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş yavaş gedməyə sesinir.
- havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl açmağa sevsindi. - könlün
nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz: meyilləndiz. - bu sansırışın (bu
təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum . 1. sinmək. girinmək. yaltaqlanmaq.

daltaxlanmaq. yalağlıq, talağlıq edmək. yenginişmək. (yalağçılıq. yorğa ağızlıq.
yorğazlıq. çaplusluq. təməllük. təzəlzül) .

sartısqa

sorumtul, rəhrufsuz, sağlıqsız görnüşlü.

sartqıl

satqıl. satçılıq. sartalıq. sartal. savdal. sovdal > sovda.

sartlamaq

çartlamaq. sortlamaq. dartlamaq. dərtləmək. dəritləmək. nərsəni böyük kiçiklik,
yaxcı pisliyi ilə ayırmaq, novlara bölmək.

sartlı

çartlı. sortlu. dartlı. dərtli. dəritli.
-sallı sartlı:sallısoplu: 1. yerli samballı. qoylu samballı. 1. qollu budaqlı. 1. dosdoğru.
gərəyi kimi.

sarttamaq

sartdamaq. saddamaq. sadğamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək.

səğrəmək. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb,
guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.
sartuv

sırtuv. sırtov. pencək. kot. arxalıq. üstörtü.

sartuvac

sarduvac. sağduvac. sərduvac. sarısərçə. sarıköynək. bülbül. qənarə.

sartuvaq

sarduvağ. sardığ. quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ.

saruc

1. sarıc. saxun. 1. sarımsı. açıq sarı.

saruq

1. saruğ. sarı su. səfra. 1. saruğ. savruğ. savrığ. mələfə. nərsənin ağı
(döşəkağı. yorqanağı. balışağı. yastıqağı) . 1. soruq. dilək. rica.

sarur

hərəm. ziyarətgah.

sarus

sasuq. (sarı su) 1. yaradan axan sarı su. 1. irin. çirk. - yarası sasuqladı.
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sarut

surat. sarı su.

sarva

sarba < sarqa. (kərvan).

sarval

(saravul) .

sarvalamaq

sarmaq. sarqıtmaq. salıtmaq. saltatmaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq.
ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit
edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.

sarvan

1. əğindən çiğindən, ətəkdən asılıb sallanan qırmalar. 1. sərvən. geniş. bol. 1.
sərvən. uzanıb gedən. karvan. kərvən. kərvan. 1. sarbanağ. ( < sarmaq)

sərpənə < yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən
sap, ip, dirək.
sarvaş

salvaş. 1. (servis). dursat. dursut. tə'mir. 1. xidmət. qulluq. 1. nökərlik. 1. iş.

tutu. məşquliyyət. 1. görəv. tutu. 1. qab qaşıq seti. 1. bunqah. xədəmati
müəssisə, tə'sisat. 1. yardım. kömək. 1. sığıntı. sığınış. ibadət. 1. tutuzuq.
tutşuq. tuştuq. təşrifat.
sarvatur

salvadur. sarbatur. 1. (ətli canlı), boylu boslu olan. 1. sağbatur. sağqurat.

sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid.
saryaq

saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. səriyəğ. zarıyağ. zəriyəğ. kəryağ. kər yağı.

kərə yağı.
saryaqız

saryağız. sarıyağız (s <> z) zarıyağız. sarıbet. sarı bəniz, surat. - saryağız göy
gözlü.

sas

-yamşaq, düz, sas yer, nərsənin üzü: yamar. hamar.

sasaç

susaç. püsgüc. səpgüc. (abpaş) duş. əfşan.

sasaq

sısık. sısımsar. sasırma. sısırma. saçamsar. saçımsar. çox iti, pis qoxan

nərsələrə veilən ad.
sasıq

1. saçıq. sapıq. samıq. salıq. qoxut. qoxumuş. mütəəffin. 1. sasımış. savın.
savıq. savuq. qoxumuş. küflü. pozuq. çürük. 1. sasığ. sarsağ. sarsığ. çorsağ.
çürük. qoxumuş. (fəna) .
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sasıqlıq

sarsıqlıq. qoxuşluq. iygişlik. pis iylik.

sasıqmaq

1. sarsıqmaq. azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq. saçdırıcı, iğrəndirici, kötü
davranmaq. 1. sasımaq. sasrıqmaq. sarsıqmaq. sesikmək. qoxuşmaq.
iygişmək. iğgişmək.

sasıqsımaq

sasısımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. ötümsümək.
ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. pozığsımaq. çürümsümək.

sasımaq

1. qoxumaq 1. saçımaq. sapımaq. samımaq. salımaq. qoxumaq. mütəəffin
olmaq. 1. sasıqmaq. sasrıqmaq. sarsıqmaq. sesikmək. qoxuşmaq. iygişmək.
iğgişmək.

sasımış

sasıq. savın. savıq. savuq. qoxumuş. küflü. pozuq. çürük.

sasıntıq

sarıntıq. zəlzələyə bağlı nərsə.

sasırma

sısımsar. sısırma. sasaq. sısık. saçamsar. saçımsar. çox iti, pis qoxan

nərsələrə veilən ad.
sasısımaq

sasıqsımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. ötümsümək.
ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. pozığsımaq. çürümsümək.

sasıtmaq

saçıtmaq. sapıtmaq. samıtmaq. salıtmaq. qoxutmaq. mütəəffin edmək.

sasıymaq

susıymaq. {> şaşıymaq (fars)} (südüymək. sıdıymaq. sisəymək > işəymək.
işəmək) su salmaq. (qaşanmaq).

sasrıqmaq

sasımaq. sasıqmaq. sarsıqmaq. sesikmək. qoxuşmaq. iygişmək. iğgişmək.

sassıq

- püf! sassıq əkən: bu nədir?. dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir.

sasuq

sarus. (sarı su) 1. yaradan axan sarı su. 1. irin. çirk. - yarası sasuqladı.

sasun

sarımsaq.

sasur

sarsür. böyük, bütün, bir tikə daş.

saşa

səçə ( < saçımaq) sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. səvə. sərsəm. səlsəm.

bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız.
saşımaq

saşmaq. sancmaq. sancımaq. soxmaq. taxmaq. - ətəklərin belivə sanc.

saşqaçı

salıcı. daşıyıcı. hambal.
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saşqınmaq

sancıqınmaq. kəsginləşmək. itiləşmək. dəlicinmək. dəlici olmaq.

saşqur

sancıqur. 1. tikən. 1. biz.

saşlıq

< saçlıq. komaçı. peruk. qoyma başlıq, saç.

saşmaq

1. saşımaq. sancmaq. sancımaq. soxmaq. taxmaq. - ətəklərin belivə sanc. 1.
sallamaq. salmaq. sancmaq. qoşmaq. bədləmək. yanşatmaq. vəsl, nəsb
edmək. (sürgücütmək. sürükcütmək. həmrah edmək) 1. sancmaq. saplamaq.
sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. taxmaq. çaqmaq.
tikmək. keçirmək. ilişdirmək. tutdurmaq. yerləşdirmək. salmaq.

saşumaq

( < saç). saçmaq. açılmaq. gəvşəmək. boşalmaq .

sat

1. yat. qat. lay. - üç sat əninə iki sat boyuna. 1. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış,
gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) < salqat. salsat. 1. sərxət.

ünvan. titr. 1. qapıların üzərinə sanalı (şumarəli) bölük. pilak. kaşı. 1. kətibə.
lovhə. 1. tablo. 1. sağat. həd. 1. sağat. doğru. 1. sağat. tanığ. tanğı. həqq. həq.
- sizcə sağat kimlərdir. - sağat qazandırmaq: həq qazandırmaq. - satlı çıxmaq:
sağatlı çıxmaq: həqli olmaq.
-sat subay: salt suvay. salt. salta. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə.
-sat tav: sat tov: satığ. maamilə. alver. (satıb dəğişmə) .

sata

-səs sada: səs üyn. səs küy. səs sələm.

sataç

sadaç. sədəf.

sataçlı

sadaçlı. sədəfli.

sataq

sadaq. yasıq. yastıq. yaşıq. qobur. dəğrəş. dərgəş. tirkəş. qorman. yastıq,

mitəkgə biçimli tobra, qab. ox qabı. oxluq. tirlik. tirdan. -əprik yasıq, tozlu yayıq:
köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman çıxar.

-opraq (köhnə) yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan: sadaqdan. ox qabından). (yay:
kaman). (donuna baxma, tininə (içinə) bax).

sataq

satağ. 1. çatağ. darağ. birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr. 1.
çatağ. yamağ. 1. çatağ. nərdüban. 1. üz. (rukeş). 1. sıtağ. səkin. çıxaq. süröv.

sürüv. süv. eyvan. balkon. 1. furuşqah. -bizim satağ, çatağdan açıqdı. 1. sadağ.
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sağca. saxac. qoruncaq. qutu. hər çeşit ağızlı qab, yer. 1. sadağ. sağca.

sandığ. pul sandığı. kes. alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün
işlənən qutu, sandığ. 1. sadağ. sağca. sadaş. sadış. sağdaq. sadaq. çəlik kasa.
sağan. qavsənduq. kofr for. 1. sadağ. sağdaq. sadaş. sadış. sağca. sadağ.
çəlik kasa. sağan. qavsənduq. kofr for. 1. sadağ. saçtağ. nərdə. eyvan, köpü,
avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq. barmaqlıq. mə'cər. mərcər. 1.
sadağ. saçtağ. qırac (nərdüvan) səkələri, nərdələri.

sataqlama

satağlama. satğalama. saturlama. səfehləmə.

satal

1. sartal. savdal. sovdal > sovda. ticarət. 1. saval. səqf.

satallıq

sartal. savdal. sovdal > sovda. ticarətxana. furuşqah.

satamaztın

-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin).

satan

1. fahiş. 1. açan. ifşa edən. (# çatan: çatran: örtən. qapayan. gizlədən. buran.
bürügən. sater) 1. sağan. saçan. qıç. bacağ. gövdədə butdan ayağa dək olan

bölüm.
-malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi: sart. sarıt.
-əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə: sərgiçi. çərçi. əlsatıcı. dəsdfiruş.
- dögül kişi bu: sözünü yel kimi tutan, özünü çox ucuz satan.
-arvad satan: alaverçi. qurumsaq. -kimisi alverçi, kimisi alaverçi.

satanq

satanğ. 1. yosma. nazlı. işvəli. 1. gözəl. qəşəng. 1. gözəl geynişli. alaçam.

arsat. yanıq. süslü. darat. daraş. şik. nəzif. 1. usta. yetbə. yetbək. mahir. 1.
zirək. çalanğ. zəki. məkkar. 1. şuluğ. çevik. enerjik.
satanta

-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

satarqən

-mal satarkən malın öğüb, alıcılar çığırmaq: satılamaq. bəğnitmək.

satarmış

-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

satasal

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sadasal. dalbadal. durmadan. sıdırqasığa. sıtrasığa. sırqav. sıdırqa. sıyırqa.

(şıdırqı) mudavim. tutaşa. tutaşı. tuşatı. (peyvəsdə). - işləri sıdırqa gözdə tutmaq.
sataş

sadaş. 1. sadış. sağca. sadağ. sağdaq. sadaq. çəlik kasa. sağan. qavsənduq.

kofr for.
sataşmaq

1. çataşmaq. qarşılaşmaq. ucraşmaq. raslaşmaq. - tanışına sataşmaq. istədiyinə sataşmaq. 1. sarsıtmaq. sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq.

icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl itişmək, ataşmaq.
-sözlə sataşmaq: söz salmaq. söz atmaq.
- sözlə sarkıtmaq, müzahimət edmək: söz atmaq. sataşmaq.

satav

satıv. 1. tez. ir. 1. dartış. dartışma. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək. tutsuq.

çıxılda. da'va. iddia.
satçılıq

satqıl. sartqıl. sartalıq. sartal. savdal. sovdal > sovda.

satə

sadə. sala. yala. yələ. (sıradan. öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi,
qatnaşığ, aralığ, qoşu, vəsilə, vasitəsi olmayan, olmamazlıq. adi. məmul. məmuli). 1.

yalçın. çalpağ. çılpağ. lüt. 1. bayığ. sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik.
sıyram. sıyrağ. sərik. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan.
saya. sadə. bəsit. 1. yalnız. ancağ. təkcə. təki. kəsik. fəqət. sal. salt. sırf. sirf.
mütləq. münhəsirən. 1. süssüz. saçısız. -yala ev: sıradan bir ev. məmuli, sadə ev.
-bayığ yaşam: sadə yaşam. -sayığ biçimli: sadə duruğlu, qiyafəli. 1. sayığ. səfeh.

bön.
satı

1. sağı. (sığı) tutqun, yasıq, qəmli ötüş. 1. satuv. satuğ. satul. satış. firuş. satula qoy. - satıdan çək.

satıb

-hər nəyini satıb bitirmək, təsfiyə edmək, əldən çıxarmaq: satsavmaq. satsapmaq.
-satıb dəğişmə: satığ. maamilə. alver. sat tav. sat tov.

-satıb yarcamaq: satıb savcamaq. satıb savmaq.
satıcı

satuvçı. satuğçı. satuçı. firuşəndə. - əli düz satuğcı tapmaq qolay değil. - satıcı
satıcını sevməz.
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səkicmək. 1. ayağı nərsiyə ilişib səndələmək, düşə yazmaq. 1. nərsiyə ilişmək,

dəğmək.
satıç

sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.

kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı.
satıq

satığ. 1. salıt. savıq. aşrıq. aşıq. 1. satığ. satış. maamilə. 1. maamilə. alver. sat

tav. sat tov (satıb dəğişmə) 1. üstük. ən öndə, yuxarda olan. (# sapığ. astığ.
çapığ. ən aşağda, altda olan. ətək. damənə) . 1. savıt. satma.
-satığ çatığ edmək: satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. əl ələ
sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.

satıqlamaq

satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığ çatığ edmək. əl ələ

sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.
satıqlanmaq

satığlanmaq. 1. canın qurtarmaq. başından eləmək. qurtulmaq. xilas olmaq. güclə ondan satığlandım. 1. satlanmaq. dadlanmaq. dadığlanmaq. ad, önəm,

dad, bazar, rovnəq tapmaq.
satıqlaşmaq

satığlaşmaq. satığlamaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığ çatığ edmək. əl ələ

sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.
satıqlıq

satığlıq. savtıq. satlıq. satdığ. satışlıq. (firuşi).

satıl

salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. 1. sav. kəsər aracların ağzından pürüzlərin,

qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi. 1. çaxmağ daşına
çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi.
satılamaq

1. hərraclamaq. 1. mal satarkən malın öğüb, alıcılar çığırmaq. bəğnitmək. 1.
çox şişirib, hədərə vədərə söyləmək. qozalamaq. (gəzaf. bihudə) 1. əslətmək.
əsilətmək. uçlutmaq. çox tə'rifləmək. 1. sayağlamaq.

satılan

-gobud, boş, çox yüksəkdən satılan söz: dərəbəyi söz.
-satılan malın parasın girət (nəğdən) alıbda, malı sonra (iləridə) vermək:
satsürmək. pişfiruş edmək.
-qolay satılan, alınıb mal, nərsə: sıvıq.

satılıq

para ilə hər nəyi yapan kimsə.
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satuvlı. satuğlu. satullı. satışlı. firuşlı. por firuş. - satullı yerdə qalmaz. - satıllı

yemiş.
satılmaq

1. çatılmaq. çartılmaq. ayırılmaq. cırılmaq. yırtılmaq. - köynəyim çakı satılmış. 1.
sırılmaq.

satılmayan

(satılmayan nərsəyə qarşı uğur dilək). -yağşına toya yarasın. (yağşına: uğruna.
xeyrinə. ).

satılmaz

-kimlik başarığa satılmaz.

satılmış

-yaman yılxı satılmış, yaman qardaş qaçılmış, yaman arvad atılmış. (yılxı: heyvan).

satımta

- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım
sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan) .

satın

-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

satınmaq

maamilə olmaq.

satıp

-borclu borclunun malın satıp parasın əldə edmək: satdırmaq. - borcumu
ödəyəmmədim, evimi sattırdı.

satır

1. çapacağ. yarcağ > nacağ. balta. təbər. təpər. (1 < (t <> ç) (çapar < çapmaq)
( < . 1. təpmək). 1. sağır. batır. bələş. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən
qalan iz) pisgil. pasaq. şaqqıldağ. kir. ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.

satırımaq

satrımaq. satırlamaq. tacirlik, alverçilik edmək.

satırışmaq

satrışmaq. satırlaşmaq. birbiri ilə ticarət, alver edmək.

satırlamaq

satrımaq. satırımaq. tacirlik, alverçilik edmək.

satırlaşmaq

satrışmaq. satırışmaq. birbiri ilə ticarət, alver edmək.

satırlatmaq

tacirlik, alverçilik yapmaq, edmək.

satırmaq

satmaq. savdalamaq. sovdalamaq. sartalamaq. ticarət, tacirlik edmək.

satış

1. alışveriş. maamilə. 1. davranış. yöntəm. işləm. iş yolu. sırış. sürüş. təriqə.
rəviyyə. ruval. şivə. 1. ilişgi. dərgəniş. 1. yenğ. yenis. yenğiş. 1. sevda. sovda.
1. əncam. 1. təbadül. 1. rəftar. rəfdar. 1. tələqqi. 1. ayin. dəsturuləməl.
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kullanım. 1. usul. 1. tutaş. tutaşı. tuşat. adət. ürf. rəsm. 1. iste'mal. 1. iqdam. 1.
pırosə. 1. də'va. 1. təmayül. meyl. 1. iste'dad. 1. satığ. maamilə. 1. satuv.
satuğ. satul. satı. firuş. - satula qoy. - satıdan çək. 1. sadış. sadaş. sağca.

sadağ. sağdaq. sadaq. çəlik kasa. sağan. qavsənduq. kofr for. 1. sadış.
sağdac. sağdıc. sağduş. sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş. kimsə

üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı. 1. sadış. sağdac. sağdıc.
sağduş. bəsi. bəsləmə qız, oğlan. evə alınıb bəslənən uşağ. 1. sadış. sağdac.
sağdıc. sağduş. bəsi. becəri. pərvəri. - sadış su. 1. sürəkə. gediş. axın. istəş,

istən, təqaza ölçüsü. -sürəkəli mal. -bu il yemək ürünləri çox sürəkəli değil.
-satış yeri: satlığ. (saçlığ) bazar.
-bir göbəkli, bir mərkəzli, çox qollu satış tükanları: qatamal, qatanal, zəncirli
tükanlar. gürdək. gurdak.
- saç satış: nəğd satış. (saç:nəğd).

satışa

-satışa qoymaq: dartmaq. ərzə edmək. -burcların ödəmək üçün evin dartdı.

satışlı

satuvlı. satuğlu. satullı. satıllı. firuşlı. por firuş. - satullı yerdə qalmaz. - satıllı
yemiş.

satışlıq

satlıq. satdığ. savtıq. satığlıq. (firuşi).

satışmaq

maamilə edmək.

satıtmaq

maamilə editmək.

satıv

satav. 1. tez. ir. 1. dartış. dartışma. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək. tutsuq.

çıxılda. da'va. iddia.
satqa

satğa . çatğa. şəqqə < ikiyə bölünmüş nərsənin bir tikəsi.
- sağta satğa: doğru büğrü. düz əğri.

satqal

satğal. darğal. savqal. darağ. > sarqal. 1. hər nəyin ən yükəsək yeri. - dağ
darağı: dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi. 1. çatğal. balaxana.

satqalama

satğalama. stağlama. saturlama. səfehləmə.

satqalamaq

satğalamaq . çatğalamaq > şəqqələmək. ikiyə bölmək.
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çatqalanma. qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma. tıxnığma.
sıyğınma. sıyrınma. (> sir olma) dartqalanma. qatqalanma. saturasion. işba'
olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni görünməzin
edmək) .

satqamaq

1. saltamaq. savramaq. aşramaq. aşmaq. 1. satğamaq. aşmaq. (1. qoturmaq.
qotarmaq. təcavüz edmək. 1. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. 1. keçmək) 1.

savdamaq. satlamaq. 1. sadğamaq. saddamaq. sartdamaq. sayramaq.
sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. savramaq. sovramaq. soxqamaq.
soxdamaq. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax,
sən nə sattırsın.

satqaş

satğaş. hesablaş . - onla satğaş qurtar.

satqaşmaq

satğaşmaq. 1. betləşmək. (bet: üz) bet bə bet betləşmək. üzləşmək. ucraşmaq.
- yolda kimə satğaşdın. 1. birbirinə atılmaq. - satğaşmadan dinc oturun. 1.

ilişmək. icəşmək. - birbirinə satğaşmaqdan yorulmadılar. - bu savaşmaq değil
satğaşmaqdır, heç nəyi düşünmə. 1. üstələmək. öhdəsindən gəlmək. - görək kim
kimi satğaşacaq. 1. qurtarmaq. xilas olmaq. - bu işdən nə dəngə satğaşdız. 1.

hesablaşmaq. - onla satğaş qurtar. - nə alacağım, nə verəcəyim var, hammısın
satğaşdım. - alım verimlə satğaşmaq: başabaş, paya pay alver edmək.

satqaştım

satğaşdım. hesablaşdım . - nə alacağım, nə verəcəyim var, hammısın satğaşdım.

satqıl

sartqıl. satçılıq. sartalıq. sartal. savdal. sovdal > sovda.

satqın

< sağtın. küp. xumrə. piyala. kasa. sağraq. qədəh.

satlamaq

1. savdamaq. satqamaq. 1. satlamaq. saldamaq. nərsəni im olaraq göstərmək,
təprətmək. imləmək. işarə edmək. - barmağıyla saldadı. 1. satlamaq. saldamaq.
yollamaq. göndərmək. - gedəndən bəri bir xət yazıda saldamamış. - özəl qaravullar
satladır. 1. satlamaq. saldamaq. yıxmaq. - sel basıb ağacları saldamış. 1.
satlamaq. saldamaq. salınğlamaq. yoldan götürmək. təmizləyib, dəf edmək. acımadan qarşına çıxdığın saldadı.
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1. saltanmaq. (özünü salmaq) bir işə, nərsiyə ürək bulub girişmək. cürət, cəsarət
göstərmək. - bu işə necə satlandın. 1. satığlanmaq. dadlanmaq. dadığlanmaq.
ad, önəm, dad, bazar, rovnəq tapmaq.

satlaşmaq

saldaşmaq. 1. imləşmək. birbirinə işarə edmək. 1. əlbəyaxa olmaq. birbirinə

düşüşmək.
satlı

sağat. satlı. 1. hədli. 1. doğru. tanığlı. tanğılı. həqqili. həqli.
- satlı çıxmaq: sağatlı çıxmaq: həqli olmaq. (sağat: sat. tanığ. tanğı. həqq. həq).

satlıq

satlığ. 1. (saçlığ) bazar. satış yeri. 1. para ilə hər nəyi yapan kimsə. 1. satdığ.

satışlıq. savtıq. satığlıq. (firuşi).
satlıtoqru

satlıdoğru. sağat. tanığlı. tanğılı. həqqili. həqli.

satma

1. sapma. döğü. örs. çırpı. çarpı. soxu. çalma. çalım. salma. salım. dalma.
dalım. çıtım. çıtma. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan. 1. savıt. satığ.
-tutqun aldın, qul satma, yağun oyaq, sən yatma: əsirivi qul kimi satma, düşmənin
oyaxdı, dur yatma.

-adamı pula, eşşəyi çula satma.
-doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə.
çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.
-çubuğla satma: salıntı. çalıntı. sıyıntı. muzayidə.

satmaq

1. çatmaq. yükləmək. bıraxmaq. - öz işivi heç kimə satma. 1. çatıtmaq.
qorumayıb ələ vermək. - kişi dosdun satmaz. 1. çaldırtmaq. əldən vermək.
itirmək. boşunmaq. - bu boşluğu boşuna satma. - alan qalanır, satan calanır. 1.
çatı > çatıtmaq. dalqıtmaq. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq. reklam, təbliğat

edmək. - satılan nərsə ilə alınan nərsə arasında çox əsgik var. 1. nərsədən nərsəni
arıtlamaq. təmizləmək. - bu unu kəpəkdən satın. 1. başından eləmək. - bu sarqıtı
(döğəş. muzahim) satdım dincəldim. 1. ələ vermək. - kişi evin gizin (sırın) dışarı
satmaz. 1. bəğəndirmək. - gəlin hələ dursun yana, onun bacısı özün nə satırdı. qadın bəzəyi özün satmaq üçündür. 1. fəda, qurban edmək. - sevgivi kimə satdın.

1. yapar, istəkli kimi görünmək. 1. də'vi, iqamə edmək. 1. çıxıldamaq.
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çıxıllamaq. təzahür, təsənnü', vanəmud edmək. 1. açmaq. boşaltmaq. 1.
çatmaq. çartmaq. ayırmaq. cırmaq. yırtmaq. (qosəstən (fars)}. 1. gözə soxmaq,
dürtmək. 1. savmaq. rədd edmək. 1. satırmaq. savdalamaq. sovdalamaq.
sartalamaq. ticarət, tacirlik edmək.
-pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq.
soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq.

satrı

tacir. alverçi.

satrımaq

satırımaq. satırlamaq. tacirlik, alverçilik edmək.

satrışmaq

satırışmaq. satırlaşmaq. birbiri ilə ticarət, alver edmək.

satruşturmaq

satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq.

ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay
sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq.
takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
satsan

-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

satsanmaq

: yapsanmaq. dartsıtmaq. görəsitmək. təzahür, vanəmud edmək.

satsapmaq

satsavmaq. hər nəyini satıb bitirmək, təsfiyə edmək, əldən çıxarmaq.

satsavmaq

satsapmaq. hər nəyini satıb bitirmək, təsfiyə edmək, əldən çıxarmaq.

satsıq

sırsıq. sıyrıq. sarsıq. bıqrıdıcı. azarlayıb azdıran. - sarsıq söz: qaba. saba söz.

satsıtmaq

sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq. bıqdırmaq. kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən

çıxarmaq. azarlayıb azdırmaq.
satsür

pişfiruş.

satsürmək

satılan malın parasın girət (nəğdən) alıbda, malı sonra (iləridə) vermək. pişfiruş
edmək.

sattal

saltal. saytal. sağtal. iğid. güclü. qoçağ. qorxmaz. - saltal kişilər.
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saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək.

səğrəmək. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb,
guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.
sattıq

satdığ. satlıq. satışlıq. savtıq. satığlıq. (firuşi).

sattıran

-arvadın satdıran: yatışqac. dəyyus.

sattırmaq

satdırmaq. 1. gözə soxdurmaq, dürtdürmək. 1. borclu borclunun malın satıp

parasın əldə edmək. - borcumu ödəyəmmədim, evimi sattırdı.
satu

sadu < sağu. ( < sağımaq. sıxımaq: hünkür ağlamaq) 1. matəm. 1. novhə.

satuçı

satuvçı. satuğçı. satıcı. firuşəndə. - əli düz satuğcı tapmaq qolay değil. - satıcı
satıcını sevməz.

satuq

satuğ. satuv. satul. satı. satış. firuş. - satula qoy. - satıdan çək.

satuqçı

satuğçı. satuvçı. satuçı. satıcı. firuşəndə. - əli düz satuğcı tapmaq qolay değil. satıcı satıcını sevməz.

satuqlu

satuğlu. satuvlı. satullı. satıllı. firuşlı. por firuş. - satullı yerdə qalmaz. - satıllı

yemiş.
satul

1. sirgə. sirəgə. sərgə. sərəgə. masa. miz. 1. miz. -tükandan saysana (hesab
kitab) yapılan satul, miz: kürsü. qursu. qoltuğ. peşxan. gişə. 1. salı. səggi biçimində

qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer. təxd. kürsü. miz. masa. büro. büfə.
səhnə. pilətform. minbər. 1. satuv. satuğ. satı. satış. firuş. - satula qoy. satıdan çək.
- yazı satulu: mizi təhrir. - yemək satulu: yemək mizi. - satul başı danşıq: miz başı
muzakirə. - iş satul: iş mizi.

satulçı

sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. qonağçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın:
qonaq) mizban.

satullı

satuvlı. satuğlu. satıllı. satışlı. firuşlı. por firuş. - satullı yerdə qalmaz. - satıllı

yemiş.
satulu

mizi. -qatarda, uçaqda işlənən kimi, dolablı, çərxli, dolanan qulluq, servis satulu,
mizi: dolab.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

satun

situn. sutun. sırıt. sırıq.

satur

1. çapur. enli, güclü, iti, dayaqlı piçaq çeşiti. 1. saldırma. qopatca. kovanca.
böyük piçaq. 1. saltur. çapqır. enli iti piçaq çeşiti. 1. saltur. saluc. sallama.
saldırma. çaçur. salma. böyük, ənli, ucu əğri piçağ.

saturlama

satğalama. stağlama. səfehləmə.

saturmaq

çaturmaq. ardarda düzmək. - mıncığları sapa çaturmaq.

satusarmaq

sadusarmaq < sağusarmaq. sağusarlamaq. sağusağlamaq. 1. matəm tutmaq. 1.

novhə söyləmək.
satuv

satuğ. satul. satı. satış. firuş. - satula qoy. - satıdan çək.

satuvçı

satuğçı. satuçı. satıcı. firuşəndə. - əli düz satuğcı tapmaq qolay değil. - satıcı
satıcını sevməz.

satuvlı

satuğlu. satullı. satıllı. firuşlı. por firuş. - satullı yerdə qalmaz. - satıllı yemiş.

saun

sağun. sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən,

yapılan düzən. yasa. qanun.
sav

1. (sar. sav). sal tək. yap. yan. səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəf. cəhət. canib.
səmt. -bir təpdən o, bir təpdəndə sən başıma cummusuz. -hançı təpə geddi. -iki
təpli: iki təpərli. iki səpli. iki çəpli. iki çaplı. iki təkli. yaplı. iki yanlı. iki sallı (iki
sarlı. iki savlı) iki tərəfli. -onun təpinə güdmə. -təpin: təpərin. səpin. çəpin. çapın.

1. çav. çağ. suv. su. cah. tutu. tutuc. şan. san. çapa. saxa. bağdal. daraq.
ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət. 1. dağarıc. dağac. sorağ. sorğa.
xəbər. 1. savış. söylənti. tabış. tavış < çağış. çavış. sorağ. sorğa. xəbər. -çağış
çıxdı: xəbər gəldi. -çağış yetirmək: xəbər çatdırmaq. 1. sov. (> suv (fars)}. ( <
savmaq). 1. sov. iy. qoxu. tüstü. ışıq. xəbər. buran, axan, yayılan, uçan,

dağılan, mütəsaid olan nərsə. -suda qaldıqca savlanır: iylənir. -burnuma bir sav
gəmir. 1. sov. yan. cəhət. -bu sova gedmə uçurumdur. -bilməm nə keçib, biz sova
gəlməz yarım. 1. sov. cür. təhər. çeşit. qılıq. -nə sov adamdır. -o sov elə, bu sov
elə, ama belə eləmə. -elə keçdi ki, necə, nə sov olduğn bilmədim. 1. sov. su. suv.
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süt. mənfəət. -bu sənə nə savı. 1. saf. saltan. sultan. (su kimi) duru. arın. təmiz.
1. say. saf. saya. riyasız. 1. (çav) say. sap. saf. aya. - sav gün: bulutdan sıyıq,
arıq gün. - sav göy: bulutsuz göy. - sav söz: açığ söz. - sav su: damıt, süzmə, tanğış,

(təsfiyələnmiş) muqəttər su. 1. nağıl. hikayət. 1. risalə. namə. 1. xəbər. hədis. savçı: hədis söyləyən. yalavav. peyğəmbər. 1. söz. kəlam. 1. peyam. 1.
rivayət. 1. məsəl. zərbül məsəl. əmsali hikəm. - savda böylə gəlmiş. 1. salığ.
bac. 1. xalis. - alv altın. 1. savdırma. (çavdırma) boşa gedən nərsə. hədər. tələf.
(saçrış. israf). - tam qazancım sava geddi. - suyu sava vermə. 1. su. daş, qayış
kimi itimə aracı. 1. yeməcə. rüşvə. 1. çav. bac. xirac. 1. nab. sərə. 1. alağlama
işi. 1. sav!. sürt. sür. yax. - şüşənin arxasına cüvə sav, ayna olsun. 1. qoğara.
bilöv. 1. sav!. sürt. sür. yax. - şüşənin arxasına cüvə sav, ayna olsun. 1. çıxılda.
iddia. 1. sov. soy. söz. söy. 1. ilham. vəhy. - savçı: yalavac. peğəmbər. 1. sov.
salxaq. ayrı. dalqı. münfəsil. 1. xəbər. -birbirindən sav, xəbər tutmaq:savlaşmaq.
bilginişmək. 1. satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. kəsər aracların ağzından

pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi. 1. səs.
selen. salqı. sorağ. xəbər. bilgi.
-sox sav: soxsav. soxdurulan, uydurulan sav, söz. basma qalıb, öğrətilmiş söz.
-söz sav, danışıq gücü, bilşi olan: sözəvər. sözəbar. sözəbal. sözəmal. aytğan.
çeçen. (suxəndan. suxənvər).

-sav sorağ: xəbər ötər. -ümid uçuran sav sorağ. (uçurmaq: kəsmək. qaytarmaq).
-söz sav, danışıq gücü, bilşi olmaqlıq: sözəvərlik. səzəbarlıq. səzəballıq.
səzəmallıq. aytğanlıq. çeçenlik. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. ).
- sövüncülü sav: sevincli car: xoş xəbər.
- saya sav: sadə söz. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə. bəsit).
- söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.
-sav bəlgə: payannamə.
-sav sov: dəlik deşik.
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sova. (temperament). 1. soxa, ğərizi vergi. 1. dəngə. dənək. orantı. ornat.

sınaş. tinaş. tinəş. akord. muvazinə. 1. yaratış. yarav. siniz. sınız. dux. büküm.
tüvarış. xulq. xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. çinə. çiniğ.
datu. datı. darıt. dartı. fitrət. sirişt. 1. çıxar yol. nəcat yolu. 1. suv (fars)}. ( <
savmaq). uzunu. -yol sova ağaclar tikili. -yol sova ışıq görmədim. -bir ağız belə

danışmadı.
sava

sova. sapa. sopa. 1. nərsənin içinə görə yanı, qırağı. kənar. - şəhərdən sava
keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar. 1. boş,

havayı atış, çalış. amaca dəğməyən, isabət edməyən atış. - sova düşmək:
boşa gedma. 1. (sapan. savan. sopan. sovan) gidərən. qaytaran. qoğan. silən.

aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan.
pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis
gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para
istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən. 1. gec. sova. yubat.
- bu sava çağda hara gedirsin. - sava gəlmək: gecə qalmaq. - sava olmaq: gecikmək.

1. sova. gec. yuba. - çox sava qalma, qaranlığ düşür. - sava gəldin hər nə
qurtulmuş. - sava girdi tez çıxdı. 1. sova. çağından, başqalarından gec yetişən,

pişən. - sava yemiş: gec yetişən yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa
sava əkinlərdə yaxşı olur. 1. sova. fəslindən dış yetiştirilən yemiş. sezondışı. sava armıd. 1. sova. savayı. savrı. sayrı. səyri. alahı. ayrı. başqa. sayirə. saerə.

qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!. 1. hər
nəyin əsgisi, köhnəsi. 1. savana. savağ. savdal. savsalağ. səfeh. abdal.
- sava olmaq: savalanmaq. sovalanmaq. gec olmaq. gec qalmaq. gecikmək. bu il əkinimiz savalandı.
- inəyimizin doğmağı savıya qaldı.
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1. israf. 1. daşat. qaba tökülən nərsənin qaba sığmayıb dışarı töküləni. bir
ölçüyə görə artığ qalanı.

savabatmaq

saybatmaq. sərf, israf edmək. - savabatma malın, yalvatma dilin.

savac

savacağ. savağ. 1. savağbaşı. su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd,

səd, nərsə. 1. nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol, sala,
çara. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış. 1. gələn nərsənin gedər
yolu. 1. sovağ. savlağa. supab. daşan nərsənin aldığı yol. 1. kanal.
savacaq

savacağ. savac. savağ. 1. savağbaşı. su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan

bəd, səd, nərsə. 1. nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol,
sala, çara. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış. 1. gələn nərsənin
gedər yolu. 1. sovağ. savlağa. supab. daşan nərsənin aldığı yol. 1. kanal.
savaç

savca. saçağ > saçqa. saç. pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan

əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq.
savaçı

1. (savaman: xəbərniqar) ajans. xəbər qozari. rəsul. xəbərrəsan. 1. salavı.
salaçı. düşünmədən ağzın açıb salan, savan. 1. sayaçı. bayrama əlli gün qalan

qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə.
savaq

savağ. 1. sapağ. savağ. çapaq. yolun, qolun ayrıldığı yer. ayrım. ayırım. dalqıc.

1. sapağ. savağ. çapaq. bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası,
nuxdəsi. 1. sapağ. savağ. çapaq. > səfeh. 1. sapağ. savağ. çapaq. avara. 1.
sapağ. savağ. çapaq. bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymayan. 1. sapağ.
savağ. çapaq. çarpıq. çalpıq. anormal. qeyri təbii. 1. sapağ. savağ. çapaq.

düzən, törənə, yasıya aykırı. 1. sovağ. sərp. xərc. 1. sovağ. iş arasında qılınan
aralıq. çatığ. tənəffüs. sinğiş. siniş. sınğış. sınış. istirahət. - çatığ almaq: azacığ
dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun
aldırmaq. 1. sovağ. suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer. 1. sovağ.

gərəksiz nərsə. 1. savacağ. savac. savağbaşı. su axımın çevirmə üçün
qoyulan, qurulan bəd, səd, nərsə. 1. savacağ. savac. nərsənin axımın (axım
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yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol, sala, çara. - bu durumu açmağa yalnız bir yol
savac qalmış. 1. savacağ. savac. gələn nərsənin gedər yolu. 1. savacağ. savac.

sovağ. savlağa. supab. daşan nərsənin aldığı yol. 1. savacağ. savac. kanal. 1.
sovağ. savlağa. savacağ. savac. supab. daşan nərsənin aldığı yol. 1.

savdırma. (çavdırma). yolun, axar suyun qollara ayrılan yeri. 1. bir arxın suyun
dəğşik yönlərə dağıdan bədlər. - ana qoldan savaqla ayrılan qolar). 1. savağ >
surax. qaçağ. qaçağ yolu. 1. abyari. 1. qorucu, mudafiəçi, dafe' güclər. 1.
savağ. savdal. savsalağ. sava. savana. səfeh. abdal. 1. sədəqə. kötülüyü,

yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan. 1. savağ.
sabağ. çapağ. dərs. ibrət. 1. savağ. sabağ. öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. nəsihət. 1.
savağ. sabah. sapağ. ( < sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) 1.

ışıqlıq. çıxış, qurtuluş yolu. (nəcat. fəcr) 1. savağ. özgürlük. ərkinlik. azadlıq. 1.
savağ. açılan gün. gündüz. günün çıxandan batana dək olan arası, salımı,

sürümü. 1. sapağ. sağaq. səğə. sıvğın. sırğın. sıvqa < sürgə. 1. sovağ. boşluq.
kavus. kaus. xaus. xələ. 1. sovaq. sokak. soxaq. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 <
sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). dara düdük küçə. təngig. tüngük. təng küçə. (təng
< tünük. # tənik: açıq. bol).
-ağzına savağ taxmaq: savlamaq. sovlamaq. suvlamaq. sarlamaq. yulavlamaq.
cilovlamaq. maharlamaq.
- savağ savağ: sapağ sapağ: tərtələsik. əlbəhəlim.

savaq

sovaq. savağ. sokak. soxaq. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq.
savmaq). 1. sökük. gədik. daş duvar arasından açılan yol. (surax (fars)}. 1. dara

düdük küçə. təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). 1.
soxulma yeri. 1. suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu. güdük. 1. lülə. kanal. 1.
sökmük. qaçaq yol. ana yoldan ayılan yol.
savaqa

savağa. savğa. sovğa. 1. savağ. sovağ. tərəkə. miras. 1. savağ. sovağ. dərimə.
dəğirmə. bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma.
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savağan. savğan. sovğan. 1. tərəkə, mirası bölən. 1. dərimə. dəğirmə. bir

topumu, yığımı bölüklərə ayırma.
savaqar

savağar. sapansaq. ağılsız. axmaq. sapalac.

savaqbaşı

savağbaşı. savacağ. savac. savağ. su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan

bəd, səd, nərsə.
savaqıc

saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc.
soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic.

çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.
savaqlayın

savağlayın. sapağlayın. sabahlayın. - sabahlayın neçədə gəlim.

savaqlıq

savağlıq. 1. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. saybırlıq. saybirlik. yupağlıq.

xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət. 1. savığlıq. sapığlıq. sapağlıq.
saybırlıq. saybirlik. sulağlıq. sulalıq. gözəllik. yupağlıq. məlahət. səbahət.
saval

1. satal. səqf. 1. soval. ayıq. ayiq. özündəkini eşiyə verməyən, dışdakıni özünə
almayan. 1. soval. şö'lə pəxşkon. 1. soval. > saxsı. suval. suğal. > sofal. suyu,
suyuğu özündən sızdırmayan. (kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.
-saval soral: sorsal. sual cəvab. suval cəvab.

savalaqıc

saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc.
soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic.

çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.
savalamaq

1. sapalamaq. qoğmaq. uzaqlaşdırmaq. dəf edmək. 1. saralamaq. sağalamaq.
soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. (> sarancamlamaq. sırıncamlamaq) bəzəyib

düzəltmək. pirayiş edmək. 1. saralamaq. sağalamaq. soralamaq. soğalamaq.
sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq.

arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək.
(sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi
burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. saralamaq. sağalamaq.
soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. iyilətmək. yaxcılatmaq. islah edmək. 1.
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saralamaq. sağalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. sıralamaq.

mürəttəb, münəzzəm edmək.
savalan

sabağan. sobalan. sabalan. sovalan. sovağan. süvələn. süvəğən. iti, sovuq uclu

nərsə.
savalanmaq

1. sovalanmaq. sava olmaq. gec olmaq. gec qalmaq. gecikmək. - bu il əkinimiz
savalandı. 1. savlanmaq. savlamaq. çıxıldanmaq. iddia edmək.
- inəyimizin doğmağı savıya qaldı.

savalat

keçmiş olsun. (savalatmaq: salavatmaq. boş vermək. unutmaq)
- ötən işə savalat. (savalatmaq: salavatmaq. boş vermək. unutmaq) .

savalatmaq

salavatmaq. boş vermək. unutmaq. - savalat: keçmiş olsun. - ötən işə savalat.
-iki, neçə nərsəni birbirindən savlatmaq, savalatmaq, ayırmaq: sovşatmaq.

savallamaq

qoğarıb götürmək. sürtmək.

savallıq

sovallıq. 1. ayıqlıq. ayiqlik. özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə

almamazlıq. 1. > sofallı. kirəmitli.
savalmaq

sovalmaq. azalmaq.

savaltı

-sağlıq savaldı: sağma, sütlük çağı bitdi. süt çəkildi.

savam

1. ayrılmış tikələrdən hər biri. 1. sapam. ayrım. ayırım. kəsəm. çala. dalqıc. 1.
sapam. ayrım. ayırım. kəsəm. çala. çiğ. fəsl. movsim. mövsim. 1. sapam. ayrım.
ayırım. kəsəm. çala. dalqı. fərq. 1. sapam. ayrım. ayırım. kəsəm. çala. fəri. fəri'.

savamaq

1. ititmək . 1. sapamaq. savrılmaq. sovrulmaq. götürülmək. bitmək. tükənmək. soğuq düşcək milçəklər savadı. 1. savqamaq. savmaq. istixrac edmək. - qurut
sütdən savılır. 1. sulamaq: ititmək. 1. sapamaq. süzmək. arıtlamaq. arıtmaq.

arçamaq. arçılamaq. arçılcamaq. təmizləmək. 1. sovamaq. sovğamaq.
savğamaq. yarcamaq. sərpəmək. xərcləmək. (# sarcamaq: yığmaq). -satıp
yarcamaq: satıb savcamaq. satıb savmaq.

savaman

xəbərniqa.

savamır

savlamur. məsəl. təmsil. nağıl.
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1. sapan. > süpəh. qavan. qovan. qoğan. atan. daş atma ayqıtı. (# qapan:
tutan) 1. sapan. yol yasaların göstərən imlər, işarələr, tablular, ışıqlar. 1.
savanğ. suvan. ( < savamaq: ititmək) su daşı. bilöv daşı. sapanğ. ( < sapmaq:
çıpmaq). 1. sovan. sivri. ucu iti. 1. savın. qır. istep. fəlat. 1. saxın ( < saxlamaq)

səbət. 1. örtük. puşiş. 1. savın. (təpici. iti). açıq. parlaq. ışıq. dirəxşan. taban. 1.
savın. (təpici. iti). nafiz. dəlici. deşici. 1. savın. (təpici. iti). içə işləyən. 1. savın.
(təpici. iti). kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. 1. savın. (təpici. iti). gözü açıq.

oxuğan. savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı. 1. savın.
(təpici. iti). yüksək, iti səs. 1. savın. (təpici. iti). araşçı. araştırıcı. iktişafçı. 1.
savın. (təpici. iti). qartal. şahin. 1. sapan. sopan. sovan. (sapa. sopa. sava. sova).

gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır.
arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin
gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi
nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran.

sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) sapaduz: duz gidərən. 1. savun. sabun. gidərən. 1. sələn. ( < salamaq:

sorağıtmaq. sorğatmaq. xəbər vermək). bilgi. xəbər. 1. sovun. sovan. savun.
ucu sivri, iti, inci.
- sələn çələn: səs sov. sorğa sorağ. xəbər ətər.
-düşünmədən ağzın açıb salan, savan:salavı. salaçı. savaçı.
-kiri savan, açan, təmizləyən, gidərən: savın. savun. sabın. sabun. savmalıq.
arçaqıl. arçıqul. açmalıq.

savana

sava. savağ. savdal. savsalağ. səfeh. abdal.

savanış

savınış. sucur. suçur. sudur. supur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış. saçış.
soçuş. tovuş. tələlö. ışıltı. ışın. bərq. dirəxşiş.

savanq

savanğ. savan. suvan. ( < savamaq: ititmək) su daşı. bilöv daşı. sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).

savanlamaq

savlamaq. savsaqlamaq. savqarlanmaq. başdan eləmək, atmaq.
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1. savlanmaq. savışmaq. sovuşmaq. tükənmək. bitmək. 1. sunanmaq.
uzanmaq.

savant

savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. 1. bilöv.

savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.
savap

sovap. soğaq. supap. sındırqaç. qaçaq yol.

savar

saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq) 1. ayrı. dalqıc. başqa. tək başına.

müstəqil. 1. ayrıq. dalqıc. fərdi. 1. əlahədə. 1. aydın. səlis. 1. ixtisasi. ayırma
simgəsi. 1. uzaq. 1. dalqılı. dalqışlı. tanalı. seçi. saçı. fərq. fərqli. 1. seçik.
bəlirli. açıq. durut. dürt. dürüt. aşkar. (mütəməyyiz. mütəfərriq. mücəzza. cüda.
məfruz. münfək. mutarikə. infisal. firqət) .

savar

sovar. suvar səpər. sərpər. {> separ (fars). sepor (fars)}. verən.

savarçı

sapratçı. savratçı. ayıran.

savarıq

çürük. pozuq. içi boş. kof. - savaıq yemiş. - savaıq ağac.

savarınmaq

savranmaq. sapranmaq. ayırılmaq. ayrılmaq. dalqınmaq.

savarış

sıvarış. silkiş. yuvarış. yuvuş. açıtış. arıqış. arıtma. təsviyə. təxlis. təthir.
palayiş.

savarmaq

savartmaq. savramaq. savratmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) sapramaq. saprataq.

ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq.
ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı
yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda,
təfkik, məfruz, münfək edmək) .

savartamaq

1. savardamaq. qurdalamaq. 1. savardamaq. çimdikləmək. 1. savarmaq.
savramaq. savratmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) sapramaq. saprataq. ayırmaq.

tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək.
ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq.
ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik,
məfruz, münfək edmək) .
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sovas. 1. soxsa. soxas. sovsa. dik, sivri biz duran. -soxsa buğ. -soxas saqqal. 1.

davaş. soxuş. döğüş. çalqaş. salış. salqaş. 1. soxuş. toxnuş. toxuş. vuruş.
uruş. 1. sovuş. (soyuşmaq: savaşmaq) söğüş. soyuş. doğraş. oğraş. boğqa.
boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. qara. qata. qaza.
qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal.
qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş.
dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. yarqış. yarqıc. hərb. muharibə.

-ağır təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. (təprinmək. devrinmək.
davranmaq. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq yorışmaq. yerişmək.
hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək).

savaş

1. savış. çapaş. çapış. nərsə savma, sovma. 1. savış. çapaş. çapış. döğüş. 1.
sancış. cəng. sitiz. setiz.
-savış (savaş) döğüş aracı: salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) savsat. sovcat.
sovsavat. sürsat. sapçap. çapasap.
-təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin : seçgin. quzidə). (təkin kişi:
təkcə kişiki).

savaşa

-savaşa qalxmaz: çəkməz qoşunu. -şumda kəsən qoşumu, sonda çəkməz qoşunu.
(qoşumu: şərti).
-savaşa qurşanmaq, dirsəlmək: sırıtmaq. sırtarmaq.

savaşcan

dalaşcan. soxuşcan. savaşcan. qavqaçı. davaçı.

savaşım

dərgirlik.

savaşqan

çapışqan. soxuşqaq. davaçıl. keçimsiz.

savaşmaq

1. çapışmaq. soxuşmaq. dava edmək. 1. salışmaq. 1. söktüğüşmək.
söğüşmək. toxuşmaq. vuruşmaq.

savaşsınmaq

savaşmağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. {-sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi
görünmək, meyillənmək}.
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1. çalat. nəqşə. naxış. 1. savata. sədəqə. qurban. fəda. - başım savat sənə. 1.
savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic. ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş

qab. iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba. 1. savma, daşıma aracları. 1.
savda. savand. savdan. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. 1. bilöv.

savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara. 1. savda.
süfdə. (sofdə (fars)}. ( < savmaq). 1. (sonraya qoyulmuş) indi verilib, başqa

çağda alınan borc. 1. dəlik nərsə. 1. ox, cıda, neyzə təmrəni. 1. sıvqa. sırqa.
güşvara. 1. sovğat. yarlıq. birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə. 1. yenibar.
yen. nobar. təbərzə. tez yetişən bar. -savat ərik. -bu il sənin əlinlə tut savatdım,
nobarladım. -yenərik. -yenəlçə. -yenincir: yenəncir. 1. yeni söz, xəbər. -savdanız
nə. -çoxdandı ondan savat ətərim yox. 1. coşun. qalxan. savıt. zireh. 1. alverdə

birinci alıcıdan gələn para. 1. sürtün. axan, çıxan nərsənin çıxışının ağzı.
savata

savat. sədəqə. qurban. fəda. - başım savat sənə.

savatamaq

savtamaq. sədəqə, qurban vermək. fəda edmək.

savatçı

savıtçı. səbətçi.

savatlamaq

çalatlamaq. nəqşə, naxış salmaq. naxışlamaq.

savattımş

savatdımş nobarladım. -bu il sənin əlinlə tut savatdım, nobarladım. (savat: süfdə.
savda. ( < savmaq). yenibar. yen. nobar. təbərzə. tez yetişən bar. ).

savay

sovay. sürqay. havayı. boşay. birdən. sorağsız. soratsız. açasız. açatsız.
icazəsiz. özbaşına.

savayaq

sapay. səpəy. savba. savğa. söykə. söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od
üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ. saçayağ.

savayı

savrı. sava. sova. sayrı. səyri. alahı. ayrı. başqa. sayirə. saerə. qeyri. - sava
sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!.
-savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək: qurut əzmək.
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sapay. səpəy. savğa. 1. savayaq. söykə. söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od

üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ. saçayağ. 1. ırmağ yatağının
qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd.
savca

1. iddiaanamə. 1. savaç. saçağ > saçqa. saç. pişirilən nərsə ilə od, alovun
arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq.

savcamaq

-satıb savcamaq: satıb savmaq. satıb yarcamaq.

savçamaq

1. soyunmaq. çıxarmaq. - başmaqların savçama. 1. soymaq. üzmək. - toyuğuğn
dərisin savçayıb pişirdi. 1. çalçamaq. çavçamaq. çalçığlamaq. saçma sapan

qonuşmaq. saçmalamaq. - bitir çalçavı!. 1. çalçamaq. sıvamaq. bulamaq.
bələmək. 1. çalçamaq. savramaq. savırmaq. saçırmaq. boşuna xərcləmək.
israf, velxəşlik edmək. - paravı yoxuna (boşuna) savçama.
savçı

1. namərəsan. 1. elçi. 1. savlayan. çıxıldaçı. iddiaçı. 1. taptığ. şeyx. pir. bağşı.
ruhani qoca, qılavuz. mürşüd. 1. zanıc. sanıc. (san: oy. uy. fikir). sorağçı.
xəbərçi.

savçılıq

1. salçılıq. tutsuluq. tuşçuluq. elçilik. (xastqari) . 1. sorğaclıq. ayqatlıq. ayqatılıq.
dağarcıq. dağacıq. xəbərrəsani. xəbər qozari.

savı

1. savıq. sovu. sovu. seyrək. -sovu səqqəl. 1. uzaq, ucqar, yan, qırağ düşmüş
nərsə, yer. - savı qalmaq: ayrı düşmək. dalqınmaq.
-bir yazını, savı səsləndirmək: demək. deymək. səslətmək dikləmə edmək.

savıb

-kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan:
savaq. sədəqə.

savıclamaq

savırlamaq. tabışlamaq. tavışlamaq < çağışlamaq. çavışlamaq. xəbər vermək.
bəşarət vermək.

savıclaşmaq

savırlaşmaq. tabışlaşmaq. tavışlaşmaq < çağışlaşmaq. çavışlaşmaq.
soraşlaşmaq. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək.

savıcmaq

saçıvmaq. (həşərilənmək. şıllaqlamaq. şıltaqlanmaq) disginmək. (işginmək.
işgillənmək) qocunmaq. quşqunmaq. qaçqınmaq.
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savığ. 1. savı. sovu. sovu. seyrək. -sovu səqqəl. 1. səvik. sovıq. yeğnik. yeğik.

qozuq. qısqoz. fındıq. koket. xəfif məşrəb. 1. çavıq. çağıq. açıq. vazeh. 1.
sabiqə. 1. sivik. iti. qalxıq. - savıq qulağ: dik qulağ. 1. savuq. savın. savğın.
savnığ. bayat. çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə. geçgin. - savın
yemək yməkdən bıqdıq. 1. savuq. savın. geçgin. soluq. 1. savuq. savın.

qoxumuş. küflü. sasıq. sasımış. pozuq. çürük. 1. savrığ. soluğ. savul. ( met >
əfsordə (fars)}. savulcuğ. solcuğ. savılqın. soluğqın. savğın. sölpük. 1. sapıq. (>
səbok (fars)}. incə, yumşaq, yüngül olan. 1. sapıq. iti. yeyin. yelkən. ilkən. tünd.

səri'. - savıq çapar: aşğınçı. it çapar: yelkən. foriyyətli, səriüsseyr peyk, qasid. 1.
satıq. salıt. aşrıq. aşıq. 1. savuq. savın. bayat. ötmüş, ötə çağdan, qalmış.
ötüş. əsgi. qədim. 1. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. sallayı.
salayan. salağanda. salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. avara. - salıvar
gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. silgik. işsiz. gücsüz. götüboş.

yapalaq. yasdan. yasdana. təmbəl.
- savıq salıt: soyuq üz.

savıqınsımaq

savığınsımaq. savnısınmaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.

geçginsimək. ötümsümək. dadı çönəsimək, qaçısımaq.
savıqlamaq

söyləmək.

savıqlanmaq

savığlanmaq. 1. sapığlanmaq. dinlənmək. sınaşmaq. sınarlanmaq. istirahət

edmək. 1. sapığlanmaq. yüngülləşmək. 1. sapığlanmaq. yüngülləşmək.
savıqlıq

savığlıq. 1. savağlıq. sapığlıq. sapağlıq. saybırlıq. saybirlik. sulağlıq. sulalıq.

gözəllik. yupağlıq. məlahət. səbahət. 1. səviklik. sovıqlıq. yeğniklik. yeğiklik.
qozuqluq. fındıqlıq. koketlik. xəfif məşrəblik. 1. sapığlıq. sapağlıq. savağlıq.
saybırlıq. saybirlik. yupağlıq. xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət.
savıl

qabığı qolay savılan, soyulan, ayrılan nərsə.

savil

saltap. saltay. sevik. sevril. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül.
sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.
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sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq. saypamaq.

sapyamaq. sapmaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq.
savılan

-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən,
dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
-nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan: siləgən. silpən. sələgən.
səlpən. salığan. salpan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir
çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.
-qabığı qolay savılan, soyulan, ayrılan nərsə:savıl.

savılatmaq

sürtəklətmək. uzaqlatmaq. -onuda cərgədən sürtəklədilər.

savılqın

savulcuğ. solcuğ. soluğqın. savğın. sölpük. savıq. savrığ. soluğ. savul. ( met >
əfsordə (fars)}.

savılmaq

1. batmaq. yoxumaq. sönğmək. engəymək. yengəymək. - keçdi günü, savıldı
günü. 1. səvilmək. sevilmək. axmaq. burulmaq. qoyşamaq. qayşamaq.

meyillənmək. - iyi qaldı bir yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən könlün ona
savılar. - aydım ona savılma. 1. sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq. itmək. itinmək.

təpinmək. yoxalmaq. qeyb olmaq. 1. savımaq. soğumaq. sovumaq. sovulmaq.
soğulmaq. bitirmək. qurtarmaq. -birdənbirə hər nə savıdı. 1. savımaq. soğumaq.
sovumaq. sovulmaq. soğulmaq. ölmək. gəbərmək. -soğub bitirmir ha. 1.

yoğalmaq. yoxalmaq. ölmək. tükənmək. bitmək. ərinmək. ərginmək. nabud,
məhv, nist olmaq. 1. yoğalmaq. yoxalmaq. ölmək. tükənmək. bitmək. ərinmək.
ərginmək. nabud, məhv, nist olmaq.
savılmış

-qış üçün qavrılmış, duzlanıb qurutulmuş (kəsilib savılmış, hazırlanmış) ət: sovum.
savım.
-ortadan savılmış, qaldırılmış: savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) .

savım

sovum. 1. kəsilmək üçün ayrılan malqara. 1. qış üçün qavrılmış, duzlanıb

qurutulmuş (kəsilib savılmış, hazırlanmış) ət. 1. qış zumarı. 1. saxruğ. saxrağ.
zəxirə. 1. güz kəsimi. 1. əsgi.
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1. sovumaq. soyumaq. bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək.
zayıflamaq. 1. sapımaq. savrımaq. sovımaq. sovrımaq. buramaq. burmaq.
bulamaq. - it kimi quyruq sapıma. 1. savılmaq. soğumaq. sovumaq. sovulmaq.
soğulmaq. bitirmək. qurtarmaq. -birdənbirə hər nə savıdı. 1. savılmaq. soğumaq.
sovumaq. sovulmaq. soğulmaq. ölmək. gəbərmək. -soğub bitirmir ha.

savın

1. (sarın. savın). salın. təkin. yapın. yanın. səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəfin.
cəhətin. canibin. səmtin. -dör çəpin açı. -dör çəpin qiblə: hardan istəsən gedməyə
ərkinsən, muxtarsan. 1. > son. sonra. sora. bə'd. 1. dalı. izir. geri. əqəb. -

savınca: sonunca. sonğıca: dalınca. izincə. 1. savıq. savuq. savğın. savnığ.
bayat. çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə. geçgin. - savın yemək
yməkdən bıqdıq. 1. savıq. savuq. geçgin. soluq. 1. savıq. savuq. qoxumuş. küflü.

sasıq. sasımış. pozuq. çürük. 1. savıq. savuq. bayat. ötmüş, ötə çağdan,
qalmış. ötüş. əsgi. qədim. 1. sağın. iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz. nəğz, lətif
söz. 1. sağın. səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ)
incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab. - kiçik səbət: sələ. səlpə 1. savun. sabın. sabun. savmalıq. kiri savan,
açan, təmizləyən, gidərən. arçaqıl. arçıqul. açmalıq. 1. savan. (təpici. iti) açıq.
parlaq. ışıq. dirəxşan. taban. 1. savan. (təpici. iti) nafiz. dəlici. deşici. 1. savan.
(təpici. iti) içə işləyən. 1. savan. (təpici. iti) kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. 1.
savan. (təpici. iti) gözü açıq. oxuğan. savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq.

huşyar. ağıllı. fərasatlı. 1. savan. (təpici. iti) yüksək, iti səs. 1. savan. (təpici. iti)
araşçı. araştırıcı. iktişafçı. 1. savan. (təpici. iti) qartal. şahin. 1. savan. qır. istep.
fəlat.
-san savın: san sovun. sezgi.

-savın savış: duruş. muqabilə ed. təqabül ed. mudafiə həmlə ed. mahakimə. çocuqlarız önündə əşinlə nə duruş nə vuruş. (əşinlə: yasdaşınla. yatdaşınla).

savına

sovuna. salna. uzunluğuna.
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savınca

sonunca. sonğıca: dalınca. izincə.

savıncan

savrıncan. soğulcan. soğrulcan. sovulcan. sovrulcan. solucan. sürüncan.

sürüngən.
savınçiçəyi

savınotu. çoğanotu.

savınçıqarqası sağsağan quşu.
savınçılıq

- pul savınçılıq: qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq.

savıni

savınlıq. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq. kövşadlıq. düz, açıq yer. alan.

meydan.
savınış

savanış. sucur. suçur. sudur. supur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış. saçış.
soçuş. tovuş. tələlö. ışıltı. ışın. bərq. dirəxşiş.

savınlıq

savıni. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq. kövşadlıq. düz, açıq yer. alan.

meydan.
savınmaq

1. sönmək. 1. söz edmək. söhbət edmək. - uyğu (iygi) savınmaq: zikri xeyr
edmək. sözü gedirkən birindən taba çıxmaq, difa' edmək.
-nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq:
silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq.

savınotu

savınçiçəyi. çoğanotu.

savınraqı

savınrağı. savrağı. sonraki. soraki. axirinci. - son yuxu: sönük. ölüm.

savınsımaq

savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. 1. savığınsımaq. savnısınmaq.

geçginsimək. ötümsümək. dadı çönəsimək, qaçısımaq. 1. solığsımaq.
solğısımaq. 1. ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. sasısımaq.
sasıqsımaq. pozığsımaq. çürümsümək. 1. əsgimsimək. qədimliyə, əntiqəliyə
üz tutuşmaq.
savır

1. arın. təmiz. 1. nab. xalis. 1. arıtlanmış, tanğınmış, təsfiyə olunmuş nərsə. 1.
keçən. gedən. 1. net. xalis. - savır ağ : teyxa ağ. - savır qara : teyxa qara. 1. sovır.
sapır. iradəsiz. ixtiyarsız. qərarsız. sübatsız. 1. sovır. sapır. tutarsız. müsrif. 1.
sovır. sapır. sövüz. həvəs, əğləniş, kef əhli. 1. savır!. saç!. yay!. tök!. ək!. səp!.
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qaç!. aç!. at!. 1. savrıq. ərinmiş. məhv, nabud olmuş. payımal olmuş. bitmiş.
qurtulmuş. tamam olmuş. 1. savrıq. son. axir. 1. sovur. atur. ötür. sipəri ed. 1.
savrıq. sadir olunmuş. müqərrər, müəyyən olmuş. 1. sipər. çıpır. (1 < çırpmaq.

1 < savmaq). nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb yaralanmasını önləyən tikə, bəd.
1. sipər. çıpır. (1 < çırpmaq. 1 < savmaq). önlük.
-qıvır savır: qıvır zıvır. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qatıq.
qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.
- savrıq yol: keçinmiş, teyy olunmuş yol. - savrıq var: payımal olmuş sərvət.
- savır av: sağır av: avları çevrələyib bir ortaya savırıb, qoğub tutma, avlamaq. (sağır:
səğir. dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq,
mahasirə edmək).
- sipər almaq: qalxanlanmaq. gizlənmək.
- kəndinə qalxan edmək. sipər edmək.

savır

savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər) 1. səs. ötüş. sıylav. sılav.

də'vət. 1. söz. söy. kəlmə. 1. bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş. qanı.
tanı. 1. danışma. öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. san. şan.
şöhrət. ün. səs səmir. 1. nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi. iblağ. ittila'. 1.
bildiri. tandırı. tanırı. oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq.
{tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi
(fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.

savırılmaq

sapırılmaq. sovurulmaq. əsinmək. yellənmək. yelcənmək.

savırqamaq

savırqatmaq. > {sepəri edmək (fars) .

savırqatmaq

savırqamaq > {sepəri edmək (fars) .

savırlamaq

savıclamaq. tabışlamaq. tavışlamaq < çağışlamaq. çavışlamaq. xəbər vermək.
bəşarət vermək.

savırlaşmaq

savıclaşmaq. tabışlaşmaq. tavışlaşmaq < çağışlaşmaq. çavışlaşmaq.
soraşlaşmaq. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək.

savırma

-xərmən savırma kürəyi: yapa. səkov ( < səkmək: atmaq).
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1. sapırmaq. sovurmaq. pəxş edmək. 1. sapırmaq. sovurmaq. uçurmaq. - suda
üzən balıq çün, göydə gəzən sığır çün, əldəkini savurma. 1. sovırmaq. sovratmaq.

1. sovırmaq. çevirmək. devdirmək. döndürmək. nərsənin yolun dəğişmək.
nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş
atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək. 1. (bərquzar
edmək). - toy bayram, yığva sürür (cəşn qonaqlıq) savırmaq. 1. sovurmaq. soymaq.

soyutmaq. çəkmək. sıyırtmaq. çıxartmaq. lütləmək. 1. xəbərləmək.
sorağlatmaq. sorğalatmaq. anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq. bildirmək.
bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor vermək.
1. yelə vermək. yellətmək. uçurmaq. tozatmaq. (toza çevirmək. yelləyib tozun
almaq). - var yoxun savurdu getdi. 1. savramaq. savçamaq. çalçamaq. saçırmaq.

boşuna xərcləmək. israf, velxəşlik edmək. - paravı yoxuna (boşuna) savçama. 1.
uçurtmaq. uçdurmaq.
savırtı

-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək.
yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq).

savısımaq

savınsımaq. bayatsımaq. bayısımaq. 1. savığınsımaq. savnısınmaq.

geçginsimək. ötümsümək. dadı çönəsimək, qaçısımaq. 1. solığsımaq.
solğısımaq. 1. ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. sasısımaq.
sasıqsımaq. pozığsımaq. çürümsümək. 1. əsgimsimək. qədimliyə, əntiqəliyə
üz tutuşmaq.
savış

1. sav. söylənti. tabış. tavış < çağış. çavış. sorağ. sorğa. xəbər. -çağış çıxdı:
xəbər gəldi. -çağış yetirmək: xəbər çatdırmaq. 1. sovğat. ərməğan. 1. sonəriş.
soğarış. (əlüzüş) əlvida'. 1. tavış. çavış. çağış. çağız. sez. sız. səs. - heç kimdən
bir sez çıxmadı. 1. savaş. çapaş. çapış. 1. nərsə savma, sovma. 1. döğüş.

-savın savış: duruş. muqabilə ed. təqabül ed. mudafiə həmlə ed. mahakimə. çocuqlarız önündə əşinlə nə duruş nə vuruş. (əşinlə: yasdaşınla. yatdaşınla).
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-savış (savaş) döğüş aracı: salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) savsat. sovcat.
sovsavat. sürsat. sapçap. çapasap.

savışmaq

sovuşmaq. 1. savanmaq. savlanmaq. tükənmək. bitmək. 1. sunuşmaq.

birbirinə vermək.
savıt

1. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) düşmüş. düşüt. 1. (saqit. səqt olmuş, olunmuş)
ortadan savılmış, qaldırılmış. 1. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) yoxut. yoxalmış.
ərinmiş. ərginmiş. (nabud, məhv, nist olmuş) 1. çavıt. çağıt. qovt. səs. 1. satığ.
satma. 1. savqa. kiçik daşıt, daşqa. 1. savut. saput. sapıt. saçut. saçıt.
küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmüş papağ. 1. savat. səbət. savdıc.
səğdic. səğədic. ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab. iri ilməkli, baca

baca toxunmuş qab, torba. 1. süfdə. savda. savat ( < savmaq). coşun. qalxan.
zireh. alverdə birinci alıcıdan gələn para.
-savıt su: bulaşıq su. pəs ab. pəsab.
- savıt börk: savıt qalpaq: həsir börk.

savıtçı

savatçı. səbətçi.

savıtı

savıdı. -birdənbirə hər nə savıdı. {savımaq: savılmaq. soğumaq. sovumaq.
sovulmaq. soğulmaq. bitirmək. qurtarmaq}.

savıtlamaq

zirehləmək.

savıtlanmaq

zirehlənmək.

savıyı

yetişməmiş. kal.

savız

sacığ. hər çeşit kiri, ləkəni, nərsəni qaldıran arıtlayan, təmizləyən öznə,
maddə.

savqa

savğa. 1. savqat. sovğa. sovqat. -sovğa sağut: sovğa səlam: (hidyə pəyami dusti).

1. savğa. davğa. qavğa. qovğa. dalış. daluş. doğraş. oğraş. boğqa. boğra.
cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq:
savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba.

qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş.
vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. hərb. maharibə. birbirin
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öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. sovğa. savağa. tərəkə. miras.
1. sovğa. savağa. dərimə. dəğirmə. bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma. 1.
savıt. kiçik daşıt, daşqa. 1. sapay. səpəy. savba. savayaq. söykə. söyəkə

(çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ.
saçayağ. 1. sapay. səpəy. savba. ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı
yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd.
savqac

savğac. savğuc. sovğuc. sovğac. gələn nərsənin (güc, ışığ, iliktirisitənin) yönün

çevirən arac, nərsə. dönüşdürüc. dönüşdürəc. (dəğşiş, təviz, təbdil, təhvil, ,
edən. commute. transmute. transform). -ıldırım savğacları.

savqal

1. sayqal. qolay qırılan, ayrılan nərsə. 1. savqal. darğal. satğal. > sarqal. darağ.
hər nəyin ən yükəsək yeri. - dağ darağı: dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi. 1. savqal.
darğal. satğal. > sarqal. darağ. çatğal. balaxana.

savqamaq

savğamaq. 1. savamaq. savmaq. istixrac edmək. - qurut sütdən savılır. 1.
savğamaq. savramaq. ağzına gələni, iti sözlər artamaq, söyləmək. (narəva.
dürüşt. zişt). - ona nə olub genə belə savrayır. 1. sovğamaq. sovamaq. savamaq.

yarcamaq. sərpəmək. xərcləmək. (# sarcamaq: yığmaq). -satıp yarcamaq: satıb
savcamaq. satıb savmaq.

savqan

savğan. savağan. sovğan. 1. tərəkə, mirası bölən. 1. dərimə. dəğirmə. bir

topumu, yığımı bölüklərə ayırma.
savqarac

gedir. məsrəf. xərc.

savqarılmaq

qaçmaq. - iş çətinə düşdü, hammı savqarıldı. - gəlsə işin çətini, savqalar qalmaz
biri.

savqarlanmaq savanlamaq. savlamaq. savsaqlamaq. başdan eləmək, atmaq.
savqaş

sarqaş. salqac. yapşac. yanqac. təkkəc. tərəfkeş. təpşəc. təpərgəş. səpşəc.
çəpgəc. çapşağ. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.
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1. savğat. səvgət. səhvət. səpə. çapa. səmə. (çəpələk. səmələk. avara) səvsəx.
savsax. axmaq. gic. 1. savqa. sovğa. sovqat. -sovğa sağut: sovğa səlam: (hidyə
pəyami dusti).

savqatlı

savğatlı. sovğatlı. səpəli. əlaçıq. ötünclü. ötüşlü. bağışlı. səxavətli. səxi.

savqeç

savgeç. savgeçit. salgeç. salgeçit. (sərquzəşt) 1. birinin saldığı, savdığı,

keçirdiyi olaylar. 1. bu olayların yazışı. 1. yaşlıq. biyoqrafi. (zindəgi naəm) .
savqeçit

savgeçit. savgeç. salgeç. salgeçit. (sərquzəşt) 1. birinin saldığı, savdığı,

keçirdiyi olaylar. 1. bu olayların yazışı. 1. yaşlıq. biyoqrafi. (zindəgi naəm) .
savqın

savğın. 1. savnığ. savın. savıq. savuq. bayat. çağı ötmüş, dadı çönmüş,

qaçmış yemək, nərsə. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq. 1. savulcuğ.
solcuğ. savılqın. soluğqın. sölpük. savıq. savrığ. soluğ. savul. ( met > əfsordə
(fars)}.

savqırmaq

savqıtmaq. salıtmaq. ayırmaq. boşamaq. açmaq. çözmək. təcrid edmək. təfkik
edmək. yaddan çıxarmaq. unutmaq. münfəsil edmək.

savqıtmaq

salıtmaq. savqırmaq. ayırmaq. boşamaq. açmaq. çözmək. təcrid edmək. təfkik
edmək. yaddan çıxarmaq. unutmaq. münfəsil edmək.

savquc

savğuc. savğac. sovğuc. sovğac. gələn nərsənin (güc, ışığ, iliktirisitənin) yönün

çevirən arac, nərsə. dönüşdürüc. dönüşdürəc. (dəğşiş, təviz, təbdil, təhvil, ,
edən. commute. transmute. transform). -ıldırım savğacları.

savqurlamaq

savqurmaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək)

qorumaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. sığındırmaq.
saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.
savqurmaq

savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək)

qorumaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. sığındırmaq.
saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.
savlaq

savlağ. solağ. solağay. sol əli ilə işləməyə alışqan.

savlaqa

savlağa. savağ. sovağ. savacağ. savac. supab. daşan nərsənin aldığı yol.
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savlaqla

məsəllə - el üçün savlaqla danışıq anlaşıqlı olur. (savlamaq: məsəl çəkmək).

savlama

-savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı: savand. savdan. savda. savat.
suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. bilöv.

savlamaq

1. açıqlamaq. faşlamaq. xəşləmək. (# saxlamaq: gizləmək. örtələmək) 1.
sovlamaq. saplamaq. soymaq. qabığın almaq, çıxartmaq. 1. > sulamaq. ititmək.

1. savanlamaq. savsaqlamaq. savqarlanmaq. başdan eləmək, atmaq. 1.
söyləmək. danışmaq. 1. məsəl çəkmək. - sözü savla buyur. - el üçün savlaqla
danışıq anlaşıqlı olur. - savlamadan sözüvü de. - o qəddər savladın ki, ana sözümü
itirdim. - daha bu savlamaq olmadı, sayramaq oldu: səfehləmək oldu. 1. dua

edmək. 1. sovlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. şişmək. qabarmaq. - su qızışsa
savlayar. - göz yaşı savladı. 1. sovlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. dalqalanmaq.

daşqınmaq. - yağış belə yağsa, çay suları savlayıb selləyəcək. 1. sovlamaq.
soylamaq. sözləmək <> söyləmək. 1. sovlamaq. suvlamaq. (ağzına savağ
taxmaq). sarlamaq. yulavlamaq. cilovlamaq. maharlamaq. 1. savlanmaq.
savalanmaq. çıxıldanmaq. iddia edmək. 1. savramaq. (səvrəmək). sağramaq.
sağalmaq. (xəsdə) düzəlmək. 1. savramaq. (səvrəmək). qutarmaq. bitirmək. sabacan bu iş savranmaz. - işin səvrə gəl. 1. savramaq. (səvrəmək). saplamaq.

saflamaq. sapatmaq. safatmaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. - bu
oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla. 1. savramaq. (səvrəmək).

sovdalamaq. sovda, maamilə edmək. - iki evimdən birini savraycağım.
-atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına vurulan dəmir: savlıq. sovluğ.
suvluğ. gəmlik. dəhənə.

savlamatan

savlamadan. məsəl çəkmədən. - savlamadan sözüvü de. (savlamaq: məsəl
çəkmək).

savlamur

savamır. məsəl. təmsil. nağıl.

savlanıb

-birlikdə dil ağız verib, oylanıb savlanıb (düşünüb ilhamlanıb), gəzişib dolaşmaq:
uçraşmaq. -ərkək dişi ucraşar.
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1. savlamaq. savalanmaq. çıxıldanmaq. iddia edmək. 1. savanmaq. savışmaq.
sovuşmaq. tükənmək. bitmək.

savlaşmaq

1. söz alış verişmək (alış verişi edmək) 1. bilginişmək. birbirindən sav, xəbər
tutmaq. 1. söyləşmək. salqılaşmaq. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək.
1. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. yoxlamaq. ağız aramaq. xəbərləşmək. - kimdən
bu sözləri yoxladın. - ilk axşamdan yoxlamağa el içinə, küçələrə casutlar saldı. 1.

salvaşmaq. sovlaşmaq. solvaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. yingimək.
yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək.
seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq.
sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün
minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. 1. suylaşmaq. suyu bir arxa gedmək.

uzlaşmaq.
savlatmaq

-iki, neçə nərsəni birbirindən savlatmaq, savalatmaq, ayırmaq: sovşatmaq.

savlattırmaq

savlatdırmaq. salvatdırmaq. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. səlvişdirmək.

sərvişdirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək.
sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.
savlayan

savçı. çıxıldaçı. iddiaçı.

savlayır

savlayır: xəbər verir . -diş artıbən iş azalsa, yaman günü savlayır.

savlı

sarlı. {sallı təkli. yaplı. yanlı. tərəfli. təpli. təpərli. səpli. çəpli. çaplı. bir nərsiyə

yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar. yançı. həvadar. həvaxah.
poştiban. hami. -onun təplisi çox}.
savlıq

1. sovluq. sobluğ. sallıq. uzunluq. boyluq. 1. (tez) risalə. payannamə. 1.
çıxıldalıq. iddia namə. 1. sovluğ. suvluğ. atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək
üçün, ağzına vurulan dəmir. gəmlik. dəhənə. dəhnə.

savlın

sülügün. sülgün. süylün. iti. iti yerişli, davranışlı.

savma

sarma. soyma. (sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) geyim, nərsə üzərindəki

işləmə, savma, aralıqlı işləmə, bəzək. - altın sarma. - sarmalı çəgət (çərdət). -
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orta otağ duvarları sarma boyalıydı.
-bir başdan savma sulama: savdırma. (çavdırma).
-nərsə savma, sovma: savaş. savış. çapaş. çapış.
-savma, daşıma aracları: savat.
-geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək, bəzəmək: sarmalamaq. savmalamaq.
soymalamaq.
-geyim, nərsə üzərindəki işləmə, savma, aralıqlı işləmə, bəzək: sarma. savma.
soyma. (sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) - altın sarma. - sarmalı çəgət
(çərdət). - orta otağ duvarları sarma boyalıydı.

savmaq

1. uzaqlatmaq . 1. atmaq. (# avmaq: tutmaq). 1. sovmaq. nərsədən, bir olaydan
bitinmək, qurtulmaq. - bu sağaman savdığ. (sağaman: sağ salamat. sağ aman). 1.
savqamaq. savamaq. istixrac edmək. - qurut sütdən savılır. 1. salmaq. ötürmək. suyu tarlaya sav. 1. satmaq. rədd edmək. 1. sovmaq. soğmaq. soxmaq. udmaq.

yenmək. yeğmək. üstün, qalib gəlmək. -sözdə mən səni soğaram. -görək oyunda
kim kimi soxacaq. 1. sovmaq. soğmaq. soğulmaq. qutarmaq. 1. sovmaq.
soğmaq. qurumaq. 1. sovmaq. soğmaq. kəsmək. qırmaq.

-satıb savmaq: satıb savcamaq. satıb yarcamaq.
-nərsəni başında açmaq, atmaq, savmaq: sıypatmaq. sıpatmaq. sırbatmaq.
sıyrıtmaq. sırpıtmaq. savrutmaq. - əlindən qolay sıpadın.

savmalamaq

sarmalamaq. soymalamaq. geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək,

bəzəmək.
savmalı

sarmalı. soymalı. işləməli. işli.

savmalıq

savın. savun. sabın. sabun. kiri savan, açan, təmizləyən, gidərən. arçaqıl.
arçıqul. açmalıq.

savnamaq

1. sunmaq. uzatmaq. tutuzmaq.

savnıq

savnığ. savğın. savın. savıq. savuq. bayat. çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış

yemək, nərsə. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq.
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savığınsımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. geçginsimək.

ötümsümək. dadı çönəsimək, qaçısımaq.
savraqı

savrağı. savınrağı. sonraki. soraki. axirinci. - son yuxu: sönük. ölüm.

savralamaq

1. (deyinmək. mırıldamaq) sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq. bir sözü
sıx sıx yeniləmək. -bir sözü on kərə səğirtmə. 1. sayağlamaq. sapalamaq.
sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq. səfehləmək.

savramaq

1. (səvrəmək) savlamaq. sağramaq. sağalmaq. (xəsdə) düzəlmək. 1. (səvrəmək)
savlamaq. qutarmaq. bitirmək. - sabacan bu iş savranmaz. - işin səvrə gəl. 1.

(səvrəmək) savlamaq. saplamaq. saflamaq. sapatmaq. safatmaq. yapırlamaq.
yasırlamaq. hamarlamaq. - bu oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin
savla. 1. (səvrəmək) savlamaq. sovdalamaq. sovda, maamilə edmək. - iki
evimdən birini savraycağım. 1. nağıl, əfsanə söyləmək. 1. savratmaq. savarmaq.
savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) sapramaq. saprataq. ayırmaq. tanqamaq.

tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək.
ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq.
ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik,
məfruz, münfək edmək) 1. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. saddamaq.

sadğamaq. sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək.
mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə
sattırsın. 1. savırmaq. savçamaq. çalçamaq. saçırmaq. boşuna xərcləmək.

israf, velxəşlik edmək. - paravı yoxuna (boşuna) savçama. 1. savğamaq. ağzına
gələni, iti sözlər artamaq, söyləmək. (narəva. dürüşt. zişt). - ona nə olub genə belə
savrayır. 1. satqamaq. saltamaq. aşramaq. aşmaq. 1. sovramaq. sovğamaq.

uğurmaq. sunmaq. önütmək. tutuzmaq. tutuzlamaq. sayarlamaq. bağışlamaq.
təqdim edmək. 1. sovramaq. sağlamaq. sovlamaq. sarğalamaq. axmaq. gözdən yaş sağruqdı: gözdən yaş qoyuldu.
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sayvan. küsük. küsküf. qısqıf. kölgəlik. ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri.
abajur.

savranı

-ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri: küsük. küsküf. qısqıf. kölgəlik. savran.
sayvan. abajur.

savranmaq

1. savarınmaq. sapranmaq. ayırılmaq. ayrılmaq. dalqınmaq. 1. sığınmaq.
sovranmaq. sovğanmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq.
diləyişmək. iltimas edmək. 1. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq.
sovğanmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq.
sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.

savraş

savruz. sovraş. sovruz. sorvaş. sorvuz. uzun, hündür olan nərsə.

savrat

bəllət. öğrət. örgət. acır. ajir. didik. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. çalan.
çalanğ. çorqul. alarm. alert. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti.

savrat

saprat. savar. ( < savmaq: uzaqlatmaq) 1. ayrı. dalqıc. başqa. tək başına.

müstəqil. 1. ayrıq. dalqıc. fərdi. 1. əlahədə. 1. aydın. səlis. 1. ixtisasi. ayırma
simgəsi. 1. uzaq. 1. dalqılı. dalqışlı. tanalı. seçi. saçı. fərq. fərqli. 1. seçik.
bəlirli. açıq. durut. dürt. dürüt. aşkar. (mütəməyyiz. mütəfərriq. mücəzza. cüda.
məfruz. münfək. mutarikə. infisal. firqət) .

savratçı

sapratçı. savarçı. ayıran.

savratı

savradı. - sökəl iğdin savradı: xəsdə ağrın (naxoşluğun) sovdu.

savratmaq

savramaq. savarmaq. savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) sapramaq. saprataq.

ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq.
ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı
yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda,
təfkik, məfruz, münfək edmək) .

savrı

savayı. sava. sova. sayrı. səyri. alahı. ayrı. başqa. sayirə. saerə. qeyri. - sava
sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!.
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savır. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər) 1. səs. ötüş. sıylav. sılav.

də'vət. 1. söz. söy. kəlmə. 1. bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş. qanı.
tanı. 1. danışma. öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. san. şan.
şöhrət. ün. səs səmir. 1. nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi. iblağ. ittila'. 1.
bildiri. tandırı. tanırı. oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq.
{tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi
(fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.

savrıq

savrığ. 1. çavrıq. çağrıq. mənşur. manifest. qeyim (əsasi), açıq bəyaniyyə. 1.
savır. ərinmiş. məhv, nabud olmuş. payımal olmuş. bitmiş. qurtulmuş. tamam

olmuş. 1. savır. son. axir. 1. savır. sadir olunmuş. müqərrər, müəyyən olmuş.
1. savruğ. saruğ. mələfə. nərsənin ağı (döşəkağı. yorqanağı. balışağı. yastıqağı).
1. savrılış. israf. 1. sovruq. dadsız. duzsuz. ləzzətsiz. 1. sovruq. kəsəl. zayıf. 1.
sovrığ. taxıl sovuran 1. sovruq. sepordə(fars) tapşın. 1. savıq. soluğ. savul.

( met > əfsordə (fars)}. savulcuğ. solcuğ. savılqın. soluğqın. savğın. sölpük.
- savrıq yol: keçinmiş, teyy olunmuş yol. - savrıq var: payımal olmuş sərvət.

savrıqmaq

savruqmaq. sovruqmaq. yüngülləşmək. azalmaq. xəfifləşmək. - istilər savruğur.

savrılan

-sırayla savrılan, verilən qonaqlıq: soğdıc ( < savmaq).

savrılış

savrıq. israf.

savrılmaq

1. sovrulmaq. savamaq. sapamaq. götürülmək. bitmək. tükənmək. - soğuq
düşcək milçəklər savadı. 1. sağrılmaq. axmaq. - yaş gözdən sağrılır. 1. sovrılmaq.

soyulmaq. çəkilmək. sıyrılmaq. çıxarılmaq. lütlənmək. 1. sayırlaşmaq.
seyrəlmək. sayramaq. { < say. dayaz. seyrək}. səzrəmək . dayazlaşmaq . 1.
sıyrılmaq. sıvrılmaq. itmək. itinmək. təpinmək. yoxalmaq. savılmaq. qeyb

olmaq. 1. sıyrılmaq. sıvrılmaq. yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq,
uzaqlatmaq, ayırmaq. 1. sıyrılmaq. sıvrılmaq. çəkilib ayrılmaq. dalqınmaq.
savrılmış

savuq. sağuq. yelə verilmiş.
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sapımaq. savımaq. sovımaq. sovrımaq. buramaq. burmaq. bulamaq. - it kimi
quyruq sapıma.

savrın

sovrun. saça (> səza (fars)}. ödül. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş.
yağıt.

savrıncan

savıncan. soğulcan. soğrulcan. sovulcan. sovrulcan. solucan. sürüncan.

sürüngən.
savrış

uçruş. - aşı savrış daşmasın. - qaynar aşı savrışmadan içsən ağzın yanar.

savrıtlamaq

sovrutlamaq. saçatmaq. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək. yağıtamaq.
yağıtlamaq. ödül, payaş, padaş vermək.

savrıtmaq

sovrutmaq. səyritmək. səvritmək. sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq.
siyirtmək. sivirtmək. çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək,

yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı.
savruq

savruğ. saruğ. savrığ. mələfə. nərsənin ağı (döşəkağı. yorqanağı. balışağı.
yastıqağı) .

savruqmaq

savruğmaq. 1. sovruğmaq. savrulmaq. sovrulmaq. dağılmaq. (əfşan olmaq. pəxş
olmaq). 1. (sərazir olmaq. firu rixtən) 1. çıxıb, süzüb sel kimi axmaq. - göz yaşı
savruğdi. - ürək yanar, yaşı gözdən savruğar. 1. çayın köpürüb, dalqalanıb

axması. - yaz ayları ırmaq çaylar savruğar. 1. savruqmaq. sovruğmaq.
savrulmaq. sovrulmaq. dağılmaq. (əfşan olmaq. pəxş olmaq) . 1. savlamaq.
sovlamaq. sovruqmaq. şişmək. qabarmaq. - su qızışsa savlayar. - göz yaşı
savladı. 1. savlamaq. sovlamaq. sovruqmaq. dalqalanmaq. daşqınmaq. - yağış
belə yağsa, çay suları savlayıb selləyəcək. 1. baş sağlığı vermək. 1. savrıqmaq.
sovruqmaq. yüngülləşmək. azalmaq. xəfifləşmək. - istilər savruğur.

savrulmaq

1. savrunmaq. soyulmaq. soyunmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək.
döğünmək. düşmək. -yapraqlar töküldü. -əti tökülmək: arığlanmaq. 1.
sovrulmaq. soğrulmaq. bir nə bir nədən çıxarılmaq, dışarılmaq. 1. sovrulmaq.
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sovulmaq. savulmaq. sürvülmək. sürülmək. aparılmaq. -ölən öldü, qalıtıda
sürvüldü.

savrulmaq

1. sevrilmək. səvrilmək. çəkilmək. axınmaq. (rəvan olmaq). - tünüz günüz ürək
sənə savrulur. 1. sovrulmaq. (bir yerdə duramamaq. yerdə göydə durmamaq)

yellənmək. uçarımaq. şişinmək. uçar kimi davranmaq. - geyinib keçinib savrulan
qızlar oğlar. - savrulanında bir gün qol qanadı qırılır. 1. savruqmaq. savruğmaq.
sovruğmaq. sovrulmaq. dağılmaq. (əfşan olmaq. pəxş olmaq) .

savrultuqan

-savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu:kəpək. kəvək (moğol) xəvəh
(moğol) kəvəl. səbus < savus.

savrunmaq

1. savrulmaq. soyulmaq. soyunmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək.
döğünmək. düşmək. -yapraqlar töküldü. -əti tökülmək: arığlanmaq. 1. sıypamaq.
sıpamaq. sırbamaq. sıyrılmaq. sırpınmaq. nərsədən qaçıb qurtulmaq. - bu
sarqığın (muzahim) əlindən gücün billah sıpadım.

savruşmaq

1. sərinləmək. sovumaq. soğumaq. - öcün alıb savruşdu. - hər sıxıntı oxşamaqla
savruşur. 1. yelə verilmək.

savrut

baş sağlığı.

savrutmaq

1. soğutmaq üçün sovurmaq. 1. sıxıntısın atdırtmaq. sərinlətmək. baş sağlığı
vermək. 1. sıypatmaq. sıpatmaq. sırbatmaq. sıyrıtmaq. sırpıtmaq. nərsəni
başında açmaq, atmaq, savmaq. - əlindən qolay sıpadın.

savruz

savraş. sovraş. sovruz. sorvaş. sorvuz. uzun, hündür olan nərsə.

savsaq

savsağ. 1. savsıq. səvsəm. səvsim. səvsək. səvsik. sərgərdan. heyran.

mütəhəyyir. 1. sözlü. içili. 1. savsax. səvsəx. səvgət. savğat. səhvət. səpə.
çapa. səmə. (çəpələk. səmələk. avara) axmaq. gic. 1. savsağ. sarsamlıq.
sərsəmlik. avmağlıq. axmağlıq. səfehlik. 1. yalqarı. yalğar. sılğır. qeyrətsiz.
savsaqın

-savsağın almaq, saldırmaq: yarqoyutmaq. dişini soğurmaq. salsürtmək.
qorsızıtmaq. qorqoyutmaq. xəli silah edmək.

savsaqlamaq

1. savanlamaq. savlamaq. savqarlanmaq. başdan eləmək, atmaq. 1.
savsağlamaq. sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. sərsəmləmək.
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avmağlamaq. axmağlamaq. səfehləmək. 1. savsağlamaq. sarsamlamaq.
sarsağlamaq. salsağlamaq. sürülüb səriklənmək. boş boşuna, sarsürünə

(salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək.
savsal

fəlsəfə -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil
yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər,
beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik
yarınmaz. (yarınmaz: yaranmaz).

savsalaq

savsalağ. savağ. savdal. sava. savana. səfeh. abdal.

savsalamaq

1. qoğmaq. 1. yola salmaq. 1. yağılamaq. çapılamaq. çapqılamaq. düşmanlıq
edmək. -ər odur yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya (dosluq edə).

savsalıq

sovsalıq. salqılıq. solquluq. susluq. susdalıq. sallaq. sallaq. cansızlıq.

savsar

sovsar. dələ. samır. səmur.

savsat

sovcat. sovsavat. (əsləhə). salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) sürsat. sapçap.
çapasap. savış (savaş) döğüş aracı.

savsata

səfsətə. çaxnaş. doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac.
sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.

savsataçılıq

çaxnaşçılıq. səfsətəçilik.

savsavat

sürsavat. savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. vəsayil. qıvır zıvır.

savsıq

savsaq. səvsəm. səvsim. səvsək. səvsik. sərgərdan. heyran. mütəhəyyir.

savsıramaz

əğinməz. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa:
yumşaqlığa).

savsız

sarsız. salsız. təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. təksiz. yapsız. yansız.

tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa.
savsoq

savsox. sovsox. savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. qoral. qorsal. silah. hərbə.

cəngəfzar.
savsov

1. durtuqlu, duyquçlu, dayaqlı hekmət. (sov: durtuq. duyquç. hikmət. hekmət). 1.
sürröy. sürrəy. süllöy. soba. salqa. uzunsov.
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savşınmaq

sarşınmaq. təpşinmək dəğşinmək. yapşınmaq. yanşınmaq.

savt

{savt (sovt) (ərəb) : səs}. (ağzan. ozan. çançan. çox danışan kimsə. söz körüyü).

savta

savda. savat. savand. savdan. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. 1. bilöv.

savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.
savta

savda. savat. süfdə. (sofdə (fars)}. ( < savmaq). 1. (sonraya qoyulmuş) indi

verilib, başqa çağda alınan borc. 1. dəlik nərsə. 1. ox, cıda, neyzə təmrəni. 1.
sıvqa. sırqa. güşvara. 1. sovğat. yarlıq. birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə. 1.
yenibar. yen. nobar. təbərzə. tez yetişən bar. -savat ərik. -bu il sənin əlinlə tut
savatdım, nobarladım. -yenərik. -yenəlçə. -yenincir: yenəncir. 1. yeni söz, xəbər. savdanız nə. -çoxdandı ondan savat ətərim yox. 1. coşun. qalxan. savıt. zireh. 1.

alverdə birinci alıcıdan gələn para.
savtal

1. savdal. sovdal > sovda. sartal. satçılıq. satqıl. sartqıl. sartalıq. 1. savdal.
sovdal > sovda. sartal. satal. ticarət. 1. savdal. sovdal > sovda. sartal. satallıq.

ticarətxana. furuşqah. 1. savdal. savağ. savsalağ. sava. savana. səfeh. abdal.
savtalamaq

savdalamaq. sovdalamaq. sartalamaq. satmaq. satırmaq. ticarət, tacirlik edmək.

savtalaşmaq

savdalaşmaq. 1. sovdalaşmaq. sartalaşmaq. alver, alış veriş edmək. 1.
savtalaşmaq. sovdalaşmaq. sartalaşmaq. alver, alış veriş edmək.

savtalçılamaq

sovtalçılamaq. soytalçılamaq. savılamaq. sayılamaq. saypamaq. sapyamaq.
sapmaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq.

savtamaq

1. savatamaq. sədəqə, qurban vermək. fəda edmək. 1. sovtamaq. ayırmaq.
seçmək. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. 1. sovtamaq. əti yağdan, sümükdən
siyirmək. 1. savdamaq. satqamaq. satlamaq.

savtan

savdan. savand. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. 1. bilöv.

savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.
savtanız

-savdanız nə: gətifiyiz söz, xəbəriz nə (savda: yeni söz, xəbər).

savtar

savdar. sovdar. sartar. satar. sartər. sovdagər. tacir. ticarət edən.
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savdarmaq. səvdirmək. sağdırmaq. çağdırmaq. çatdırmaq. sovq edmək.

göndərmək. yetirmək. - səni tanrı mənə savratdı.
savtıc

savdıc. 1. sağdıc. səbət. 1. sağıc. səvəl. səbət. sələ. ( < savmaq) inc dallardan

hörülmüş qab.
savtıclamaq

savdıclamaq. səbətləmək. 1. səbətə qoymaq. 1. səbət toxumaq.

savtıq

satığlıq. satlıq. satdığ. satışlıq. (firuşi).

savtıqı

-birinin saldığı, savdığı, keçirdiyi olaylar: salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit.
(sərquzəşt).

savtırma

savdırma. (çavdırma) 1. bir başdan savma sulama. 1. savaq. yolun, axar suyun

qollara ayrılan yeri. 1. sav. boşa gedən nərsə. hədər. tələf. (saçrış. israf). - tam
qazancım sava geddi. - suyu sava vermə.

savtiyini

-sevinməyin bilməyən, savdiyini, sevilməyin , üzülməyin nə bilir.

savuc

savun. tez.

savuq

1. ( sovuq. soyuq) (suyuq). seyik. seyrək. 1. sağuq. savrılmış. yelə verilmiş. 1.
savıq. savın. savğın. savnığ. bayat. çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək,

nərsə. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq. 1. savıq. savın. geçgin. soluq. 1.
savıq. savın. qoxumuş. küflü. sasıq. sasımış. pozuq. çürük. 1. savıq. savın.

bayat. ötmüş, ötə çağdan, qalmış. ötüş. əsgi. qədim.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.

savul

1. {( met > əfsordə (fars)}. savıq. savrığ. soluğ. savulcuğ. solcuğ. savılqın.
soluğqın. savğın. sölpük. 1. çaxmağ daşından od almağ üçün çəlik tikəsi. 1.
sol. çəp. (# sağul: sağ). 1. sovul > sel. qabarmış su axını. 1. soluğ. savıq.
savrığ. ( met > əfsordə (fars)}. savulcuğ. solcuğ. savılqın. soluğqın. savğın.
sölpük.

savulcuq

savulcuğ. solcuğ. savılqın. soluğqın. savğın. sölpük. savıq. savrığ. soluğ.

savul. ( met > əfsordə (fars)}.
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1. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. sevməyə
başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək.
yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona
savuldu. 1. sovrulmaq. sovulmaq. savrulmaq. sürvülmək. sürülmək. aparılmaq.

-ölən öldü, qalıtıda sürvüldü.
savun

1. > sovun > soxon. soxən (fars). 1. sovun. sovan. savan. ucu sivri, iti, inci. 1.
savuc. tez. 1. savan. sabun. gidərən. 1. savın. sabın. sabun. savmalıq. kiri
savan, açan, təmizləyən, gidərən. arçaqıl. arçıqul. açmalıq.

savunaq

savunağ. soyunağ. soğunağ. sovunağ. 1. yunağın (hamamın) çıxış dəhlizi. 1.

dusdax. 1. soyuqxana. sərdxana.
savuni

savuni. xəbərin. -dəh kişinin savuni, qayluq kişi bəllədər. (dəh: dəng: doğru. aman).
(qaylıq: kötü kişi. pis diləkli, niyyətli. yamanlıq istəyən). (bəllədər: deyər. əyn edər).

savunmaq

sovunmaq. sunmaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. təqdim edmək.

savuran

-xərmən savuran arac: sakı. səki < saçu. yaba.

savurat

savurta. sağurta. sovurta. > siğorta. bir toxunun, ziyanın qarşılığın ödəmə üçün

sözləşmə. bimə. - baracı, araba siqortası: qayağ, maşın biməsi - kişi siqortası:
şəxs biməsi.

savurmaq

1. oy başından keçirmək. xiyyallanmaq. - o çağları bir kərədə olsun belə savurma.
1. sovurmaq. soğurmaq. bir nəyi bir nədən çıxartmaq, dışartmaq.

savurta

sağurta. sovurta. savurat > siğorta. bir toxunun, ziyanın qarşılığın ödəmə üçün

sözləşmə. bimə. - baracı, araba siqortası: qayağ, maşın biməsi - kişi siqortası:
şəxs biməsi.

savurtmaq

1. nərsəni olduğu yerdən dışar çıxartmaq, çəkdirmək. - arxa dişlərin hamısın
savurtmuş. 1. faş, ifşa edmək. - onun nə gizli işləri varıdı savurtdular.

savus

1. > səbus. savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu. kəpək. kəvək
(moğol) xəvəh (moğol) kəvəl.
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1. xəbər. -çavuş yox, savuş yox. (çavuş: xəbərçi). 1. sağuş. söyüş. sövüş. sovuş.
seviş. sevirğal. söyürğal. ərməğan. 1. sağuş. söyüş. sövüş. sovuş. seviş.

muşduluğ. müjdə. 1. sovus. sovuz. sus. ( < savmaq. sovmaq). 1. iful. ğurub.
savut

savıt. saput. sapıt. saçut. saçıt. küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmüş

papağ.
-savut qavut: dafiə cazibə .

savutan

savudan. soğudan. sovudan. soyudan. soyuduc. soğuduc. savuduc. sovuduc.

savudqıc. sovudqıc. yəxcəl.
savutuc

savuduc. sovuduc. savudqıc. sovudqıc. soyuduc. soğuduc. soğudan. sovudan.

savudan. soyudan. yəxcəl.
savuz

asav. salqaç. salqıç > sərkeş. basağan. (# yasav. yasavan) yağı. bir nərsiyə,
çətin çətin uydurub, baş əğən.

savzavar

sovzavar. 1. bozumtul. 1. göyümtül.

say

1. > saf. -qalın, düz, say (saf) dirək: sürgü. gürgü. kürgü. 1. saya. saytal. sıytal.

siytəl. sap. saf. sürgək. sürgəl. düz. yapır. yapın. yasır. hamar. 1. süzüq. sızıq.
sırğav. sızğav. sizgəv. açıq. pak. təmiz. arığ. rəqiq. 1. yarıq. arıq. pak. 1.
dayaz. seyrək. 1. sav. saf. saya. riyasız. 1. yad. - gözdən gedən, saydan çıxar.
1. həqq. barə. - sayında: barəsində. - bu sayda: bu barədə. - o sayda ilgilənməyib,
bilgilənmədim: maraxlanmayıb tanışmadım. 1. sığ. dayaz. - bəxdi yatan sayda
boğulur. 1. süygən. züvgən. 1. sayı. sanav. sanı. 1. üz. çatağ. suva. sıva. səth.
- saylı: üzlü. 1. sal. saf. salıt. düz. - sal yer. 1. sav. (çav). sap. saf. aya. - sav
gün: bulutdan sıyıq, arıq gün. - sav göy: bulutsuz göy. - sav söz: açığ söz. - sav su:
damıt, süzmə, tanğış, (təsfiyələnmiş) muqəttər su. 1. sir. siyir. sil. silir. silik. açıq.

arığ. pak. təmiz. pakizə. - ətəyi silik > silgitəy.
-say qural: yas qural. sayqal. yasqal. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim.
silukiyyat. servis

-görüşün sayma qılışın say: üzün görmə, yüzün gör. (yüzün: qılışın). (yüzüş: qılış.
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çalışma. yordam. ərdəm) üzün görmə, işin gör. (surətə baxma, sirətə bax).
-say sayım: siləmə. bəzəkli düzəkli. paki pakizə. təmiz. - siləmə bir ev.
-say eləmək:sayımamaq. sayınmamaq. görməmək. görəməmək. mütəvəccih
olmamaq.

-. say qoymaq: saya salmaq. saymaq. hörmət qoymaq, eləmək. - o kiçikli böyüklü
hammıya say qoyur.
-say eləmək: görmək. - gözüm sizi say eləmədi. - gözüm uaqları say eləmir.
-bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı:
sanağ san. say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd.
-say sana: sanağ san. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd. bir yığında nərsənin, kimsənin
say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı.

saya

1. bir boyalı. 1. sav. say. saf. riyasız. 1. sayağı. sığıl. sığın. sıyıl. sıyın. gözəl.
qəşəng. sulum. yaxcı. - çox sığıl uşaq. 1. seçgin. (quzidə) mümtaz. 1. şanlı.
çanlı. çandalı. məşhur. mə'ruf. 1. sayana. çalqısız. - gəlini sayana köçürdülər. sayana toya gələn az olur. 1. dayaz. 1. xoş. yumuşaq. - saya yatağ: yumuşaq
yatağ. 1. qolay. - saya yazılı pitik. 1. rahat. - saya oturağ, çatul: rahat səndəl. 1.

sığ. sadə. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. bəsit. - ucuz sana: yüngül, sadə
düşüncə. - saya düşünlü. - saya sav: sadə söz. - saya bəzək. - saya san: bəsit
sayılar. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. 1. baya. sadə. sır. sırığ. sərik. bayız.

normal. bəsit. 1. sayağ. sıya. sıyağ. silət. yalıt. dur. duruğ. tür. türük. bur.
buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf. 1. sayağ. sıya. sıyağ. sıy. dur. duruğ. tür. türük.
bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün,
donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız:

durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü,
burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü
tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. > sərə. ən iyi. seçgin. taza. 1. üzü

tüksüz. 1. nəxşəsiz, sadə olan. - saya parça. 1. düzlük. düzəngə. axmaq.
qanmaz. 1. yekə, enli yapraq. - bu asmanın sayaların qır balacaları cücərsin. 1.
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sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ. yalpaq. suvağı. sıvağı.
səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya başlı. 1. sadə. saya, sadə saymaq. sayasıramaq. 1. quşbaşı. avanaq. axmaq. sadə. 1. som.

sek. öz. teyxa. xalis. sadə. qatqısız. - som araq. 1. say. saytal. sıytal. siytəl.
sap. saf. sürgək. sürgəl. düz. yapır. yapın. yasır. hamar. 1. sayağ. sıya. sıyağ.
siyim. sürüm. sürü. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. xəsiyət.
xasiyət. sifət. 1. dal. sadə. -dal yaşam: süssüz durmuş. -dal don: bəzəksiz geyim. dal bəzək: sadə süs. -dal şal: saçağsız atqı. -dal ışıq: sadə ışıq. -dal boşqab: sadə
boşqab. -dal parça: nəxşəsiz parça. -dal çay: acı çay. -dal pənir: yağsız pənir. -dal
biçi: qara yazı. nəsr. 1. sayağ. sıya. sıyağ. uyum. sinc. sifət. 1. sayağ. sıya.

sıyağ. yarta. yazda. darta. barda. savta. sinc. sifət. 1. sayağ. sıya. sıyağ.
verdiş. vərdiş. vərziş. burun. xuy. məzac. keçit. sinc. sırıt. sirit. tempir. tinət.
zati sifət. 1. yala. yələ. sala. sadə. bayığ. sayığ. sayram. seyrəm. seyrək.
seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin
olmayan. bəsit. 1. sayağ. sıya. sıyağ. üzlük. üztük. üslük. üstük. yüzlük.
yüztük. yüslük. yüstük. sinc. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət.
əcektiv. 1. sayə. kölgə. yas. yasıq. yasın. yasış. yasuş. sağun. sağuş.
mərhəmət. -sizin yasızda: sizin sayə. -bu xanımın sağutunda var yoxumu itirdim.
- saya salmaq: say qoymaq. saymaq. hörmət qoymaq, eləmək. - o kiçikli böyüklü
hammıya say qoyur.
-bayağı, mə'muli, bəsit, baya, saya, sadə, normal olan: sırtın. sırığdan. (> sıradan)
sərikdən. bayızdan.
-saya salqın: sala salqın. kölgəli sərin.
-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.

-yasın: maya qoy. lütfən.
sayac

1. sağac. saat. sayat. çağat. çağac. çağ, zaman ölçəyi. 1. sırvac. sırıc. sızıc.
sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc.

sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan.
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1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sıyac.
sığəc. sivəc. siğəc. itidən. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc.
süvüc. sayıc. sıyıc. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. sürlüc. təşviqnamə. 1. sırvac.
sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sıyac. sığəc. sivəc.
siğəc. müşəvviq. mühəyyic. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc.
süvüc. sayıc. sıyıc. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. silcə. mala. 1. sağac. sanac.

sanğac. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc.
sanğıc. sağıc. sayıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş.
tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş.
barğış. barğac. barğıc. təşxis.
sayaçı

savaçı. bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə.

sayaq

sağday. sıyaq. 1. sağqoy. sağsov. dimdik. dosdoğru. 1. doğru. sağ. sağat. düz.
- sağqoy söz. 1. doğru. gerçəkdən. ciddən. 1. müstəqim. səhih. 1. səlim. 1.

yəmin. əmin. güvənilir. 1. arqıc. münsif. adil. - arqıc qurul: münsifə heyə't. juri
heyə'ti. 1. həqiqət. 1. vəfa. 1. sədaqət. 1. əfzəl. 1. yaraşqan. yaraşay. yarşaq.
munasib. 1. filvaqe'. vaqeən. 1. əlhəq. 1. tanığ. tanğı. həqq. sidq. 1. salman.
salaman. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi 1. səhihən. 1. əsasi. 1. qaim. dürüst kar. 1.
sağçı. 1. sağdaki. 1. yaraşıq. şayistə. 1. zihəq. 1. tamam. tamı tamına.
kəsinliklə. kəsin, tam olaraq. eynən. - buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi. 1.
rahat. 1. tetiz. narın. yarıcın. dəqiq. 1. müvəssəq. 1. umurla. diqqətlə. 1.
açıqca. sərihən. sərahətən. sərrast. aşgara. 1. dəğişsiz. təkişsiz. təbii. içdən.
taarifsiz. - dəğişsiz. söylürəm bizədə gəlin. 1. normal. 1. açıq. sərih. 1. səviyyəli.
1. adilanə. 1. tuş. musavi. (mürəbbə') 1. qaimə zaviyə. 1. düz hesab kitablı. 1.
istandar. 1. şərif. şərafətli. 1. yaxboy. boyqalı. xoş boy, heykəl. 1. saytağ.
pakdamən. 1. nikukar. 1. saleh. 1. mürəttəb. 1. qunya. 1. mutabiqi rəsm. 1.
raşid. 1. mütəssib. 1. pərhizkar. 1. iyi. yaxcı. 1. məntiqli. mə'qul. 1. kəstirmə.
ələlfəda'. muxlis. 1. imanlı. mö'mün. 1. net. 1. tuştay. mütəarif. 1. mubaşir.
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sayağ. 1. hesab kitab bilən. hesab kitablı olan. bey bazarlı. (# saymaz >
saynaz) 1. sayğa. ağsaqqal. mö'təməd. 1. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt.

çırıt. çert. qıvır zıvır. qıvır savır. qatıq. qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan.
latayir. 1. sıyaq. yaxcı. arxalı. yarqalı. keyfiyyətli. (səlah. nik. mənfəətli) . 1.
sillik . silgik. silli. silik. hay küysüz. dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni sillik .
keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək): < dinclik. dişlik). 1. ada artırılaraq ''xırım xırda. arac
gərəc. mütəəlliqat. ləvazim'' anlamın yetirir. - tilfunsayaq. - taxdasayaq. 1. bir

sayaqyeknəvaxt. yeksan. yekdəsd. 1. sayığ. ( < sanğsız. sağsız) baş beyni
işləməyən. 1. üzdən. üzgül. yüngül. dərin olmayan. 1. papax. səfeh. 1. yüngül.
-sayağ yuxu: yüngül uyku. - sayağ yatmaq. 1. saya. sıya. sıyağ. silət. yalıt. dur.

duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf. 1. saya. sıya. sıyağ. sıy.
dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın
atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir,
iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. sırnaq. sıyvan. sıyağ.

sıyaz. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. sıy > sıv > sığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ
bulseydik suyu aşardığ. 1. saya. sıya. sıyağ. üzlük. üztük. üslük. üstük. yüzlük.

yüztük. yüslük. yüstük. sinc. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət.
əcektiv. 1. saya. sıya. sıyağ. siyim. sürüm. sürü. dur. duruğ. tür. türük. bur.
buruğ. bür. bürük. xəsiyət. xasiyət. sifət. 1. saya. sıya. sıyağ. yarta. yazda.
darta. barda. savta. uyum. sinc. sifət. 1. saya. sıya. sıyağ. verdiş. vərdiş.
vərziş. burun. xuy. məzac. keçit. sinc. sırıt. sirit. tempir. tinət. zati sifət.
- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.

sayaqan

sayağan. soğayan. sovağan. yeyici. yeğici. yeyəgən. nərsəni bala bala sürtüb,

çeğnəyib, oğub aparan.
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sayağı. 1. saya. sığıl. sığın. sıyıl. sıyın. gözəl. qəşəng. sulum. yaxcı. - çox sığıl
uşaq. 1. varı. oxşarı. bənzəri. kimi. -evvarı: 1. evə oxşarı. 1. ocağlıq. xanəvadəgi. quzuvarı: quzu kimi. -uşaqvarı: uşağ kimi. -qadınvarı: qadın bənzəri. -qızvarı: qız
oxşarı.
-(təbriz sayağı deyim). -mən kiçiyəm : mən nökərizəm.
-nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı: salqı. səlqi. səlqə.
-tikiş sayağı: sabay. çabay.

-türk sayağı: türkyona. türkana. türkyana.
sayaqın

-bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək: sınıtmaq. sıynıtmaq.
sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq: oxşamaq. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək: sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.

sayaqına

- türk sayağına oxşamaz: türk sayın yarıtmaz: (sayın: kimi).

sayaqına

-bir nəyi nərsə sayağına, sıyağına tutdurtmaq, salıtmaq: sıtmaq. sıyıtmaq.
sıyatmaq.

sayaqlamaq

sayağlamaq. 1. satılamaq. 1. savralamaq. sapalamaq. sayılamaq. sayramaq.
səğrəmək. saçılamaq. səfehləmək.

sayaqlı

sayağlı. sayalı. sıyalı. sıyağlı. sürümlü. siyimli. sürülü. durlu. türlü. burlu.

duruğlu. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli.
sayaqsız

sayağsız. sayasız. sıyasız. sıyağsız. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. dursuz.

duruğsuz. türsüz. türüksüz. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz.
xasiyyətsiz. sifətsiz.
sayaqul

sayağul. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. salyaq.
salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) .

sayalamaq

1. > sərələmək. iyilətmək. seçmək. tanlamaq. yeniləmək. tazalamaq. 1.
saylamaq. hesablamaq. 1. saylamaq. hesaba yazmaq. qeyd edmək. 1.
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saylamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək. ayırmaq. tanılamaq.

yanlamaq. yana qoymaq. 1. saylamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq.
saypıvermək. salpıvermək. yana doğru gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır.

yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır) . 1. yeyələmək.
qoğralamaq. 1. yasutmaq yasğutmaq. yasıtmaq. sağutmaq. sağqutmaq.
(yardım, himayət edmək). kölgələmək. sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq.
sayalanmaq

1. sahalanmaq. sahalmaq. sağalanmaq. sağalmaq. iyiləşmək. 1. yeyələnmək.
qoğralamaq.

sayalaşmaq

1. sayalatmaq. qolaylaşmaq. rahatlaşmaq. 1. sayalatmaq. törəkləşmək.
yörəkləşmək. sadələşmək. bəsitləşmək. 1. sırılaşmaq. sırığlaşmaq.
sərikləşmək. bayızlaşmaq. bəsitləşmək. sadələşmək. bayalaşmaq.
normallaşmaq.

sayalatmaq

sayalaşmaq. 1. qolaylatmaq. rahatlatmaq. 1. törəklətmək. yörəklətmək.

sadələtmək. bəsitlətmək.
sayalı

sayağlı. sıyalı. sıyağlı. sürümlü. siyimli. sürülü. durlu. türlü. burlu. duruğlu.
türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli.
-yupqa sayalı: yupqa kölgəli: (kölgəsi yupqa). (yupqa: incə. işgə).

sayalıq

1. xoşluq. yumuşaqlıq. 1. qolaylıq. 1. rahatlıq. 1. sadəlik. sığlıq. törəklik.
yörəklik. bəsitlik. 1. sıyalıq. yaxcılıq. arxallıq. yarqallıq. keyfiyyətlilik. (səlahiyyət.
mənfəətli) 1. sırılıq. sırığlıq. səriklik. bayızlıq. bəsitlik. bayalıq. sadəlik.

normallıq.
sayamaq

1. (> sayidən) sürtmək. safaltmaq. yalmaq. yalamaq. yemək. 1. siləmək.
sələmək. sığamaq. əl sürmək.

sayan

soğan. sovğan. yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək. yeynimək). yeyə. yeğə. bərk
nərsiyə sürtülərək yeyən, oğan arac. qoğara. -yeyələmək: sayalamaq.
qoğralamaq. -yeyələnmək: qoğralamaq. sayalanmaq.

sayana

saya. çalqısız. - gəlini sayana köçürdülər. - sayana toya gələn az olur.
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sayanı

1. qanmaz. 1. cılız. gücsüz. 1. küt. iti olmayan.

sayanış

özün böyük görmə. xod büzürgbini.

sayanlıq

sayanlıq. sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. daşlıq. dışlıq. ev, yapılar önündəki üsdü

qapalı girişlik. səhn.
sayanmaq

özün böyük görmək. (#yasanmaq: özün kiçik görmək).
- özün böyük görmək: sayanmaq. (#yasanmaq: özün kiçik görmək).

sayar

çağar. çalışqan. fə'al.

sayarlamaq

uğurmaq. sunmaq. önütmək. tutuzmaq. tutuzlamaq. bağışlamaq. sovramaq.
sovğamaq. savramaq. təqdim edmək.

sayasın

-sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq: yasutmaq yasğutmaq. yasıtmaq. sağutmaq.
sağqutmaq. (yardım, himayət edmək) sayalamaq. kölgələmək.

sayasıramaq

saya, sadə saymaq.

sayasız

sayağsız. sıyasız. sıyağsız. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. dursuz. duruğsuz.
türsüz. türüksüz. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz. xasiyyətsiz.
sifətsiz.

sayaş

1. sağaş. sanaş. sanğaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış.
sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc.
tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc.
dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis. 1. sanaş. sanma. sayma.
hesablama. 1. sanaş. sanma. sayma. amar tutma. 1. sanaş. sanma. sayma.
yoxlaş. yoxlama. dəğərləş. dəğərləmə.

sayatımaq

saymaq. sayımaq. sanımaq. sanatımaq. hesaba gətirmək, qoymaq. - bunu sən
nə sanırsan. - səndə özüvü kişi sanıdın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) :
onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn.

sayavan

saçar. saçavan. 1. (> çadorvan (fars)}. 1. sığqaç. sağac. sıyıc. çevrələyində

açığı olan yekə çadır. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır
qurmaq. 1. yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi. 1.
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böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı yer. qoruluq. sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma.
sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking.
-yol üzrə quraqlarda qurulan sayavan: yantay. (yanlıq: yanda olan). -bu şəhərin
duraqlarında yantay yox.

sayavanı

-ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri: küsük. küsküf. qısqıf. kölgəlik. savran.
sayvan. abajur.

sayaz

1. az tapılan. nadir. kəmyab 1. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. dayaz.
sıxrığ. sıyrığ. sıy > sıv > sığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu
aşardığ. 1. sıyız dayaz. sığ < sıy. dərinliyi az olan. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun.
bükük) .

sayazlaşmaq

1. seyizləşmək. sayızlaşmaq. 1. dayazlaşmaq. sığlaşmaq. dərinliyi azalmaq. 1.
suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. nadir, kəmyab oluşmaq. 1. dayazlaşmaq.
sığlaşmaq < sıylaşmaq. dərinliyi azalmaq. 1. nadirləşmək. kəmyablaşmaq.

sayballamaq

saylavmaq. saybalmaq. səğmək. səğinmək. azalmaq. dinmək. durmaq.
yatışmaq. sakinləşmək.

saybalmaq

saylavmaq. sayballamaq. səğmək. səğinmək. azalmaq. dinmək. durmaq.
yatışmaq. sakinləşmək.

sayban

sığvan. sayvan. seyvan. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. barnaq.
kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.

saybatmaq

savabatmaq. sərf, israf edmək. - savabatma malın, yalvatma dilin.

saybır

saybir. 1. əşgin, seçgin yeriş, atdım. salqa. yorqa. - saybir at: canlı at. 1.

acığlanmayan. acığınmayan. əsəbi olmayan. dinc. 1. sapığ. sapağ. savığ.
savağ. yupağ. xoşəxlaq. 1. göz, əl qoymaq.
saybırlıq

saybirlik. 1. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. sulağlıq. sulalıq. gözəllik.

yupağlıq. məlahət. səbahət. 1. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. yupağlıq.
xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət.
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saybirlik. 1. saybırlıq. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. yupağlıq.

xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət. 1. saybırlıq. sapığlıq. sapağlıq.
savığlıq. savağlıq. sulağlıq. sulalıq. gözəllik. yupağlıq. məlahət. səbahət.
sayə

saya. kölgə. yas. yasıq. yasın. yasış. yasuş. sağun. sağuş. mərhəmət. -sizin
yasızda: sizin sayə. -bu xanımın sağutunda var yoxumu itirdim.
-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.

-yasın: maya qoy. lütfən.
sayəsin

-sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq: yasutmaq yasğutmaq. yasıtmaq. sağutmaq.
sağqutmaq. (yardım, himayət edmək) sayalamaq. kölgələmək.

sayı

1. sağış. sayış. sana. neçəlik 1. sana. hesab. - ya sayı bilmisən ya götün çubuq
görmüyüb. 1. sağış. sığış. sayğı. miqdar. te'dad. - on sağış. - beş sağış yumurta.

1. sayu. hərbiri. hərkəs. 1. dərək. qədər. - veridiyin sayı al. - bu sayı verəməm. 1.
sayna. şə'n. - onun sayına dəğmə. 1. say. sanav. sanı.

-sayığ sayı: yala sayı: birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər.
-yala sayı: sayığ sayı: birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər.
-bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı:
sanağ san. say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd.
- yüzdə əllidən çox olan sayı: salt çoxunluq.

sayıc

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc.
sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə.
mala.
sayıq

sayığ. 1. saytıq. sağıq. sağtıq. sürtük. sürtünmüş. sürtülüb arın sayınmış. 1.

sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yala. yələ. sala. sadə.
bayığ. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. bəsit. 1.
səfeh. yala. yələ. sala. sadə. bön. 1. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sanğıraqul.
sandıraqul. sayağul. salyaq. salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) . 1.
sayağ. ( < sanğsız. sağsız) baş beyni işləməyən. 1. seçik. umruq. umurlu.
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diqqətli. 1. seçik. sezik. sanığ. görüş. görgü. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz
nədir. 1. sağ. huşlu. huşyar. zirək. - çox sağ bir cocuq.

-sayığ biçimli: sadə duruğlu, qiyafəli.
-ul sayıq (ulu sayqıl), soylu olan: tör döşəkli. əşraf. ağazadə. zadəgan. əyan.
aristokrat.

-sayığ sayı: yala sayı: birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər.
sayıqlamaq

1. salıqlamaq. sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq. sanğıramaq. (:
özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. samıqlamaq. samırdamaq.

sapıqlamaq. sərikləmək. özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib genə
sayırlayacağ. 1. sayığlamaq. sandıramaq. səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq.

səfehləmək. yavalamaq. həzyan söyləmək.
sayıqmaq

# qayısmaq: qaralanmaq.

sayıl

1. səyil. sahə. 1. səyil. gen. bol. böyük. - sayılsaray: yekə saray - sayılbağ: böyük
bağ. 1. sıyıl. saylam. sıylım. saf. düz. 1. sıyıl. saylam. sıylım. dalsız budaqsız
ağac. 1. sıyıl. saylam. sıylım. yapır. yapın. yasır. yayvan. hamar. 1. saylı. seçili.
tərbiyətli. müəddəb 1. silik. müəddəb. 1. yarıq. müəddəb. ədəbli. tərbiyətli.
-el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan: saylağ. saylanğ. səyləğ.
səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə.
salyanğa).

-ayıl sayıl: yumşaq. sığ. kövəgə. kövəg. açıq. köfül. kövül. yüngül. kavazaq. kağazaq.
düşnüklü. rəvan.

sayılamaq

savılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq. saypamaq.

sapyamaq. sapmaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq.
sayılamaq

sayramaq. səğrəmək. saçılamaq. 1. bir tutama, sözə, qərara gələmək.

duraqsamaq. -nə satılayıb durursun, sözüvü söyləi ver. 1. sayağlamaq.
savralamaq. sapalamaq. səfehləmək. 1. sözün çaşıb açıq anlatamamaq. (sözün
çaşdırıb, uzaldıb, istədiyini açıq anlatmamaq, açığ, aydın deməkdən burunmaq). 1.
sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. sayıqlamaq.
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salıqlamaq. samıqlamaq. samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. özündə
olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib genə sayırlayacağ. 1. savralamaq. (deyinmək.
mırıldamaq) bir sözü sıx sıx yeniləmək. -bir sözü on kərə səğirtmə. 1. bir yazıyı

güclüklə oxumaq, seçmək, tanılamaq. -gözlüksüz yaxcı görənmirəm gözüm
sayırdır.

sayılan

sayılı. saylı. sayqın. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən.
sevimli. yaraşqan. yaraşay.

sayılar

{birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.
-birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər: yala sayı. sayığ sayı.

sayılbaq

sayılbağ: böyük bağ. (sayıl: səyil. gen. bol. böyük).

sayılı

1. sarılı. sağdıc. sağılı. saydıc. ilgili. mərbut. ayid. mənsub. mütəəlliq. 1. önəmli.
1. yayılı. bir topluğda adı yayılmış, saysanlı olan. - sizin oğluz yayılı yalançıdır. sayılı qaramat: sayılı fırtına: adlım, məşhur qıyıq, bəla. - bu ölkənin sayılı yayılı
kişilərindən. 1. saylı. sayılan. sayqın. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş.

sevgili. sevilən. sevimli. yaraşqan. yaraşay.
-tək sayılı: sınqar.
-sayılı, açıq, yavaş yavaş danışmaq: saltığlamaq. dənər dənər edmək. - belə
saltığlayan görməmişdim indiyə dək.
-sayılı nərsənin çoxluğun göstərir: sumka. sumba. tumqa. tumaq ( < tum. yum). -bir
sumba: bir aləm. -bu arabaya bir tumqa para vermiş.

sayılıq

sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. ışığlıq. arınlığ. duruluq. xalislik. bərraqlıq. saflıq.

sayılqa

( saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa). saylağ. saylanğ. səyləğ.
səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə.

gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük
alan.
sayılqan

seçilgən. sezilgən. görüngən.
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seçilmək. sezilmək. görünmək. - birbirindən seçilmir. - o bu günlər çox tutqun
sayrılır: görünür. - seyrək, açıq göy üzündə bulutlar seçilməyə başladı. - dağ başında
bir ağac siçilirdi.

sayılmır

dəğərlənmir. -əldəkilər sayılmır, göydəkilər alınmır.

sayılmış

-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş
sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

sayılsaray

yekə saray. (sayıl: səyil. gen. bol. böyük).

sayım

1. sağış. sanğış. sanış. 1. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi. 1. soylu kişi. 1. sanlağ.
saylağ. sayın. sanlı. əriş. ərin. möhtərəm. hörmətli.
-say sayım: siləmə. bəzəkli düzəkli. paki pakizə. təmiz. - siləmə bir ev.

sayımaq

1. sayınmaq. sayınamaq. görmək. görəmək. mütəvəccih olmaq. 1. sayırmaq.
səyirmək. göz vurmaq. gözün qapağı atmaq. 1. saymaq. sayatımaq. sanımaq.

sanatımaq. hesaba gətirmək, qoymaq. - bunu sən nə sanırsan. - səndə özüvü kişi
sanıdın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına (sayına,
qatarına) atın, qoyn.

sayımamaq

sayınmamaq. say eləmək. görməmək. görəməmək. mütəvəccih olmamaq.

sayın

1. dəfə. - neçə sayın : neçə dəfə. (sayın:hər). - bu sayın : bu dəfə. (sayın:hər). - on
sayın demədimmi. (sayın:hər). 1. kimi. - bunun sayın kişilər. - türk sayın yarıtmaz:
türk sayağına oxşamaz. 1. hər. - metirsayın : hər metirdə. - atdımsayın. atdım başı. yol sayın - yatan sayın bir dənə bu davadan atın: hər vax yatanda. - neçə sayın :
neçə dəfə. - bu sayın : bu dəfə. - on sayın demədimmi. 1. kimi. - ərsayın. dağsayın. - yoxsayın. - atasayın - elsayın. - gülsayın. 1. hər. - yer sayın: hər yer. 1.

sanlı. sanlağ. saylağ. əriş. ərin. sayım. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi.
möhtərəm. hörmətli. 1. sapın. hər. tamam. həpsi. hammısı. - il sapın: hər il. kəsin sapın: hər kəs. hammı. - kişi sapın: hər kişi. tamam kişilər. - ay sapın: hər ay.

1. sarı. -cə. - ca. ged gedə. barğanca: barğan sarı {- havalar, barğan sarı qızınır}
yaşladıqca: yaşladıq sarı {- yaşladıq sarı gücdən düşürəm}.
-önsayın: sayıntı. məfruzə.
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-sayın. -yana. -qına. -vəranə. - ərsayın: ərqına: cəvanmərdanə. - dəlsayın: dəlyana:
dilavəranə. dilavər qunə.
-sayın, ircili xanım: türkən. türkan. turkan. törkən. bəgim.

sayına

sanasına. qatarına. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına
atın, qoyn.

sayınamaq

sayınmaq. sayımaq. görmək. görəmək. mütəvəccih olmaq.

sayınamamaq

mütəvəccih olmaq.

sayınlıq

sağınlıq. saplıq. saflığ. düzlük.

sayınmaq

1. sayınamaq. sayımaq. görmək. görəmək. mütəvəccih olmaq. 1. sağınmaq.
sayğırmaq. səfehləmək. həzyan söyləmək. 1. sağınmaq. sayğınmaq. təsəvvür,

fərz edilmək. nərsədən (nərsə kimi) hesaba gətirmək, qoymaq. - sizin bu tavşızı
(davranışızı) yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə
baxmıyaraq, hələ özün uşaq sağınır.

sayınmamaq

sayımamaq. say eləmək. görməmək. görəməmək. mütəvəccih olmamaq.

sayınmış

-sürtülüb arın sayınmış: sürtük. sürtünmüş. sağıq. sağtıq. sayıq. saytıq.

sayınsız

saynasız. şə'nsiz.

sayınta

sayında. barəsində.

sayıntı

önsayın. məfruzə.

sayır

1 < sayız < sayrı < sağız. sırkav. kəsəl. xəsdə. çalığ. sağsız. naxoş. - sağız
sapırdısı: kəsəlin sayıqlası.
-dala sayır: çox kəsil. {dal: tala. dala. çox. cüda (özbək)}.
-iyi sayır: iygərir. -yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir. (yoşqarışlı: xoşqarışlı.
uyumsar. optimisit. xoşbin). (iygərir: iyi sayır).

sayırqac

sayırğac. sayrac. bülbül . -sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) .

sayırlaşmaq

seyrəlmək. savrılmaq. sayramaq. { < say. dayaz. seyrək}. səzrəmək .
dayazlaşmaq .

sayırmaq

sayımaq. səyirmək. göz vurmaq. gözün qapağı atmaq.
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1. deyin. hesab. 1. sağış. sürt. aşıt. əriş. ərniş. yalıt. yalış. istikak. 1. sanış.
sanğış. sağış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş.
sanac. sanğac. sağac. sayac. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc.
tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc.
dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.

sayış

sağış. 1. sayma. 1. nümrə. rəqəm. ədəd. 1. sayı. sana. neçəlik. 1. hesab.

şumarə.
sayışmaq

səyrişmək. sayrışmaq. göz vuruşmaq. göz qapağı atmaq.
-başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq.
sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə
dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin,
alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

sayıştırmaq

sayışdırmaq. satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq.

ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay
sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq.
takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
sayıt

qayıt. sayım. ağa. bəy. əfəndi. 1. soylu kişi. 1. sanlağ. saylağ. sayın. sanlı. əriş.

ərin. möhtərəm. hörmətli.
sayitən

1. {sayidən (fars)} < sayıtlamaq. sürtmək. sovlamaq. sulamaq. 1. sayidən (fars)
< sayamaq (> ) sürtmək. safaltmaq. yalmaq. yalamaq. yemək.

sayıtlamaq

{> sayidən (fars)}. sürtmək. sovlamaq. sulamaq.

sayıtmaq

sanıtmaq. səfə düzmək.

sayız

1 < sayır < sayrı < sağız. sırkav. kəsəl. xəsdə. çalığ. sağsız. naxoş. - sağız
sapırdısı: kəsəlin sayıqlası. 1. saysız. sanısız. saylaqsız. hesabsız. - sanısız gəzək:
çox dəfələr.

sayızlamaq

sayuzlamaq. sayazlamaq. seyizləmək. dayazlamaq.

sayızlaşmaq

seyizləşmək. sayazlaşmaq. 1. dayazlaşmaq. sığlaşmaq. dərinliyi azalmaq. 1.

suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. nadir, kəmyab oluşmaq.
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sayqa

sayğa. sayağ. ağsaqqal. mö'təməd.

sayqaq

sayqıqlıq. tap. tapaq. böyüklük. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq.
ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük.

sayqal

1. yasqal. say qural. yas qural. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim.
silukiyyat. servis . 1. savqal. yabanı nərsədən, yavadan çöpdən arınmış nərsə.
1. açıq. gizli, sirli, məhrəmanə olmayan. sıyğal. sığallı. cilalı. 1. savqal. qolay
qırılan, ayrılan nərsə.

sayqalama

sayqama. sayqayış. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə.
əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.

sayqallanmaq

tanamaq. danamaq. dan atmaq. səhər olmaq. ışıqlanmaq. yağtılanmaq.
seçilmək. saçılmaq.

sayqallaşmaq

dayazlaşmaq. sıypalaşmaq. sıypaşmaq. sığpalaşmaq. sığpaşmaq.
sıyqalaşmaq.

sayqama

1. sayqalama. sayqayış. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə.
sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz. 1. yasınma. yaslanma. yaslama. böyükləmə. ululama. ağırlama.
ərciş. ərtiş. ərşit. tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram. giramidaşt.

sayqamaq

sayğamaq. sayramaq. səyrəmək. səğrəmək. saddamaq. sadğamaq.

sartdamaq. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb,
guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.
sayqan

sayğan. 1. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. kəm kəm. aralıqlı. arada

bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq.
çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq.
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kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx.
sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). 1. tutucu. cazib. (girəndə) .

sayqaşmaq

sayxaşmaq. seyxaşmaq. təsgin tapmaq. aramiş bulmaq.

sayqat

tamtaraqlı, görməgəli qonağlıq. yortu. yorut. ziyafət.

sayqayış

sayqama. sayqalama. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə.
əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.

sayqı

sayğı. 1. tapu. hörmət. 1. sıyıq. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. xatir.

hörmət. 1. sayı. sağış. sığış. miqdar. te'dad. - on sağış. - beş sağış yumurta. 1.
sayma. çəkləmək. sınlama. yoxlama. sərmələmə. baxlama. gözləmə. 1. sıla.
sılağ. sıyla. sıylağ. hörmət. - uluğa sıla qoy.
-yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola salmaq:
uğurlamaq. təşyi edmək.
- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.
-sayqı bəslə dəğər verənə, yox onaki sayqı dilənə!.
-sayqı bəslə dəğər verənə, yox onaki sayqı dilənə!.

-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə.
(duyquların uyqulanar, gerçəkləşər)
-sayqı əkən, sayqı dəyər, tikan əkən, tikan dəyər.

sayqıqlıq

sayqaq. tap. tapaq. böyüklük. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq.
üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük.

sayqıl

-ul sayıq (ulu sayqıl), soylu olan: tör döşəkli. əşraf. ağazadə. zadəgan. əyan.
aristokrat.

sayqılaram

tapınnam. övərəm. -yaxcılığa tapınnam, yamanlığı unutmam.

sayqılı

-qayğılı qal elivə , sayqılı ol dilivə .
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sayğımaq. saltamaq. saymaq. sıylamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq.

arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək.
gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. yoğlamaq.
yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq.
qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu
eşitmək, o demək deyir ki onadın.

sayqın

1. sayqıdəğər. yarıq. yaraşqan. yaraşay. 1. sayılan. sayılı. saylı. sevgin.
sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. yaraşqan. yaraşay.
-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın.
- salqın sayqın: gözəl bol. bolluq açıqlıq. şən huzurlu. (salqın: geniş. enli. engin.
açıq).

sayqınmaq

1. sayxınmaq < sakğınmaq. yayğınmaq. gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən

çəkinmək. 1. sayğınmaq. sağınmaq. sayınmaq. təsəvvür, fərz edilmək. nərsədən
(nərsə kimi) hesaba gətirmək, qoymaq. - sizin bu tavşızı (davranışızı) yaxcıdanmı,
kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq
sağınır.

sayqırmaq

sayğırmaq. sağınmaq. sayınmaq. səfehləmək. həzyan söyləmək.

sayqıtəqər

sayqıdəğər. 1. sayqın. yarıq. yaraşqan. yaraşay. 1. seçginləşmək.

yasızlaşmaq. hörmət qazanmaq. 1. yasız. seçgin. kökcək. köksək. köksük.
qopar. qopat. qubat. əriş. ərin. möhtərəm.
sayquşturmaq sayğuşdurmaq. satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayışdırmaq.
ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay
sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq.
takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
saylac

saylaçı. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. 1. qonağçıl. qonaq sevən. mehman dust. 1.

qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın: qonaq) mizban. 1. hörmət
quzar. 1. övüncü. güvənci. qıvancı. fəxr duyan. faxir. pərəstiş kar.
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saylac. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. 1. qonağçıl. qonaq sevən. mehman dust. 1.

qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın: qonaq) mizban. 1. hörmət
quzar. 1. övüncü. güvənci. qıvancı. fəxr duyan. faxir. pərəstiş kar.
saylaq

saylağ. 1. sanılı. önəmli. 1. sanlağ. sayın. sanlı. əriş. ərin. sayım. sayıt. qayıt.

ağa. bəy. əfəndi. möhtərəm. hörmətli. 1. suvaraq. düz. doğru. iffətli. şərif. əfif.
namuslu. təqvalı. pakdamən.
saylaq

saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə.
seyingə. seyləngə. salyanğa). 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə.

gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük
alan.
saylaqsız

sanısız. 1. önəmsiz. 1. adam yerinə qoyulmayan. 1. saysız. sayız. hesabsız. sanısız gəzək: çox dəfələr. 1. zehniyyətsiz. pişqəzavətsiz.

saylam

sıylım. sayıl. sıyıl. 1. saf. düz. 1. dalsız budaqsız ağac. 1. yapır. yapın. yasır.

yayvan. hamar.
saylamaq

1. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək. ayırmaq. tanılamaq.
yanlamaq. yana qoymaq. 1. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq.
saypıvermək. salpıvermək. yana doğru gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır.

yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır) . 1. yoxlamaq.
əllə incələmək. kovlamaq. kovalamaq. - heç bir nəyin yoxlamadan alıb getdi. 1.
sayalmaq. hesablamaq. 1. sayalmaq. hesaba yazmaq. qeyd edmək. 1.

silivləmək. silivcələmək. siləvcələmək. arıtmaq. siləvcələmək (seçmək. qartopunun iri xırdasın siləvcələmək) təmizləmək. paklamaq. paksazlıq edmək.

1. silmək. silirmək. sirmək. siyirmək. paklamaq. təmizləmək. 1. sıyırtlamaq.
sıvırtlamaq. sıfırtlamaq. siyirtləmək. arıtlamaq. təmizləmək. paklamaq. 1.
sıylamaq. sığlamaq. sovğat, töhvə götürmək. (sıysak: sıyçı: sovğat, töhvə sevən).

1. sıylamaq. sığlamaq. ödülləmək. iftixari bir nərsə vermək. 1. sıylamaq.
sığlamaq. övünmək. güvənmək. qıvanmaq. fəxr, iftixar duymaq. 1. sıylamaq.
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sığlamaq. otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək. yalatmaq.
yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək. 1. sıylamaq.
sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. sevləmək. oxşamaq.
sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ,
mulayimət edmək. 1. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq.
sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. arıtmaq.
təmizləmək. paklamaq.
saylanc

sıylanc. sığlanc. övünc. güvənc. güvəncə. qıvanc. qıvanca. fəxr. iftixar.

saylanış

tanlanış. tanğlanış. seçilliş. (intixabat).

saylanq

saylanğ. saylağ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə.
seyingə. seyləngə. salyanğa). 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə.

gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük
alan.
saylanqa

(sayılqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa). saylağ. saylanğ. səyləğ.
səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə.

gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük
alan.
saylanmaq

1. sıylanmaq. paklanmaq. arınmaq. suçdan, qıtsırdan, günahdan arınmaq. 1.
sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək.
siyişmək. arınmaq. təmizlənmək. paklanmaq.
-ilişib saylanmaq, qaymaq: sürcükmək.

saylar

saydar. minnətdar. məmnun.

saylatan

sayladan. 1. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən.

qaytaran. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır.
təmizləyən. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan.
- sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı:
gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. -
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sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən. 1.

sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. arıdan. ardan.
arçaqıl. arçıqul. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan.
siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. arıdan. ardan. arçaqıl. arçıqul. sayladan.
təmizləyən. pakladan.
saylatmaq

1. sakıtmaq. səkitmək. silkətmək. paksazlıq edmək. 1. səltəmək. səltələmək.
siltəmək. saltmaq. arıtlamaq. paksazlıq edmək. - doslarıvı siltəsən, ondana
yaxcısı qalmaz.

saylav

seçənək. seçim. sevim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş). seçmə. seçiş.
tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi.

saylavçı

seçici. seçən. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici. seçmən. (# saçıcı: saçan. dağıdan)
.

saylavmaq

saybalmaq. sayballamaq. səğmək. səğinmək. azalmaq. dinmək. durmaq.
yatışmaq. sakinləşmək.

saylayan

-arıdan, təmizləyən, saylayan, paklayan arac: sürgü. sürügü. süpgü.

saylı

1. sayıl. seçili. tərbiyətli. müəddəb. 1. sayılı. sayılan. sayqın. sevgin. sövgün.
söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. yaraşqan. yaraşay.

saylıq

siliğlik. siğillik. sıybalıq. sıypalıq. nəzakət. müəddəblik.

saylınış

sayrılış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda,

eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma.
yolğarış. səyahət. gərdiş.
saylınmaq

sayrılmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək. salyanmaq. bayralmaq.

çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.
sayma

1. sağış. sayış. 1. sanaş. sanma. sayaş. hesablama. 1. sanaş. sanma. sayaş.
amar tutma. 1. sanaş. sanma. sayaş. yoxlaş. yoxlama. dəğərləş. dəğərləmə. 1.
sayğı. çəkləmək. sınlama. yoxlama. sərmələmə. baxlama. gözləmə.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü,
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sayma kimin yumar saxla gözünü.
-görüşün sayma qılışın say: üzün görmə, yüzün gör. (yüzün: qılışın). (yüzüş: qılış.
çalışma. yordam. ərdəm) üzün görmə, işin gör. (surətə baxma, sirətə bax).

saymaq

1. say qoymaq. saya salmaq. hörmət qoymaq, eləmək. - o kiçikli böyüklü
hammıya say qoyur. 1. sayımaq. sayatımaq. sanımaq. sanatımaq. hesaba

gətirmək, qoymaq. - bunu sən nə sanırsan. - səndə özüvü kişi sanıdın. - bunuda öz
uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn. 1.

seyirmək. (> sər edmək) baxmaq. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək.
səkirmək. təvəccüh edmək. - bir dəyqə buna sar. 1. saltamaq. sayğımaq.
sıylamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq.
bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək.
sarqırmaq. onarmaq. önləmək. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək.
güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm
güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1.

samaq. 1. sanmaq. təvəccüh edmək. 1. tutmaq. görmək. hesablamaq. -sən
bunu nə tutursan.
- qutqa saymaq, sağmaq: yaxcı fala tutmaq.
-mal saymaq: sığırlamaq. mala oxşatmaq.

-yol saymaq: 1. incəliklə araşdırmaq. 1. intiqad edmək.
-söğüb saymaq: söğsümək.
-hər nəyi kötü, pis görmək, saymaq: yamanzınmaq. yamansınmaq. çıpıtsınmaq.
heç nəyi onaymamaq.

-yalan saymaq: yalansıtmaq. -kişi var ki qadın sözün yalansıtar. -mənim sözlərimi
yalansıtma, inan.

-birin kəl saymaq: dazlamaq. qazlamaq.
-yenic, alçaq, zəif, susut saymaq. yenəcləmək. yenicləmək. aşaqlamaq. təhqir, xar
edmək. -bəğənmədin yenicləmə. -bu aşaqlığı çəkməyə dözənmədi. -yağını
aşaqlasan, başa çıxar: düşməni heçə saysan, başın gedər.
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1. sındırmaq. qırmaq. e'tina edmək. - yasanı sındırmaq. 1. sərmək. sərimək.
salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək. boş vermək.
boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək.
aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq.
qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin
sərib, oynaş dalıca gəzir. 1. sırıt atmaq. sırt, dal çevirmək.

saymasan

-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın.

saymatan

-qarşı yanı, tərəfi saymadan: bir yanlı. təkinə.

saymayan

tutuz utuz piruzluq şikəst tutuz utuz saymayan.

saymayıb

-saymayıb başına bıraxmaq: yeləmək. yeləmgətmək. əsgərmək. əsgərtmək. -uşağı
yelib əsgərib qoysan nəyə varar.

saymaz

> saynaz. (# sayağ: hesab kitab bilən. hesab kitablı olan. bey bazarlı) .

saymazlıq

- sonu saymazlıq: güdə beyinlik. olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik.

saymaztıqın

-göz yumduğun açmaz gözü. (saymazdığın soru çözülməmiş).

saymıyan

-əlindəkin saymıyan, göydəkini alanmaz.

sayna

sayı. şə'n. - onun sayına dəğmə.

saynamaq

saynımaq. təşəkgür edmək.

saynasız

sayınsız. şə'nsiz.

saynaz

< saymaz . (# sayağ: hesab kitab bilən. hesab kitablı olan. bey bazarlı) .

saynımaq

saynamaq. təşəkgür edmək.

sayov

<> şadov (ingilis) kölgə.

saypa

öğləti. fəxri. iftixari nərsə.

saypalamaq

sıvamaq. sıvlamaq. sılamaq. (sıv!. sıva!. sıla!) (özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin
kağazla qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq. gəcləmək) laymanlamaq. boyamaq.
(boya, lay, incə qatla) nərsə üzərin örtüksəmək, qaplamaq. -təməldən dağıq yapın
sıvayıb, sırıtladılar bizə.
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1. sapyamaq. sapmaq. caymaq. 1. sapyamaq. sapmaq. savılamaq. sayılamaq.
savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq. caymaq. olduğu amaca
tutuşmamaq. 1. saypatmaq. öğlənmək. fəxr edmək. iftixar edmək. 1.
saypatmaq. gözə soxmaq. - mal davarın (dövlətin) saypamaq.

saypatmaq

saypamaq. 1. öğlənmək. fəxr edmək. iftixar edmək. 1. gözə soxmaq. - mal
davarın (dövlətin) saypamaq.

saypıvermək

salpıvermək. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. yana

doğru gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından
arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır) .

sayra

sağra. səğrə. səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü. götlə bud

bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi.
-sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) (sayrac: sayırğac.
bülbül) .
sayrac

1. bülbül. -sayrac olsan öz bağında, it olursan öz süründə. 1. sayrac. sayırğac.
bülbül . -sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) .

sayraçı

sağraçı. ötücü.

sayraq

1. sağraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik.
xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı. 1. sayrağ. sayrağı. sayruc.
sağraş. sağrac. sağruc. ötücü. avazəxan. nəğməçi. 1. sayrağ. sayrağı. sayruc.
sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi.

gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan,
söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac). 1. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş.
sağrac. sağruc. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. sayrağ. sayrağı. sayruc.
sağraş. sağrac. sağruc. fizul.

sayraqı

sayrağı. sayrağ. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. 1. ötücü. avazəxan. nəğməçi.

1. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz
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düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq.
(vərrac). 1. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. fizul.

sayram

sayığ. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yala. yələ. sala. sadə.
bayığ. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. bəsit.

sayramaq

1. { < say. dayaz. seyrək}. səzrəmək . sayırlaşmaq. seyrəlmək. savrılmaq.
dayazlaşmaq 1. sağramaq. səyrəmək. səyrəmək. 1. ötmək. oxumaq. avaz,
nəğmə söyləmək. 1. çox danışmaq. 1. səfehləmək. - daha bu savlamaq olmadı,
sayramaq oldu: səfehləmək oldu. (savlamaq: məsəl çəkmək). 1. sayğamaq.

səyrəmək. səğrəmək. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. savramaq.
sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq,
söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.
- sayramadı umaq quşum: ötmədi baxt quşum.

sayramaq

sayılamaq. səğrəmək. saçılamaq. 1. bir tutama, sözə, qərara gələmək.

duraqsamaq. -nə satılayıb durursun, sözüvü söyləi ver. 1. sayağlamaq.
savralamaq. sapalamaq. səfehləmək. 1. sözün çaşıb açıq anlatamamaq. (sözün
çaşdırıb, uzaldıb, istədiyini açıq anlatmamaq, açığ, aydın deməkdən burunmaq). 1.
sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. sayıqlamaq.

salıqlamaq. samıqlamaq. samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. özündə
olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib genə sayırlayacağ. 1. savralamaq. (deyinmək.
mırıldamaq) bir sözü sıx sıx yeniləmək. -bir sözü on kərə səğirtmə. 1. bir yazıyı

güclüklə oxumaq, seçmək, tanılamaq. -gözlüksüz yaxcı görənmirəm gözüm
sayırdır.

sayrı

1 < sayız < sayır < sağız. sırkav. kəsəl. xəsdə. çalığ. sağsız. naxoş. - sağız
sapırdısı: kəsəlin sayıqlası. 1. səyri. sava. sova. savayı. savrı. alahı. ayrı. başqa.
sayirə. saerə. qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı
qulluq?!. 1. düşgün. kəsil. çökəl. məriz.
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saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda,
eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış.

səyahət. gərdiş.
sayrılmaq

saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək. salyanmaq. bayralmaq.

çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.
sayrın

yumşaq sərin, səngin, dəngin hava. (mö'tədil) .

sayrışmaq

səyrişmək. sayışmaq. göz vuruşmaq. göz qapağı atmaq.

sayruc

sayrağ. sayrağı. sağraş. sağrac. sağruc. 1. ötücü. avazəxan. nəğməçi. 1. dilli.

sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü.
ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac). 1.
səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. fizul.
saysalış

didik. titik. tetik. umur. diqqət.

saysana

1. hesab kitab. durac orac. ölçübiç. qıyrat. qıyrac. qıyran. 1. hesab kitab. tükandan saysana yapılan satul, miz: kürsü. qursu. qoltuğ. peşxan. gişə.

saysanalı

hesab kitablı. durac oraclı. ölçübiçli. qıyratlı. qıyraclı. qıyranlı.

saysanlı

-bir topluğda adı yayılmış, saysanlı olan: sayılı. yayılı. - sizin oğluz yayılı yalançıdır.
- sayılı qaramat: sayılı fırtına: adlım, məşhur qıyıq, bəla. - bu ölkənin sayılı yayılı
kişilərindən.

saysayaq

saysayağ. sıysıyağ. sürsinc. durduruğ. türtürük. burburuğ. bürbürük. sir sifət.

saysıq

saysığ. səkə. (səçə) sıva. ayıq. açığgöz. - bu gecə yolun gözləyib səkə yatdım. saysığ kişi. - saysığ yağdayda: ayığ durumda.

saysınlar

-bilirsen, bir söz de! seni örnək saysınlar, bilmeyiren sus, seni adam sansınlar.

saysız

1. sansız. -sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən,
bəs bəllidir yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız).
(dolayıbən: dönük verərək. dövr vuraraq) . 1. (sınırlı. qısıtlı). bolarğan. bol bol. sıx

sıx. sulumlu. bərəkətli. tovarğan. toğarğan. doğarğan. {# kovarğan (moğol)
seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik.
endər. az tapılan, bulunan, görünən. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük)
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dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir halda. nadirən. ziyq}. 1. hörmətsiz. 1. sayız.

sanısız. saylaqsız. hesabsız. - sanısız gəzək: çox dəfələr. 1. sanasız. sanağı
yox. hesabsız.
-biriz min olsun, mininiz saysız. (alqış). (deyim).

saysov

1. göründüyü kimi olmayan. - bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay, çıxıntısı
çoral (güc). 1. ikiüzlü. 1. sərab.

saysöqər

saysökər. 1. sınığsalxaq. 1. incikli. narahat.

saysu

dayaz.

sayta

sayda. sadə. sərdə. törək. yörək. bəsit.

- bu sayda: bu barədə.
-o sayda: o barədə. - o sayda ilgilənməyib, bilgilənmədim: maraxlanmayıb
tanışmadım.

saytaq

saytağ. sağday. sayaq. sıyaq. pakdamən.

saytal

1. sağtal. saltal. sattal. iğid. güclü. qoçağ. qorxmaz. - saltal kişilər. 1. sağtal.
sanğal. santal. ustal. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağnalı.

sağınalı. ağıllı. düşüncəli. 1. sağtal. sayseşmə. seçmə. 1. sıytal. siytəl. saya.
say. sap. saf. sürgək. sürgəl. düz. yapır. yapın. yasır. hamar.
saytalamaq

saydalamaq. çandalamaq. çəndələmək. dənələmək. gilələmək. - üzüm
saxımların saydala.

saytalanmaq

saydalanmaq. törəklənmək. yörəklənmək. sadələnmək. sərdələnmək.

bəsitlənmək.
saytalantırmaq saydalandırmaq . törəkləndirmək. yörəkləndirmək. sadələndirmək.
bəsitləndirmək.
saytalaşmaq

saydalaşmaq. törəkləşmək. yörəkləşmək. sadələşmək. sərdələtmək.

bəsitləşmək.
saytalatmaq

saydalatmaq. törəklətmək. yörəklətmək. sadələtmək. sərdələtmək. bəsitlətmək.

saytalıq

saydalıq. törəklik. yörəklik. sadəlik. sərdəlik. bəsitlik.
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saydam. susov. şəffaf.
-gözün saydam örtüyü: sızgək. süzgək. sürgək.

saytar

saydar. saylar. minnətdar. məmnun.

saytatın

saydatin. sərdətin. sadədil. ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf.

saytatınliq

saydadınlik. saydatinlik. sərdəlik. sadədillik. ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik,

saplıq, saflıq.
saytıc

saydıc. sağdıc. sağılı. sayılı. sarılı. ilgili. mərbut. ayid. mənsub. mütəəlliq.

saytıq

sayıq. sağıq. sağtıq. sürtük. sürtünmüş. sürtülüb arın sayınmış.

saytırmaq

saydırmaq. sanatmaq.

sayu

sayı. hərbiri. hərkəs.

sayun

sağun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). soğun. soyun. sıyın. sığın. 1.

səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1. sərin.
dingin. tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun.
asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ). 1. durğun. hərəkətsiz. 1. durğun.
(mandqar).
sayut

sağut. sıyıt. sığıt. soğut. soyut. {sağun. sayun. soğun. soyun. sıyın. sığın. 1.
səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1. sərin. dingin.
tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun. asudə. sakin.
toxdayın. (asayişli. ). 1. durğun. hərəkətsiz. 1. durğun. (mandqar)}.

sayuzlamaq

sayızlamaq. sayazlamaq. seyizləmək. dayazlamaq.

sayva

teyxa. xalis. (# salva: qarışıq. daluq. dalıq. məxlut) .

sayvaq

sayvağ. sayağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qıvır zıvır. qıvır savır.

qatıq. qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.
sayvan

1. seyhan. kövşadlıq. savınlıq. savıni. sərinlik. açıqlıq. düz, açıq yer. alan.
meydan. 1. savran. küsük. küsküf. qısqıf. kölgəlik. ışıq, lampa sayavanı,
savranı, sipəri. abajur. 1. sığvan. seyvan. sayban. açıqlıqda kölgəlik yer.
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korqay. günlük. barnaq. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş.
künəc.
sayvan

qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə,
parça). 1. sarıç. saraç. saçağ. bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya

(pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq. 1. gün, yağış, qardan qorunma üçün
bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə. saçağlıq. kölgəlik.
saz

işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz. sıxqa. > sikkə. sikgə . o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
-saz saz. dizə dizə. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə. sərə sərə.
dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola
nola.

saz

şeş. ( < saç. sanç). 1. qamış. 1. qarğı. neyzə. dirgən. dirən.

sazaq

sazağ. 1. sızağ. cana süzən, işləyən nərsə. (sərin, soyuğ, ağrı) 1. saçağ. küləkli,

sancan soyuq.
-güclü, quru, sazağ yel: silyan ( < silmək. sırmaq. sıvırmaq) .

sazamaq

yasamaq.

sazı

1. sarı. 1. qamışdan yapılmış.

sazıq

1. sarıq. sarı boya. 1. qamışdan yapılmış.

sazılamaq

sazıramaq. sazırlamaq. hazırlamaq. yazımaq. yazılamaq. yazırmaq. yazırlamaq.
yasımaq. yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq. düzəltmək. sırlamaq. (süzəltmək).

sazıman

sazman < sarman. sarıman (sərmən: bir yerə toplayan) təşgilat.

sazır

yazır. hazır. yasır. sırıq.

sazıramaq

sazılamaq. sazırlamaq. hazırlamaq. yazımaq. yazılamaq. yazırmaq. yazırlamaq.
yasımaq. yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq. düzəltmək. sırlamaq. (süzəltmək).

sazırlamaq

sazılamaq. sazıramaq. hazırlamaq. yazımaq. yazılamaq. yazırmaq. yazırlamaq.
yasımaq. yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq. düzəltmək. sırlamaq. (süzəltmək).

sazqan

sazğan. tazğan. sezğan. sızğan. süzğan. yügrük. ütük. iti. çapığ.

sazqılamaq

düzmək. düzümək. daraqlamaq. nəzmə, intizama qoymaq.
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sazqılanmaq

düzülmək. darağlanmaq. daratlanmaq. nəzmə, intizama qoluylmaq.

sazqılaşmaq

düzülüşmək. darağlaşmaq. daranışmaq. nəzmə, intizama qoyuluşmaq.

sazlamaq

sazlamaq. yaslamaq. bir amacla nərsəni yoğurub yumuşatmaq, yola qoymaq.

hazırlamaq.
sazman

sazıman < sarman. sarıman (sərmən: bir yerə toplayan) təşgilat.

sazov

qamış tellərindən əğrilmiş, tovlanmış sicim (möhkəm) ip.

se

(+sa. +se) .

seç

seçi. seçə. 1. saçı. dalqı. tanqı. fərq. təfavut. 1. rütbə. məqam. 1. yey. imtiyaz.

təfəvvüq. təmayüz. bərtəri. tərcih. rüchan. 1. təşxis. 1. təfkik.
-quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.
seçə

1. səçə < saçay. saçat. səccadə. üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq,
uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik saçqı, yayqı. 1. seç. seçi. saçı. dalqı.
tanqı. fərq. təfavut. 1. seç. seçi. rütbə. məqam. 1. seç. seçi. yey. imtiyaz.
təfəvvüq. təmayüz. bərtəri. tərcih. rüchan. 1. seç. seçi. təşxis. 1. seç. seçi.
təfkik.

seçəqən

seçəğən. seçəyən. 1. dalqan. dalıqan. soruq. soruğ. məqul. məntiqli. ağıllı.

fərqində olan. 1. seçici. seçən. anlayan. başa düşən. dalqan. dalıqan.
tanlayan. tanayan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.
seçəqic

seçəgic. arıtlaqıc. çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc.

savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc.
(sərələmək (fars)}. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

seçən

1. saçan. saçıcı. seçici. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən. dalqan.
dalıqan. fərq edən. ayıran. görən. 1. seçici. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici.
saylavçı. seçmən. (# saçıcı: saçan. dağıdan) . 1. seçici. seçmən. ayran. ayıran.
1. seçici. təşxis verən. tanıyan. rəsmiyyət verən. 1. seçici. tanatan. tanayan.
tanıyan. təsdiq edən. 1. seçici. anlayan. başa düşən. dalqan. dalıqan.
tanlayan. tanayan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan. 1. seçici.
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tapan. çıxaran. aşgarladan. 1. seçici. sivitən. sivirtən. sayırdan. fərq, təmayüz
qoyan. 1. seçici. dadan. çəşikçi. çəkşiçi. çaşnıçı. baxavul. 1. seçici. mülahizə
kar.
seçənəq

seçənək. 1 < saçınaq. altenaniv. çarə. 1. seçim. sevim. pəsənd. bəğəniş.

qozinə. (qozineş) saylav. seçmə. seçiş. tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi. 1.
sevim. seçmə tanğı, həqqi. opsiyon. tərcih. bəğəniş. əğim, meyil göstərmə. 1.
doğal ayıqlanma. tənazöi bəqa'. seleksiyon. selekşın. 1. şəqq. çaqq.
bölümlərdən, ehtimallardan, yörtələrdən, imkanlardan hər biri.
seçənəqeiz

seçənəkeiz < saçınaqsız. altenanivsiz. çarəsiz.

seçənəqeizliq

seçənəkeizlik < saçınaqsızlıq. altenanivsizlik. təpirsizlik. çarəsizlik.

seçənəqli

seçənəkli < saçınaqlı. altenanivli. təpirli. çarəli.

seçənin

-unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). (alqış elə:
alqıla. qəbulla. öv. sev) .

seçənməz

-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını
yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

seçər

-keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.

seçərəq

seçərək. saçımca. seçməcə.

seçərq

-seçərək alınan nərsə: seçməcə. seçmə. seşməcə. ürək istəyən. seçilə bilən nərsə. bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma).

seçərlər

-dönüklər ölümdən qaçarkən dönüklüyü seçərlər.

seçəyən

seçəğən. seçəğən. 1. seçici. seçən. anlayan. başa düşən. dalqan. dalıqan.

tanlayan. tanayan. bilgəyən. fərq edən. qavrayan. 1. soruq. soruğ. məqul.
məntiqli. ağıllı. fərqində olan.
seçi

1. saçı. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). dalqılı. dalqışlı. tanalı.
fərq. fərqli. 1. ədəb. tərbiyət. 1. seçgi. ovləviyyət. rüchan. tərcih. məziyyət. 1.
seçgi. təbi'z. 1. seç. seçə. saçı. dalqı. tanqı. fərq. təfavut. 1. seç. seçə. rütbə.

məqam. 1. seç. seçə. yey. imtiyaz. təfəvvüq. təmayüz. bərtəri. tərcih. rüchan.
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1. seç. seçə. təşxis. 1. seç. seçə. təfkik. 1. saçı. təpgi. təpgü. ayrım. dalqı. fərq.
-bu ikisin tutuşdursaz, aralarında olan gizli təpgiləri görəsiz.

seçib

-seçib çəkitmək, çəkdələmək: saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq.
soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq.
təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq)
yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. çigit, xarman savalamaq.

seçicən

alim. arif.

seçici

seçən. 1. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici. saylavçı. seçmən. (# saçıcı: saçan.
dağıdan) 1. seçmən. ayran. ayıran. 1. təşxis verən. tanıyan. rəsmiyyət verən. 1.

tanatan. tanayan. tanıyan. təsdiq edən. 1. anlayan. başa düşən. dalqan.
dalıqan. tanlayan. tanayan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.
1. tapan. çıxaran. aşgarladan. 1. sivitən. sivirtən. sayırdan. fərq, təmayüz
qoyan. 1. dadan. çəşikçi. çəkşiçi. çaşnıçı. baxavul. 1. mülahizə kar. 1. saçıcı.
saçan. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən. dalqan. dalıqan. fərq edən.

ayıran. görən.
seçiq

seçik. 1. açıq. 1. duru. şəffaf. sırac. parlaq. zülal. 1. apaçıq. bəsbəlli. sərih.

vazeh. hüveyda. mə'lum. məşhud. məri'. mübəyyən. 1. saf. arı. 1. sürpük.
mucaz. yasal. 1. süprük. daşnaq. mübərra. 1. süprük. daşnaq. maaf. (# aşnaq:
məşmul. müttəhim). 1. sevgili. mə'şuq. 1. nəzif. 1. əfif. 1. tahir. 1. ağdı. ağar.

pak. mə'sum. 1. şərt şürtsüz. 1. incə. nəzif. - seçik söz. 1. sezik. sayıq. sanığ.
görüş. görgü. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir. 1. kimlik. sicill. 1. saçıq. açıq.
qolaylıqla seçiləbilən. 1. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). bəlirli.
açıq. durut. dürt. dürüt. aşkar. (mütəməyyiz. mütəfərriq. mücəzza. cüda. məfruz.
münfək. mutarikə. infisal. firqət) 1. sayıq. umruq. umurlu. diqqətli. 1. tapıt. tapıl.

tapılı. qutsu. qutsı. müqəddəs. mütəbərrək.
seçiqliq

seçiklik. qutsuluq. qutsılıq. tapıtlıq. tapıltıq. tapılıq. müqəddəslik.

mütəbərrəklik.
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seçlə. 1. karnamə. 1. tapı. mədrək. sənəd. vəsiqə. 1. sicill. kimlik. 1. bələdçik.

im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça. - yol üzəri seçil ağacları yel
yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.

seçilə

-seçilə bilən nərsə: seçməcə. seçmə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. ürək istəyən. bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma).

seçiləbilən

-qolaylıqla seçiləbilən: saçıq. seçik. açıq.

seçili

1. iyi xuylu. xuylu. əxlaqlı. ədəbli. 1. sayıl. saylı. tərbiyətli. müəddəb.

seçilqən

seçilgən. sezilgən. görüngən. sayılqan.

seçilliş

tanlanış. tanğlanış. saylanış. (intixabat).

seçilmək

1. sezilmək. sayılmaq. görünmək. - birbirindən seçilmir. - o bu günlər çox tutqun
sayrılır: görünür. - seyrək, açıq göy üzündə bulutlar seçilməyə başladı. - dağ başında
bir ağac siçilirdi. 1. alınmaq. qanılmaq. sanqılmaq. tanqınmaq. dərk olunmaq.

ləms, hiss olunmaq. 1. atalmaq. görvələnmək. mənsub, tə'yin olunmaq. 1.
saçılmaq. tanamaq. danamaq. dan atmaq. səhər olmaq. ışıqlanmaq.
yağtılanmaq. sayqallanmaq.
seçilməmək

çıxmamaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. ələnmək. atılmaq.
atqınmaq. rədd, mərdud olmaq. geri bıraxılmaq. eleminə edmək. -bütün
tələbələri töküldü.

seçilmiş

1. saçılmış. seçgin. 1. saçılmış. seçilmişdən sonra arda qalan. 1. saçıqın.
seçgin. seçmə. ayrılmış. dalqıc. mümtaz. quzidə. 1. tanqut. büt. sənəm.
bərquzidə.
-sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan: sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevgil. seçgil.
səlgin. səlcin.

-bir iş üçün seçilmiş sınağlı çəpə, quruh: tutğaq. tutaq.
-ayrılıb seçilmiş nərsə: təmiz < tərmiz < təriz (dəriz < dərmək) pak.
-yollar ayrılmış, seçimə gec qaldıq.
seçilmiştən

-seçilmişdən sonra arda qalan: saçılmış. seçilmiş.
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1. ixtiyar. - öz seçimizə qalıb. - seçim sizdədir. - onu öz seçiminə bıraxma. 1.
seçənək. sevim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş) saylav. seçmə. seçiş.
tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi.

seçimlərtə

-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə).

seçimli

ixtiyari.

seçimliq

seçimlik. saçımlıq. tanığlıq. intixabi.

seçimsiz

ixtiyarsız. bila ixtiyar.

seçin

seçgin. tanğın. tanığın. 1. müntəxəb. 1. ərşəd. mafovq. 1. müşəxxəs. 1.

mühüm. 1. ali rütbə. cənab. həzrət. ekselan. 1. mümtaz. şəhir. mütəmayiz.
bərcəsdə. 1. tutqun. müsəmməm. 1. yeğgin. bəğimli. zövqli. zovqulu. 1.
anlağlı. qanacağlı. huşlu.
seçinitmək

təpgitmək ( < təpmək: itmək). ayrılatmaq. ayrı seçgilik edmək. dalqıtmaq.
tanqıtmaq. fərq editmək, qoymaq. -təpgitmədən hammısın bir gözdə görür.

seçinmək

1. tutunulmaq. təsmim tutmaq. 1. yeğləmək. üst tutmaq. bəğənmək. istisinmək.
istəsinmək. yeyləmək. yeğləmək. tərcih edmək. ərcəhiyyət, ovləviyyət vermək.
- bu donların seçimi (çeşiti) çox olduğundan seçinmdə güclük çəkdim. 1. ədəb,

tərbiyət götürmək.
seçintən

-seçindən arda qalan atılmalı nərsələr: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.
tullantı.

seçirmək

ayırmaq. açırmaq. - ağ qaranı seçirəmədi.

seçiş

1. ayıqlanma. ayıqlanış. ayqış. seleksiyon 1. seçmə. seçənək. seçim. sevim.
pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş) saylav. tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi.

seçit

saçıt. çeşit. səciyyə. yaradılış. qılıq. karakter. xuy.

seçitmək

1. açıtmaq. əritmək. əritləmək > irdələmək. təcziyə, təhlil edmək. 1. gözünü
açdırmaq. aydınlatmaq. andırmaq. qandırmaq. anlatmaq. 1. arındırmaq.
silgitmək. təbrəə edmək.
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seçitsiz

saçıtsız. çeşitsiz. səciyyəsiz. karaktersiz. xuysuz. qılıqsız .

seçq

səkitmək. sakıtmaq. silkətmək. saylatmaq. paksazlıq edmək.

seçqərmək

seçgərmək. sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. səlgirmək. səlcərmək. sevgisin,

seçginin, səlgirin ayırmaq .
seçqi

seçgi. 1. seçmə. tanğın. gülçin. güldəsdə. dərləmə. müntəxəbat. 1. seçi.

ovləviyyət. rüchan. tərcih. məziyyət. 1. seçi. təbi'z.
seçqil

seçgil. 1. sevgil. səlgin. səlcin. sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevilmiş,

seçilmiş, səlginmiş olan. 1. səkil. səkkil. səqqəl. ən yaxşı. - səkil tikələrin seçin
satdılar.

seçqiliq

-ayrı seçgilik edmək: təpgitmək ( < təpmək: itmək). ayrılatmaq. dalqıtmaq.
tanqıtmaq. seçinitmək. fərq editmək, qoymaq. -təpgitmədən hammısın bir gözdə
görür.

seçqilmək

seçgilmək. sevgilmək. sevgərmək. seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək. sevgisin,

seçginin, səlgirin ayırmaq .
seçqin

seçgin. 1. seçin. tanğın. tanığın. müntəxəb. 1. seçin. tanğın. tanığın. ərşəd.

mafovq. 1. seçin. tanğın. tanığın. müşəxxəs. 1. seçin. tanğın. tanığın. mühüm.
1. seçin. tanğın. tanığın. ali rütbə. cənab. həzrət. ekselan. 1. seçin. tanğın.
tanığın. mümtaz. şəhir. mütəmayiz. bərcəsdə. 1. seçin. tanğın. tanığın. tutqun.

müsəmməm. 1. seçin. tanğın. tanığın. yeğgin. bəğimli. zövqli. zovqulu. 1.
seçin. tanğın. tanığın. anlağlı. qanacağlı. huşlu. 1. təkin. quzidə . -təkin kişi
sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin kişi: təkcə kişiki). 1. saçıqın. seçmə.

seçilmiş. ayrılmış. dalqıc. mümtaz. quzidə. 1. saçılmış. seçilmiş. 1. saya >
sərə. ən iyi. taza. 1. saya. (quzidə) mümtaz. 1. yasız. sayqıdəğər. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. əriş. ərin. möhtərəm. 1. dartlı. dərtli.
dəritli. mümtaz.
-el içində seçgin, güclü, bilgin kişi: saltan. başdağ. padşah. sultan.
-bir yerdə özəl, seçgin yer: səki. səkə. səkgi. törə.
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-sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq: sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək.
seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək.

seçqinləşmək

seçginləşmək. sayqıdəğər. yasızlaşmaq. hörmət qazanmaq.

seçqirəmək

seçgirəmək. səlgirəmək. səlcirəmək. ayırd edmək. fərq edmək. bəllətmək.

təşxis vermək. - onun kim olduğun səlcirəmədim.
seçlə

seçil. 1. karnamə. 1. tapı. mədrək. sənəd. vəsiqə. 1. sicill. kimlik. 1. bələdçik.

im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça. - yol üzəri seçil ağacları yel
yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.

seçluq

sevcuq. selcuq. səlcuq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin. sevilmiş, seçilmiş,
səlginmiş olan.

seçmə

1. seçiş. seçənək. seçim. sevim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş) saylav.
tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi. 1. seçgi. tanğın. gülçin. güldəsdə. dərləmə.
müntəxəbat. 1. seçməcə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. ürək istəyən. seçilə
bilən nərsə. - bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma) . 1.
saçıqın. seçgin. seçilmiş. ayrılmış. dalqıc. mümtaz. quzidə. 1. saçma. səçmə.
seşmə. qırma. qurşun çeşiti. 1. saçma. səçmə. seşmə. qırma. tullantı. seçindən

arda qalan atılmalı nərsələr. 1. saçma. səçmə. seşmə. qırma. yanacaq kimi
işlənə bilən xırım xırdavat.
-seçmə tanğı, həqqi: seçənək. sevim. opsiyon. tərcih. bəğəniş. əğim, meyil göstərmə.

seçməcə

1. seçmə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. ürək istəyən. seçilə bilən nərsə. - bu
bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma) 1. saçımca. seçərək.

seçməci

seşməci. çətin bəğənən.

seçmək

1. sayalamaq> sərələmək. iyilətmək. tanlamaq. yeniləmək. tazalamaq. 1.
çekmək. (# geçmək). 1. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. atamaq. görvələtmək.
mənsub edmək. 1. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. almaq. qanmaq. sanğmaq.
dərk edmək. ləms, hiss edmək. dərk, mulahizə, muşahidə təmyiz edmək. 1.
tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. təşxis vermək. 1. saçımaq. tanqamaq.
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tanlamaq. tanılamaq. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq. görmək.
qolay bəğənməmək. 1. saçmaq. saçımaq. səçimək. açmaq. açımaq. çözmək.
çözümək. qutarmaq. - onun əlayağından ipi səç. 1. savtamaq. sovtamaq.
ayırmaq. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. 1. saylamaq. sayalamaq. salvamaq.
salçamaq. saçalamaq. ayırmaq. tanılamaq. yanlamaq. yana qoymaq. 1.
tutmaq. -gözəllər içrə tutdum səni.
-sınayıb, yaxcısın axtarıb seçmək:sınalamaq. -çox sınalayan nə korun aldı, nə
keçəlin.
-sıyıp seçmək: sevib seçmək.

-hər gələni dos tutma, diş tutanı tez utma.
-ikisidən birin tut.
-bir yazıyı güclüklə oxumaq, seçmək, tanılamaq: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək.
saçılamaq. -gözlüksüz yaxcı görənmirəm gözüm sayırdır.

seçmən

1. saçman. saçıcı. seçici. saçan. seçən. tanığan. intixab edən. dalqan. dalıqan.
fərq edən. ayıran. görən. 1. seçici. seçən. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici.
saylavçı. (# saçıcı: saçan. dağıdan) 1. seçici. seçən. ayran. ayıran.

seçsən

-keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.

seçtil

saçtıl. çeştil. səciyyəli. karakterli. xuylu. yaradılışlı. qılıqlı.

seçtiyinte

-əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol). bacardığın tanırsan,
seçdiyivə güvən qıl.

seçtiyivə

- bacardığın tanırsan, seçdiyivə güvən qıl. (əlindən gələni, bacarığıvı bilsən
seçdiyinde qeyim ol).

sefit

{(sefid (fars) < süvpi}. süytgi. süypi. sütgi.

sehin

1. sağan. saxan. sağana. saxsı, enli ağızlı qab. süt sağmağa, qurud əzəməyə
yarar qab. tağar. mətirət. 1. sınağ. sinək. sənək. səhəng. çanağ. qab. 1 <
sağan. (süt sağmağa yararlı) ağzı gen, dərin kasa. 1. sehing. səhəng. sağır.

sağrınğ. gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab. 1. sığın.
sınğıq. qab.
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sehing. sehin. səhəng. sağır. sağrınğ. gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen,

hər çeşit qab.
seiz

sez. tutuğçu. tutğuc. kəfil. zamin. qərant. tə'minat verən. iltizamçı. mütəəhhid.

isponsor. hami.
seq

1. sex < sıx. sığ {1. bölüm. qismət. otaq. - üç sıxlı ev. 1. şö'bə. - ana sıxdan ayrılan
kiçik sıxlar. 1. dal. səğə. şaxə. sap. rişdə. 1. pətək. dayirə. apartman. 1. qısım. hovzə.
1. bölük. nahiyə. məhəllə. 1. bağ. bağa. çiğ. fəsl. movsim. - hər sıx üç aydan oluşur}.

1. sek. som. öz. teyxa. xalis. saya. sadə. qatqısız. - som araq.
seqəntəri

(sekəndəri (fars) < səkiniş səğiş. səkiş. büdrüş. tökzüş. süytüş. səhv. xəta.
ləğziş.

seqinmək

sekinmək. səkinmək. səkirmək. səkənmək. səkələnmək. diksinmək. şeşinmək.

sesinmək. şaşınmaq. şaşrınmaq. təəccüblənmək. qəribinə gəlmək. qeyri adi
görünmək.
seqoncitə

sekoncidə. səkəncidə < sıxınmış .

seqt

sekt. sıxt. sıxıt.

seqtör

sektör. ( < sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə.

elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. belt. bölək. bilok. bağral. orçın toyran (toğran) özəl
yer, durum. band. zon. rejyon.
sel

1 < savul. sovul. qabarmış su axını. toran. çoğan. tufan. fırtına. 1. seyl < çal.

coşqun. su basqını. 1. səl. sal. seləv. seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. ağır axın.
- seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması. 1. sill. əriş.
-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev
-sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd: silən. selən.
büküt.
-sel suyu: sırnax. sıvax. sırvax. toprağlı, bulanıq daşqın su.
-çıxıb, süzüb sel kimi axmaq: savruğmaq. - göz yaşı savruğdi. - ürək yanar, yaşı
gözdən savruğar.
-dərə daşın sel alsın, ocaq başın sağ olsun. (daşın: dışın)
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- sel gətirmiş odun: salıntı ağac. - salıntı salqı: verilmiş sorağ, xəbər.
-qutsuz quyuya girsə sel basar.
-sel daşıqını basmış yer: selloy. selloyı. - selloy əkini güclü olur.
-sel tutan, sel axan yer, dərə: selavat. selağat. selaşat.
-sel tutan, sel axan yer, dərə: selavat. selağat. selaşat.
-dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım.
sıldırım. kəsmən. seldırım.

selab

< çalğaq.

selaqat

selağat. selavat. selaşat. sel tutan, sel axan yer, dərə.

selaşat

selavat. selağat. sel tutan, sel axan yer, dərə.

selavat

selağat. selaşat. sel tutan, sel axan yer, dərə.

selcuq

səlcuq. sevcuq. seçluq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin. sevilmiş, seçilmiş,
səlginmiş olan.

selen

səs. sav. salqı. sorağ. xəbər. bilgi.

seləq

seləğ. seləv. sələv. sələğ. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın. - seləv yaş: göz
yaşının sel kimi axması.

seləmək

sığlamaq. sığqamaq. sağqamaq. göz yaşın sağarcasına tökmək.

selən

1. sələn. sərən. sürən. açıq. fərah. 1. silən. büküt. sel önləmək üçün əkilən
bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd.

seləv

seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının
sel kimi axması.

seli

səli. çəli. yük arabası. taksıbar.

selin

-selin açdığı dərə, yarğan: selgəf. selyar. selyan.
-selin açdığı yatağ, oyuq: selqın. selqon.
-selin süpürüb gətirdiyi nərsələr: silinti. sıyıntı.
-selin gətirdiyi, saldığı nərsə: salındı. selindi.

selinti

selindi. salındı. selin gətirdiyi, saldığı nərsə.

selqəf

selgəf. selyar. selyan. selin açdığı dərə, yarğan.
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selqın

selqon. selin açdığı yatağ, oyuq.

selqon

selqın. selin açdığı yatağ, oyuq.

sellə

-sellə yellə gətirilən süpürüntülər: sürtük.

selləmə

- selləmə sollama: boluna suvarma.

sellənmək

selvənmək. səllənmək. selvənmək. sallanmaq. salvanmaq. ağırca, guruna

axınmaq.
selloy

selloyı. sel daşıqını basmış yer. - selloy əkini güclü olur.

selloyı

selloy. sel daşıqını basmış yer. - selloy əkini güclü olur.

seltırım

seldırım. sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. dərədən təpədən aşıb, yol

üstü götürən ağır coşqun, sel.
selvənmək

sellənmək. selvənmək. səllənmək. sallanmaq. salvanmaq. ağırca, guruna

axınmaq.
selyan

selyar. selgəf. selin açdığı dərə, yarğan.

selyar

selyan. selgəf. selin açdığı dərə, yarğan.

seni

-bilirsen, bir söz de! seni örnək saysınlar, bilmeyiren sus, seni adam sansınlar.

-bilirsen, bir söz de! seni örnək saysınlar, bilmeyiren sus, seni adam sansınlar.
sepah

sepah (fars) < sipah < subəy. qoşun kişisi.

separ

separ (fars). sepor (fars) < səpər. sərpər. savar. sovar. suvar. verən.

sepas

{sipas (fars) sepas (fars)} < sığaş. sıyğaş. sıypaş. sıvazlama. sıyvazlama. oxşama.
oyxşama.

sepaya

üçtül. üştül.

sepəri

-sepəri edmək (fars): < savırqatmaq. savırqamaq.

sepor

sepor (fars) separ (fars) < səpər. sərpər. savar. sovar. suvar. verən.

seportə

sepordə(fars) (sovruq. savrıq) (tapşın) .

serçə

quşğac. (? > qoncaşğ).
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1. sıra. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. salqa. burlaq. birlək. dizi. nərsədən bir
dövrə. (məcmuə'. rədə. rədif. səf) . 1. sıra. soğuc. sovuc. ( < savmaq). novbət.
növbət. -sogic verdiş: gələc, növbəti bərnamə.

serqin

{sergin (fars)} < sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin < sıyırmaq. siyirmək.

seruş

{(> seruş (fars)} < sürüş. sürüc.

sesi

1 < çaşı. bir düzə görə əğri duran. 1. bir yanı əğri nərsə.

sesici

şeşic. şaşırtıcı. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic. səkcət. səkib.
səkəli. diksindirici. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib.
qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

sesiqmək

sesikmək. sasımaq. sasıqmaq. sasrıqmaq. sarsıqmaq. qoxuşmaq. iygişmək.

iğgişmək.
sesinmək

səsinmək. sısınmaq. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək.
sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana

əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

seşliq

seşlik. salcığ. silcik. silgi. silək. saçlığ. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. (silcə: siləc.
siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım.

qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı
ver əllərimi quylayım.

seşmə

< saçma. saçqı ( < saçmaq). 1. yabba. pehinlə saman qarışığından oluşan
yanacaq, yaxılacq. 1. saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ.
salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin.
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siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır.
söpük. fəzlə.
seşmə

1. saçma. sil. dışqı. 1. saçma. səçmə. seçmə. qırma. qurşun çeşiti. 1. saçma.
səçmə. seçmə. qırma. tullantı. seçindən arda qalan atılmalı nərsələr. 1. saçma.
səçmə. seçmə. qırma. yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat. 1. saçma.

söggə. sökə. poxpüsür.
seşməcə

seçməcə. seçmə. seçərək alınan nərsə. ürək istəyən. seçilə bilən nərsə. - bu
bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma) .

seşməci

seçməci. çətin bəğənən.

seşməliq

seşməlik. saçmalıq. silik. dışqılıq.

seşmir

saçsinir. şahdamar.

seti

-bir nəsənin bütünü, tamı, seti: dönəm. əl. -bir dönəm paltar. -bir dönəm boşqaq: bir
əl, dəs, set boşqaq. -iki dönəm yemək: iki əl, pors yemək.

sev

1. alqış elə. alqıla. qəbulla. öv. -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin.
(qıvancla: sevinclə). 1. səv. süy. söy. sür. meyl. işrah.
-sevə bilsən sev gözəlcəsinə, yorub acıdan, qırıb tökən sevgidən düşdüm.

sevcə

sevic. sevda. sevət. sevcət. sevəc. yenğ. yenğiş.

sevcət

sevda. sevət. sevcə. sevəc. sevic. yenğ. yenğiş.

sevciq

sevcik. səvcik. suvcığ. süvcüğ. sövcük. söycük. sucuğ. dadlı. şirin. duzlu.

sarqan. sarqal. ləzzətli.
sevcit

səvcit. söycüt. süycüt. sövcüt. süycüt. sarqın. aşiq mə'şuq. - sarqınsı
dolananlar.

sevcuq

seçluq. selcuq. səlcuq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin. sevilmiş, seçilmiş,
səlginmiş olan.

sevə

-sevə bilsən sev gözəlcəsinə, yorub acıdan, qırıb tökən sevgidən düşdüm.

-sevə sevə: sıysıy. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. sərişlə. yenğişik. qana qana.
yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.
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-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.

-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.
sevəcəqlərim

-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili
məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

sevəcən

soruq. soruğ. soğulan. sövlən. gəvrək. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. lətif. mühibb.
mulayim.
-açıldı qəfəs, girdi içəri, nisgilli biri sevəcən biri.

sevəqən

sevəgən. sevən. sevgili. süyüşgəp. sügüşgəp. süvüşgəp. söyüşgəp. sevüşgəp.

sevələ

səvələ. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş.

sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. (- oynuyub
gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış.

coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik.
sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət.
xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
sevəmək

1. {sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. ( < sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək,
sevmək, sevəmək'' anlamın artırır} . - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq:
susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. istəmək. sivmək. sevmək. sımaq. sıymaq.

sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq
1. sevmək. sevimək. söymək. söyümək. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq.
sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək.
sevən

1. sevəgən. sevgili. süyüşgəp. sügüşgəp. süvüşgəp. söyüşgəp. sevüşgəp. 1.
sıycı. aşiq. şiftə.
-qonaq sevən:sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. qonağçıl. mehmandust.
-sovğat, töhvə sevən: sıysak. sıyçı.
-dildə sevən çox olar, işə gəlsən yox olar.
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
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-yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib:
inanıb) .

sevəni

-sevgi edər kor sevəni.

sevənin

-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.

sevənlər

-enginlərin dərinligin sevənlər, dənizlərin dalqınlığın öyərlər. (engin: uqyanus).

sevənlərin

-sevməyənlərnə dusdaq, sevənlərin bulamazlar.

sevənləriz

-çıldırası sevənləriz, dəli qibi atanlar.

sevəntə

-sevəndə ölür, seviləndə, yetərki aşqla yaşa aşqla öl!.

sevər

sıyır. tamada. tərəfdar. yançı. aşiq. pərəstəndə.
-söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: (söğüt sulunğa, qatınğ
qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

sevərəm

-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-yeralma soğan badımcan, səni sevərəm doyuncan.

sevərqəmək

sevərgəmək. soyurqama. bağışlamaq. iltaf edmək.

sevərliq

sevərlik. söygü. sevgi. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq.

sıyım. eşq. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət.
sevəsin

sevsin. ülgülük. ülgü kimi seçilən. qibtə yeyilən. - bu yazarın sevsini.

sevəş

sıypaş. sıpaş. sıvaş. sıvazlayış. oxşaş.

sevət

sevda. sevcət. sevcə. sevəc. sevic. yenğ. yenğiş.

sevi

sevik. 1. atığ. atış. coşu. şovq. yaxım. çaxım. əğilim. 1. eşq.

sevib

-sevib seçmək: sıyıp seçmək.

-yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz.
(işənib: inanıb) .
sevic

1. sıynış. sıyış. vəcd. 1. sevəc. sevda. sevət. sevcət. sevcə. yenğ. yenğiş.

seviq

sevik. 1. sevi. atığ. atış. coşu. şovq. yaxım. çaxım. əğilim. 1. sevi. eşq. 1.
sevşik. çəkşik. olumlu. simpatik. səmpatik. 1. saltap. saltay. sevril. savil. sevgil.

soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün.
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süyün. sevin. mə'şuq. məhbub. 1. sivik. çevik. sürnək. sünək. sırnığ. əsnək.
qıvraq.
seviq

sevik. sevinc. seviş. sevit. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş.
söygü. söyüt. 1. eşq. aşq. 1. sevgili. əziz. 1. zovq. zövq. zevq. 1. atığ. atış.

coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum.
səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu.
qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat .
sevil

1. sıyıl. sıylı. sıyca. sıycığ. söyülü. dürdənə. əziz. məhbubə. mə'şuqə. canan.
1. sıyıl. söyməli.

sevilən

sevgili. sevimli. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sayılan. sayılı. saylı.
sayqın. yaraşqan. yaraşay.

sevilənlər

-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.

seviləntə

-sevəndə ölür, seviləndə, yetərki aşqla yaşa aşqla öl!.

sevilmək

1. sevrilmək. savulmaq. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. sevməyə
başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək.
yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona
savuldu. 1. savılmaq. səvilmək. axmaq. burulmaq. qoyşamaq. qayşamaq.

meyillənmək. - iyi qaldı bir yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən könlün ona
savılar. - aydım ona savılma. 1. səyilmək. sıyılmaq. sələnmək. istənmək. 1.

sıyılmaq. pəsənd olmaq. - ərdəm bilən öğlənin: sənətiz ilən öğünün.
sevilməyə

-sevilməyə dəğər olan: söygüli. sevgili.

sevilməyi

-sevilməyi bacaran, sevməyidə bilməli.

sevilməyin

-sevinməyin bilməyən, savdiyini, sevilməyin , üzülməyin nə bilir.

sevilmiş

-sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan: sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevgil. seçgil.
səlgin. səlcin.

seviltiyin

-sevmək bəlki ola bir sözdü, sevildiyin bilənlərə çox sözdü.
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1. seçənək. seçmə tanğı, həqqi. opsiyon. tərcih. bəğəniş. əğim, meyil

göstərmə. 1. seçənək. seçim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş) saylav.
seçmə. seçiş. tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi. 1. sevüm. sövüm. soyğa.
söygə. sevgə. səvgə. eşq. məhəbbət. mehr. 1. sevüm. söygü. sevgi. sövüm.
söyəm. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik. eşq. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın.
məhəbbət.
sevimək

sevmək. sevəmək. söymək. söyümək. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq.

sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək.
sevimli

1. sevgilik. sıyqılıq. sığılıq. dosdallı. 1. söğüt. söyüt. söyümlü. yumşaq, gözəl

qılıqlı, çinəli, xuylu. 1. sevgili. sevilən. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş.
sayılan. sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay. 1. əzöy. elsöy. umsu. umus.
umca. odca. suley. sövey. oğşala. ovşala. duzlu. qırışmal. naz. şirin. -umsu
cocuq özün istədər.
-çox sevimli, əziz olan: siləmə. - iki birbirinə siləmə qoğuşdular.
-kiçik, sevimli, yaxış oyandıran cocuq: quzucuq.

-çox yumuşaq, sevimli, mehriban görmək: yoğaş bulmaq.
-sevimli cocuq: yosamıncıq.
sevimliliq

sevimlilik. süycümlük. şirinlik. yorğuş. yorğuluş. yalğırış. dadğılıq. mehribanlıq.

mulatifət.
sevimsiz

sökür. söküt. itici. çirkin.

sevin

saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun.
söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. mə'şuq. məhbub.

sevinc

1. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş.
söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub
gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış.

coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik.
sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət.
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xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. eşq. aşq. 1. seviş. sevit.
sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. sevgili.

əziz. 1. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş.
söygü. söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş.
sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət.

sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş.
ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan.
nişat . 1. seviş. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz.
1. sulum. suyaq. sövək. səfa. - xoş gəlib, sövək gətirdiz. 1. səviş. seviş. süyüş.
söyünc. xoşallıq. xoşhallıq. 1. səviş. seviş. süyüş. söyünc. eşq. - sevişsiz üz
sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq, sallaq üzlü),
qazan duzluq (həlimlik), eldə dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa. 1. sıynış.

sıyış. vəcd. 1. söyünc. sıyınc. sıtıc. müjdə. nəvid. 1. yoğuşq. sığ. sığa. sıy.
sıya. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət. 1. uçtu. uçut. şad. şən.
-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda
birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).
-sevinc paylaşılır, mutluluq paylaşılamaz, yaratılır
-sevinc üzdə, mutluq içdə olur.

sevincə

-əş dediyin dərdə sevincə ortaq, yaman günündə yartaq.

sevincəq

sevincək. söyüncək. sıyınqac. sıytınqaç.

sevinci

əğləyi. əğləncəsi. - ürək süsü, könül bəzəyi, ürək dişliyi (dincliyi) könül əğləyi
-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda
birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).

sevincintən

sevincindən. sevingəndən.
- sevincindən yerdə göydə duramamaq: qutruşmaq.

sevinclə

qıvancla. -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə).
(alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev) .
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sevinclər

qıvanclar . -unutmağı unutsan, qıvanclar yad gələr.

sevincli

1. səpik. səvik. şən. neşəli. şad. səid. 1. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü.
söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. eşqli. 1. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü.
söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. neşəli. 1. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü.
söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər. 1.

uçtulu. uçutlu. şadlı.
sevinən

-yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib:
inanıb) .

sevinər

-alçaq baxar döğünər, doslar görər sevinər!.

sevinərəq

sevinərək. sığayla. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.

sevinərli

sırırlı. sıyırlı. sürürlü. süyürlü. söyürlü. sevirli. səvirli. sevintirərli . (şadibəxş.
ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

sevinişmək

süyünüşmək. sügünüşmək. süvünüşmək. söyünüşmək. birbirin sevindirmək.

seviniştirmək

sevinişdirmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək.
sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək. söyünüşdürmək. birbirini

sevindirmək.
sevinqəntən

sevingəndən. sevincindən.

sevinqici

sevingici. söyünən. sıyıncı. sıytıcı.

sevinliq

sevinlik. söyünlük. sıyılıq. sıylığ. sıyınlıq. çınlıq. şənlik. şadlığ. tərəbnaki.

sevinmək

1. kovzamaq. güvənmək. qıvanmaq. 1. sevnişmək. sıynışmaq. sıyınmaq.

öğünmək. öğlənmək. xoşallaşmaq. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) 1.
sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. yoğşunmaq. xoşallanmaq. şadlalanmaq.
əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək. 1. söyünmək. sıyınmaq. sıytınmaq. şad
olmaq. öğünmək. öğlənmək. 1. sürənmək. sürünmək. şad, xoşal olmaq.
-çox sevinmək, öğünmək: ürəyi uçmaq. (uçmaq: gedmək).
sevinməyin

-sevinməyin bilməyən, savdiyini, sevilməyin , üzülməyin nə bilir.

sevinrəq

-cocuqları sevinrək çıxardıqları səs: güğül güğül.
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sevindirən. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq.

xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici.
əğləndirici.
sevintirərli

sevirli. səvirli. sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sürürlü. süyürlü. söyürlü. (şadibəxş.
ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

sevintirmək

-birbirin sevindirmək: süyünüşmək. sügünüşmək. süvünüşmək. söyünüşmək.
sevinişmək.

sevintirmək

sevindirmək. 1. yandırmaq. alışdırmaq. - ışığı sevindir. 1. güvəndirmək.

qıvandırmaq. 1. sıyındırmaq. (sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək.
öğünmək. öğlənmək. xoşallaşmaq. şad olmaq). 1. söyündürmək. sıyındırmaq.

sıytıtmaq. şad edmək.
-birbirini sevindirmək: sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyüşdürmək.
söygüşdürmək. söyünüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək.

sevintirmək

sevindirmək. sovmaq. sevitmək. sovratmaq. şad edmək. -incimiş ürəyim
sovmadı bir gün belə. -nə belə sovusun. -sovmağa tezdi hələ. -eşitdi, amma

sovmadı. -sovun: kef edin.
sevir

tapır. tapınır. övür. -dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır.
övür. sevir).
-kimi sevdikcə güvənir, kimi güvəndikcə sevir!.

sevirər

-yayın qatqılansa, qışın sevirər. (qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).

sevirqal

sevirğal. söyürğal. söyüş. sövüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş. ərməğan.

ərməgin.
sevirqal

soyurqal. qoyul. sür. ərməğan. bağış. bəxşiş. verəsi. saç. saçı. ehsan. tiyül.

sevirləmək

sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq.
şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. hörmət, təkrim, ikram edmək.

sevirli

səvirli. sevintirərli . sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sürürlü. süyürlü. söyürlü. (şadibəxş.
ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .
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1. süyüş. söyünc. səviş. sevinc. xoşallıq. xoşhallıq. 1. süyüş. söyünc. səviş.
sevinc. eşq. - sevişsiz üz sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa
(tutuq, burşuq, sallaq üzlü), qazan duzluq (həlimlik), eldə dözünlük (bord barlıq), qalsın
çavın yarınqa. 1. sevinc. sevginc. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş.
sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ.

səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq.
eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik.
yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac.
məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1.
sevinc. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü.
söyüt. eşq. aşq. 1. sevinc. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü.
söyünc. söyüş. söygü. söyüt. sevgili. əziz. 1. sevinc. sevit. sevik. sevgi. sövünc.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. sevinc.
sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt.

atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma.
sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü.
qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat 1. sevinc. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq.
sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. yoğuşq. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. xoş.
şad. kef. dinək. ləzzət.
-erkək üçün mutlu seviş birinci, qadın üçün mutlu seviş sonuncu
-seviş söğüş yasalki yox, yasadır. (yasnı: yasal).
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-seviş ağış, tün gün üzə yürkünər: yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar.

sevişləmək

söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq. 1. ağırlamaq. əzizləmək.

1. soyuşlamaq. kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş davar)
kəsmək.
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sevincli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. 1. eşqli.

1. neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.
sevişmə

- sevişmə, cütləşmə gücü yerində olmaq: quşu ötmək.

sevişmək

1. birbirinə yaxcı görüşmək. 1. sevləşmək. taplaşmaq. tavlaşmaq. 1. səvişmək.
sövüşmək. söyüşmək. süyüşmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək.

əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə güclə,
basaraq girmək, taxılmaq). 1. səvişmək. süyüşmək. söyüşmək. 1. sarışmaq. 1.

səyişmək. sıyışmaq. sələşmək. istəşmək. 1. sıyışmaq. sıymaq. sımaq. sevmək.
eşq vərzidən. maaşiqə edmək. 1. sıyışmaq. sıymaq. sımaq. alışmaq. ısınmaq.
1. yalğançımaq. cütləşmək. eşq edmək.
-sevişmək istəmək: oğura gəlmək. oğra gəlmək. oğur edmək, yapmaq.

seviştə

-sürəndə, sevişdə çalınan incə səsli çalq: sürnə > zırna. (> sorna (fars)}.

seviştirmək

sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək.
sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək. söyünüşdürmək. birbirini

sevindirmək.
sevit

sevinc. seviş. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü.
söyüt. 1. eşq. aşq. 1. sevgili. əziz. 1. zovq. zövq. zevq. 1. atığ. atış. coşu. şovq.

həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef.
şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ.
həyəcan. nişat .
sevitmək

sovmaq. sovratmaq. sevindirmək. şad edmək. -incimiş ürəyim sovmadı bir gün
belə. -nə belə sovusun. -sovmağa tezdi hələ. -eşitdi, amma sovmadı. -sovun:

kef edin.
sevq

sevq edmək. yormaq. yorıtmaq.
-sevq edən: sovq edən. yartıc.
-sevq edmək: sovq edmək. yarıtmaq.

sevqə

sevgə. səvgə. soyğa. söygə. eşq. sevüm. sevim. sövüm. məhəbbət. mehr.
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sevğəl. sövgəl. söyürğal. soyğal. söygəl. sevgəl. səvgəl. sıypa. sıyğa. yaxuluğ,

ehsan edmə.
sevqən

sevgən. sövgən. süygən. süvgən. söygən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü.

sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq.
sevqərmək

sevgərmək. sevgilmək. seçgilmək. seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək. sevgisin,

seçginin, səlgirin ayırmaq .
sevqi

sevgi. 1. düşgünlük. tutqunluq. bağlılıq. (duyqulanım). 1. çəkiş. yenğ. yenğiş.

əğilim. sığış. sıyış. meyl. meyil. 1. şəfəqət. 1. atifə. 1. ələqə. 1. mehr. 1. eşq.
sevda. arzu. istək. 1. sorağ. sorat. tələb. xahiş. rica. 1. rəğbət. 1. dilək. ehtirs.
1. tutqu. tutuş. murad. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sövünc. sövüş. sövüt.
sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. eşq. aşq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik.
sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. sevgili. əziz. 1.
sevinc. seviş. sevit. sevik. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü.
söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sövünc. sövüş. sövüt.
sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür.

surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac.
inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat 1.
söygü. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik.
eşq. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət. 1. söğüt - sevgi suya oxşur, çivi (mıx)
qatığa, daşa oxşur: söğüt suya, qazıq qata 1. vurqu. eşq. -yurd vurqusu: vətən
eşqi.
-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
-cicik girsə qapıdan, sevgi uçar bacadan.
-sevgi degən qıpı yox, dişi degən bığı yox
-sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.
-sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.
-sevgi edər kor sevəni
-sevgi sözə sığınmaz, iş olmasa alınmaz.
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-sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz)
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit)
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-sevgi qanıtılır. (qanıtlamaq: saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabitləmək)
-işsiz sevgi qılınmaz, sevgi ağza sığınmaz
-sevgi dolu: silik. sevquş. sevuş. sövgüş. sövüş. müşfiq.
-sevgi tanımaz yaş
-tanımaz sevgi, yaş
- ata ana körpüdür, sevgi yara çatınca.

-sevgi batağ, yoxluğu qalağ. (qalağ: veyran. xaraba).
-sevgi oyun. -vurulmuş kim, vuran kim, alınmış kim, alan kimdir bəllənməz.
-quş kimi uçub, su kimi axıb, gül kimi solan sevgi. (deyim).
-könül yoksa, ürək sevgi tanımaz. (ürək: ağıl).

-atom bombu dağ yarar, sevgi odu dağlayar.
-sevgi batağ, yoxluğu qalağ. (qalağ: veyran. xaraba).
sevqil

sevgil. 1. seçgil. səlgin. səlcin. sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevilmiş,

seçilmiş, səlginmiş olan. 1. soyğul. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. soyğun.
suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin.
mə'şuq. məhbub.
sevqilə

-sevgilə eşq yaşamdır, ilki sonu aranmaz, aransada bulunmaz.

sevqilər

-sevgilər batar, yoxluğu qalar.

sevqilərin

-sevgilərin varlığının yükü yox, yoxluğunun yükü çox.

sevqili

sevgili. 1. sevilən. sevimli. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sayılan.

sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay. 1. sövgülü. söygülü. süygülü. süygən.
süvgən. söygən. sövgən. sevgən. sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici.

can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. mə'şuq. tutqun. 1. sövgülü. söygülü. süygülü. dosd.
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yar. 1. əziz. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü.
söyünc. söyüş. söygü. söyüt. 1. sona. soyna. söynə. sevnə. 1. seçik. mə'şuq.
1. soğuş. suğuş. su quşu. ördək. 1. söygüli. sevilməyə dəğər olan. 1. sevəgən.
sevən. süyüşgəp. sügüşgəp. süvüşgəp. söyüşgəp. sevüşgəp. 1. uy. əş.
-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən,
bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

sevqiliq

sevgilik. sevimli. sıyqılıq. sığılıq. dosdallı.

sevqilinin

-sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.

sevqilmək

sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək. sevgisin,

seçginin, səlgirin ayırmaq .
sevqim

-ömrüm tükənsə belə, sevgim tükənən deyil.

sevqimi

-bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı. {sıyrıtmaq. səyritmək. səvritmək.
savrıtmaq. sovrutmaq. sovutmaq. soğutmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq}.

sevqin

sevgin. 1. səvgil. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun.

suyğul. suyğun. söygül. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub. 1.
sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. sayılan. sayılı. saylı.

sayqın. yaraşqan. yaraşay.
sevqinc

sevginc. sevinc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş.
sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün.

atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq.
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
sevqinər

-kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər. (kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr).
(qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).

sevqini

-sevgini söyləyişdənsə, göstərişlik yeğ.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

sevqinin

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

sevqiniş

sevginiş. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş.
sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün.

atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq.
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
sevqisi

-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

sevqisin

-sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq: sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək.
seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək.

sevqisizliq

sevgisizlik. soğuçuluq. soyuqluq. küsgünlük. - sevən ara soğuçuluq düşdü.

sevqiş

sevgiş. sevinc. sevginc. seviş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş.
sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün.

atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq.
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
sevqiştirmək

sevgişdirmək. sevişdirmək. sevinişdirmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək.
sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək. söyünüşdürmək. birbirini

sevindirmək.
sevqitə

sevgidə. -sevməyi sevmək kiminə düşdü, sevgidə ilqar boşuna düşdür. (düşdür:
yuxudu. gümandır).

sevqitən

-sevə bilsən sev gözəlcəsinə, yorub acıdan, qırıb tökən sevgidən düşdüm.

-yolsuz yolçu yolda qalar, könəz kişi sevgidən olar.
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sevqitir

-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.

sevqitirsə

-bendən ayrı yol batsın, sevgidirsə, sinə yatsın. (sinə: qəbrə).

sevqiyə

-umma dəğər özgədən, ver dəğəri sevgiyə.

sevqizis

-sevgizis yaşam, parçacıq daşam.

sevquş

sevuş. sövgüş. sövüş. silik. sevgi dolu. müşfiq.

sevləmək

sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq.
oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət,
mehribanlığ, mulayimət edmək.

sevləşmək

sevişmək. taplaşmaq. tavlaşmaq.

sevlüşmək

sevsüşmək. səvsüşmək. səvlüşmək. sövsüşmək. söylüşmək. dadlanmaq.
şirinləşmək. duzlanmaq. ləzzətlənmək.

sevmə

yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə.
sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.

sevmək

1. yaxşı görmək. 1. yalğamaq. alğamaq. ərkələmək. əzizləmək. 1. sıyışmaq.
sıymaq. sımaq. sevişmək. eşq vərzidən. maaşiqə edmək. 1. sıypamaq.
sıpamaq. sıvamaq. sıvazlamaq. oxşamaq. 1. bəğənmək. 1. sevimək. sevəmək.
söymək. söyümək. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. sığamaq. oxşamaq. nazın

çəkmək. 1. {sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. ( < sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək,
sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır} . - susıraq: susağ: su istmə. susama. suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. istəmək. sivmək. sevəmək. sımaq.

sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. - susıramaq: su istmək.
susuzlamaq1. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. istəkmək.
(issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
-sevmək bəlki ola bir sözdü, sevildiyin bilənlərə çox sözdü.
-sevmək ən dəğərli vergi, ən çətin öğrənməyə, ən ağır olan itirməyə.
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-birbirin sevmək, istəmək: sevişmək. səvişmək. sövüşmək. söyüşmək. süyüşmək.
sevişmək. əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə güclə,
basaraq girmək, taxılmaq).
-sevmək, bacarığın doruğu
- sə!: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan:
istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün.
sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq:
istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.
-sevmək öğrəşilir. (başı başına olan yox, nədən yoxsa ölən yox) .

-çox ərkələmək, sevmək, əzizləmək: yalağaylamaq. yalcağaylamaq. alağaylamaq.
alcağaylamaq.

-sevməyi sevmək kiminə düşdü, sevgidə ilqar boşuna düşdür. (düşdür: yuxudu.
gümandır).

sevməqintən

-yorulmasan sevməgindən doymazsan.

sevməli

səməli. sımalı. istəməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). (issəmək:
isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sevməyə

-sevməyə başlamaq: savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək.
əğrilmək. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək.
sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu.

sevməyən

-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.

sevməyəni

-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.

sevməyənlərnə -sevməyənlərnə dusdaq, sevənlərin bulamazlar.
sevməyi

-sevməyi sevmək kiminə düşdü, sevgidə ilqar boşuna düşdür. (düşdür: yuxudu.
gümandır).

sevməyitə

-sevilməyi bacaran, sevməyidə bilməli.

sevməz

-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək
vurmaz.
-yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları. (ötünə: keçmişə).
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sevnə

sona. soyna. söynə. 1. sevgili. 1. gözəl, görklü ördək çeşiti.

sevnişmək

sevinmək. sıynışmaq. sıyınmaq. öğünmək. öğlənmək. xoşallaşmaq. şad
olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) .

sevrəq

sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir.

sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ.
(lətif) mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
sevril

saltap. saltay. sevik. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül.
sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.

sevrilmək

1. səvrilmək. savrulmaq. çəkilmək. axınmaq. (rəvan olmaq). - tünüz günüz ürək
sənə savrulur. 1. sevilmək. savulmaq. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək.

sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək.
yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm
ona savuldu. 1. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. savulmaq. sevilmək. sevrilmək.

sıvılmaq. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək.
yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm
ona savuldu.

sevsəlmək

səvsəlmək. sövsəlmək. söysəlmək. vurulmaq. aşiq olmaq.

sevsəmək

səvsəmək. suvsamaq. susamaq. sövsəmək. söysəmək. istəmək.

sevsən

-hər kimdə var öncəlik, sevsən onu gözdə tut. (öncəlik: bəğəni. tərcih).

sevsənmək

səvsənmək. suvsanmaq. susanmaq. sövsənmək. söysənmək. istənmək.

sevsətmək

səvsətmək. suvsatmaq. susatmaq. sövsətmək. söysətmək. istətmək.

sevsin

sevəsin. ülgülük. ülgü kimi seçilən. qibtə yeyilən. - bu yazarın sevsini.

sevsinirmək

səvsinirmək. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək.
sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək,

yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

sevsinmək

səvsinmək. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinirmək.
sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana

əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

sevsüşmək

sevlüşmək. səvsüşmək. səvlüşmək. sövsüşmək. söylüşmək. dadlanmaq.
şirinləşmək. duzlanmaq. ləzzətlənmək.

sevşiq

sevşik. sevik. çəkşik. olumlu. simpatik. səmpatik.

sevşiqliq

sevşiklik. söyşüklük. süyşüklük. aşığlıq. aşiklik. eşqbazlığ.

sevta

sevda. 1. sevət. sevcət. sevcə. sevəc. sevic. yenğ. yenğiş. 1. sevgi. eşq. arzu.

istək. 1. sovda. satış.
sevtiqcə

-kimi sevdikcə güvənir, kimi güvəndikcə sevir!.

sevtirmək

sevdirmək. 1. söydürmək. sıydırmaq. sıdırtmaq. istətmək. məhbub edmək. 1.

sıyıtmaq. istətmək. əzizlətmək.
sevtirmək

sevdirmək. yascınıtmaq. yaslınıtmaq. sağcınıtmaq. süycütmək. istətmək.

şirinlətmək. -o özün sizə sağcınıtmaq üçün, nə desən elər.
sevtiyintən

-sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.

sevtiyivə

-sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.

sevtiyivi

-sevdiyivi sınama, sınadınsa qınama.

sevuş

sevquş. sövgüş. sövüş. silik. sevgi dolu. müşfiq.
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sevim. 1. sövüm. soyğa. söygə. sevgə. səvgə. eşq. məhəbbət. mehr. 1. söygü.

sevgi. sövüm. söyəm. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik. eşq. mehr. sıyıq.
sıyıt. sıyın. məhəbbət.
sevüşqəp

sevüşgəp. süyüşgəp. sügüşgəp. süvüşgəp. söyüşgəp. sevüşgəp. sevəgən.

sevən. sevgili.
seyəlqə

seyəlgə. səyəlgə. səpəlgə. tuxum səpmə ayqııtı.

seyhan

sayvan. kövşadlıq. savınlıq. savıni. sərinlik. açıqlıq. düz, açıq yer. alan.
meydan.

seyiq

seyik. 1. seyrək. (savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). 1. söyük. söyək. qırılan sümüyün

qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.

seyiq

seyik. seyrək. sayığ. sayram. seyrəm. sıyram. sıyrağ. sərik. yala. yələ. sala.

sadə. bayığ. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. bəsit.
seyiqləmək

seyikləmək. söyükləmək. söyəkləmək.

seyilmək

seyilmək. seyrənmək. seyginmək. yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq.

seyin

səyin. sərin. sərən. səkin. səğin. səngi. sağın. saxın. sakın. saram. aram. asta.

yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya).
seyinqə

(seyingə. sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyləngə. salyanğa). saylağ. saylanğ.
səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa.

gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl,
açıq, böyük alan.
seyinləmək

səyinləmək. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək.
sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək.

aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.
seyinmək

sezinmək. 1. (> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. incədən incəyə, iti

iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara
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sezinmək. 1. > sinmək. özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq. - o geddi, dönən
değil, ardınca seyinmə.

seyirmək

sızğamaq. süzləmək. seyr edmək.

seyqaş

sayxaş. 1. ara açılış. 1. təsgin. aramiş.

seyqaşmaq

seyxaşmaq. 1. sayxaşmaq. təsgin tapmaq. aramiş bulmaq. 1. (gərgin, qızqın
nərsə) qoyquşmaq. sikitləşmək. salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək.

seyqatmaq

seyxatmaq. 1. bir yığvanın dağılışdırmağ. 1. yerləşdirtmək.

seyqəlləyən

siliğləyən. siləvçi. silici. sığallayan. sıylayan. qayşatan.

seyqəşmək

seyğəşmək. seygəşmək. 1. seyrəşmək. səknimək. səynimək. yingimək.
yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək.
dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq.

salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq.
coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. 1. seyrəlmək.

salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək. sərpilmək. ara vermək. dayanmaq. - yağış
sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1. seyxəşmək. seyrəşmək. bir yığvanın

dağılışması. - el toydan seyxəşdi. 1. seyxəşmək. seyrəşmək. sınğamaq.
yerləşmək.
seyqin

seygin. 1. seyran. yavaş yavaş. bala bala. - asda seygin gediş. 1. səygin.

sərgin. usulca. usulcacıq. uysulca. uysulcacıq. uysuluc. uysulcuq. qoysuluc.
qoysulcuq. yavaşca. yavaşcacıq. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb, seygin basıb
getdi: süzüb sakitcə çıxıb getdi.

seyqinmək

seyginmək. 1. seyrənmək. seyilmək. yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq. 1.

salqınmaq. səlginmək. aralanmaq.
seyl

sel < çal. coşqun. su basqını.

seyləq

seyləğ. səyləğ. səylənğ. saylağ. saylanğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə.
seyləngə. salyanğa). 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik.

park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.
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seyriliş. səyriniş. səyləniş. sayrılış. saylınış. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda,
eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış.

səyahət. gərdiş.
seylənqə

(seyləngə. sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. salyanğa). saylağ. saylanğ.
səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa.

gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl,
açıq, böyük alan.
seylənmək

seyrilmək. səyrilmək. səylənmək. sayrılmaq. saylınmaq. salyanmaq. bayralmaq.

çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.
seymək

sıyımaq. siyimək . sezmək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək.

siyəmək. (sıy: siy: ehsas, hiss) ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.

seynləşmək

səyinləşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək.
sərənləşmək. sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. saramlaşmaq.

ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq.
kütəşmək. şitabsızlaşmaq.
seynliq

seynlik. səyinlik. səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq.
sakınlıq. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük.
şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

seyran

seygin. yavaş yavaş. bala bala. - asda seygin gediş.

seyrə

-seyrə səqqəlli: kosa saqqal. soxasəqqəl: soxsəqqəl.

seyrəq

seyrək . 1. (# tıxı. tıx. sıx. qalınca. qoyuca. sıxıt > sift. qəliz. külüft. zəxim). 1. say.

dayaz. 1 < səçrək < saçraq. (saçılı, səpili olan). aralıqlı. 1 < səçrək < saçraq.
(saçılı, səpili olan). nadir. 1. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm.
aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq.
araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda.
nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol
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bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). 1. səğrək. səkrək. kəvrək.

yumşaq. lətif. rəqiq. 1. səprik. dağınaq. 1. sildirən. sil sil. silikləri, pozuntuları
olan. çil çil. çor çor. kor kor. - tuxum pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb. 1. seyik.
(savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). 1. kəvrək. açıq. xoşəxlaq. - belə seyrək atanı kim
sevməz. 1. tənik (> tünük (fars) rəqiq. mütəxəlxəl. 1. seyik. sayığ. sayram.

seyrəm. sıyram. sıyrağ. sərik. yala. yələ. sala. sadə. bayığ. yüz. qolay. sığ. sıx,
tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. bəsit. 1. sovu. sovu. savıq. savı. -sovu
səqqəl. 1. yuxa. yoxa.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.
-seyrək basan: seyrək bacaq: seyrək ayaq: uzun bacağlı, qıçlı. atdım araları çox
aralı olan.
-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək,
açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.
-oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).
-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə:
sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. sırğım al boya: ət rəngi.

-seyrək tikiş: təpcəmək. təvcimək. gəvşək tikiş. kök tikiş.
-ağ biçimində seyrək hörülmüş, incə, kiçik bacaları olan parça: tor. ( < tuğ).
-incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça: torğu. toruğ. ipək. -xanımbəyin
torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. böyükxanımın ipəyi çoxdursada,
ölçmədən biçməz).

seyrəqləmək

seyrəkləmək. sələçənğləmək. sərəcənləmək. sərənəkləmək. sərçinləmək.
seyrənğləmək.

seyrəqlənmək

seyrəklənmək. səçənğləmək. səçənləmək.

seyrəlmək

1. sayırlaşmaq. savrılmaq. sayramaq. { < say. dayaz. seyrək}. səzrəmək .

dayazlaşmaq 1. seygəşmək. salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək. sərpilmək. ara
vermək. dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar.
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sayığ. sayram. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yala. yələ. sala. sadə.
bayığ. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. bəsit.

seyrənqləmək

seyrənğləmək. sələçənğləmək. sərəcənləmək. sərənəkləmək. sərçinləmək.
seyrəkləmək.

seyrənqtəmək

seyrənğdəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrəndəmək. sərindəmək.
sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək,

dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
seyrənmək

seyginmək. seyilmək. yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq.

seyrəntəmək

seyrəndəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. sərindəmək.
sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək,

dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
seyrəşər

- dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa çağlaşar. (sezsə: süzsə).

seyrəşmək

seyğəşmək. 1. səknimək. səynimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək.
sınğımaq. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək.

sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək.
sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün
sinər. - yağış sinmək bilmir. 1. seyxəşmək. bir yığvanın dağılışması. - el toydan
seyxəşdi. 1. seyxəşmək. sınğamaq. yerləşmək.

seyrəştir

seyrəşdir. seyrət!. sızğat!. süzgət!. incət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt:
yüklət) yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.

seyrət!

sızğat!. süzgət!. incət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt: yüklət) seyrəşdir.
yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.

seyriliş

seyləniş. səyriniş. səyləniş. sayrılış. saylınış. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda,
eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış.

səyahət. gərdiş.
seyrilmək

seylənmək. səyrilmək. səylənmək. sayrılmaq. saylınmaq. salyanmaq. bayralmaq.

çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.
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seydəm. seyrək. səğrək. səkrək. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir.

endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox
az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq.
kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx.
sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

seyvan

sığvan. sayvan. sayban. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. barnaq.
kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.

seyzrəşmək

sezrişmək. seyzrişmək. - boyun seyzrişdi. - dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa
çağlaşar.

seyzrişmək

sezrişmək. seyzrəşmək. - boyun seyzrişdi. - dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa
çağlaşar.

sez

1. seiz. tutuğçu. tutğuc. kəfil. zamin. qərant. tə'minat verən. iltizamçı.
mütəəhhid. isponsor. hami. 1. sız. səs. savış. tavış. çavış. çağış. çağız. - heç
kimdən bir sez çıxmadı.

sezərmək

saçarmaq. ışıqlanmaq.

sezi

1. görüş. əqidə. nəzər. 1. sezgi. duyu. hiss. 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu.
sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. tav. tavış. tov. tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1.
sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sınır. əsəb. 1. sezu.
sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. dəryaft. fərasat.

oyqurluq. aqahi. dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı.
sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu.
sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sığış. sıyış. atifə. 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu.
sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. vakoniş. 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı.
sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sağış. sağnış. təsəvvür. 1. ehsas. -bir sezi, ehsas
oyatmayan: dərəksiz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. bəllənməz.
hiss olunmaz.

seziq

sezik. seçik. sayıq. sanığ. görüş. görgü. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir.
- sezik sezikmək, sezinmək: güman gümmək. güman, zənn aparmaq. bir ehtimal,
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fikir qavramaq.
-süzük sezik: təmiz səncidə.

seziqir

sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. sıpqır. sıpıvğan. 1. sıyaz.

siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1.
həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı.
dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı.
atifəli. 1. vakoniş göstərən.
seziqirliq

sezigirlik. sezüvğanlıq. sezivgənlik. sızığırlıq. sızğırlıq. sızıvğanlıq. sıpqırlıq.
sıpıvğanlıq.

seziqlənmək

seziklənmək. sezikmək. sezmək. duymaq. - kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız
dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə sığmaz.

seziqmək

sezikmək. 1. sezmək. seziklənmək. duymaq. - kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız
dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə sığmaz. 1. sezmək. sızıqmaq. sıpıqmaq.

hiss, ehsas edmək. anlamaq. qanmaq. 1. sezmək. sızıqmaq. sıpıqmaq.
qaşınmaq. təhriklənmək. vakonişə göstərmək. əsəbilənmək. 1. sezmək.
sızıqmaq. sıpıqmaq. sağınılmaq. xiyallanmaq, fikrə, təsəvvürə düşmək.
- sezik sezikmək, sezinmək: güman gümmək. güman, zənn aparmaq. bir ehtimal,
fikir qavramaq.

- onun söz arasından çox bilgilər sezikdim: öğrəndim.
seziqtim

sezikdim. öğrəndim. - onun söz arasından çox bilgilər sezikdim: öğrəndim.

seziləmək

sızılamaq. sürmək. sürümək. düzmək. düzümək. düzələmək. doğrulamaq. bir
dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək. həmahəng edmək.

sezilər

- sezilər sezilməz: duyular duyulmaz. anlanır anlanmaz. qanılır qanılmaz. dərk olunur
olunmaz.

sezilərli

sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. 1. gizli, örtülü olmayan. gözə çarpılır.

bəllənir. ehsas olunur durumda. 1. dərəkirli. dərəkli. özənirli. umura, diqqətə
dəğər. 1. anlanılır. qanılır. (qabili e'tina). 1. gözlənilir. sanızlanır. sağnılır.
sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.
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sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. 1. sıyqırlıq.

siygirlik. 1. gizli, örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas
olunurluq. 1. dərəkirlilik. dərəklilik. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik. 1.
anlanılırlıq. qanılırlıq. (qabili e'tinalıq). 1. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik.
həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq.
qabili tə'sir pəzirlik. 1. gözlənilirlik. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik,
olunurluq.
seziləşmək

sızılaşmaq. düzülüşmək. sürülüşmək. düzəlişmək. doğruluşmaq. bir dilək, oy
üzrə aralaşmaq, biraraya gəlmək, kökləşmək. həmahəng olmaq.

sezilir

sezilərli. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. 1. gizli, örtülü olmayan. gözə çarpılır.

bəllənir. ehsas olunur durumda. 1. dərəkirli. dərəkli. özənirli. umura, diqqətə
dəğər. 1. anlanılır. qanılır. (qabili e'tina). 1. gözlənilir. sanızlanır. sağnılır.
sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.
sezilirliq

sezilirlik. sezilərlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. 1. sıyqırlıq.

siygirlik. 1. gizli, örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas
olunurluq. 1. dərəkirlilik. dərəklilik. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik. 1.
anlanılırlıq. qanılırlıq. (qabili e'tinalıq). 1. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik.
həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq.
qabili tə'sir pəzirlik. 1. gözlənilirlik. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik,
olunurluq.
sezilqən

sezilgən. seçilgən. görüngən. sayılqan.

sezilmək

1. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. hiss olunmaq. anlanmaq.
qanılmaq. 1. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. qaşınmaq. acığlanmaq.
acığınmaq. döğəntmək. döğəntmək. təhriklənmək. vakoniş göstərmək.
əsəbilənmək. 1. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. sanılmaq.
sanızlanmaq. xiyallanmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək.
fikr, təsəvvür olmaq. 1. sızılmaq. düzülmək. sürülmək. düzəlmək. doğrulmaq.
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bir dilək, oy üzrə aralanmaq, biraraya gəlmək, köklənmək. həmahəng olmaq.
- sezilər sezilməz: duyular duyulmaz. anlanır anlanmaz. qanılır qanılmaz. dərk olunur
olunmaz. 1. seçilmək. sayılmaq. görünmək. - birbirindən seçilmir. - o bu günlər çox
tutqun sayrılır: görünür. - seyrək, açıq göy üzündə bulutlar seçilməyə başladı. - dağ
başında bir ağac siçilirdi.

sezilməz

sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. sıpqılmaz. 1. bir sezi, ehsas oyatmayan.

dərəksiz. bəllənməz. hiss olunmaz. 1. özənə, umura, diqqətə dəğməz.
dərəksiz. 1. anlanılmaz. qanılmaz. 1. gizli. tutuğ. örtülü. 1. qaşınmaz.
acığlanmaz. acığınmaz. dövənməz. döğənməz. təhrik olunmaz. vakoniş
göstərməz. əsəbilənməz. münfəil. 1. sanızlanmaz. sağnılmaz. sağınılmaz.
xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.
-sızılmazdan sezilməz: süzülməzdən, arınmazdan qanılmaz.
- sezilər sezilməz: duyular duyulmaz. anlanır anlanmaz. qanılır qanılmaz. dərk olunur
olunmaz.

sezini

-bir sezini, ehsası oyatmaq: sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək.
sıpqıtmaq. hiss etdirmək. anlatmaq. qandırmaq.

sezinmək

1. sezginmək. sızınmaq. sızqınmaq. sıpqınmaq. hiss etdirinmək. anlatınmaq.
qandırılmaq. 1. sezginmək. sızınmaq. sızqınmaq. sıpqınmaq. qaşındırılmaq.
acığladırılmaq. acığıtınmaq. dövətinmək. döğətinmək. təhriklətinmək. vakonişə
güclətilmək. əsəbiləndirilmək. 1. sezginmək. sızınmaq. sızqınmaq. sıpqınmaq.
sanızdırılmaq. sağındırılmaq. xiyallandırılmaq. fikrə, təsəvvürə salınılmaq. 1.
seyinmək. (> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. incədən incəyə, iti iti

gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək.
1. seyinmək. > sinmək. özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq. - o geddi, dönən
değil, ardınca seyinmə. 1. sezdirmək. sezdinmək. alqınmaq. aldırmaq.

həssasiyyət göstərmək. 1. süzünmək. altdan altdan baxmaq.
- sezik sezikmək, sezinmək: güman gümmək. güman, zənn aparmaq. bir ehtimal,
fikir qavramaq.
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1. sızırmaq. nərsəni süzgəcləyib gözdən keçirtmək. - yol sızrıldı: yol tamam
buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı. 1. sozlamaq. süzləmək. süzürmək. göz

gəzdirmək, göz salmaq. bir qarab qoymaq. nəzər salmaq. bərəndaz edmək. öncə sozlayıb sonra girdi.

sezisiz

sezgisiz. sızısız. sızqısız. sıpqısız. ehsassız. sağınmaz. sanağmaz. düşünməz.

nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.
seziş

1. sezgi. sezmə. oyqal. oyulqama. oyulqaş. oylaş. alqılama. alqı. 1. sezi. sezu.
sezgi. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. tav. tavış. tov. tovuş. duyuş.

hiss. ehsas. 1. sezi. sezu. sezgi. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sınır.
əsəb. 1. sezi. sezu. sezgi. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. dəryaft.
fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. sezi. sezu. sezgi. sızı. sızu.
sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sezi. sezu. sezgi. sızı.
sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sığış. sıyış. atifə. 1. sezi. sezu. sezgi. sızı.
sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. vakoniş. 1. sezi. sezu. sezgi. sızı. sızu.
sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sağış. sağnış. təsəvvür.

sezitmək

sezdirmək. sezgitmək. sızıtmaq. sızqıtmək. sıpqıtmaq. 1. (bir sezini, ehsası
oyatmaq) hiss etdirmək. anlatmaq. qandırmaq. 1. qaşındırmaq. acığlatmaq.

acığıtmaq. döğətmək. döğətmək. təhriklətmək. vakonişə gücləmək.
əsəbilətmək. 1. sanızdırtmaq. sağnışdırmaq. xiyala, fikrə, təsəvvürə saldırmaq.
sezivqən

sezivgən. sezigir. sezüvğan. sızığır. sızğır. sızıvğan. sıpqır. sıpıvğan. 1. sıyaz.

siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1.
həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı.
dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı.
atifəli. 1. vakoniş göstərən.
sezivqənliq

sezivgənlik. sezigirlik. sezüvğanlıq. sızığırlıq. sızğırlıq. sızıvğanlıq. sıpqırlıq.
sıpıvğanlıq.

sezqan

sezğan. sazğan. tazğan. sızğan. süzğan. yügrük. ütük. iti. çapığ.
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sezgi. 1. seziş. sezmə. oyqal. oyulqama. oyulqaş. oylaş. alqılama. alqı. 1.

tandağ. tandığ. tanlığ. 1. san savın. san sovun. 1. altıncı hiss. 1. həds. 1.
işraq. (tələmmüs) yekit. şuur. 1. oxuş. oxşaş. yaruş. yağuş. 1. idrak. dərk.
fəhm. qavram. 1. dəryaft. ehsas. 1. oyqurluq. aqahi1. təşxis. 1. sezi. duyu.
hiss. 1. sezi. sezu. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. tav. tavış.
tov. tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sezi. sezu. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı.
sıpqu. sıpqış. sınır. əsəb. 1. sezi. sezu. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu.
sıpqış. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. sezi. sezu.
seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sezi.
sezu. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sığış. sıyış. atifə. 1. sezi.
sezu. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. vakoniş. 1. sezi. sezu.
seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sağış. sağnış. təsəvvür.

sezqilir

sezgilir. sezilərli. sezilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. 1. gizli, örtülü olmayan. gözə

çarpılır. bəllənir. ehsas olunur durumda. 1. dərəkirli. dərəkli. özənirli. umura,
diqqətə dəğər. 1. anlanılır. qanılır. (qabili e'tina). 1. gözlənilir. sanızlanır.
sağnılır. sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.
sezqilirliq

sezgilirlik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. 1.

sıyqırlıq. siygirlik. 1. gizli, örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas
olunurluq. 1. dərəkirlilik. dərəklilik. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik. 1.
anlanılırlıq. qanılırlıq. (qabili e'tinalıq). 1. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik.
həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq.
qabili tə'sir pəzirlik. 1. gözlənilirlik. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik,
olunurluq.
sezqilmək

sezgilmək. sezilmək. sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. 1. hiss olunmaq.

anlanmaq. qanılmaq. 1. qaşınmaq. acığlanmaq. acığınmaq. döğəntmək.
döğəntmək. təhriklənmək. vakoniş göstərmək. əsəbilənmək. 1. sanılmaq.
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sanızlanmaq. xiyallanmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək.
fikr, təsəvvür olmaq.
sezqilməz

sezgilməz. sezilməz. sızılmaz. sızqılmaz. sıpqılmaz. 1. bir sezi, ehsas

oyatmayan. dərəksiz. bəllənməz. hiss olunmaz. 1. özənə, umura, diqqətə
dəğməz. dərəksiz. 1. anlanılmaz. qanılmaz. 1. gizli. tutuğ. örtülü. 1. qaşınmaz.
acığlanmaz. acığınmaz. dövənməz. döğənməz. təhrik olunmaz. vakoniş
göstərməz. əsəbilənməz. münfəil. 1. sanızlanmaz. sağnılmaz. sağınılmaz.
xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.
sezqinmək

sezginmək. sezinmək. sızınmaq. sızqınmaq. sıpqınmaq. 1. hiss etdirinmək.

anlatınmaq. qandırılmaq. 1. qaşındırılmaq. acığladırılmaq. acığıtınmaq.
dövətinmək. döğətinmək. təhriklətinmək. vakonişə güclətilmək.
əsəbiləndirilmək. 1. sanızdırılmaq. sağındırılmaq. xiyallandırılmaq. fikrə,
təsəvvürə salınılmaq.
sezqisiz

sezgisiz. sezisiz. sızısız. sızqısız. sıpqısız. ehsassız. sağınmaz. sanağmaz.

düşünməz. nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.
sezqitmək

sezgitmək. sezdirmək. sezitmək. sızıtmaq. sızqıtmək. sıpqıtmaq. 1. (bir sezini,
ehsası oyatmaq) hiss etdirmək. anlatmaq. qandırmaq. 1. qaşındırmaq.

acığlatmaq. acığıtmaq. döğətmək. döğətmək. təhriklətmək. vakonişə
gücləmək. əsəbilətmək. 1. sanızdırtmaq. sağnışdırmaq. xiyala, fikrə, təsəvvürə
saldırmaq.
sezmə

sezgi. seziş. oyqal. oyulqama. oyulqaş. oylaş. alqılama. alqı.

sezmək

1. sezikmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. hiss, ehsas edmək. anlamaq. qanmaq. 1.
sezikmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. qaşınmaq. təhriklənmək. vakonişə göstərmək.

əsəbilənmək. 1. sezikmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. sağınılmaq. xiyallanmaq, fikrə,
təsəvvürə düşmək. 1 < sinzmək. qanmaq. anlamaq. - belə sinziməzin birinə
raslamamaşdım hələ. 1 < süzmək. axmaq. 1. süzmək. gözdən keçirmək. altdan

altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq1. sezikmək.
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seziklənmək. duymaq. - kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz,
əl dəğməz, könlə sığmaz. 1. sıyımaq. siyimək . seymək. sımaq. sıymaq. sıyamaq.

sıramaq. simək. siymək. siyəmək. (sıy: siy: ehsas, hiss) ehsas, hiss edmək. bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.
- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.

sezrişmək

seyzrişmək. seyzrəşmək. - boyun seyzrişdi. - dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa
çağlaşar.

sezsə

- dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa çağlaşar. (sezsə: süzsə).

seztim

sezdim. duydum. hiss etdim.

seztinmək

sezdinmək. sezdirmək. sezinmək. alqınmaq. aldırmaq. həssasiyyət göstərmək.

seztirmək

sezdirmək. 1. sezdinmək. sezinmək. alqınmaq. aldırmaq. həssasiyyət

göstərmək. 1. sezitmək. sezgitmək. sızıtmaq. sızqıtmək. sıpqıtmaq. (bir sezini,
ehsası oyatmaq) hiss etdirmək. anlatmaq. qandırmaq. 1. sezitmək. sezgitmək.
sızıtmaq. sızqıtmək. sıpqıtmaq. qaşındırmaq. acığlatmaq. acığıtmaq.

döğətmək. döğətmək. təhriklətmək. vakonişə gücləmək. əsəbilətmək. 1.
sezitmək. sezgitmək. sızıtmaq. sızqıtmək. sıpqıtmaq. sanızdırtmaq.

sağnışdırmaq. xiyala, fikrə, təsəvvürə saldırmaq.
sezu

sezi. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. 1. tav. tavış. tov.

tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sınır. əsəb. 1. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi.
dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sığış. sıyış. atifə. 1. vakoniş. 1.
sağış. sağnış. təsəvvür.
sezüvqan

sezüvğan. sezigir. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. sıpqır. sıpıvğan. 1. sıyaz.

siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1.
həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı.
dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı.
atifəli. 1. vakoniş göstərən.
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sezüvğanlıq. sezigirlik. sezivgənlik. sızığırlıq. sızğırlıq. sızıvğanlıq. sıpqırlıq.
sıpıvğanlıq.

sezyəmək

anlamaq. bilmək. dərk edmək. mültəfit olmaq.

sə

sə!. sı!: istə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq.
sıylamaq. sevmək).

səbər

səpər. səmər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə.

bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
səbət

çəpət. 1. sələ. çələ. incə şüvlərdən, zuğlardan hörülərək toxunan qab. 1.

hörüklü sini, tabağ. 1. çevrədən ayrılmış yer. səhnə. 1. sərbət. bir konuya bağlı
alan, meydan. 1. sərbət. dövərək. dövrək. devərək. devrək. çövərək. çövrək.
çevərək. çevrək. quşaq. şərayit. mühit. 1. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək.
( < sap: tel. çubuğ) incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik
səpik, aralıqlı qalan qab. savın. sağın. - kiçik səbət: sələ. səlpə 1. salba. səlbə.
sələ. sala. kirtil. kitril. zənbil. 1. səvəl. sələ. ( < savmaq). sağıc. savdıc. inc
dallardan hörülmüş qab. 1. savan. saxın ( < saxlamaq). 1. savat. savıt. savdıc.
səğdic. səğədic. ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab. iri ilməkli, baca

baca toxunmuş qab, torba. 1. savdıc. sağdıc.
-çubuqdan toxunmuş yekə səbət, sələ: küvə. küfə.
-içik səvəd, səbəd: sələ < səvələ. səvərə.
-səbət toxumaq: savdıclamaq. səbətləmək.
-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.

səbətçi

savatçı. savıtçı.

səbətə

-səbətə qoymaq: savdıclamaq. səbətləmək.

səbətləmək

savdıclamaq. 1. səbətə qoymaq. 1. səbət toxumaq.

səboq

(səbok (fars)}. sapıq. savıq. incə, yumşaq, yüngül olan.
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səmrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər.

bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
səbrəmək

səmrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. 1. bəhərləmək. bərələmək.

barlamaq. barqalmaq. sonuclanmaq. bitlənmək. berimlənmək. verimlənmək.
verəmlənmək. çarpınmaq. ürün, hasıl, nəticə, məhsul. fayda, kar, mənfəət
vermək. 1. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək.
bəsizlənmək. şişmanlamaq. kökəlmək. köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.

səbrənmək

səmrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək. bəsizlənmək. səmrəmək.
səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. şişmanlamaq. kökəlmək.

köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.
səbt

çapt. salıt.

səbus

1 < çapus. kəpək ( < çəpək). 1 < savus. savrulduqan arda qalan aval, axal,
oğal, oğuntu. kəpək. kəvək (moğol) xəvəh (moğol) kəvəl. 1. xırda. riz. rizə. kəpək mıncıq. 1. döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı.

1. qoğaq. başda oluşan dəri oğuntusu. 1. səbus (fars). səbusə (fars) < sap.
səbusə

səbusə (fars) səbus (fars) < sap.

səbüq

səbük. (səbok (fars)}. sapıq. savıq. incə, yumşaq, yüngül olan.

səbzə

gürtək. gurtax. göytək. göylağ. göylük. gögrü. yaşıllıq. gövəri. göğəri. göyərən.
göğərən. gövərən.

səçə

1. saça. şəfəq. 1. saça. ışıq. - saça düşmək: dan atmaq. 1. seçə < saçay. saçat.
səccadə. üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan,
sərilən kiçik saçqı, yayqı. 1. saşa. ( < saçımaq) sərə. səkə. səmə. səpə. sələ.
səfə. səvə. sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. 1. sərçə.
çıpcığ. səğirçə. (> səriçə (fars)}. durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca.

quş. 1. sərçə. çıpcığ. ( < saçramaq. sıçramaq. saçamaq. sıçamaq. çəçəmək.
çəçrəmək). 1 < ''çıp çıp, civ civ, cük cük'' səsindəndə alına bilir.
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səçəl

səçər. saçağ. kökdən asılan qolcıqlar, pülcüklər.

səçələmək

saçalamaq. səpələmək. dağıtmaq. tökmək.

səçələnmək

saçılmaq. saçılanmaq.

səçəlmək

saçalmaq. səpəlmək. dağılmaq. tökülmək.

səçənqləmək

səçənğləmək. səçənləmək. seyrəklənmək.

səçənləmək

səçənğləmək. seyrəklənmək.

səçər

səçəl. saçağ. kökdən asılan qolcıqlar, pülcüklər.

səçərəmək

səçrəmək. sıçramaq. sıçaramaq. səpilən nərsədən doğan səpinti.

səçiq

səçik. saçıq. açıq. çözük. qutuq. yuçut. sərbəst. azad. bağsız olan hərnə.

səçilmək

1. saçılmaq. açılmaq. çözülmək. 1. saçılmaq. açılmaq. çözülmək. qutulmaq.
yuçunmaq. yuçğınmaq. sərbəsinmək. sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından
ipi səç. 1. saçılmaq. seçilmək. 1. saçılmaq. dalqınmaq. fərq edilmək. ayırd

edilmək. görünmək. 1. saçılmaq. səçilmək.
səçimək

saçmaq. saçımaq. səçmək. açmaq. açımaq. çözmək. çözümək. qutarmaq. onun əlayağından ipi səç.

səçir

saçır. səxi. əliaçıq.

səçiş

saçış. 1. tutuş. 1. dartış. peşşaş. pişkeş. 1. ehsan.

səçmə

saçma. seçmə. seşmə. qırma. 1. qurşun çeşiti. 1. tullantı. seçindən arda qalan

atılmalı nərsələr. 1. yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat.
səçrəq

səçrək > seyrək < saçraq. (saçılı, səpili olan). 1. aralıqlı. 1. nadir.

səçrəmək

səçərəmək. sıçramaq. sıçaramaq. səpilən nərsədən doğan səpinti.

səçtə

səcdə. söçdə. süçdə. köçdə. ( < çökmək) namazda yerə köçmə durumu.

səf

-səf qıran: sökmən.

səfeh

1 < sapağ. savağ. çapaq. 1. salsıq. samsıq. sərsik. axmaq. - diri salsıq: sırtsərsik.
çin səfeh 1. sanaz. ağılsız. başsız. 1. sapal. 1. savağ. savdal. savsalağ. sava.

savana. abdal. 1. sayağ. papax. 1. sayığ. yala. yələ. sala. sadə. bön.
-çin səfeh: diri salsıq. sırtsərsik. salsıq. samsıq. sərsik. səfeh. axmaq.
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səfehləmə

saturlama. stğalama. stağlama.

səfehləmək

1. sayramaq. - daha bu savlamaq olmadı, sayramaq oldu: səfehləmək oldu.

(savlamaq: məsəl çəkmək). 1. sağınmaq. sayınmaq. sayğırmaq. həzyan
söyləmək. 1. saltalamaq. saçmalamaq. 1. salsıqlama. sərsikləmə. 1.
sandıramaq. sayığlamaq. səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. yavalamaq.
həzyan söyləmək. 1. sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq.
sərsəmləmək. avmağlamaq. axmağlamaq. 1. səvsələmək. 1. sayağlamaq.
savralamaq. sapalamaq. sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.
səfehləşmək

sapınlaşmaq.

səfehliq

səfehlik < sapağlıq. sapallıq. 1. sarsamlıq. sərsəmlik. savsağ. avmağlıq.

axmağlıq.
-səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı
başsız, usqan usqıt, ağıllı ağılsız bilməz, amma əksiklik hər kişinin işi değil).

səfə

1. səfhə. səhvə. səyə. yəyə. sərə. kağız üzü. &. -üzərinə filmi salınan səfə, yer:
saran. sarna. (göstəri üçün çevrələnmiş, kadrılanmış yer. bir olayın keçdiyi yer) . 1.

səhfə. sarı. səri. 1. səvə. sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. saşa. səçə ( <
saçımaq) sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. 1. səhvə.

səfə. səyə. yəyə. sərə. kağız üzü.
səhənq

səhəng. 1. sınağ. sinək. sənək. sehin. çanağ. qab. 1. güdül. qulpsız gürüm. 1.

sehin. sehing. sağır. sağrınğ. gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit
qab.
səhər

irtə. -irtə yasda, urta toyda yeyər. (urta: gecin. axşam). (səhər yasda yiyər, axşam
toyda).

səhfə

səfə. sarı. səri.

səhil

səyil. səğil. az. bir az. qısa. - səyil olsada görər. - qoy səyil keçsin sonra ged. səhəl öncə geddilər. - səyil sonra gəl. - səyil dinləndim.

səhiv

səhv < səkiv. səkrəmə. səkirmə. kırıxma. karıxma. qırıxma. atlama. yanılma.
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-artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman vermək: sürüş siyiş. sürüş
siliş. alayiş palayiş.

səhv

səhiv < səkiv. səkrəmə. səkirmə. kırıxma. karıxma. qırıxma. atlama. yanılma.

səhvə

səfə. səfhə. səyə. yəyə. sərə. kağız üzü.

səhvət

səvgət. savğat. səpə. çapa. səmə. (çəpələk. səmələk. avara) səvsəx. savsax.

axmaq. gic.
səxt

səxt (fars). # soft (ingiliz).

səq

sək. səkə. 1. bir yerin çevrəsinə sınır kimi çəkilən enli taxda. 1. səxsə. atları

edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən enli
taxdaların hər biri. 1. sərə. sər. sır. əninə uzanan nərsə. 1. sərə. sər. sır.
mərhələ. 1. sərə. sər. sır. pillə. - üç səkə basac: üç pilləli nərdüvan.
səqcət

səkcət. səkib. səkəli. diksindirici. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic.

şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq.
əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.
səqə

1. səkə. (səçə) sıva. saysığ. ayıq. açığgöz. - bu gecə yolun gözləyib səkə yatdım.
- saysığ kişi. - saysığ yağdayda: ayığ durumda. 1. səkə. çəkə. çəggə. təkgə. təkə.

1. səkə. tək. qırağ. yan. (münzəvi). - səkə yer: qırağ yer. 1. səkə. sək. sərə. sər.
sır. əninə uzanan nərsə. 1. səkə. sək. sərə. sər. sır. mərhələ. 1. səkə. sək. sərə.
sər. sır. pillə. - üç səkə basac: üç pilləli nərdüvan. 1. səkə. səki. səkgi. sökə.

söykə. bənayin. (sökə, bənayin daşı) qolun (situn) daşı. 1. səkə. səki. səkgi.
nimkət. 1. səkə. səki. səkgi. səhnə kürsü. 1. səkə. səki. səkgi. məqərr. 1. səki.
səkgi. məqam. 1. səki. səkgi. törə. bir yerdə özəl, seçgin yer. 1. səkə. sək. bir

yerin çevrəsinə sınır kimi çəkilən enli taxda. 1. səkə. sək. səxsə. atları edişə,
törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən enli
taxdaların hər biri. 1. səğə. savağ. sapağ. sağaq. sıvğın. sırğın. sıvqa < sürgə.
1. səğə. şaxə. sıx. sığ. dal. sap. rişdə. 1. səkə. səyək. sələk. sılağ. sıyaq. istək.
(issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq.
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sevmək). 1. səkə. sərə. səmə. səpə. sələ. səfə. səvə. saşa. səçə ( < saçımaq)

sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. 1. səkə. sürcü.
sürücü. xəta. -dil sürcü. -əl sürcü. -duyu sürcü. -sanı sürcü. 1. səğə. öcük. ösük.
budağ. sürcə. sürc. sorca. sorc. surca. surc. yürcə. yürc. 1. səğə. şaxə. şaxa.
dərim. darım. qol. 1. səkə. səki. tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə.
ərcə. ərdə. bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan.
- səkə səkə: səpə səpə. sapa sapa. saça saça. tuta tuta.
-sıx səğə: sırşax. sırbudağ. sırsıx. sıxsıx. sığsox. (sox: səğə). çox qol budağlı.
- səkə səkə: səpə səpə. sapa sapa. saça saça. tuta tuta.
-bət bət: bənd bənd, düğüm düğüm olan budağ, səğə, nərsə: səksəvil.
-lobyə səğəsi kimi çox üzük, incə, düz səğə, çubuğ: sırçığ.
-səkə səkə: saqqa. səkgə. taqqa. dikgə. düggə. daşlana daşlana. - səkgə danışma. çox diggə düggə uşağdı.
-quru sür, çöp, çıpıq, dal, səğə: qurudal. qurdal.

səqəqər

səkəgər. səkrəgər. saxtakar. atlatan. dolandıran. mütəqəllib.

səqəl

səkəl. səkil. çanqıl. daş parçası, qırıntısı. - səkil döşəmə. - daşların arasın səkillə
doldur.

səqələmək

səkələmək. ləkələmək. çəkələmək. saçıramaq. sıçıramaq.

səqələnmək

1. səğələnmək. sürcənmək. 1. səkələnmək. səkinmək. səkirmək. səkənmək.
sekinmək. diksinmək. şeşinmək. sesinmək. şaşınmaq. şaşrınmaq.

təəccüblənmək. qəribinə, əcəbinə gəlmək. qeyri adi görünmək.
səqələri

səkələri. nərdələri. -qırac (nərdüvan) səkələri, nərdələri: saçtağ. satağ.

səqələrintən

-ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab: iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab,
torbasavat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.

səqələtmək

səkələtmək. səkətləmək. səktələtmək. ( < səkmək: atılmaq) yana atmaq. yetgisin
(tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. alı qoymaq. işdən salmaq. fələc,

məfluc edmək.
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səkəli. səkcət. səkib. diksindirici. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic.

şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq.
əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.
-uzun qonçalı, səğəli başmağ: sapaş. sapac. sapat.

səqəlqə

səğəlğə. saçalqa. tuxum səpən qayağ, maşın.

səqəncitə

səkəncidə. sekoncidə < sıxınmış .

səqənin

-bir budağ, səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri: səksə. bənd.

səqənmək

səkənmək. səkinmək. səkirmək. səkələnmək. sekinmək. diksinmək. şeşinmək.

sesinmək. şaşınmaq. şaşrınmaq. təəccüblənmək. qəribinə, əcəbinə gəlmək.
qeyri adi görünmək.
səqəsi

-lobyə səğəsi kimi çox üzük, incə, düz səğə, çubuğ: sırçığ.
-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.

səqəş

səkəş. səkirəş. səkrəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. səkirik. səkrik. atılma. atlama.

atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.
səqət

səkət. səkit. səkirt. səkrək. ( < səkmək: axsamaq) sınıb. sınış. iflas. məfluct.

səqətic

səğədic. səğdic. savat. savıt. səbət. savdıc. ağac səğələrindən, dallarından

hörülmüş qab. iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba.
səqətləmək

səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. ( < səkmək: atılmaq) yana atmaq. yetgisin
(tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. alı qoymaq. işdən salmaq. fələc,

məfluc edmək.
səqətmək

səkətmək. səkirtmək. səkrətmək. səksətmək. 1. atlatmaq. sıçratmaq.

saplatmaq > zıplatmaq. 1. zivdirmək. züvdürmək. sürüşdürmək. sivişdirmək.
sivrişdirmək.
səqf

1. dam. (# tavan: taban. daban. kəf). 1. dərəz. dərəs. 1. tağuş. tarus. tovaz.
tovağ. tapuşun, damın iç üzü. çatı. 1. saval. satal.
-səqf yapmaq: saxavlamaq. tağuşlamaq. taruslamaq. tağuş üzrə işləmək. damın iç
üzünü yapmaq, örmək, boyamaq. çatılamaq.
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1. səki. sanki. quya. - şəklimi çəkdilər, səki tilvizyona verəcəklər. 1. səki. səkə.
səkgi. sökə. söykə. bənayin. (sökə, bənayin daşı) qolun (situn) daşı. 1. səki.
səkə. səkgi. nimkət. 1. səki. səkə. səkgi. səhnə. kürsü. 1. səki. səkə. səkgi.

məqərr. 1. səki. səkə. səkgi. məqam. 1. səki. səkə. səkgi. törə. bir yerdə özəl,
seçgin yer. 1. səki. sıxı. sədd. bağac. çatı. (çatı çatmaq: sədd qurmaq) 1. səki.
sakı < saçu. xərmən savuran arac. yaba. 1. səki. səkə. tərcə. dəric. dərim.

darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə. bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə,
pilləkan. 1. səki. təki. -səki uğurlu olsun: təki düşərli olsun.
səqib

səkib. səkcət. səkəli. diksindirici. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic.

şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq.
əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.
səqic

səkic. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici.

şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq.
əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.
səqicmək

səkicmək. satıcmaq. 1. ayağı nərsiyə ilişib səndələmək, düşə yazmaq. 1.

nərsiyə ilişmək, dəğmək.
səqil

1. səkil. səkəl. çanqıl. daş parçası, qırıntısı. - səkil döşəmə. - daşların arasın
səkillə doldur. 1. səkil. səkkil. səqqəl. seçgil. ən yaxşı. - səkil tikələrin seçin
satdılar. 1. səğil. səyil. səhil. az. bir az. qısa. - səyil olsada görər. - qoy səyil
keçsin sonra ged. - səhəl öncə geddilər. - səyil sonra gəl. - səyil dinləndim. 1. giran.

vəzin. ağruq. salğut. əsasi. bünyadi. (səngin). - salğut sənaye': səngin sənaye'.
səqilcə

səğilcə. səyilcə. azca. qısaca. - səyilcə dözsən gəlib çıxar. - səyilcə keçməmişdi ki
səsi çıxdı.

səqilmək

1. səkilmək. (əsrilmək. sərilmək. sallanmaq. salğanmaq). sərgək. sərgərdan.

avara. 1. sağa sola sallanan. 1. səkilmək. (əsrilmək. sərilmək. sallanmaq.
salğanmaq). sərgək. əsrgək. əsrik. kefli. 1. səğimək. səğmək. səğdələmək.
səndələmək. sıvsavlamaq. basqallamaq. dərdüşləmək. gah öylə gah böylə
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olmaq. 1. səğimək. səğmək. səğdələmək. səndələmək. dəğişmək.
başqalaşmaq. mütəhəvvil olmaq.
səqin

1. səkin. çəkin. həzər ed. 1. səkin. səğin. səngi. sərin. sərən. sağın. saxın.
sakın. səyin. seyin. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz)
(küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya). 1. səkin. tiribun. 1. səğin!. sağın!. 1.

düşün!. təsəvvür ed!. fikrivə gətir!. 1. an!. anıt!. xatırla!. yadın! yada sal!. yadla.
1. səkin. sakın. sinin. singin. yavaş. ağır. aram. 1. səkin. sakın. bir çözüm
önündə aciz, qabiliyyətsiz, gücsüz olan. mə'lul. 1. səkin. sakın. sakqın. qoşuğ,
rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə. 1. səgin. səggin. səkgin. saqit. batil. zayil. 1.
səkin. satağ. sıtağ. çıxaq. süröv. sürüv. süv. eyvan. balkon.
- səğin asda: yavaş qolay.
- səkin səkin: asda asda. yavaş yavaş. qolay qolay. tədricən. nərm nərm.

səqinc

səkinc. səğinc. səkiniş. səğiniş. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc.
sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. sağınış.

sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd,
şəgg edmə) .

səqincəq

səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici.

şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq.
əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.
səqincən

səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. səkinsən.
səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan.

sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar
olmayan. yavaş davranan.
səqinə

- səkinə səkinə: səğinə səğinə: sərinə sərinə. sağına sağına. saxına saxına.
sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. sağına sağına. sağana
sağana. sağna sağna. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı.
möhtat möhtat. yavaş yavaş.
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səkinəli. səkincək. səknəli. səkdirici. səkic. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici.

şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq.
əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.
səqiniş

səkiniş. 1. səğiniş. səkinc. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış.
saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma.

sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg.
(tərətdüd, şəgg edmə) 1. (> sekəndəri (fars). səğiş. səkiş. büdrüş. tökzüş. süytüş.
səhv. xəta. ləğziş.
səqinişmək

səğinişmək. sağınışmaq. umursuşmaq. 1. sarınışmaq. birbirinə ilgi, əlaqə,

nəzər, diqqət, təvəccüh göstərmək. 1. sorunuşmaq. kef əhval, hal əhval
tutmaq, soruşmaq. 1. anırışmaq. yadanışmaq. birbirin yada salmaq,
xatırlamaq.
səqinqən

səkingən. sallanan. səkgən. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan.

titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.

səqinləmək

səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq.
saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq.

ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.
səqinləşmək

səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək.
sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək.

saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq.
durusunuşmaq. kütəşmək. şitabsızlaşmaq.
səqinliq

1. səğinlik. səkinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq.
səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik)
(kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) 1. səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik.
sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik.

aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .
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1. səginmək. səgginmək. sigginmək. saqit olmaq. 1. səginmək. səgginmək.
sigginmək. batil olmaq. 1. səginmək. səgginmək. sigginmək. zayil olmaq. 1.
səğinmək. sərinmək. sağınmaq. sağanmaq. xiyal, təsəvvür edmək. 1.
səkinmək. səğrinmək. səkmək. yellənmək. kuflanmaq. 1. səkinmək. çəkinmək.

saxlanmaq. ehtiraz, ehtiyat, həzər edmək. 1. səğinmək. səğmək. azalmaq.
saylavmaq. saybalmaq. sayballamaq. dinmək. durmaq. yatışmaq.
sakinləşmək. 1. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq.
sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq.
saxınsıramaq. sakınsıramaq. duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq.

sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda
səkinməli bir nə yox. 1. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq.
sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq.
saxınsıramaq. sakınsıramaq. düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq. 1.
səkinmək. səkirmək. səkənmək. səkələnmək. sekinmək. diksinmək. şeşinmək.

sesinmək. şaşınmaq. şaşrınmaq. təəccüblənmək. qəribinə, əcəbinə gəlmək.
qeyri adi görünmək. 1. səkinmək. səksənmək. sisginmək. disginmək.
diksinmək. istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq. 1. səkinmək. çəkinmək.
sakınmaq. (sanğınmaq. sanığmaq) 1. səğinmək. sağınmaq. saçılamaq.

imgələmək. gözünə gətirmək. təsəvvür edmək. - yuxuda belə bu günləri
saçılayamazdım. 1. səkinmək. siskənmək. disginmək. 1. səkinmək. sıyıtmaq.

sırıtmaq. daşlanmaq. disginmək. şaşırtmaq. təəcüblənmək. - onu orda
gördüyümə çox sıyıtdım. 1. səğinmək. sağınmaq. sürgəmək. mücəssəm,

təsəvvür edmək.
- sağınıb səkinmk: düşünüb çəkinmək.

səqinsən

səkinsən. səğinsən. sərinsən. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan.
sakıncan. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan. sağınan.
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sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan.
yavaş davranan.
səqinsirəmək

səkinsirəmək. səğinsirəmək. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq.
saxınmaq. sakınmaq. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq.

1. duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd,
şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. düşünə
düşünə, duraqsayaraq davranmaq.
səqintirmək

1. səkindirmək. səksindirmək. siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək. (#
sağındırmaq: sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf,
itifat edmək). 1. səğindirtmək. sərindirtmək. sağındırmaq: sağındırtmaq.

yumşatmaq. məhəbbət, iltaf, itifat edmək. (#səkindirmək: səksindirmək.
siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək).

səqir

1 səğir. səkir. səyir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). dağ təpəsi. 1.
səğir. səkir. səyir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). təpə. 1. səkir!. at!.

tulla!. 1. səkir > sərik. kürsü. sərir. təxt. orəng < orunğ. 1. səkir > sərir. kürsü.
ərgik. təxt. taxt. 1. səkir > sərir. kürsü. yerdən uca qurulmuş yataq. 1. səğir.
sağır. sağraman. sağran. kiçik körpə. göyüt. göysüt. göysüq. sütəmər. səğir. 1.
səğir. sağır. sağraq. səğrəq. sürəgi. sürahi. su, çaxır kimiləri sağınlara,

bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng. 1. səğir. sağır. dağınıq
nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq,
mahasirə edmək. - sağır av: savır av: avları çevrələyib bir ortaya savırıb, qoğub
tutma, avlamaq. 1. səkir. sağır. 1. səğir. quyruq. düzü. dizi. sapığ. sırıq. sırı.

silsilə. zəncir.
səqirçə

səğirçə. (> səriçə (fars)}. sərçə. səçə. çıpcığ. durmadan cüh cüh səriyən,

oxuyan balaca. quş türü.
səqirəş

səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. səkirik. səkrik. atılma. atlama.

atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.
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səkrik. səkirik. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. atılma. atlama.

atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.
səqirmə

1. səğirmə. səğriş. səğrəmə. titriş. titrəmə. - qorxu səğrişi. - ölüm səğrişi: ölüm
dalqınlığı. səkəratil movt 1. səkirmə. səkrəmə. səhv. səhiv < səkiv. kırıxma.

karıxma. qırıxma. atlama. yanılma.
səqirmə

səkirmə. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkrəmə. səkmə. səkirik. səkrik. atılma. atlama.

atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.
səqirmək

1. səğirmək. səğrimək. axınmaq. cummaq. 1. səğirmək. səğrimək. gəğirmək.
geğirmək. geri gəlmək, təpmək. utqunmaq. - odlu yaraqların atışda geri təpməsinə
geri 'səğirmə' deyilir. 1. səğirmək. səğrimək. bir qolay əğilmək, meyillənmək. -

dəğirmanın su oluğynun əğriliyinə 'səğirmə' deyilir. 1. səğirmək. səğrimək. bir
qolay əğirmək, daralmaq. - otağ qapılarının arxa yanında daralan bölümünə
'səğirmə' deyilir. 1. səğirmək. səğrimək. gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək.

1. səğirmək. səğrimək. bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq,
qoşuşmaq. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz
qapağım səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir. 1. səğirmək. səğrimək. süzmək.

axmaq. - ürəyim birdən səğirdi. 1. səğirmək. səğrimək. əsğirmək. bir balaca
əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq. - içqi başa çıxıb səğirir. 1. səkirmək. səkrəmək.
səkmək. səksəmək. atılmaq. sıçramaq. saplamaq > zıplamaq. - aşıra səkir:
yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.

zivmək. züvmək. sürüşmək. sivişmək. sivrişmək. 1. səkirmək. səkrəmək.
səkmək. səksəmək. qışqırıq tutmaq. qışqırınmaq. qışqınmaq. 1. səğirmək.
səğrimək. səkmək. səğmək. səpmək. çarpmaq. çalımaq. bir əngələ ilişib

bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq, burulmaq, yanğırmaq,
münhərif olmaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi. 1. səğirmək. səğrimək.
səkmək. səğmək. atılmaq. uçmaq. - qayadan qayıya səkərək yolun tutub geddi. 1.
səğirmək. səğrimək. səkmək. səğmək. sıçramaq. titrəmək. - əl ayağı səkirir. 1.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

səğirmək. səğrimək. səkmək. səğmək. axsamaq. - tutduğun yolda səkmiyəsin. 1.
səğirmək. səğrimək. səkmək. səğmək. qaçmaq. yayınmaq. - qaranlıq olduğundan
o gözümdən səkdi. 1. səkirmək. səkinmək. səkənmək. səkələnmək. sekinmək.

diksinmək. şeşinmək. sesinmək. şaşınmaq. şaşrınmaq. təəccüblənmək.
qəribinə, əcəbinə gəlmək. qeyri adi görünmək. 1. səğirmək. səkirmək.
səyirmək. sarmaq. sarpmaq. nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək.
- suyu bizə sar. 1. səğirmək. səkirmək. səyirmək. sarmaq. sarpmaq. burmaq.

çevirmək. - bizə sarı saran yox artıq. 1. səğirmək. səkirmək. səyirmək. sarmaq.
sarpmaq. sarılmaq. dırmanmaq. - dağa sarmaq. 1. səğirmək. səkirmək.
səyirmək. sarmaq. sarpmaq. saymaq. seyirmək. (> sər edmək) baxmaq.

təvəccüh edmək. - bir dəyqə buna sar. 1. səğirmək. səkirmək. səyirmək. sarmaq.
sarpmaq. sırıtmaq. yapışdırmaq. döğmək. çırpmaq. - dəğərli bir dəğənək sardım
biləsinə. 1. səğirmək. səkirmək. səyirmək. sarmaq. sarpmaq. yügürmək. - itlər
üzərimə sardılar.

səqirt

səkirt. səkət. səkit. səkrək. ( < səkmək: axsamaq) sınıb. sınış. iflas. məfluct.

səqirtən

səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. süzgüdürən. süzdürtücü. süzdürütcü.

kefləndirən. xumarladan.
səqirtilənmək

səğirtilənmək. səkirtilənmək. siyirtilənmək. səyirtilənmək. avara avara gəzmək.

oyalanmaq. qurddalanmaq. - bir iş görmədən səğirtilənmək.
səqirtqiş

səğirtğiş. 1. bit. (hobbana hobbana gedən böcək) 1. çəkirgə. səkirgə. (hobbana
hobbana gedən böcək) 1. qoşağan. qaçağan. 1. sığın. geyik.

səqirtmək

1. səğirtmək. səktirmək. səğdirmək. səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq.
çarpdırmaq. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan
azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu
səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi. 1. səğirtmək. səktirmək.
səğdirmək. səğritmək. atlatmaq. uçutmaq. - tufan qayaları səkdirdi. 1. səğirtmək.
səktirmək. səğdirmək. səğritmək. sıçratmaq. titrətmək. - bu öfgə əl ayağımı
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səkdirdi. 1. səğirtmək. səktirmək. səğdirmək. səğritmək. axsatmaq. - çətinliklər,

səni tutduğun yoldan səkdirməsin. 1. səğirtmək. səktirmək. səğdirmək.
səğritmək. qaçırtmaq. yayındırmaq. - içginin çoxu əsridibdə, gözəllikləri gözdən
səkdirər. 1. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. səksətmək. atlatmaq. sıçratmaq.

saplatmaq > zıplatmaq. 1. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. səksətmək.
zivdirmək. züvdürmək. sürüşdürmək. sivişdirmək. sivrişdirmək. 1. səkirtmək.
səkritmək. qaçırtmaq. salmaq. atlatmaq. rədd olmaq. - tam sayıları birbir,
səkirtmədən oxudu.

səqirtti

atıldı. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa
kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı
(şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq.
tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək
(göstərmək)}.

səqiş

1. sağiş. səriş. sağış. sağnış. sağınc. soğuş. xiyal. təsəvvür. 1. sağiş. səkiş.
səkiniş (> sekəndəri (fars) büdrüş. tökzüş. süytüş. səhv. xəta. ləğziş. 1. səkiş.
titrəmə. 1. səkiş. (su üzüə tullanan daş, at, araba quyruğuna iplə bağlanıb yerdə
sürünən nərsə) sürünüb, sıçraraq uzanma, gedmə. 1. səkiş. yörtə. imkan. 1.
səkiş. çarə. təpir. 1. səkiş. səğriş. səkişim. salınım. salnış. titrəşim. nəvəsan.

səqişim

səkişim. səğriş. səkiş. salınım. salnış. titrəşim. nəvəsan.

səqişlə

səğişlə. sağnışla. sağışla. sağıcla. sıysıy. sevə sevə. sərişlə. yenğişik. qana
qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.

səqit

1. səkit. səkət. səkirt. səkrək. ( < səkmək: axsamaq) sınıb. sınış. iflas. məfluct. 1.
səkit. səkti. ətacı. zəhlətökən. 1. səkit. səkti. anlamsız. təki boş. 1. səkit. (kəsit)

> saqat. naqis. şil. çolağ. kərtü. kərüt. bir yanı işləməyən, çalışmayan kimsə,
nərsə.
səqitəmək

səkidəmək. səkidmək. saxıdamaq. saxıdmaq. salıdamaq. sallanıb qalmaq.

duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan
yarıları, tutu, larıda əldən verdi.
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1. səkidmək. səkidəmək. saxıdamaq. saxıdmaq. salıdamaq. sallanıb qalmaq.

duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan
yarıları, tutu, larıda əldən verdi. 1. səkitmək. salıtmaq. atlatmaq. işdən çıxartmaq,

salmaq. fələc edmək. 1. səğitmək. sürütmək. səritmək. sərimək. {(> sorudən
(fars)}. sürənmək. sürünmək. ötünmək. ötmək. oxumaq.

səqiv

səkiv > səhv. səhiv. səkrəmə. səkirmə. kırıxma. karıxma. qırıxma. atlama.

yanılma.
səqizən

səkizən. sıçrayan. (cəhəndə) .

səqiziv

-sayılar {birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

səqqə

1. sıxqa. > sikkə. sikgə. (aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən

ağır, samballı aşıq. -səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş. 1. sıxqa. > sikkə.
sikgə. gözçaxardan. tərs. öcət. inad. -səqqəlik eləmə. 1. səkgə. saqqa. birdən.
anidən. - göz qıpımında hər səggə durdu. - araba səkgə durdu. 1. səkgə. saqqa.
taqqa. dikgə. düggə. birdən. tax deyə. - saqqa əlin çəkdi. - taqqa durdu. - taqqa
tormuza basdı. 1. səkgə. saqqa. taqqa. dikgə. düggə. səkə səkə. daşlana

daşlana. - səkgə danışma. - çox diggə düggə uşağdı.
səqqəl

səqqəl. səkkil. səkil. seçgil. ən yaxşı. - səkil tikələrin seçin satdılar.
-səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə: soxasəqqəl: soxsəqqəl.
-sovu səqqəl: (sovu: sovu. savıq. savı. seyrək).

səqqəlli

-seyrə səqqəlli: kosa saqqal. soxasəqqəl: soxsəqqəl.

səqqən

səkgən. sallanan. səkingən. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan.

titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.

səqqət

1. saxqat. sıxqat. sıqqat. sıqt. sıxt. sıxıt. sət. sərt. - saqqat soyuğ dam çatını
çatdatıb. 1. saxqat. sıxqat. sıqqat. çimri. xəsis. - sıxqatın malın özgələr yeyər. 1.

sırpancıq. sirpəncik. sürpəncik. tərs. dirəc. inadçı. müsirr olmayan. sübatsız.
əzimsiz. yumşaq üzlü.
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səqqətinmək

salqatınmaq. sıyrınmaq. bıqqınmaq. tənginmək. yorulmaq.

səqqi

səggi. səkgi. 1. sədd. 1. səki. səkə. sökə. söykə. bənayin. (sökə, bənayin daşı)

qolun (situn) daşı. 1. səki. səkə. nimkət. 1. səki. səkə. səhnə. kürsü. 1. səki.
səkə. məqərr. 1. səki. səkə. məqam. 1. səki. səkə. törə. bir yerdə özəl, seçgin

yer. 1. utruq. atruq. ata. ada. hündür yer. 1. tuka. toxa. tikə.
-ev önündəki səggi: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (>
sundurma. sündürmə).
-səggi biçimində qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer: salı. təxd. kürsü. satul.
miz. masa. büro. büfə. səhnə. pilətform. minbər.
-altı boş səggi: kürsü. kürsi. qursı. evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat.

səqqil

1. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq.
salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) 1. səkkil. səkil. səqqəl. seçgil.

ən yaxşı. - səkil tikələrin seçin satdılar.
səqqilləmək

səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. 1. sələğləmək. umsuz yumsuz, boşuna

gəzişmək. 1. sandıramaq. sayığlamaq. səfehləmək. yavalamaq. həzyan
söyləmək.
səqqin

səggin. səkgin. səgin. saqit. batil. zayil.

səqqinmək

səgginmək. səginmək. sigginmək. 1. saqit olmaq. 1. batil olmaq. 1. zayil olmaq.

səqqsi

- səkrək səggisi: atılma səggisi.

səqləmək

səkləmək. 1. arası kəsilmək. durmaq. 1. kırıxmaq. səhv edmək.

səqmə

səkmə. 1. (səs) yansı. yankı. yanılma. yayılma. yansıma (təpgi. reaksiyon)

cingilti. çınlama. eko. tınlama. tənin. rezonans. 1. qoruq. avut. yasaq bölgə. 1.
cəst o xiz. 1. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkirik. səkrik. atılma.
atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.
səqməcinqilti

səkməcingilti. tınlama. çınlama. (səs) yansı. yankı. yanılma. yayılma. yansıma

(təpgi. reaksiyon) eko. tənin. rezonans.
səqmək

1. səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək. sıvsavlamaq. basqallamaq.
dərdüşləmək. gah öylə gah böylə olmaq. 1. səğmək. səğimək. səğdələmək.
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səndələmək. dəğişmək. başqalaşmaq. mütəhəvvil olmaq. 1. səğmək. sərmək.
sərpmək. səpmək. tökmək. 1. səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək. 1.

səpmək. çarpmaq. çalımaq. bir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu
yoldan yazmaq, sapmaq, burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq. - ox səkdi. ayağım daşa taxılıb səkdi. 1. atılmaq. uçmaq. - qayadan qayıya səkərək yolun tutub
geddi. 1. sıçramaq. titrəmək. - əl ayağı səkirir. 1. axsamaq. - tutduğun yolda
səkmiyəsin. 1. qaçmaq. yayınmaq. - qaranlıq olduğundan o gözümdən səkdi. 1.
səkmək. saçmaq. atmaq. 1. səğmək. kəsintiyə uğramaq. aralıq vermək. 1.
səğmək. səğinmək. azalmaq. saylavmaq. saybalmaq. sayballamaq. dinmək.

durmaq. yatışmaq. sakinləşmək. 1. səğmək. qaçmaq. təfrə gedmək. 1.
səğmək. qaytarmaq. 1. səğmək. bir kilası atlamaq, qırmaq, asmaq. 1. səğmək.

yanlış, xəta yapmaq. sürcəmək. 1. səğmək. ayağı taxılmaq. toqazlamaq.
taxazlamaq. tökəzləmək. 1. səğmək. geri çarpılmaq. 1. səkmək. hobbanıb
düşmək. çalxalanmaq. çalbalanmaq. 1. səkmək. səkinmək. səğrinmək.
yellənmək. kuflanmaq. 1. səkmək. səksimək. axsamaq. 1. səkmək. atılmaq. 1.
səkmək. bükütləmək. mane', bənd, sədd yapmaq. 1. səkmək. axsamaq . 1.
səkmək. səkirmək. səkrəmək. səksəmək. atılmaq. sıçramaq. saplamaq >

zıplamaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. səkmək. səkirmək.
səkrəmək. səksəmək. zivmək. züvmək. sürüşmək. sivişmək. sivrişmək. 1.
səkmək. səkirmək. səkrəmək. səksəmək. qışqırıq tutmaq. qışqırınmaq.

qışqınmaq. 1. səğmək. siymək. siğmək. qaymaq. - qaranlıqdı gözlə ayağ
siğməsin. - gözüm səğir. - ulduz səğməsi.
- yelləncəkdə çox səksən gicələrsin.
- səkə səkə: səpə səpə. sapa sapa. saça saça. tuta tuta.

səqnəli

səknəli. səkincək. səkinəli. səkdirici. səkic. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici.

şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq.
əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.
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səqnəmək

səknəmək. səğnəmək. sıx sıx atlamaq.

səqnimək

səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yingimək. yengimək. singimək.
səngimək. sınğımaq. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq.

sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq.
səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən,
bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

səqov

səkov. (> səqu (fars) ( < səkmək: atmaq). çaç (fars)}. ( < saçmaq: atmaq). yapa.

xərmən savırma kürəyi.
səqrə

səğrə. 1. səyrə. sağra. sayra. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi. 1. səyrə. səğrik.
səğrək. uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta, dura dura uzanıb

gedən. 1. səyrə. səğrik. səğrək. əsrik. kefli. neşəli. sərxoş.
səqrəq

1. səğrək. səğrik. səğrə. səyrə. uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta,
dura dura uzanıb gedən. 1. səğrək. səğrik. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. neşəli.
sərxoş. 1. səkrək. səkət. səkit. səkirt. ( < səkmək: axsamaq) sınıb. sınış. iflas.
məfluct. 1. atılma. - səkrək səggisi: atılma səggisi. 1. səğrək. seyrək. səkrək.
seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan,
bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar.
qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan:
toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı.
qısıtlı). 1. səğrək. seyrək. səkrək. kəvrək. yumşaq. lətif. rəqiq. 1. səğrək. sağraq.
sağır. səğir. sürəgi. sürahi. su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq

üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng.
səqrəqər

səkrəgər. saxtakar. səkəgər. atlatan. dolandıran. mütəqəllib.

səqrəqləmək

səğrəkləmək. çığır bağır salmaq.

səqrəmə

1. səğrəmə. səğriş. səğirmə. titriş. titrəmə. - qorxu səğrişi. - ölüm səğrişi: ölüm
dalqınlığı. səkəratil movt 1. səkrəmə. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkmə.
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səkirik. səkrik. atılma. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. doğru səkir: düz atıl. 1. səkrəmə. səkirmə. səhv. səhiv < səkiv. kırıxma. karıxma.

qırıxma. atlama. yanılma.
səqrəmək

1. səkrəmək. çaşmaq. yanılmaq. iştibah edmək. 1. səğrəmək. səyrəmək.

sayramaq. sayğamaq. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. savramaq.
sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq,
söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın. 1. səkrəmək. şıdramaq. sıdırı gedmək. ağdı bulut kükrəyü, yağmur dolu səkrəyu, qalığ (hava. yel) onu əğrəyu (bürkələmiş),
qança (hara) barur bəlgüsüz. 1. səkrəmək. səkirmək. səkmək. səksəmək. atılmaq.

sıçramaq. saplamaq > zıplamaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.
1. səkrəmək. səkirmək. səkmək. səksəmək. zivmək. züvmək. sürüşmək.

sivişmək. sivrişmək. 1. səkrəmək. səkirmək. səkmək. səksəmək. qışqırıq
tutmaq. qışqırınmaq. qışqınmaq.
- bulutlara səkrəyən: çox iti, yorqa, çapqın olan.
- yerə vursan göyə səkrəy: çox qımıldağan, şuluğ uşaq.

səqrəmək

səğrəmək. sayılamaq. sayramaq. saçılamaq. 1. bir tutama, sözə, qərara

gələmək. duraqsamaq. -nə satılayıb durursun, sözüvü söyləi ver. 1. sayağlamaq.
savralamaq. sapalamaq. səfehləmək. 1. sözün çaşıb açıq anlatamamaq. (sözün
çaşdırıb, uzaldıb, istədiyini açıq anlatmamaq, açığ, aydın deməkdən burunmaq). 1.
sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. sayıqlamaq.

salıqlamaq. samıqlamaq. samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. özündə
olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib genə sayırlayacağ. 1. savralamaq. (deyinmək.
mırıldamaq) bir sözü sıx sıx yeniləmək. -bir sözü on kərə səğirtmə. 1. bir yazıyı

güclüklə oxumaq, seçmək, tanılamaq. -gözlüksüz yaxcı görənmirəm gözüm
sayırdır.

səqrəş

səkrəş. səkirəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. səkirik. səkrik. atılma. atlama.

atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.
səqrəşmək

səğrəşmək. oxuşmaq. ötüşmək.
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səkrətmək. səkirtmək. səkətmək. səksətmək. 1. atlatmaq. sıçratmaq.

saplatmaq > zıplatmaq. 1. zivdirmək. züvdürmək. sürüşdürmək. sivişdirmək.
sivrişdirmək.
səqrəy

- yerə vursan göyə səkrəy: çox qımıldağan, şuluğ uşaq.

səqrəyən

- bulutlara səkrəyən: çox iti, yorqa, çapqın olan.

səqri

(səğri. sarqı). sağrı ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq) nərsənin dışın, üzün
saxlayan, sağlayan örtük. hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı, üzü. - yer sağrısı: yer
üzü. - sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.

səqriq

1. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta,
dura dura uzanıb gedən. 1. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. neşəli.
sərxoş. 1. səkrik. səkirik. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə.
atılma. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz
atıl. 1. səğrik. səyrək. sağraq. sayraq. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək.

oxraq. əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.
səqril!

səkril!. atıl!. tullan!.

səqrilmək

səkrilmək. 1. atılmaq. tullanmaq. 1. səğirmək. səkmək. səğmək. 1. səpmək.

çarpmaq. çalımaq. bir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan
yazmaq, sapmaq, burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq. - ox səkdi. - ayağım
daşa taxılıb səkdi. 1. atılmaq. uçmaq. - qayadan qayıya səkərək yolun tutub geddi.

1. sıçramaq. titrəmək. - əl ayağı səkirir. 1. axsamaq. - tutduğun yolda
səkmiyəsin. 1. qaçmaq. yayınmaq. - qaranlıq olduğundan o gözümdən səkdi.
- səkə səkə: səpə səpə. sapa sapa. saça saça. tuta tuta.

səqrimək

səğrimək. səğirmək. 1. axınmaq. cummaq. 1. gəğirmək. geğirmək. geri

gəlmək, təpmək. utqunmaq. - odlu yaraqların atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə'
deyilir. 1. bir qolay əğilmək, meyillənmək. - dəğirmanın su oluğynun əğriliyinə
'səğirmə' deyilir. 1. bir qolay əğirmək, daralmaq. - otağ qapılarının arxa yanında
daralan bölümünə 'səğirmə' deyilir. 1. gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək. 1.
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bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq.
dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım səğirir. yel əsib su örpəyin səğirir. 1. süzmək. axmaq. - ürəyim birdən səğirdi. 1. əsğirmək.

bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq. - içqi başa çıxıb səğirir. 1. səyrimək.
ötmək. oxumaq.
səqrinmək

səğrinmək. səkinmək. səkmək. yellənmək. kuflanmaq.

səqriş

səğriş. 1. səğrəmə. səğirmə. titriş. titrəmə. - qorxu səğrişi. - ölüm səğrişi: ölüm
dalqınlığı. səkəratil movt 1. səkişim. səkiş. salınım. salnış. titrəşim. nəvəsan.

səqrişmək

səkrişmək. suçqurmaq. saçrışmaq. urküşmək. suçruşmaq. suçuşmaq. - at ilrən
kimi suruşdu.

səqritmək

1. səğritmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səpdirmək. çarpıtmaq.
çarpdırmaq. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan
azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu
səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi. 1. səğritmək. səktirmək.
səğdirmək. səğirtmək. atlatmaq. uçutmaq. - tufan qayaları səkdirdi. 1. səğritmək.
səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. sıçratmaq. titrətmək. - bu öfgə əl ayağımı
səkdirdi. 1. səğritmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. axsatmaq. - çətinliklər,

səni tutduğun yoldan səkdirməsin. 1. səğritmək. səktirmək. səğdirmək.
səğirtmək. qaçırtmaq. yayındırmaq. - içginin çoxu əsridibdə, gözəllikləri gözdən
səkdirər. 1. səkritmək. səkirtmək. qaçırtmaq. salmaq. atlatmaq. rədd olmaq. tam sayıları birbir, səkirtmədən oxudu.

səqsə

1. səksə. bir budağ, səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri. bənd.
1. səxsə. sək. səkə. atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək

üçün, ara ara düzülən enli taxdaların hər biri.
səqsəmək

səksəmək. səkirmək. səkrəmək. səkmək. 1. atılmaq. sıçramaq. saplamaq >

zıplamaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. zivmək. züvmək.
sürüşmək. sivişmək. sivrişmək. 1. qışqırıq tutmaq. qışqırınmaq. qışqınmaq.
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1. səksənmək. siksinmək. diksinmək. disginmək. 1. səksənmək. sisginmək.

disginmək. diksinmək. səkinmək. istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq. 1.
səksənmək. salğanmaq. sallanmaq. silkinmək. silkənmək. titrəmək.

səqsətmək

səksətmək. 1. səksəndirtmək. sallatmaq. sallandırtmaq. önəmli atılımlar,

iqdamlar qaldırtmaq, qıldırtmaq. 1. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. atlatmaq.
sıçratmaq. saplatmaq > zıplatmaq. 1. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək.
zivdirmək. züvdürmək. sürüşdürmək. sivişdirmək. sivrişdirmək.
səqsəvil

səksəvil. bənd bənd, düğüm düğüm olan budağ, səğə, nərsə.

səqsimək

səksimək. səkmək. axsamaq. - yelləncəkdə çox səksən gicələrsin.

səqsintirmək

səksindirmək. səkindirmək. siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək. (#
sağındırmaq: sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf,
itifat edmək).

səqtələmək

səğdələmək. 1. səndələmək. səğmək. səğimək. sıvsavlamaq. basqallamaq.

dərdüşləmək. gah öylə gah böylə olmaq. 1. səndələmək. səğmək. səğimək.
dəğişmək. başqalaşmaq. mütəhəvvil olmaq. 1. səndələmək. salsınmaq.
saldıramaq. sarsılmaq. titrəmək.
səqtələtmək

səktələtmək. səkətləmək. səkələtmək. ( < səkmək: atılmaq) yana atmaq. yetgisin
(tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. alı qoymaq. işdən salmaq. fələc,

məfluc edmək.
səqtələviq

səğdələvik. salsınavıq. səndələvik. saldıravıq. sarsıravıq. titrəvik. titrək.

səqti

səkti. səkit. 1. ətacı. zəhlətökən. 1. anlamsız. təki boş.

səqtic

səğdic. səğədic. savat. savıt. səbət. savdıc. ağac səğələrindən, dallarından

hörülmüş qab. iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba.
səqtirə

- səkdirə səkdirə: səpdirə səpdirə. sapdıra sapdıra. saçdıra saçdıra. tutdura tutdura.

səqtirici

səkdirici. səkincək. səkinəli. səknəli. səkic. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici.

şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq.
əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

səqtirmək

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

1. səğdirmək. səktirmək. səğirtmək. səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq.
çarpdırmaq. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan
azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu
səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi. 1. səğdirmək. səktirmək.
səğirtmək. səğritmək. atlatmaq. uçutmaq. - tufan qayaları səkdirdi. 1. səğdirmək.
səktirmək. səğirtmək. səğritmək. sıçratmaq. titrətmək. - bu öfgə əl ayağımı
səkdirdi. 1. səğdirmək. səktirmək. səğirtmək. səğritmək. axsatmaq. - çətinliklər,

səni tutduğun yoldan səkdirməsin. 1. səğdirmək. səktirmək. səğirtmək.
səğritmək. qaçırtmaq. yayındırmaq. - içginin çoxu əsridibdə, gözəllikləri gözdən
səkdirər. 1. səkdirmək > sikdirmək. atılmaq. atlanmaq. hobbanmaq. - buda
səkdirib gedsydi nə olardı. - sikdirə sikdirə nə qaçıb gəlib yığışmısız başıma. - uşağ
ağac atın minib sikdirə sikdirə çıxıb geddi. 1. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək.
səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. bir əngələ ilişdirib bulunduğu

durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək.
- qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi. 1.
səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. atlatmaq. uçutmaq. - tufan qayaları
səkdirdi. 1. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. sıçratmaq. titrətmək. bu öfgə əl ayağımı səkdirdi. 1. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək.

axsatmaq. - çətinliklər, səni tutduğun yoldan səkdirməsin. 1. səktirmək.
səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. qaçırtmaq. yayındırmaq. - içginin çoxu
əsridibdə, gözəllikləri gözdən səkdirər.

səqtirməmək

səktirməmək. 1. qaçırmamaq. 1. axsatmamaq.

səqtirtmək

səkdirtmək > sikdirtmək. atlatmaq. atlandırmaq. hobbatmaq. - atı cola üzərindən
səkdirtdi.

səqu

(səqu (fars) < səkov. ( < səkmək: atmaq). çaç (fars)}. { < saçmaq: atmaq). yapa.
xərmən savırma kürəyi.

səqül

səkül. səgül. səpgül. xallı, bənəkli nərsə.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

səl

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sel. sal. seləv. seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının
sel kimi axması.

səlamı

-qoşun səlamı: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. yekə törənlərin girişində yaylım
(dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. hərbi, nizami səlam.

səlamisiz

-salamsız (səlamisiz), bəhrəsiz para: qurupara. qurupul. anapara. -mən səndən hələ
quruparamı alammadım belə.

səlamlaş

əsənləş. salamlaş. yaxşılaş.

səlamlaşmaq

əsənləşmək. salamlaşmaq. yaxşılaşmaq.

səlbə

1. səldə. sarba. suvluq. suluq. sarma. çəldə. çalba. əmmamə. dəstar. 1.
yalotu. çaloyu. quşoy. çalbacay. oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən. ona güvənilməz, çaloyun biridir. -çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. -bu
səlbəlik sənin başıvı çalar bir gün. 1. salba. salva. sırba. 1. salba. səbət. sələ.

sala. kirtil. kitril. zənbil.
səlbəliq

səlbəlik. -bu səlbəlik sənin başıvı çalar bir gün. (çaloyu yalotu. quşoy. çalbacay.
səlbə. oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən).

səlbəsəl

sərbəsəl. sərsəl. səlsəl. 1. sərintir. səlintir. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz. 1.

sərəsür. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş. səlqiyə salınmamış. başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

səlcəmək

səlsəmək. salcamaq. salsamaq. silkişmək. titrəmək.

səlcərmək

sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. seçgərmək. səlgirmək. sevgisin, seçginin,

səlgirin ayırmaq .
səlcətmək

səlsətmək. salcatmaq. salsatmaq. silkitmək. titrətmək.

səlcin

sevgil. seçgil. səlgin. sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevilmiş, seçilmiş,
səlginmiş olan.

səlcinmək

sərcinmək. salcınmaq. tirləmək. uzanmaq.

səlcirəmək

səlgirəmək. seçgirəmək. ayırd edmək. fərq edmək. bəllətmək. təşxis vermək. onun kim olduğun səlcirəmədim.
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1. selcuq. sevcuq. seçluq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin. sevilmiş, seçilmiş,

səlginmiş olan. 1. səlcuğ. salcuğ. salcar. qaysar. qeysər. impiratur.
səlçətmək

saçlatmaq. dağıtmaq. dalğıtmaq. darmadatmaq. tarımar edmək. yenğitmək. su saçlatıldı.

sələ

1 < səvələ. səvərə. içik səvəd, səbəd. 1. çələ. səbət. çəpət. incə şüvlərdən,

zuğlardan hörülərək toxunan qab. 1. sələk < salağ ( < salmaq) . 1. salba. səlbə.
səbət. sala. kirtil. kitril. zənbil. 1. səvəl. səbət. ( < savmaq). sağıc. savdıc. inc
dallardan hörülmüş qab. 1. səllə < sarqa. əmmamə. 1. səllə < sarqa. başa
bağlanan dolama. 1. səllə < sarqa. çəmbər biçimdə sarılan nərsə. 1. səllə <
sarqa. güşbərə. yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı. 1. səpə. səfə.

səvə. sərə. səkə. səmə. saşa. səçə ( < saçımaq) sərsəm. səlsəm. bekara.
axmaq. budala. alıq. bacarıqsız.
-çubuqdan toxunmuş yekə səbət, sələ: küvə. küfə.
-böyük küp, sələ, sandıq, yəxdən: tapu. təpü. təpi. kumrə. kumər. kuprə. kupər.
xaral (yekə çuval).

sələçənq

sələçənğ. sərəcən. sərənək. sərçin. seyrənğ. seyrək. sərdək. (tənik. yalımqıy.

yarınıy). 1. az. - örən seyrək: çox az. 1. lətif. 1. yarı, az pişmiş. 1. rəqiq.
mayasız. güşad. suyuğ. 1. qıt. qəlil. nadir. kəmyab. az görünən. 1. uzağdan
uzağa. aralıqlı. 1. incə. yalxı. yalxoy. zayıf. nazik. xəfif. - hava soyuğdu, yalxoy
geyinsən soyuğ alasın.

sələçənqləmək sələçənğləmək. sərəcənləmək. sərənəkləmək. sərçinləmək. seyrənğləmək.
seyrəkləmək.

sələhşur

{sələhşur (fars)} < salışqar.

sələq

1. sələğ. seləv. seləğ. sələv. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın. - seləv yaş: göz
yaşının sel kimi axması. 1. sələk. səyək. sılağ. səkə. sıyaq. istək. (issəmək:
isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1.
sələk. sələ < salağ ( < salmaq) .
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sələkə. səyəkə. istənilən. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək.
sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sələqən

sələgən. siləgən. silpən. səlpən. salığan. salpan. 1. nərsədən nərsə azalan,

düşən, soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən
qayğı. 1. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən.

oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.
sələqləmək

sələğləmək. səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. umsuz yumsuz, boşuna

gəzişmək.
sələqtə

-şələxdə ( < sələxdə. salağda) götün işə verməyən: salpığ. səlpik.

sələlmək

sələlmək. siləlmək. silənmək. arımaq. arılmaq. arınmaq. təmizlənmək.

pahlanmaq.
sələm

-səs sələm: səs üyn. səs küy. səs səda.

sələmək

1. səmək. səymək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək. istəkmək. (issəmək.
isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}. 1. siləmək. sayamaq.

sığamaq. əl sürmək.
- sə!: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan:
istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün.
sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq:
istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

sələmi

tut. tutu. tutlav. tutay. sutay. sut. sutlav. riba. ribh. nuzul.

sələn

1. səs. 1. ( < salamaq: sorağıtmaq. sorğatmaq. xəbər vermək) savan. bilgi.
xəbər. 1. alt döşək. bir yerdə daban, kəf. (# sərən: üst örtük, geyim. səqf) 1.
selən. sərən. sürən. açıq. fərah.
- sələn çələn: səs sov. sorğa sorağ. xəbər ətər.

sələnq

sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərinğ. sərin. saltay. bol. açıq. geniş. yazın. fərax. sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq.
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sələnğləmək. sələnğdəmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək.
sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək,

dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
sələnqtəmək

sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək.
sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək,

dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
sələnmək

səyilmək. sıyılmaq. sevilmək. istənmək.

sələsov

sərəsov. sırnax. sıvax. sırvax. sıvanağ. yapır. yapın. yasır. hamar. düz yer. - bir
sırvax yer tap oturalım.

sələsovlanmış -tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol: yala. yaldırım.

qaldırım. (# çala: işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. cığır).
sələşmək

səyişmək. sıyışmaq. sevişmək. istəşmək.

sələv

seləv. seləğ. sələğ. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının
sel kimi axması.

sələvəri

sərsəri. salvaş. salavarı. boş bekar. avara.

sələy

səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. sələyən. sallayı. salayan. salağanda.
salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır.
- şəltə qulpu: darqaşayırd.

sələyən

səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sallayı. salayan. salağanda. salıvər.
səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə
qulpu: darqaşayırd.

səlfi

sürpü. sürvi. sərvi. sivi. 1. (1. > sərüv. sərv. yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün
yaprağın tölkməyən ağac. 1 < salv. salva. səlvi. sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac).
1. > sosu. sos. buynuz.

səli

seli. çəli. yük arabası. taksıbar.

səliqəsiz

səlqəsiz. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərintir. səlintir. səryər.
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1. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm)

yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy,
çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru
dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. salım. salba. asalım. atalım. çox uca,
hündür. - səlim dağlar sırası.
səlinsimək

salımsımaq. çətinliyə dözmək. burdbar olmaq.

səlintir

sərintir. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz.

səlit

salıt. söz. sorağ. sorğa. xəbər. - səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək.

səlitə

{(səlitə (fars)} < səltə. şəltə < salta. 1. sələy. sələyən. sallayı. salayan.
salağanda. salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar
gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. saldırat. ətacı. acğıl.

bədxasiyyət. - bu səltədən kimdi ki çəkinməsin. 1. gözü bərk. utmaz. ötməz.
həyasız.
səlivər

1. salıva. 1. salıvar. səlləminə. yiyəsiz. ıssız. - səlivər mala göz tikən, alıvar
(almalı) maldan qalar. 1. salıvar. qaparuz. çay pulu. rüşvət. yasaq qazanc, yaran,

yaranc, yarac. - yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız
iş keçməz. 1. salıvər. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. sallayı.

salayan. salağanda. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə
çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd.
-səlivər mala göz tikən, alıvar maldan qalar. (alıvar: almalı) (səlivər: salıvar.
səlləminə. yiyəsiz. ıssız).

səlqə

salqı. səlqi. nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı.
-artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman vermək: sürüş siyiş. sürüş
siliş. alayiş palayiş.

səlqələtmək

səlgələtmək. silkələtmək. salqıtmaq.

səlqəli

1. baxımlı. 1. salıqlı. salqılı. düzürü. düzrü. mürəttəb. tərtibli.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

səlqənmək

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

səlgənmək. silkənmək. silpənmək. səlpənmək. salpınmaq. salqınmaq. 1.

nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1.
(sağa sola, alta üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək.
səlqəsiz

səliqəsiz. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərintir. səlintir. səryər.

səlqi

salqı. səlqə. nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı.

səlqiltəmək

səlgildəmək. sərğildəmək. sərildəmək. sənğildəmək. 1. sallanmaq. titrəmək.

dəbərcənəmək. sağa sola yollanmaq. - yel vurub yapraqla sərğildəyir. 1. >
sərgərdan, avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq. 1. sələnğdəmək.
sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. açığlıqda gəzinmək,

dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
səlqin

səlgin. sevgil. seçgil. səlcin. sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevilmiş, seçilmiş,

səlginmiş olan.
səlqinmək

səlginmək. salqınmaq. seyginmək. aralanmaq.

səlqinmiş

-sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan: sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevgil. seçgil.
səlgin. səlcin.

səlqirəmək

səlgirəmək. səlcirəmək. seçgirəmək. ayırd edmək. fərq edmək. bəllətmək.

təşxis vermək. - onun kim olduğun səlcirəmədim.
səlqirin

-sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq: sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək.
seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək.

səlqirmək

səlgirmək. sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. seçgərmək. səlcərmək. sevgisin,

seçginin, səlgirin ayırmaq .
səlqişmək

səlgişmək. salğaşmaq. sərgişmək. 1. sərpilmək. seygəşmək. seyrəlmək. ara

vermək. dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1. (gərgin, qızqın nərsə)
qoyquşmaq. seyxaşmaq. sikitləşmək.
səlqit

səlkit. salkit. salqan. çalgit. çəlgit. baş düğün. çadırın tikələrin təpədə yığıb

bağlayan düğün.
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-səlqiyə salınmamış. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərəsür. sürsət. törtöküntülü.
yığılıb dərilməmiş. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

səllə

1. sələ < sarqa. əmmamə. 1. sələ < sarqa. başa bağlanan dolama. 1. sələ <
sarqa. çəmbər biçimdə sarılan nərsə. 1. sələ < sarqa. güşbərə. yoğurdan

sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı. 1. səlmə. sərmə. salma. çalla. çəlmə. çalma.
sarıq (əmmamə). - kəlləsinə səllə hörmüş.

səlləm

çəlləm. çəlim. çalım. çox qısa. azacığ. - bir səlləm keçdi, sonra gəldi. - bir
səlləmdə bizə düşdü.

səlləminə

salıvar. səlivər. yiyəsiz. ıssız. - səlivər mala göz tikən, alıvar (almalı) maldan qalar.

səllənmək

sellənmək. selvənmək. selvənmək. sallanmaq. salvanmaq. ağırca, guruna

axınmaq.
səllim

səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda.
salıvər. səlivər. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə
qulpu: darqaşayırd.

səlman

salma. salman. saltabaş. salabaş. salmata. salaxanta. suyuğ. qeyd şərtsiz.
laqeyd.

səlmə

1. salma. salqa. 1. səllə. sərmə. salma. çalla. çəlmə. çalma. sarıq (əmmamə). kəlləsinə səllə hörmüş.

səlmək

silmək. təmizləmək. pahlamaq.

səlpəl

salpal. 1. çox az. bir az. endək. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı) çox yedim,
axşam səlpəldə yeyəmmədim. 1. ufaq təfək, dəğərsiz olan. - səlpəl nərsə.

səlpələmək

çalbalamaq. bir nərsəni tapmaq üçün çabalamaq, çalbalamaq, qaçıb durmaq. gün uzunu bu pitiyin ardınca səlpələdi.

səlpən

siləgən. silpən. sələgən. salığan. salpan. 1. nərsədən nərsə azalan, düşən,

soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir
çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.

1. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan.
(cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.
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silkənmək. silpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq. 1. nərsədən nərsəni

azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1. (sağa sola, alta
üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək.

səlpiq

səlpik. 1. sərpik. törtöküntü. namünəzzəm. namürəttəb. 1. salpığ. şələxdə ( <
sələxdə. salağda) götün işə verməyən. 1. salpığ. əsə əsə, yalpalanıb yeriyən,

duran. 1. sölpük. soluğ. (sınğın. saçın. saçğın. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş.
pərişan. julidə) .
səlsəl

sərsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. 1. sərintir. səlintir. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz. 1.
sərəsür. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş. səlqiyə salınmamış. başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

səlsəm

1. sərsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. sərə. səkə. səmə. səpə.

sələ. səfə. səvə. saşa. səçə ( < saçımaq) 1. sərsəm. salsam. salavır. salağı.
abdal. sapdal.
səlsəmək

səlcəmək. salcamaq. salsamaq. silkişmək. titrəmək.

səlsəpil

-səlsəbil olmaq: səpələnib dağılmaq.

səlsətmək

səlcətmək. salcatmaq. salsatmaq. silkitmək. titrətmək.

səlsüm

salsum. samsum. qaradinməz. lal kar. səssiz küysüz. - salsum qadınla qalmağ
olar, dosla yox.

səlt

salt. çalt. tamamiylə. tamamən. durşuna. tutşuna. - çalt daşlıq yer. - suya düşüb
səlt su olduğ.

səltə

səldə. səlbə. sarba. suvluq. suluq. sarma. çəldə. çalba. əmmamə. dəstar.

səltə

şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. 1. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda.

salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır.
- şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. saldırat. ətacı. acğıl. bədxasiyyət. - bu səltədən
kimdi ki çəkinməsin. 1. gözü bərk. utmaz. ötməz. həyasız.

səltələmək

səltəmək. siltəmək. saltmaq. arıtlamaq. saylatmaq. paksazlıq edmək. - doslarıvı
siltəsən, ondana yaxcısı qalmaz.
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səltələmək. siltəmək. saltmaq. arıtlamaq. saylatmaq. paksazlıq edmək. doslarıvı siltəsən, ondana yaxcısı qalmaz.

səlvi

salv. salva. > sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi. sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac.

səlvişmək

sərvişmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. yingimək.
yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək.
seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq.
sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün
minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

səlviştirmək

səlvişdirmək. sərvişdirmək. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq.
savlatdırmaq. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək.
sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.

səm

təm. tim. sum. tum. qapalı. susqun. səssiz. - tim ol: sus. qapan. - tim ed: susdur.

səmbəl

simgə. nəmad.

səmə

1. sərə. səpə. sələ. səfə. səvə. səkə. saşa. səçə ( < saçımaq) sərsəm. səlsəm.

bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. 1. sıyrıq. sıyma. sıma. simə. sıyırt.
sıyrıt. sırıt. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis. 1. səmə!. sıma!. istəmə. (issəmək:
isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səmək

səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək. istəkmək. (issəmək.
isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
- sə!: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan:
istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün.
sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq:
istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

səməq

səmək. samaq. sımaq. ( < sınmaq. sınanmaq) 1. qoşulan işləmlərə '' istəmək,
çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın

artırır. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək:
çalışmağa, işləməyə can atmaq. 1. sınanışmaq. sınanışıqmaq. bir iş, nərsə

yapmağa qalxışmaq. istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
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qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı.
- yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.

səmələq

səmələk. çəpələk. avara. səvgət. savğat. səhvət. səpə. çapa. səmə. səvsəx.

savsax. axmaq. gic.
səməli

sımalı. istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). (issəmək:
isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səmən

siman. simən. sıman. bənzətmə, oxşatma əki. - kişisimən: kişisi. insansıl.

səməni

1. səmirin. səmirilmiş, bəsilmiş, gücərtilmiş dənə. bundan pişirilən yemək. 1.
sümələk. ösmələk. ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək. 1.
simanı. siməni. sımanı. bənzəri. oxşarı. kimi. - kişisimən: kişisi. insansıl.

səmər

1 < çəmər. (> kəmər) malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü. palan. paltan. 1.
səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə.

bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət. 1. güvtün.
palan. yəhər. köpən. qapan. çul.
səmərlənmək

sonuclanmaq. bir yana çıxmaq.

səmətən

səmədən. sımadan. istəmədən.

səmir

səmiz. tovuz. toxuz. toğuz. tavuz. tavus. toxsı. tovsı. şişman.
-səs səmir: savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. san. şan. şöhrət. ün.

səmiri

-səs səmiri kəsilmək: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. olduğu yerdə cummaq,
qurumaq, donmaq.

səmirilmiş

-səmirilmiş, bəsilmiş, gücərtilmiş dənə. bundan pişirilən yemək: səməni. səmirin.

səmirin

səməni. səmirilmiş, bəsilmiş, gücərtilmiş dənə. bundan pişirilən yemək.

səmirqin

səmirgin. 1. yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt
bəsləyən). 1. toxluqdan uysallaşan, təmbəlləşən.

səmirmək

səmizmək. yağlanmaq. yağ bağlamaq.

səmirsiz

- səssiz səmirsiz: quma sınan suya tay (su kimi). qıpışlıq. xamuşluq. - quma sınan
su kimi dinməz söləməz qaldı.
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-səssiz səmirsiz: soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt.
sağut. sayut). xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə.

-səssiz səmirsiz, dinmədən dinlənmək: yoğurt çalmaq.
səmirtmək

səmizlətmək. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək. təplətmək. bəsiləmək.

bəsilətmək. bəsləmək. bəslətmək. örətmək. törətmək. toxlatmaq.
səmirtmək

təmirtmək. tamurtmaq. (# gəmirtmək gəmirtmək: azaltmaq. zayıflatmaq) .

səmiz

1. bəsiz. bəciz. beciz. becəşik. becərilmiş. şişman. barvarı. pərvəri. 1. yoğun.

çağ. (zəxim. külüft) 1. ətinə dolqun. şişman. tox. kök. 1. səmir. tovuz. toxuz.
toğuz. tavuz. tavus. toxsı. tovsı. şişman.
- toy səmiz: küp səmiz: içiboş kök.

səmizlənmək

bəsizlənmək. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmrəmək.
səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. şişmanlamaq. kökəlmək.

köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.
səmizlətmək

səmirtmək. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək. təplətmək. bəsiləmək.

bəsilətmək. bəsləmək. bəslətmək. örətmək. törətmək. toxlatmaq.
səmizliq

səmizlik. 1. ətinə dolqunluq. toxluq. köklük. şişmanlıq. 1. toxluq. şişmanlıq.

ətinə dolqunluq. 1. tav. bəsilik. bəstilik.
səmizmək

səmirmək. yağlanmaq. yağ bağlamaq.

səmrə

səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər.

bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
səmrəmək

səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. 1. bəhərləmək. bərələmək.

barlamaq. barqalmaq. sonuclanmaq. bitlənmək. berimlənmək. verimlənmək.
verəmlənmək. çarpınmaq. ürün, hasıl, nəticə, məhsul, fayda, kar, mənfəət
vermək. 1. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək.
bəsizlənmək. şişmanlamaq. kökəlmək. köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.
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səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək. bəsizlənmək. səmrəmək.
səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. şişmanlamaq. kökəlmək.

köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.
səmur

1. dələ. sovsar. sansar. sösər. 1. rasu. su bulqunu. 1. samır. sovsar. savsar.

dələ.
sən

- sən öləsən. sən öl. kəsinliklə. əslən. heçin. heç vax.
- sən öl: sən öləsən. kəsinliklə. əslən. heçin. heç vax.
- sən mən edmə: deyinmə.
- sən sən ol: sən olsan (> sən öləsən) kəsinliklə. dibindən. heç bir çağın. heççağun.
heçin.
- sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək).
(sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq
təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru
kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan)
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən
üçün.
-könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan:
əğri. yağu)
-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin)
-keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.
-unutma sən kölgəvi, sən ölsəndə o qalsın
-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən)
-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.
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-sən yazdığıvı yaz, əğirən bükür. (sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan
toxuyubda, bükərdə).
-sən gedirkən mən gəlirdim: sən eşələdiyivi mən eşmişəm. (eşələdiyivi:
düşündüyüvü)
-yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.
-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.
-sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) (sayrac: sayırğac. bülbül) .
-bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç yerinə sən yaşadın.
(yaşadın: yaşaldın).

-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.
-dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən
görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).
-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur
min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)

-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən
kişisən.
-sən kim olsan ol açar tov iç üzün . (tov: güc).

sənceş

sıncış> . sınama.

səncə

(səncə (fars) < sanca ( < sanımaq: hesablamaq) .

səncər

1. sancar. ovçu. qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş. qartal. 1. sancar.
sancaqçı. bayraqçı. 1. sancar. vilayət yarqıcı, hakimi. hakim. 1. sancar. >
xəncər. qıssa qəmə. 1. sincər. sıncar. sinsar. barikbin. muşikaf. 1. sincər.
sıncar. sinsar. dəqiq. 1. sincər. sıncar. sinsar. vasvası. 1. səncərlik. sincərliq.
sincərlik. sıncarlıq. sinsarlıq. barikbinlik. muşikaflıq. 1. səncərlik. sincərliq.
sincərlik. sıncarlıq. sinsarlıq. dəqiqlik. 1. səncərlik. sincərliq. sincərlik.
sıncarlıq. sinsarlıq. vasvasılıq.

sənciləyin

sənə tay, bənzər. sənin kimi.
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səncidən (fars) 1 < sıncatmaq. ölçmək. muqayisə edmək. 1 < sıncatmaq.

sınatmaq.
sənə

-bağlanırsa tüm qapılar sənə, bilki açıq biri vardı yenə.
-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.
-sənə tay, bənzər: sənin kimi. sənciləyin.

sənəq

sənək. sınağ. sinək. səhəng. sehin. çanağ. qab.

sənətiz

- sənətiz ilən öğünün: ərdəm bilən öğlənin.

səni

-atsa birin sənin çün, atar səni obri çün. (çün: üçün).

-danış ta səni bilim.
-səni görüm yoxuşların qalxış ola. (deyim). (alqış).
-aradığın, səni arayan olsun. (mevlana).
-ay qız səni qara batası, yaz gələli gülə yatası. (alqış).
-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).

-yeralma soğan badımcan, səni sevərəm doyuncan.
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol
sən üçün.
-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.
-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.
-səni görmək istəmək: sənsəmək. - əzizim çox sənsəmişəm: sənsizləmişəm.
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.
-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.
-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.
-sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.
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-az qalıb ömrün sənin, qış çıxar asdar qəmin. (asdar: azalar).
-az qalıb ömrün sənin, yaz gələr artar qəmin. (qış. qar).
-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə

-sənin kimi: sənə tay, bənzər. sənciləyin.
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa)
-sənin təkcə gülün yaz gətirir ömrümə, səndən gələn bir gülüm qış günümü yaz
edər.

sənitin

-doğursa nisgilim səndə, gedən sənidin , suç kesir, yoxdurur məndə.

sənqəq

səngək. 1. {(> səngək (fars)} < sınğaq. sınaq. çanqıl. 1. sınğaq. sındağ. singək.

sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma.
çağıldaq. - səngək çörək.
sənqər

səngər. 1. (toprağdan, nərsədən qurulmuş). sibə. çıpa. qıpa. 1 < sınğır > . sənğir

qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer. sovqa. sufqa. 1. sınğır. sığınğır.
sığqır. təpə. yığın. kümə. koma.
-səngər, təpə, yığın, kümə, koma oluşdurmaq: sığınğırlamaq. sığqırlamaq.
sınğılamaq.
-səngər tutmaq: sakınmaq. sınğırmaq.

sənqi

səngi. səkin. səğin. sərin. sərən. sağın. saxın. sakın. səyin. seyin. saram. aram.

asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat)
(duraqsıya)
- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.
-yaxşı görək sənki toxsun, nə bilirsin çəkdiyin yoxsun.
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səngilik. səkinlik. səğinlik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. səyinlik.
seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük.
şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

sənqiltəmək

sənğildəmək. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. 1. sallanmaq. titrəmək.

dəbərcənəmək. sağa sola yollanmaq. - yel vurub yapraqla sərğildəyir. 1. >
sərgərdan, avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq. 1. sələnğdəmək.
sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. açığlıqda gəzinmək,

dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
sənqimək

səngimək. 1. dəngimək. e'tidallaşmaq. mö'tədilləşmək. 1. səkinləmək.
səğinləmək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq.
səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq.

astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq. 1. sınğımaq. sınğışmaq. (aşağ)
düşmək. gərginlikdən düşmək. 1. sərinləmək. sərənləmək. səkinləmək.
səğinləmək. sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək.

kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq.
dursunlamaq. 1. singimək. sınğımaq. yingimək. yengimək. səknimək. səynimək.
seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək.

yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq.
savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

sənqin

səngin. 1. dəngin. dərgin. tərgin. yumuşaq. mö'tədil. musaid. mürəttəb. (#
gərgin: çəngin: qarqın. qağır. ağır) . 1. dəngin. silik. həlim. mö'tədil. 1. ağruq.

salğut. əsasi. bünyadi. (giran. vəzin. səqil). - salğut sənaye': səngin sənaye'. 1.
salma. ağır.
-yumşaq sərin, səngin, dəngin hava: sayrın. (mö'tədil) .

sənqir

sənğir. 1 < sınğır > səngər. qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer.

sovqa. sufqa. 1. səğir. səkir. səyir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). 1. dağ
təpəsi. 1. təpə.
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səngişmək. səkinləşmək. səğinləşmək. sərinləşmək. sərənləşmək. sağınlaşmaq.
saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək. saramlaşmaq.

ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq.
kütəşmək. şitabsızlaşmaq.
sənsəmək

səni görmək istəmək. - əzizim çox sənsəmişəm: sənsizləmişəm.

səntə

-doğursa nisgilim səndə, gedən sənidin , suç kesir, yoxdurur məndə.
-öc almanın güclü yolu başarı, səndə başarı, öclüvü qırar. (qırar: üzər).
-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

səntələc

səndələc. sandalac. ötücü quş.

səntələmək

səndələmək. 1. səğdələmək. səğmək. səğimək. sıvsavlamaq. basqallamaq.

dərdüşləmək. gah öylə gah böylə olmaq. 1. səğdələmək. səğmək. səğimək.
dəğişmək. başqalaşmaq. mütəhəvvil olmaq. 1. səğdələmək. salsınmaq.
saldıramaq. sarsılmaq. titrəmək. 1. sərgəkləmək. yalpalamaq. talbalamaq.
yelpələmək. təlbələmək. dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq.
saltıramaq. oyan buyana salınıb sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq.
aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).
-ayağı nərsiyə ilişib səndələmək, düşə yazmaq: satıcmaq. səkicmək.

səntələnmək

səndələnmək. 1. təlvənmək. təlbənmək. sarlınmaq. salrınmaq. düz duranmayıb

dəbərcələnmək. 1. yalpalanmaq. yelpələnmək. sallanmaq. salpanmaq.
salpalanmaq. salsılmaq. titrəmək.
səntələtmək

səndələtmək. 1. sallamaq. salpamaq. salpalamaq. salsılamaq. yalpələmək.

yalpalamaq. titrətmək. 1. sallatmaq. yelləmək. yelgətmək.
səntələviq

səndələvik. salsınavıq. səğdələvik. saldıravıq. sarsıravıq. titrəvik. titrək.

səntən

-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-sənin təkcə gülün yaz gətirir ömrümə, səndən gələn bir gülüm qış günümü yaz
edər.

-tuşlatı səndən, düşləti məndən. {görsəti səndən, qalanı məndən. sən görsət,
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qalanın mən özüm bilərəm (neylirəm)}.

-səndən ötür: sənə uyub. -sənə uyub dinmədim: səndən ötür dinmədim.
səntirəmək

səndirəmək. saldıramaq. büdrəmək.

səntuq

-qavsənduq: kofr for. sadaş. sadış. sağca. sadağ. sağdaq. sadaq. çəlik kasa.
sağan.

səp

1. (sis. tüs. tös. tıs. dış. süs. sös. his. yös. hüs. mas. pas. püs) boya. rəng. -türlü
tüslü: rəh bə rəh. 1. çəp. çap. təp. təpər. tək. yap. yan. sal (sar. sav) tərəf. cəhət.

canib. səmt. -bir təpdən o, bir təpdəndə sən başıma cummusuz. -hançı təpə geddi.
-iki təpli: iki təpərli. iki səpli. iki çəpli. iki çaplı. iki təkli. yaplı. iki yanlı. iki sallı (iki
sarlı. iki savlı) iki tərəfli. -onun təpinə güdmə. -təpin: təpərin. səpin. çəpin. çapın.
1. çəp. çap. təp. təpər. təkin. yapın. yanın. salın (sarın. savın) tərəfin. cəhətin.
canibin. səmtin. -dör çəpin açı. -dör çəpin qiblə: hardan istəsən gedməyə ərkinsən,
muxtarsan. 1. çəp. çap. təp. təpər. hərif. tərəfi muqabil. -savaş təpləri. -söz
təpləri. 1. çəp. çap. təp. təpər. qoşuc. rəqib. -oğul osənin qardaşındı, təpin necə
ola bilir. 1. çəp. çap. təp. təpər. çağ. vəxt. -ertə təpdə evdə tapılmaram. -axşam təpi
görüşərik. -ertən tez təp gəlsin alabilirsin. 1. sapsat. əkit. əkət. qoşqun. kusqun.

boyuğ. vəsayil. 1. sap. sapsat. salqıt. salqız. qalın. cehiz. - savçılar qızın salqıtın
sorarlar. 1. səpik. yumuşaq yel, əsinti. əsim. nəsim. səba yeli. şumal yeli. 1.
səp!. saç!. yay!. tök!. ək!. savır!. qaç!. aç!. at!. 1. səpi. sərpi. saçı. çisi. sisi.
- səp səp: sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis: saçın saçın. çisin
çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. - ertingin (səhər çağı) çis çis yağış
yağırdı.

-səp səpə: təp təpə. çəp çəpə. çap çapa. üz üzə.
səpbə

1. əkin. 1. çəkmə. (pilov çeşiti) .

səpə

1. səpək. rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. sivə. sivək ( < sava. savağ)

xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi
uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam. 1.

sələ. səfə. səvə. sərə. səkə. səmə. saşa. səçə ( < saçımaq) sərsəm. səlsəm.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız.
- səpə səpə: sapa sapa. səkə səkə. saça saça. tuta tuta.
-səp səpə: təp təpə. çəp çəpə. çap çapa. üz üzə.

səpəq

səpək. 1. səpə. rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. sivə. sivək ( < sava.
savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq,
adam. 1. səvək. yaz. (süpürğün, saf, açıq) düzəngahlıq. düz, açıq, gen,

qornaqsız yer. (dəşt).
səpələmək

1. sərpələmək. sərələmək. sərpmək. saçmaq. dağıtmaq. yağıtmaq. tökmək. 1.
saçalamaq. səçələmək. dağıtmaq. tökmək. 1. sərpələmək. saçalamaq. rasgələ

saçmaq, çaxmaq. 1. sərpiləmək. 1. sivələmək. incə incə yağmaq.
səpələnib

- səpələnib dağılmaq: səlsəbil olmaq.

səpələnmək

1. sərpələnmək. saçalanmaq. rasgələ saçınmaq, çaxınmaq. 1. saçalanmaq.

səpələtmək

sərdətmək. sərdənləmək. səyidələtmək. səyrətmək.

səpələyən

-gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab:
suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.

səpəli

əlaçıq. ötünclü. ötüşlü. bağışlı. savğatlı. sovğatlı. səxavətli. səxi.

səpəliyə

- səpəliyə səpəlyə. səpər səpər. səp səp. sərp sərp. saçın saçın. çisin çisin. sisin
sisin. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis.

səpəlqə

səpəlgə. səyəlgə. seyəlgə. tuxum səpmə ayqııtı.

səpəlmək

saçalmaq. səçəlmək. dağılmaq. tökülmək.

səpəmək

səpilləmək. bol bol, bolluca sərpəmək, xərcləmək, dağıtmaq.

səpən

- tuxum səpən qayağ, maşın: səğəlğə. saçalqa.
-su səpən, verən: suvçı. suğarıçı. suçı.

səpəntə

-səpəndə dartış, biçində yartış. (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş:
danışıq. açıqlayış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış).

səpər

1. sərpər. savar. sovar. suvar {> separ (fars). sepor (fars)}. verən. 1. sapar.
saban. sapan. yer sürmə, şuxum aracı. 1. səbər. səmər. bəsər. bəcər. becər.
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səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm.

verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım. yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul.
fayda. kar. mənfəət. 1. səprə. saçağ. süfrə. - səprə qulağ: yelpik qulağ. - adı uluğ,
səprəsi quruq: adı hündür, əli qıs. - səpər açmaq: böyük qonağlıq vermək.

-səpər səpər: səpəliyə səpəlyə. səp səp. sərp sərp. saçın saçın. çisin çisin. sisin sisin.
sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis.

səpərəmək

səprəmək.

səpəş

şabaş.

səpət

səbət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) incə, yaş çubuqlardan

toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan qab. savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə.

səpəy

sapay. savba. savğa. 1. savayaq. söykə. söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od

üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ. saçayağ. 1. ırmağ yatağının
qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd.
səpi

1. səpgi. silki. (bir nəyin üzərinə silkilən, səpilən nərsə) . 1. sərpi. səp. saçı. çisi.

sisi.
- səp səp: sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis: saçın saçın. çisin
çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. - ertingin (səhər çağı) çis çis yağış
yağırdı.

səpic

1. (1 < sərmək. sərpmək) çörək döşəkcəsi. üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə
çırpma, yapma döşəkcəsi. 1. salıc. dərzi. dərçi. nərsəni nərsədən qoparan.

səpiçi

sağrıçı. sağırçı (saqi). aşıçı. dəbbağ.

səpiq

səpik. 1. səvik. yüngül. yumuşaq. xəfif. sıyap. ərik. ərim. ərip. əriç. əris.

mulayim. - səpik müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. səvik. sevincli. şən. neşəli.
şad. səid. 1. səp. yumuşaq yel, əsinti. əsim. nəsim. səba yeli. şumal yeli.
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab: səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə. 1. yavın. duzsuz, duzu az olan yemək.
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səpigil. səvigil. tasasız. qaysız. munğsız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz.

tütsəsiz ( < düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .
səpil

1. ehsan. 1. çox bol. bolluca. - bu il yemiş səpil.

səpilçi

1. ehsan verən. 1. bol, bolluca. sərpəyən, xərcləyən, dağıdan. - bu il yemiş
səpil.

səpilən

sərpilən. saçılan. səpilivcən. sərpilivcən. saçlavılcan.
-səpilən nərsədən doğan səpinti: sıçramaq. sıçaramaq. səçrəmək. səçərəmək.

səpili

səpgilli. çilli.
-saçılı, səpili olan: seyrək < səçrək < saçraq. 1. aralıqlı. 1. nadir.

səpiliq

səpilik. 1. silkilik. duzluğ. saçıya (süfrəyə) qoyulan duz, ədviyə, sos taxımı. 1.
yoxsullardan əl tutan quruluş. 1. yoxsullar üçün yemək, para, geyim, nərsələr
saçılan, verilən yer. yolçuxana.

səpilivcən

səpilivcən. sərpilivcən. saçlavılcan. səpilən. sərpilən. saçılan.

səpilləmək

1. ehsan edmək, vermək. 1. səpəmək. bol bol, bolluca sərpəmək, xərcləmək,
dağıtmaq.

səpilləş

səpildaş. saçıldaş. saçılğaş. sərpinti. səpinti. çisinti. sisinti. -səpin səpin: sərpin
sərpin.

səpilmiş

-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə:
sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. sırğım al boya: ət rəngi.
-səpilmiş nərsə: saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq.
sıçranmış.

səpiltaş

səpildaş. səpilləş. saçıldaş. saçılğaş. sərpinti. səpinti. çisinti. sisinti. -səpin
səpin: sərpin sərpin.

səpintə

səpində. sabanda. əkində. şuxumda. -əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş
olmaz. (sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma).
(örtgün: ütgün. ortğun. biçin).
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sərpinti. 1. sapıntı. saçılqa. saçılqı. qurban, ehsan dağıtımı. 1. sapıntı. saçılqa.
saçılqı. damla. 1. səpildaş. səpilləş. saçıldaş. saçılğaş. çisinti. sisinti. -səpin
səpin: sərpin sərpin.
-səpilən nərsədən doğan səpinti: sıçramaq. sıçaramaq. səçrəmək. səçərəmək.

səpir

sapır. həsir.

səpirqə

səpirgə. sapırqa. göğüs gəmiyi. qabırqanın sinə bölümündə aralıqlı sümükləri.

səpiş

sərpiş. 1. saçı. saçış. atağ. adağ. qıy. qıyıt. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan.
1. sərpmə. töküş. tökmə. (# sapış: keçiş. taxış) .

səpit

sürüc. töküz. tökəz. bələş. bələc. iftira.

səpqə

səpgə. 1. töküntü. saçıntı. 1. səpgil. çil. - səpgəli üz.

səpqən

səpgən. sərgən. sərili nərsə. incə yağan yağmır, qar.

səpqi

səpgi. 1. səpi. silki. (bir nəyin üzərinə silkilən, səpilən nərsə). 1. töküntü.

səpqil

səpgil. 1. çil. səpgə. - səpgəli üz. 1. sıpqıl. çıpqıl. xal. bənək. kəkək. çəkək

(şəbnəm) . 1. töküz. tökəz.
səpqilli

səpgilli. səpili. çilli.

səpqüc

səpgüc. püsgüc. susaç. sasaç. (abpaş) duş. əfşan.

səpqül

səkül. səgül. səpgül. xallı, bənəkli nərsə.

səpqütmək

səpgütmək. səpgüzmək. sərptirmək. saçdırmaq.

səpqüzmək

səpgüzmək. səpgütmək. sərptirmək. saçdırmaq.

səpli

çəpli. təpli. təpərli. çaplı. 1. təkli. yaplı. yanlı. sallı (sarlı. savlı) tərəfli. bir nərsiyə

yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar. yançı. həvadar. həvaxah.
poştiban. hami. -onun təplisi çox. 1. hərifli. tərəfi muqabili olyan. 1. qoşuclu.
rəqibli. 1. yağılı. düşmənli.
səpmə

1. salma. sağma. (salman. sağman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər
göstərərək para toplayan) bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən,

kimsədən alınan, gələn, yığılan pay, pul, nərsə. kömək. yardım. eanə. - bu
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kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır. 1. töküntü.
-tuxum səpmə ayqııtı: səyəlgə. seyəlgə. səpəlgə.

səpmək

1. səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək. çarpmaq. çalımaq. bir əngələ ilişib

bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq, burulmaq, yanğırmaq,
münhərif olmaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi. 1. sərpmək. sıpmaq.
sırpmaq. yaymaq. dağıtmaq. 1. sərpmək. salmaq. saçmaq. - tuxum salmaq. 1.
saçmaq. ötürmək (# saxmaq: sakmaq. tuturmaq) 1. sərpmək. sərpişdirmək.

saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis). 1. səprəmək. səprətmək. sarmaq.
çapdığlamaq. yapdığlamaq. təchiz edmək. sırlamaq. hazırlamaq. 1. sərmək.
sərpmək. səğmək. tökmək. 1. dərmək. dərimək. saçmaq. əkmək. -pozuqluq
tuxumun dərdi geddi. -bu qara duyquları dərən nədir. -gül, darı dərmək. -dərilməmiş
biçilməz. -bu il kərdiyə nə dərdiz. -tarığ dərimək: əkin əkmək. 1. sov (ingilis).

saçmaq. 1. uçurtmaq. dağıtmaq. -parasın hər yana, hər nəyə uçurtmuş.
-xiyar kimi nərsəyə düz səpmək yerinə, yalatılan, sürtülən daşduz: yalama.
daşduz.

səpmən

salman. sağman. : el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan .

səprə

1. səpər. saçağ. süfrə. - səprə qulağ: yelpik qulağ. - adı uluğ, səprəsi quruq: adı
hündür, əli qıs. - səpər açmaq: böyük qonağlıq vermək. 1. səmrə. səbrə. bəsrə.
bəcrə. becrə. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. bəhər. bərə. bar. barqa.

berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım. yemiş. yemər. ürün. hasıl.
nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
səprəmək

1. səprətmək. səpmək. sarmaq. çapdığlamaq. yapdığlamaq. təchiz edmək.

sırlamaq. hazırlamaq. 1. səpərəmək .
səprəsi

-səprəsi quruq: süfrəsi qıs, dar. -adı uluğ, səprəsi quruq). (adı hündür, əli qıs).
(səprə:səpər. saçağ. süfrə).

səprətmək

səprəmək. səpmək. sarmaq. çapdığlamaq. yapdığlamaq. təchiz edmək.

sırlamaq. hazırlamaq.
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səprik. 1. seyrək. dağınaq. 1. sərpik. sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin.

səryinğ. sərvin. saçıq. açığ. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.
səpsə

sivsi (> sipsi). iti, acı, uslu söz, davranış.

səpsən

- tuxum alda yerə var, hər nə səpsən ol gögər.

səpsi

1. > təpsi < . yəpsi. nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab. sini. tabağ.
1. sivsi. sipsi. səvsi. sipsivri. sipsivir. çox, aşırı sivri, iti.

səpsimək

sivsimək. sipsimək. səvsimək. sipsivrilmək. 1. itilənmək. 1. dik daşlanmaq. onun nə gizli olan işi var ki, məni gördükdə sipsidi.

səpsiz

təpsiz. təpərsiz. çəpsiz. çapsız. 1. təksiz. yapsız. yansız. salsız (sarsız. savsız)
tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa. 1. hərifsiz. tərəfi muqabili olmayan.

1. qoşucsuz. rəqibsiz. 1. yağısız. düşmənsiz.
səpsuvar

tuxum əkildikdən son birinci suvarış.

səpşəc

təpşəc. təpərgəş. çəpgəc. çapşağ. təkkəc. yapşac. yanqac. salqac (sarqaş.
savqaş) tərəfkeş. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

səpşinmək

təpşinmək. təpəşinmək. çəpşinmək. çapşınmaq. tərəf, üzbə üz olmaq.

səptəmək

səptərmək. təpmək. təpdəmək. təpdərmək. saldarmaq. çəptəmək. çəptərmək.
çapdamaq. çapdarmaq. yanlamaq. 1. rəf, dəf, bərtərəf edmək. ortadan

qaldırmaq. qırağ edmək. 1. tərəf tutmaq. 1. bir tərəflik edmək. nərsəni çözmək.
səptərmək

səptəmək. təpmək. təpdəmək. təpdərmək. saldarmaq. çəptəmək. çəptərmək.
çapdamaq. çapdarmaq. yanlamaq. 1. rəf, dəf, bərtərəf edmək. ortadan

qaldırmaq. qırağ edmək. 1. tərəf tutmaq. 1. bir tərəflik edmək. nərsəni çözmək.
səptirə

- səpdirə səpdirə. sapdıra sapdıra. səkdirə səkdirə. saçdıra saçdıra. tutdura tutdura.

səptirmək

səpdirmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. çarpıtmaq.

çarpdırmaq. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan
azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu
səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi.

səpuqtən

{səpuxtən (fars)} < soxmaq. sikmək. nikah edmək.
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1. səri. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. rəf. 1. səri. sərət. sərsət. sərbət.
sərgət. sərvən. vitrin. 1. səri. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. qəfəsə. 1.

saçıt. yayıt. payla. baçla. balda. balqat. böl. ülət. 1. sar. qolayca əğilib, yasılıb,
qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət. yumşaq. yamşaq.
yamışaq. initaf pəzir. 1. sərə. səkə. sək. sır. əninə uzanan nərsə. 1. sərə. səkə.
sək. sır. mərhələ. 1. sərə. səkə. sək. sır. pillə. - üç səkə basac: üç pilləli nərdüvan.

1. yas. at. -yaşı yas günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. (qurqanı: qurunu).
-günə sal, sər, qoy: günə vur. (vur: altına al. sal).
-sər edmək : < saymaq. seyirmək. baxmaq. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək.
səkirmək. təvəccüh edmək. - bir dəyqə buna sar.
-sər sağ: sağ dinc. sağ diş. əsən sərin. sərin sağın. tutuğ duruq. sakin sağın. sağ
səlamət.

sərab

< sağab. sağav. sağığ. süt gölü.

sərb

-üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə çırpma, yapma döşəkcəsi: səpic. (1 <
sərmək. sərpmək) çörək döşəkcəsi.

sərbər

eninə sərik, gen olan. ənli. enli. - sərbər gəzləmə: enli parça.

sərbəs

salt. salta. yuçut. azad.
-sərbəs ötürmək: salmaq. salbamaq. bıraxmaq. - cilov salbamaq: ovsar, dizgin
bıraxmaq. - qopay salbamaq: izləməkdə köpək bıraxmaq. bir yerə, biri üstünə it
ötürmək.
-sərbəs quşaq: yuçut, açıq, azad bölgə. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon).

sərbəsəl

səlbəsəl. sərsəl. səlsəl. 1. sərintir. səlintir. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz. 1.

sərəsür. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş. səlqiyə salınmamış. başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

sərbəsər

sərpəsər. dərbədər. 1. param param. 1. yerbəyer. (zırbazır) alavara. avara.

sərbəsinmək

saçılmaq. səçilmək. açılmaq. çözülmək. qutulmaq. yuçunmaq. yuçğınmaq.
sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından ipi səç.

sərbəsliq

sərbəslik. salılıq. yuçutluq.
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1 < salbaş. yuçut. açıq. 1. saçıq. səçik. açıq. çözük. qutuq. yuçut. azad. bağsız
olan hərnə. 1. salt. salta. yuçut. azad. 1. suruğ. sürük. yuçut. azad.
-sərbəst, azad olmaq: saçılmaq. səçilmək. açılmaq. çözülmək. qutulmaq. yuçunmaq.
yuçğınmaq. sərbəsinmək. - onun əlayağından ipi səç.

sərbət

1. səbət. çəpət. bir konuya bağlı alan, meydan. 1. səbət. çəpət. dövərək.
dövrək. devərək. devrək. çövərək. çövrək. çevərək. çevrək. quşaq. şərayit.
mühit. 1. sər. səri. sərət. sərsət. sərgət. sərvən. rəf. 1. sər. səri. sərət. sərsət.
sərgət. sərvən. vitrin. 1. sər. səri. sərət. sərsət. sərgət. sərvən. qəfəsə. 1.

sərmət. sərik. sonsuz. əbədi.
sərcə

sərik. sərəki. açıqca. gənəlliklə. imumiyyətlə.

sərcəq

sərcək. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş

gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü,
öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış.
yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş.
özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. biyoqrafi. 1. səricək. səriməc.
mətələk. məsqərə. rişqənd. 1. səricək. səriməc. yalançı. sıyrıc. dələduz.
sərcəliq

sərcəlik. səricəlik. məsqərəçilik. təməsxür. rişqəndçilik.

sərcəm

sərpəm. sərpik. sərləm. sərgəm. sərgək. > sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. 1.

sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik,
kefilyə tay davranan. 1. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala
bu ara: bu meydan bu şeytan.

sərcən

səricən. səriyən. sırıcı. 1. yavaçı. yalançı. dələduz. 1. mətələkçi. 1. ikiüzlü.

munafiq.
sərci

səric. sarıc. sarcı. 1. ahah. ahək. 1. bir yerə sürtülən duvağ, boya. 1.

dolandırıcı. gərdanəndə. 1. salıc. salıcı. güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran,
qaytaran.
sərcinmək

səlcinmək. salcınmaq. tirləmək. uzanmaq.
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sərcitmək

sarşurmaq. sarcurmaq. sancurmaq. gecikdirmək.

sərçə

1. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə (fars)}. durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan
balaca. quş. 1. səçə. çıpcığ. ( < saçramaq. sıçramaq. saçamaq. sıçamaq.
çəçəmək. çəçrəmək). 1. səçə. çıpcığ < ''çıp çıp, civ civ, cük cük'' səsindəndə alına
bilir. 1. quşğac. (? > qoncaşğ). 1. sığac. sındılac. sığdılac. ötücü quş çeşiti. sığac işi irməz, ortun təpmək. (işi irməz: işi değil). (ortun : xərmən). (təpmək:
döğmək). (sərçə işi değil xərmən döğmək).
-sarısərçə:sarıköynək. sarduvac. sağduvac. sərduvac. bülbül. qənarə.

sərçı

1. sarçı. səriyən. 1. yormcu. yorcu. sərmçi. tanğıtan. tanıtan. tanatan. ifadə,
bəyan, şərh, tərif edən. nəmayəndə. təmsilçi. dəlil. nəsir.

sərçin

sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq.
gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərçinləmək

sələçənğləmək. sərəcənləmək. sərənəkləmək. seyrənğləmək. seyrəkləmək.

sərə

1. {(sərə (fars)} < sağa. 1 < saya. > ən iyi. seçgin. taza. 1. sav. nab. 1. səyə.
yəyə. səfə. səfhə. səhvə. kağız üzü. 1. yaxcı. eyi. mansız. ayıbsız. 1. cirgə.

tıyıq. sıx. sıxın. üsarə. 1. yumurta döğüşündə kəlləsi bütün qalan yumurta. 1. (
< sərmək. sərəmək) açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan
aralıq. 1. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. səvə. saşa. səçə ( < saçımaq) sərsəm.
səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. 1. sər. səkə. sək. sır. əninə
uzanan nərsə. 1. sər. səkə. sək. sır. mərhələ. 1. sər. səkə. sək. sır. pillə. - üç
səkə basac: üç pilləli nərdüvan. 1. som. yarıq. teyxa. arın.
-sərə qət: salaqat (sala qat). çatı ortasında boş qoyulan qat. - salaqatda quş yuva
qurub.
-sərə qət: (sərəqət). sala qat. (salaqat). sərəqət. çatı ortasında boş qoyulan qat. salaqatda quş yuva qurub.
-sərə sərə. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə. dərə dərə. gərə
gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.
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sərəcənləmək

sələçənğləmək. sərənəkləmək. sərçinləmək. seyrənğləmək. seyrəkləmək.

sərəq

sərək. salsağ. sarsağ. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. >
sərsəm 1. sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ

kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu
sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan.

sərəqə

sərəgə. sərgə. sirgə. sirəgə. satul. masa. miz.

sərəqət

sərə qət. sala qat. (salaqat). sərəqət. çatı ortasında boş qoyulan qat. - salaqatda
quş yuva qurub.

sərəqi

sərəki. sərik. sərcə. açıqca. gənəlliklə. imumiyyətlə.

sərələmək

1 < sayalamaq. iyilətmək. seçmək. tanlamaq. yeniləmək. tazalamaq. 1.
sərələtmək. dağıtmaq. dağalatmaq. yayıtmaq. yaylatmaq. pəxş, müntəşir

edmək. - günə qızıl saçların daratdı. - onun gəlim salığın tüm ölkəyə sərələdik. 1.
sərmək. sərimək. tomratmaq. topratmaq. imumiyyət vermək. - bu işi hammıya
sərməyin. 1. sərpələmək. sərpmək. səpələmək. saçmaq. dağıtmaq. yağıtmaq.

tökmək.
sərələnmək

1. sərələşmək. dağılışmaq. yayılışmaq. (pəhn) pəxş, müntəşir olunmaq. - oyun
bitən son el sərələnib geddi. 1. yazmaq. yazılmaq. -birinci yumruqla yerə yazdı.

sərələşmək

sərələnmək. dağılışmaq. yayılışmaq. (pəhn) pəxş, müntəşir olunmaq. - oyun
bitən son el sərələnib geddi.

sərələtmək

sərələmək. dağıtmaq. dağalatmaq. yayıtmaq. yaylatmaq. pəxş, müntəşir

edmək. - günə qızıl saçların daratdı. - onun gəlim salığın tüm ölkəyə sərələdik.
sərəmək

1. (sərmək. sərəmək) > sərə. açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın
arasında olan aralıq. 1. dağıtmaq. dərətmək. sərətmək. taratmaq. daratmaq.
dalatmaq. saçatmaq. dışartmaq. yaratmaq. pəxş, müntəşir edmək. -günəş
ışığın dərətmədən yola düşdük.

sərən

1. sərin. sərin. səkin. səğin. səngi. sağın. saxın. sakın. səyin. seyin. saram.

aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat)

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

(duraqsıya) 1. selən. sələn. sürən. açıq. fərah. 1. saldal. asma, möv çardağı. 1.

tələsik. sür sürə. sürəyən. sırıncağ.
sərəncam

salıncam. 1. aqibət. 1. yazı. təqdir. sərnivişt.

sərənəqləmək

sərənəkləmək. sələçənğləmək. sərəcənləmək. sərçinləmək. seyrənğləmək.
seyrəkləmək.

sərənq

sərənğ. sələnğ. sərənğ. sərinğ. sərin. saltay. bol. açıq. geniş. yazın. fərax. sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq.

sərənləmək

sərinləmək. səğinləmək. səngimək. sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq.
səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq.

astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.
sərənləşmək

sərinləşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sağınlaşmaq.
saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək. saramlaşmaq.

ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq.
kütəşmək. şitabsızlaşmaq.
sərənliq

sərənlik. sərinlik. səkinlik. səğinlik. səngilik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. səyinlik.
seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük.
şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

sərəntər

sərəndər. silov. salov. salva. ambar. aşılqa. aşlıq (taxıl) ambarı.

sərəsəlqəli

-arın yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli: sırğov. üslü başlı.

sərəsərpə

sərsərəm. sərsəm < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ.
sarsağ. sərək. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə
tay davranan.

sərəsov

sələsov. sırnax. sıvax. sırvax. sıvanağ . yapır. yapın. yasır. hamar. düz yer. - bir
sırvax yer tap oturalım.

sərəsovlanmış -tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol: yala. yaldırım.

qaldırım. (# çala: işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. cığır).
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sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş.
səlqiyə salınmamış. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

sərət

1. sər. səri. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. rəf. 1. sər. səri. sərsət. sərbət. sərgət.
sərvən. vitrin. 1. sər. səri. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. qəfəsə. 1. sərtə. sərdə.

şölən. əğləncə. böyük qonağlıq.
sərətmək

dərətmək. dağıtmaq. taratmaq. daratmaq. dalatmaq. saçatmaq. sərəmək.
dışartmaq. yaratmaq. pəxş, müntəşir edmək. -günəş ışığın dərətmədən yola
düşdük.

sərxoş

səryoş. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. neşəli.

sərxoşluq

səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq.
çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş.
sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş.
söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi)
xursəndlik. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət.
xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

səri

1. sarı. səfə. səhfə. 1. sarı. yan. tərəf. - ona səri: ona sarı. 1. sər. sərət. sərsət.
sərbət. sərgət. sərvən. rəf. 1. sər. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. vitrin. 1.
sər. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. sərvən. qəfəsə.

sərib

-əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə: sərgiçi. çərçi. əlsatıcı. dəsdfiruş.

səric

sərci. sarıc. sarcı. 1. ahah. ahək. 1. bir yerə sürtülən duvağ, boya. 1.

dolandırıcı. gərdanəndə. 1. salıc. salıcı. güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran,
qaytaran.
səricəq

səricək. sərcək. səriməc. 1. mətələk. məsqərə. rişqənd. 1. yalançı. sıyrıc.

dələduz.
səricəliq

səricəlik. sərcəlik. məsqərəçilik. təməsxür. rişqəndçilik.

səricən

sərcən. səriyən. sırıcı. 1. yavaçı. yalançı. dələduz. 1. mətələkçi. 1. ikiüzlü.

munafiq.
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sərici

səritən. sərtən. dolaşan. gəzən. səyyar.

səriçə

(səriçə (fars)} < səğirçə. sərçə. səçə. çıpcığ. durmadan cüh cüh səriyən,
oxuyan balaca. quş türü.

sərih

sərik. sərsəp. salsar. salsap. açıq. qate'. dürt. dürüt. rok.

səriq

sərik 1 < səkir. > kürsü. sərir. təxt. orəng < orunğ. 1. mənşur. 1. sərəki. sərcə.

açıqca. gənəlliklə. imumiyyətlə. 1. sərmət. sərbət. sonsuz. əbədi. 1. sərih.
sərsəp. salsar. salsap. açıq. qate'. dürt. dürüt. rok. 1. sərsəm < sərpəm.
sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. dolma. alan.
meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan. 1. sır. sırığ.
bayız. bəsit. saya. baya. sadə. normal. 1. salığ. yerik. yerikli. yarıq. işlənən.
dəbdə olan. yürkə. yürək. geçərli. mö'təbər. adi. mərsum. rayic. mütədavil.
cari. (axıc. axarlı) . 1. sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ.
yala. yələ. sala. sadə. bayığ. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin
olmayan. saya. bəsit.
-hər nəyin sərik, açıq olan üzü: sərit.
-sərik hesab: cari hesab. açığ hesab.
- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer,
toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).
-eninə sərik, gen olan: sərbər. ənli. enli. - sərbər gəzləmə: enli parça.
-quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ: sardığ. sarduvağ.
- sərik sərmək: saçağ yazmaq. örtük, süfrə açmaq.
-dərik sərik: dərli toplu. tüm düzəndə.
-sərik, yayığ nərsəni siyirməyə, silməyə yarar arac: sürcə. sürcək. sürəcək. sürgüc.
sürək > kürək.

səriqləmək

sərikləmək. sapıqlamaq. sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.

sanğıramaq. (: özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək) samıramaq. sayıqlamaq.
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salıqlamaq. samıqlamaq. samırdamaq. özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən
içib genə sayırlayacağ.

səriqlənmək

-sürülüb səriklənmək: sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. boş
boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək.

səriqləşmək

sərikləşmək. sırılaşmaq. sırığlaşmaq. bayızlaşmaq. bəsitləşmək. sadələşmək.

bayalaşmaq. sayalaşmaq. normallaşmaq.
səriqliq

səriklik. sırılıq. sırığlıq. bayızlıq. bəsitlik. bayalıq. sayalıq. sadəlik. normallıq.

səriqtən

sərikdən. bayızdan. sırtın. sırığdan. (> sıradan) bayağı, mə'muli, bəsit, baya,

saya, sadə, normal olan.
sərilən

-açılan, sərilən hər nə: sərgi. yayqı. döşəmə.
-nərsə sərilən yer: sərməş. sərgi.
-nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ:
sarmaqır. sərməgəy.
-sərilən yer: sərgi. (# dərgi: toplanan yer)
-dama sərilən saxsı tikələri: qabırqa.
-üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik
saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə.
-sərilən, sərpmə ağ, duzağ, tor: saçma.
-hər nəyin açılan, sərilən, yayılan durumu: təpsi. tovsi. süfrə.

sərili

sərgin. açqın. sərilmiş. açıla. yayqın. döşənmiş. döşəgin.
-sərili nərsə : sərgən. səryək. sərsək. koma, yığın durumunda olmayan.
-sərili nərsə: səpgən. sərgən. incə yağan yağmır, qar.

sərilib

-sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə: salvac. salvaz. sallab.
-üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt: sartax. saltax.

sərilmək

1. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq. göyərmək.
göysərmək. yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd.
rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar:
rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə
işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi. 1. sərpilmək.
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sərinmək. açılmaq. boşalmaq. rahatlaşmaq. 1. sərpilmək. saçılmaq. çilənmək.
1. (əsrilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). sərgək. sərgərdan. avara. 1.

sağa sola sallanan. 1. (əsrilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). sərgək.
əsrgək. əsrik. kefli.
-dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq: daldaymaq. dalbaymaq.

sərilmiş

sərgin. sərili. açqın. açıla. yayqın. döşənmiş. döşəgin.
-qırma daş sərilmiş, düzülmüş yer: sərir. (səngfərş).
-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə:
sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. sırğım al boya: ət rəngi.

səriltəmək

sərildəmək. sərğildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. 1. sallanmaq. titrəmək.

dəbərcənəmək. sağa sola yollanmaq. - yel vurub yapraqla sərğildəyir. 1. >
sərgərdan, avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq. 1. sələnğdəmək.
sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. açığlıqda gəzinmək,

dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
sərim

sür. (sırış. sürüş). tanıtış. tanıt. dənit. dəniş. şərh. tərif. təşrih. tovsif. vəsf. 1.
xiyal. təxəyyül.

sərimə

sarıma. dolama. gülməli. gülməcə. gülgün. gülcün. gülşün. gülçin. gülçən.
gülşin. gülşən. qaravəllidili. komik. şux.

səriməc

sərcək. səricək. 1. mətələk. məsqərə. rişqənd. 1. yalançı. sıyrıc. dələduz.

sərimək

1. səritmək. sürütmək. səğitmək. {(> sorudən (fars)}. sürənmək. sürünmək.
ötünmək. ötmək. oxumaq. 1. sarımaq. sırımaq. burmaq. bükmək. toğlamaq.
tovlamaq. dəngitmək (> tənidən (fars)}. {# səritmək: salmaq. açmaq). 1. sərinmək.
sərişmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq.
sağınmaq. sağışmaq. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun
yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. sərinmək. sərişmək.
salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq.
sağınmaq. sağışmaq. düşünmək. 1. səritmək. sərtimək. dolaşmaq. gəzmək.
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yerimək. seyr edmək. 1. sərmək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına
vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq.
önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq,
qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin
gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir. 1.
sərmək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq. üzərində durmamaq.

dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi
sərmədən işi bitirdilər. 1. sərmək. dışarı atmaq. nak avt edmək. - oyundan sərildi.

1. sərmək. sağrış. dəvam, təmdid, tosiə edmək, vermək. uzatmaq.
genişlətmək. 1. sərmək. sərələmək. tomratmaq. topratmaq. imumiyyət vermək.
- bu işi hammıya sərməyin. 1. sərmək. gərmək. əsnətmək. çəkmək. keşətmək. bu ip sərdikcə sərilir. 1. sərmək. genişlətmək. açmaq. - qolları sərili yatmış
köpək. 1. sıramaq. oxumaq. 1. sırımaq. döşəmək. nərsəni nərsiyə çırpmaq,

vurmaq. - şallağa sırıdı.
-nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək: sarmaq. - ip sarmaq: ip
çevirmək. (# sərmək: sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq. - ip
sərmək: ip açmaq, uzatmaq) .

sərin

1. sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərinğ. saltay. bol. açıq. geniş. yazın. fərax. - sələnğ
yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq. 1. sərən. səkin. səğin. səngi. sağın.
saxın. sakın. səyin. seyin. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz
zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya) . 1. sərin!. tiniş!. aram!. basın!.

sakit!. 1. dingin. tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib).
durqun. asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ). soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun.
sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut).
-ocağız isdi, suyuz sərin olsun. (alqış).
-kölgəli sərin: saya salqın. sala salqın.
- sərin, soyuğ, ağrı: sazağ. sızağ. cana süzən, işləyən nərsə.
-ayaz, sərin, əsməkli, yelintili olan yer, hava: sarqan. sarqın.
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-sərin sağın: əsən sərin: sər sağ: sağ dinc. sağ diş. tutuğ duruq. sakin sağın. sağ
səlamət.
-yumşaq sərin, səngin, dəngin hava: sayrın. (mö'tədil)
-yumşaq, sərin əsən yel: sağac. sarac. (səhər yeli) .

sərinc

səriniş. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc.
sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. sağınış.

sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd,
şəgg edmə) .

sərincən

səkincən. səğincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. səkinsən. səğinsən.
sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan. sağınan.

sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan.
yavaş davranan.
sərinə

- sərinə sərinə. səkinə səkinə. səğinə səğinə. sağına sağına. saxına saxına.
sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. sağına sağına. sağana
sağana. sağna sağna. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı.
möhtat möhtat. yavaş yavaş.

səriniş

sərinc. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış.
sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. sağınış. sağanış.

sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .
sərinq

sərinğ. sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərin. saltay. bol. açıq. geniş. yazın. fərax. sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq.

sərinqanlı

soyuğqanlı. basnığ.

sərinləmək

1. sərənləmək. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sağınlamaq. saxınlamaq.
sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək.

aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq. 1. savruşmaq. sovumaq.
soğumaq. - öcün alıb savruşdu. - hər sıxıntı oxşamaqla savruşur.
sərinləşmək

sərənləşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sağınlaşmaq.
saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək. saramlaşmaq.
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ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq.
kütəşmək. şitabsızlaşmaq.
sərinlətmək

1. savrutmaq. sıxıntısın atdırtmaq. baş sağlığı vermək. 1. soyutmaq.
sovutmaq. soğutmaq. sovatmaq.

sərinliq

sərinlik. 1. sərənlik. səkinlik. səğinlik. səngilik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq.
səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik)
(kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) . 1. salğıntı. salxıntı. soyuğluq. - iki istəkli
arasında salğıntı salmaq. 1. kövşadlıq. savınlıq. savıni. sayvan. seyhan. açıqlıq.

düz, açıq yer. alan. meydan.
sərinmək

1. səkinmək. səğinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək.
səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq.

duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg
edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. səkinmək.
səğinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək.
sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. düşünə düşünə,

duraqsayaraq davranmaq. 1. aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq,
üşənmək, bəkləmək. pərsələmək. 1. sərişmək. uzanmaq. yatmaq. dinmək. 1.
özünü vermək. (# sakınmaq: gizlənmək. örtünmək. çəkinmək). 1. saxınmaq.
saxsınmaq. duraqsamaq. (məəttəl olmaq). - yolda saxınmaq. - saxsınma, hara
gedəcəsin ged. 1. sərimək. sərişmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq.
sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. uzamaq. uzanmaq.

bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının
indilərə gələr. 1. sərimək. sərişmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq.
sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. düşünmək. 1. səğinmək.

sağınmaq. sağanmaq. xiyal, təsəvvür edmək. 1. sərilmək. sərpilmək. açılmaq.
boşalmaq. rahatlaşmaq.
-oyan buyana salınıb sərinmək: yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək.
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dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. səndələmək.
sərgəkləmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük
sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

sərinsən

səkinsən. səğinsən. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan.
sakıncan. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan. sağınan.

sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan.
yavaş davranan.
sərinsirəmək

sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək.
sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. 1. duraqsamaq.

quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. düşünə düşünə,

duraqsayaraq davranmaq.
sərintəmək

sərindəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək.
sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək,

dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
sərintir

səlintir. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz.

sərintirmək

sərindirmək. səritmək. sərgitmək. dincəltmək.

sərintirtmək

sərindirtmək. səğindirtmək. sağındırmaq: sağındırtmaq. yumşatmaq.

məhəbbət, iltaf, itifat edmək. (#səkindirmək: səksindirmək. siksindirmək.
diksindirmək. disgindirmək).

sərir

1 < səkir. kürsü. ərgik. təxt. taxt. 1 < səkir. kürsü. yerdən uca qurulmuş yataq.
1. qırma daş sərilmiş, düzülmüş yer. (səngfərş). 1. şosə yol. 1. siltə. qılıf. qilaf.
nərsiyə çəkilən üz, örtü. (rupuş. rukeş. puşiş) . 1. səkir > sərik. kürsü. təxt. orəng
< orunğ.

səriş

1. sağiş. sağış. sağnış. sağınc. soğuş. xiyal. təsəvvür. 1. sürüş. duz. ləzzət.

kef. 1. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq.
çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş.
sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş.
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söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi)
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
sərişlə

sıysıy. sevə sevə. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. yenğişik. qana qana.
yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.

sərişmək

1. sərinmək. uzanmaq. yatmaq. dinmək. 1. sərimək. sərinmək. salımaq.
salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq.
sağışmaq. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun
sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. sərimək. sərinmək. salımaq.
salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq.
sağışmaq. düşünmək.

sərit

1. hər nəyin sərik, açıq olan üzü. 1. üz. 1. miz. masa. ustol. 1. tabağ. 1. şərit.
sərtə. quşaq. şərayit. məkan. 1. sarıt. kərvan. arqaş. 1. sarıt. sətr. sətir. çıtır.

sıtır. xətt. - araba çıtırları. - çıtırlı kağaz.
səritən

sərtən. sərici. dolaşan. gəzən. səyyar.

səritmə

sırıtma. döşətmə. nərsəni nərsiyə çırpıtma.

səritmək

1. sarıtmaq. qurmaq. salığlamaq. hazırlamaq. iləri sürmək. sunmaq. tutuzmaq.
1. yerləşdirmək. 1. tuxum, dənə tökmək. yumurtlamaq. 1. salmaq. açmaq. (#
sərimək. sarımaq: sırımaq. burmaq. bükmək. toğlamaq. tovlamaq. dəngitmək (>
tənidən (fars)}. 1. sərgitmək. əritmək. 1. sərindirmək. sərgitmək. dincəltmək. 1.
şəritmək. uzatmaq. 1. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. uzatmaq.

uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək. süründürmək.
sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi
artıq. 1. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. düşündürmək. fikirlətmək. 1.
sərimək. sərtimək. dolaşmaq. gəzmək. yerimək. seyr edmək. 1. sərimək.
sürütmək. səğitmək. {(> sorudən (fars)}. sürənmək. sürünmək. ötünmək. ötmək.

oxumaq.
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səriyəğ. saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. zarıyağ. zəriyəğ. kəryağ. kər yağı.

kərə yağı.
səriyən

1. sarçı. sərçı. 1. sərcən. səricən. sırıcı. yavaçı. yalançı. dələduz. 1. sərcən.
səricən. sırıcı. mətələkçi. 1. sərcən. səricən. sırıcı. ikiüzlü. munafiq.
-durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca: sərçə. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə
(fars)}. quş türü.

sərqeş

sərkeş < salqaç. salqıç. basağan. asav. savuz. (# yasav. yasavan) yağı. bir

nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən.
sərqə

sərgə. sərəgə. sirgə. sirəgə. satul. masa. miz.
-gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə:
sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla
əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.

sərqəq

sərgək. 1. sərgəm. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. > sərsəm salsağ. sarsağ.
sərək. sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə.

əsrik, kefilyə tay davranan. 1. sərgəm. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. >
sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq:
bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan. 1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq.
salğanmaq). sərgərdan. avara. 1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq.
salğanmaq). sağa sola sallanan. 1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq.
salğanmaq). əsrgək. əsrik. kefli. 1. sıyğaq. sırğaq. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək.

duyqar. həssas. 1. sıyğaq. sırğaq. zirək. ayğaq. ayın. aylın. usqar. huşyar. 1.
quşqaq. səyrək, yüngül yuxulu.
sərqəqləmək

sərgəkləmək. səndələmək. yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək.

dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. oyan buyana
salınıb sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi:
əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

sərqəqlənmək sərgəklənmək. sıyqaqlanmaq. sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq. 1. sıylaşmaq.
sıylanmaq. siyləşmək. siylənmək. həssaslanmaq. 1. ayğaqlanmaq. ayğanmaq.
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ayınmaq. aylınmaq. zirəklənmək. huşyarlanmaq. 1. quşqulanmaq. quşqulu
olmaq. yuxusu qaçmaq.
sərqəqliq

sərgəklik. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. 1. həssaslıq. 1. ayğaqlıq. ayınlıq.

zirəklik. huşyarlıq. 1. quşqaqlıq. səyrək, yüngül yuxululuq.
sərqələmək

sərgələmək. numayiş edmək. təşrih edmək.

sərqəm

sərgəm. sərgək. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. > sərsəm salsağ. sarsağ.
sərək. 1. sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ

kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu
sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan.

sərqəmək

sərgəmək. sərkəmək. 1. sərgiləmək. göstərmək. sunmaq. tutuzmaq.

ortalatmaq. təşhir edmək. göstəriş yapmaq. numayişə, səhnəyə qoymaq.
sunuşlamaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. düşrütmək. təqdim edmək. iraə, ibraz,
izhar, ərz, ərzə edmək. çıxartmaq. 1. sərgiləmək. öğütmək. tovsiyə edmək. 1.
sərgiləmək. tanıtmaq. məərrifi edmək. 1. əsmək.

sərqəmək

sərgəmək. sərmək. döşəmək döşgəmək.

sərqən

sərgən. 1. yekə dolab. 1. rəf. 1. (sərili nərsə) səryək. sərsək. koma, yığın

durumunda olmayan. 1. səpgən. sərili nərsə. incə yağan yağmır, qar.
sərqənilən

sərgənilən. numayiş edilən. təşrih edilən.

sərqəp

sərgəp. sırgəp. 1. sığgəp. gəpləşgən. sözləşgən. söyləşgən. çox danışan.

vərrac. 1. boşuna danışan. uyumsuz, əməlsiz söz.
sərqəpliq

sərgəplik. sırgəplik. sığgəplik.

sərqər

sərdar. sərgər. (d <> q) salqar. sarqar .

sərqərtan

sərgərdan. 1. səvsəm. səvsim. səvsək. səvsik. savsaq. savsıq. heyran.

mütəhəyyir. 1. sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq).
avara. 1. sollama. sallama. avara.
-sərgərdan dolanmaq < sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək.
avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq.
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sərqət

sərgət. sər. səri. sərət. sərsət. sərbət. sərvən. 1. rəf. 1. vitrin. 1. qəfəsə.

sərqətinmək

sərgətinmək. numayiş verdirilmək. təşrih etdirilmək.

sərqi

sərgi. 1. açılan, sərilən hər nə. yayqı. döşəmə. 1. bəsat. 1. qaleri. 1. çarşab.

kilim. 1. çıxıldağ. təzahür. 1. görüş. nəzəriyyə. 1. tanıtım. məərrifi. 1. göstəri.
numayiş. 1. sərilən yer. (# dərgi: toplanan yer) 1. sərməş. nərsə sərilən yer.
sərqic

sərgic. sərgiçi. (kampiyoter) pəncərə. vindoz. monitor. ekran.

sərqiçi

sərgiçi. 1. sərgic. (kampiyoter) pəncərə. vindoz. monitor. ekran. 1. bir yeri

bəziyən, döşəyən, düzücü. dekorçu. 1. iraə' edən. 1. durğalaq. mütəzahir.
riyakar. 1. oyunçu. oyun göstərən. numayişçi. aktor. bazigər. 1. çərçi. əldə,
küçə bazar qırağında sərib satan kimsə. əlsatıcı. dəsdfiruş. 1. açıq saçıq,
çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan.
sərqıfl

sağlıq. sağırlıq.

sərqil

sərgil. 1. səğgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq.
salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) 1. qərə yəxə. sivil. (sarqıl:
burkan. ruhani. malla).

sərqiləmək

sərgiləmək. sərgəmək. 1. göstərmək. sunmaq. tutuzmaq. ortalatmaq. təşhir

edmək. göstəriş yapmaq. numayişə, səhnəyə qoymaq. sunuşlamaq.
tutuzmaq. tutuzlamaq. düşrütmək. təqdim edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə
edmək. çıxartmaq. 1. öğütmək. tovsiyə edmək. 1. tanıtmaq. məərrifi edmək.
sərqilləmək

səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. 1. sələğləmək. umsuz yumsuz, boşuna

gəzişmək. 1. sandıramaq. sayığlamaq. səfehləmək. yavalamaq. həzyan
söyləmək.
sərqilmək

sərğilmək. səğrilmək. əğrilmək. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq.

sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək.
yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm
ona savuldu.
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sərğildəmək. 1. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək.
sərindəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək,

dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik. 1. sərildəmək. səlgildəmək.
sənğildəmək. sallanmaq. titrəmək. dəbərcənəmək. sağa sola yollanmaq. - yel
vurub yapraqla sərğildəyir. 1. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. >

sərgərdan, avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq. 1. sərildəmək.
səlgildəmək. sənğildəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək.
seyrəndəmək. sərindəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz
sələnğdəyib gəlirik.

sərqin

sərgin. 1. sərili. açqın. sərilmiş. açıla. yayqın. döşənmiş. döşəgin. 1. bəsat. 1.

salqın. yatar durumda olan. kəsəl. xəsdə. (# dərgin. dirgin: asağsağlam) 1.
sərçin. sərsin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq.
gənəbol. vəsi'. vüsə'tli. 1. seygin. səygin. usulca. usulcacıq. uysulca.
uysulcacıq. uysuluc. uysulcuq. qoysuluc. qoysulcuq. yavaşca. yavaşcacıq.
sakitcə. susun. uslu. -sallanıb, seygin basıb getdi: süzüb sakitcə çıxıb getdi.
sərqişmək

sərgişmək. salğaşmaq. səlgişmək. 1. sərpilmək. seygəşmək. seyrəlmək. ara

vermək. dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1. (gərgin, qızqın nərsə)
qoyquşmaq. seyxaşmaq. sikitləşmək.
sərqitmək

sərgitmək. 1. səritmək. əritmək. 1. səritmək. sərindirmək. dincəltmək. 1.
sərmək. yürkətmək. yürgətmək. cari, rayic edmək. cərəyan vermək. axıtmaq.

tutaşırmaq. tutaşıtmaq. tuşatıtmaq. adətə, dəbə salmaq. mərsum edmək.
sərqoş

sərxoş. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. neşəli.

sərqoşluq

sərxoşluq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq.

xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş.
sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş.
söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb
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geddi) xursəndlik. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş.

səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
sərqürmək

sərgürmək. sarqurmaq. qarqurmaq. gərgürmək.

sərləm

sərpəm. sərpik. sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. 1.

sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik,
kefilyə tay davranan. 1. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala
bu ara: bu meydan bu şeytan.

sərləmək

-yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız, kinayəsiz) sərləmək, söyləmək: yastamaq.
yasıtamaq. yasılamaq. -o sözünü utanmadan üzümə yastadı.

sərli

sarlı. sarıq. bağlı.

sərmçi

yormcu. yorcu. sərçi. tanğıtan. tanıtan. tanatan. ifadə, bəyan, şərh, tərif edən.
nəmayəndə. təmsilçi. dəlil. nəsir.

sərmə

səllə. səlmə. salma. çalla. çəlmə. çalma. sarıq (əmmamə). - kəlləsinə səllə
hörmüş.
-təndirə çörək yoğurun (xəmirin) uzatıb sərmə aracı: kürək. küyrək. gürək.

sərmək

1. dərmək. dəritmək. daramaq. düzmək. 1. salmaq. yaçurmaq. açurmaq.
(yaturmaq. yasurmaq) açırmaq. -döşəklər yaçulsun, yatanlar yatunsun. -süsun
yaçub ölkəyə. 1. sərgəmək. döşəmək döşgəmək. 1. salmaq. yapmaq <

yaypamaq. yaymaq. yaprıtmaq. yapğıtmaq. açmaq. -döşəklər yapın (yaypın)
yatın: açın yatın. 1. açmaq. yatırmaq. yasırmaq. yasmaq. -yaşı yatır günə,
qurusun. -yaşı yas (at) günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. 1. yazmaq. açmaq.

yığılını, büzüyü, bağlını, düğünü, qatlağı açmaq. ipi uzatmaq, doğrutmaq. könül yazan sözlər. 1. yormaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. ifadə, bəyan,

şərh, nəmayan, tərif, təmsil edmək. 1. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq.
oluruna, axışına vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq.
taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq.
başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq.
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ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş
dalıca gəzir. 1. sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq. üzərində

durmamaq. dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç
bir incəliyi sərmədən işi bitirdilər. 1. sərimək. dışarı atmaq. nak avt edmək. oyundan sərildi. 1. sərimək. sağrış. dəvam, təmdid, tosiə edmək, vermək.

uzatmaq. genişlətmək. 1. sərimək. sərələmək. tomratmaq. topratmaq.
imumiyyət vermək. - bu işi hammıya sərməyin. 1. sərimək. gərmək. əsnətmək.
çəkmək. keşətmək. - bu ip sərdikcə sərilir. 1. sərimək. genişlətmək. açmaq. qolları sərili yatmış köpək. 1. gərmək. dərmək. 1. cıdamaq. cıdaşıqmaq. səbr

edmək. dözmək. dartmaq. çəkmək. (açılmaq. durmaq). -sərmədən geddi. - o bu
sözlərə sərməz. 1. açıb tirləmək. - qanat gərən quşlar. - yayın gərib oxladı. 1.

çəkib örtmək. - çarşabı paltarlarların üstünə gər. 1. qapatmaq. - hamı yollar
qaravullarla sərilmişlər. 1. sərpmək. səpmək. səğmək. tökmək. 1. birbiri üsdə
qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək, açmaq,
yaymaq. - tuxumu toprağda sərmək gərək. 1. sadələtmək. - yaşamı özüvə sərsən
qolay keçər. 1. (sərmək. sərəmək) > sərə. açıq duran baş barmaqla ikinci

barmağın arasında olan aralıq. 1. sərgitmək. yürkətmək. yürgətmək. cari, rayic
edmək. cərəyan vermək. axıtmaq. tutaşırmaq. tutaşıtmaq. tuşatıtmaq. adətə,
dəbə salmaq. mərsum edmək. 1. açmaq. 1. sərmək. sarılı, bükülü, qapalı
nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq. - ip sərmək: ip açmaq, uzatmaq. (#
sarmaq:nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək. - ip sarmaq: ip
çevirmək) . 1. saldırmaq. açmaq. 1. salmaq. döşəmək. - orun salmaq: (1. yer,
yatağ salmaq. 1. yerin bərkitmək. yerləşmək) 1. sarmaq. axmaq. - sərən çaylar,
axan qanlar. 1. sərpmək. salmaq. sarçıtmaq. saçrıtmaq. yaymaq. dağıtmaq.

-pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək: sürmək. sürətmək. sürütmək.
sürmütmək. uzunluğuna, boyuna çəkmək. uzatmaq. boysatmaq.

-döşək döşəmək, yazmaq, yaymaq, salmaq, sərmək.
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-əzib yerə sərmək: sıvatmaq. çırpıp əzmək. tapdatmaq. çeğnəmək.
- sərik sərmək: saçağ yazmaq. örtük, süfrə açmaq.
- yataq sərmək, açmaq: döşək salmaq.

sərməqəy

sərməgəy. sarmaqır. nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit

qırma qıyma saçağ.
sərmələmə

sayğı. sayma. çəkləmək. sınlama. yoxlama. baxlama. gözləmə.

sərmən

bir yerə toplayan.

sərməst

sərməs. sərpəs. sərik. əsrik. bayqın. əsrilikdən özündən ötən, keçən.

sərməş

sərgi. nərsə sərilən yer.

sərmət

sərbət. sərik. sonsuz. əbədi.

sərp

savağ. sovağ. xərc.

sərpə

(> sorfə (fars)}. asqıraq. içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş.

sərpələmək

1. səpələmək. saçalamaq. rasgələ saçmaq, çaxmaq. 1. sərələmək. sərpmək.
səpələmək. saçmaq. dağıtmaq. yağıtmaq. tökmək.

sərpələnmək

səpələnmək. saçalanmaq. rasgələ saçınmaq, çaxınmaq.

sərpəm

sərpik. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. 1.

sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik,
kefilyə tay davranan. 1. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala
bu ara: bu meydan bu şeytan.

sərpəmək

yarcamaq. sovamaq. savamaq. sovğamaq. savğamaq. xərcləmək. (#
sarcamaq: yığmaq). -satıp yarcamaq: satıb savcamaq. satıb savmaq.
-bol bol, bolluca sərpəmək, xərcləmək, dağıtmaq: səpilləmək. səpəmək.

sərpəmləmək

sızamlamaq. sərpmək. cücərmək. bala bala boy atıb gəlişmək.

sərpən

-içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş: sərpə. (> sorfə (fars)}. asqıraq.

sərpənə

< sarbanağ. sarvan ( < sarmaq) yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların
sarılmağı üçün işlədilən sap, ip, dirək.

sərpər

1. sal. sala. rəis. başqan. 1. düzən. daraq. nəzm. inzibat. 1. səpər. savar.
sovar. suvar {> separ (fars). sepor (fars)}. verən.
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sərpəsər

sərbəsər. dərbədər. 1. param param. 1. yerbəyer. (zırbazır) alavara. avara.

sərpəyən

səpilçi. bol, bolluca. xərcləyən. dağıdan. - bu il yemiş səpil.

sərpi

1. bel soğuqluğu kəsəli. 1. səpi. səp. saçı. çisi. sisi.
- səp səp: sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis: saçın saçın. çisin
çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. - ertingin (səhər çağı) çis çis yağış
yağırdı.

sərpiq

sərpik. 1. sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm salsağ. sarsağ.
sərək. sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə.

əsrik, kefilyə tay davranan. 1. sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. >
sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq:
bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan. 1. səlpik. törtöküntü. namünəzzəm.

namürəttəb. 1. səprik. sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin.
saçıq. açığ. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.
sərpiləmək

səpələmək.

sərpilən

səpilən. saçılan. səpilivcən. sərpilivcən. saçlavılcan.

sərpili

qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı.
yaxışlı. verəsili. saçılı. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul.
qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

sərpilivcən

səpilivcən. saçlavılcan. səpilən. sərpilən. saçılan.

sərpilmək

1. salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək. seygəşmək. seyrəlmək. ara vermək.

dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1. sərilmək. gəlişmək. ösüşmək.
dallanıb budaqlanmaq. göyərmək. göysərmək. yetişmək. daraqlanmaq.
diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd. rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft.
kamyab. tərəqqi. - daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda,
gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz
daraqlandı, dərikləndi: cürləndi. 1. sərilmək. sərinmək. açılmaq. boşalmaq.

rahatlaşmaq. 1. sərilmək. saçılmaq. çilənmək.
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-su sərpilmək: suğarmaq. suvalmaq. sulanmaq. suğsarılmaq. - tarla (tarığ) suğarıldı:
əkincağ suvarıldı, sulandı.

sərpin

sərçin. sərsin. sərgin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq.
gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərpinmək

saçınmaq. əkinmək. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. -tuxum
tökünmək.

sərpinti

1. səpinti. sapıntı. saçılqa. saçılqı. 1. səpinti. qurban, ehsan dağıtımı. 1. səpinti.

damla. 1. səpinti. səpildaş. səpilləş. saçıldaş. saçılğaş. çisinti. sisinti. -səpin
səpin: sərpin sərpin. 1. oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz,

tə'sir. (zərrə). 1. əsər. bəqaya. 1. töküntü.
sərpiş

səpiş. 1. saçı. saçış. atağ. adağ. qıy. qıyıt. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. 1.

sərpmə. töküş. tökmə. (# sapış: keçiş. taxış) .
sərpiştirmək

sərpişdirmək. səpmək. sərpmək. saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis).

sərpitmək

1. boşatmaq. boscatmaq. tökmək. - suyun qalanında sərpitdi. 1. açmaq. açıb
yana bıraxmaq. - yorqanı üstündən sərpitmiş.

sərpmə

səpiş. sərpiş. töküş. tökmə. (# sapış: keçiş. taxış)
-sərilən, sərpmə ağ, duzağ, tor: saçma.

sərpmək

1. sərmək. səpmək. səğmək. tökmək. 1. ləkəmək. 1. sərmək. salmaq.

sarçıtmaq. saçrıtmaq. yaymaq. dağıtmaq. 1. saçağmaq. 1. səpmək. salmaq.
saçmaq. - tuxum salmaq. 1. səpmək. sərpişdirmək. saçmaq. saçımaq. (sprinkle
(ingilis). 1. səpmək. sıpmaq. sırpmaq. yaymaq. dağıtmaq. 1. sərpələmək.
sərələmək. səpələmək. saçmaq. dağıtmaq. yağıtmaq. tökmək. 1. sızamlamaq.

sərpəmləmək. cücərmək. bala bala boy atıb gəlişmək.
sərptirmək

səpgüzmək. səpgütmək. saçdırmaq.

sərpuş

< sarğuc. hər örtük. özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən
govuq qapağ.
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-ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm çalı.
(çalı: çər çöp).

sərsavlamaq

safaltmaq. sapaltmaq. saplatmaq.

sərsəq

sərsək. səryək. (sərili nərsə) sərgən. koma, yığın durumunda olmayan.

sərsəl

səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. 1. sərintir. səlintir. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz. 1.

sərəsür. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş. səlqiyə salınmamış. başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

sərsəm

1 < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək.
sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik,
kefilyə tay davranan. 1 < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik.
salsağ. sarsağ. sərək. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu
ara: bu meydan bu şeytan. 1. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız.

sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. səvə. saşa. səçə ( < saçımaq) 1. səlsəm.
salsam. salavır. salağı. abdal. sapdal.
sərsəmləmək

sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. avmağlamaq.
axmağlamaq. səfehləmək.

sərsəmliq

sərsəmlik. sarsamlıq. savsağ. avmağlıq. axmağlıq. səfehlik.

sərsəp

salsar. salsap. açıq. qate'. dürt. dürüt. sərik. sərih. rok.

sərsərəqləmək sərsərəkləmək. sırsıraqlamaq. avara govara gəzib dolaşmaq.
sərsərəm

sərəsərpə. sərsəm < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ.
sarsağ. sərək. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə
tay davranan.

sərsəri

salvaş. salavarı. sələvəri. boş bekar. avara.

sərsərpə

aldırmadan. açıq saçıq. rahatca.

sərsət

sər. səri. sərət. sərbət. sərgət. sərvən. 1. rəf. 1. vitrin. 1. qəfəsə.

sərsiq

sərsik. salsıq. samsıq. səfeh. axmaq. - diri salsıq: sırtsərsik. çin səfeh.

sərsiqləmə

sərsikləmə. salsıqlama. səfehləmək.
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sərsimək

salsımaq. yalpalamaq.

sərsin

sərçin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq.
gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərsiriş

salsalış. saçrış. israf.

sərt

1. didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı. şiddətli.
şədid. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran. 1. yanğır. yanğur.
odlu. acğır. qart. rəhmsiz. -yanğır ürək. 1. yasız. yassız. acımasız. qıyası.
şəfəqətsiz. 1. sət. bət. bərt. bək. bərk. mökgəm. möhgəm. 1. sət. sıqt. sıxt. sıxıt.
saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. - saqqat soyuğ dam çatını çatdatıb. 1. sırt. sıt. sət.
tərs. pis. - sırt hava. - sırt kişi. - sıt oldu hava çıxma dışarı.
-iti, sərt əsmək: süpürmək. -süpürən yel.
-ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli,
çəlik arac: dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə.
torpu.
-davamlı durumlu, sərt yumşaq, əsnək ağac çeşiti: kürt. (yay, çubuq düzəlinir)
-sərt, tün araq, çaxır, içgi: salqı. çözəlti.
-söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: (söğüt sulunğa, qatınğ
qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

sərtaba

sərdaba. 1 < saldolab. yer altı dərin saxlağ, ambar. 1. > saltava > sərdabə.
salkova. yeraltı otaq, kovaq. 1. sərdaba < saltava. salçava. 1. sərdabə <
sərdaba > saltava . salkova. yeraltı otaq, kovaq. 1. sarnıc. sarnaç. sarnaq.

sarnıq. sarqaq. su ambarı.
sərtar

sərdar. sərgər. (d <> q) salqar. sarqar .

sərtə

1. sərdə. sərət. şölən. əğləncə. böyük qonağlıq. 1. sərit. şərit. quşaq. şərayit.

məkan. 1. sərdə. sayda. sadə. törək. yörək. bəsit.
sərtələnmək

sərdələnmək. saydalanmaq. törəklənmək. yörəklənmək. sadələnmək.

bəsitlənmək.
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sərdələşmək. saydalaşmaq. törəkləşmək. yörəkləşmək. sadələşmək.

bəsitləşmək.
sərtələtmək

sərdələtmək. saydalatmaq. törəklətmək. yörəklətmək. sadələtmək. bəsitlətmək.

sərtəliq

sərdəlik. 1. saydadınlik. saydatinlik. sadədillik. ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik,

saplıq, saflıq. 1. saydalıq. törəklik. yörəklik. sadəlik. bəsitlik.
sərtən

səritən. sərici. dolaşan. gəzən. səyyar.

sərtənləmək

sərdənləmək. sərdətmək. səyidələtmək. səyrətmək. səpələtmək.

sərtəş

sərdəş. sardaş. 1. düz, yalağ daş, qaya. 1. düz ova, çöl. səhra. (> sərdəşt
(fars)}.

sərtəşt

(sərdəşt (fars)} < sardaş. sərdəş. düz ova, çöl. səhra.

sərtətin

sərdətin. saydatin. sadədil. ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf.

sərtətmək

sərdətmək. sərdənləmək. səyidələtmək. səyrətmək. səpələtmək.

sərtimək

1. əsrimək. neşələnmək. 1. sərimək. səritmək. dolaşmaq. gəzmək. yerimək.

seyr edmək.
sərtin

sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq.
gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərtinmək

sanğ qatınmaq. çanğ qatınmaq. bərkimək.

sərtinməmiş

bərkiməmiş. sütül. xam. olmamış. sınasız.

sərtliq

sərtlik. 1. donluq. donqalıq. donaqlıq. 1. sıxılıq. bərklik. kəsinlik.

sərtliyi

-söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: (söğüt sulunğa, qatınğ
qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

sərtuvac

sərduvac. sarduvac. sağduvac. sarısərçə. sarıköynək. bülbül. qənarə.

sərüv

sərv < sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi. yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın

tölkməyən ağac.
sərv

1 < sivr. sivir. 1 < salva. salğar. salvar. sorvaz. uca. uzun. - salva boylum.

sərv

sərüv < sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi. yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın

tölkməyən ağac.
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1. sarvan. geniş. bol. 1. sarvan. uzanıb gedən. karvan. kərvən. kərvan. 1. sər.
səri. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. rəf. 1. sər. səri. sərət. sərsət. sərbət. sərgət.

vitrin. 1. sər. səri. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. qəfəsə.
sərvi

sürpü. sürvi. səlfi. sivi. 1. (1. > sərüv. sərv. yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün
yaprağın tölkməyən ağac. 1 < salv. salva. səlvi. sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac).
1. > sosu. sos. buynuz.

sərvin

sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq.
gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərvişmək

səlvişmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. yingimək.
yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək.
seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq.
sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün
minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

sərviştirmək

sərvişdirmək. səlvişdirmək. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq.

savlatdırmaq. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək.
sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.
səryəq

sərsək. (sərili nərsə) sərgən. koma, yığın durumunda olmayan.

səryər

sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərintir. səlintir. səlqəsiz. səliqəsiz.

səryinq

səryinğ. sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ.

yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.
səryoş

sərxoş. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. neşəli.

səryoşluq

sərxoşluq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq.

xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş.
sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş.
söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb
geddi) xursəndlik. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş.

səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
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1. sav. selen. salqı. sorağ. xəbər. bilgi. 1. çavıt. çağıt. savıt. qovt. 1. savır.

savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər) . ötüş. sıylav. sılav. də'vət.
1. sez. sız. savış. tavış. çavış. çağış. çağız. - heç kimdən bir sez çıxmadı. 1.

sələn. 1. (səs. boya). {qalın. dol. dolu. tutuq. doy. tox. toq. duy. tuq. tut. toxa. tuta. (#
doğ: koğ. kov. boş)}. 1. tabış. tavış < çağış. çavış. səda. -qısa çağış: qısa səs.

-səs çıxarmaq: çağırışmaq. bağırışmaq. tavışlanmaq < çağışlanmaq. tabışlanmaq.
çavışlanmaq. > avazlanmaq.

-səs küy: ür küy. hay küy. ur qoğ. vur qoğ. (bang o həyahu) cağ cuğ. -üri (ur qoğ)
qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar: səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar.

-səs qaytarmaq: səslənmək. yanğırmaq. yanırmaq. yansırmaq. yansıratmaq.
-səs olmasa, yanığ çıxmaz. (yanğu: yanğı. yanığ. əksi səda).
-qurd, it kimi səs çıxartıtmaq: ulat. -uşağı vurub ulatdı.
-səs verəsirmək: yanğulamaq. çınlamaq. -qulağım yanğuladı: qulağıma bir səs
gələsi oldu.

-qarışıq, kölgəli səs küy: danğ dunğ.
-içi boş nərsiyə çırpınanda çıxan səs: danğ. dan. çanğ. çan. zanğ.
-uçmuş tından (kəsilmiş nəfəsdən) səs çıxmaz. (uçmaq: sönmək).
-yanğu yoxsa səs batsın, qeyrət yoxsa ər batsın. (yanğu: yanğı. yanığ. əksi səda).
-səs yarcığı: səs tellərinin hava titrətdiyi bölüm.
-dolu bir nərsiyə toxunduğunda, çırpılanda çıxan səs: donğ. -dolu qazan
donğuldar, boşun çırpsan danğıldar.

-içiboş, yüngül dəmirsi nəsiyə çarpıldığında çıxaran səs: tın. çın.
-təbil, küp kimi içi boş nərsədən çırpıldığda çıxan səs: düpür.
- səs sov. sələn çələn. sorğa sorağ. xəbər ətər.
-fışqıraqlı səs: sığırtıq.
-yüksək, iti səs: savan. savın. (təpici. iti).
-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça:
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güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülüb səs çıxarmaq: . sıyrığmaq. sığrımaq. qaşığı qazanın dibinə sürtmə, sığrır canım çimçəşir.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs: sıyrığ.
sığrığ.
-cocuqları sevinrək çıxardıqları səs: güğül güğül.
-incə ün, səs çıxartmaq: sığırmaq. sıyğırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. (sutlamaq. səfir
çəkmək)
-səs səmiri kəsilmək: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. olduğu yerdə cummaq,
qurumaq, donmaq.

- sıxıq səs: boğuq səs. boğazda sıxılmış səs. (sıxıq: boğuq).
- soluğ səs. (sönük: soluq: həzin).
-səs çıxmaq: salıq, xəbər düşmək. bilgi ulaşmaq.
-səs səda: səs sələm. səs üyn. səs küy.
-səs səmir: savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. san. şan. şöhrət. ün.
-səs üyn: səs küy. səs səda. səs sələm.
-inləyib, sızlağ səs çıxarmaq: siniləmək.
-hər bir səsə oyanma: quş yuxusu. yüngül yuxu. yüngülcə yatma.

səsi

-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü,
kişi vardı özü dadlı duymayasan səsini.

-bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var.
-səsi kəsilmək: doncıqmaq. (tıncıqmaq: tınsıqmaq. tıxcınmaq. bıqqınmaq. tını, nəfəsi
kəsilmək).

-bir nərsə kütləsinin ayağ təpmə küyü, guppuldusu, səsi: topur.
-səsi çıxmaz: inləməy. - inləməy oturun: sakit oturun.
-nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi: savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ.
sorğa. xəbər). iblağ. ittila'.
-yer altında axan suyun səsi: gürləvik. gurlavıq.

səsim

dinim. -tınım (nəfəsim) daha uçuğdu, söz deməyə gücüm yox.
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-səsin çıxartmaq: səslətmək. səsləndirmək. ünrətmək. ündətmək. banğratmaq.
banlatmaq. carlatmaq. -ər arvadın içlik işin ünrətmə.

-tüfəng, motorun səsin almaq üçün işlənən tıxac: susturuş. tıxac.
səsini

-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü, kişi
vardı özü dadlı duymayasan səsini.

səsinmək

sesinmək. sısınmaq. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək.
sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana

əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

səslə

- uca səslə bağırmaq: çağu salma.
- sürəkli, dəvamlı, yüksək səslə səslənmək: sağır çağır.

səslənqmək

səs qaytarmaq. yanğırmaq. yanırmaq. yansırmaq. yansıratmaq.

səslənmək

dinmək. cəvab vermək. - çağrışa qızqın səsləndi.
- sürəkli, dəvamlı, yüksək səslə səslənmək: sağır çağır.
-düpür düpür, dupur dupur səslənmək: düpürləmək. dupurlamaq.

səsləntirmək

səsləndirmək. səslətmək. səsin çıxartmaq. ünrətmək. ündətmək. banğratmaq.

banlatmaq. carlatmaq. -ər arvadın içlik işin ünrətmə.
-bir yazını, savı səsləndirmək: demək. deymək. səslətmək dikləmə edmək.
səslətmək

səsləndirmək. səsin çıxartmaq. ünrətmək. ündətmək. banğratmaq. banlatmaq.
carlatmaq. -ər arvadın içlik işin ünrətmə.
-səslətmək dikləmə edmək: demək. deymək. bir yazını, savı səsləndirmək.

səsləyən

ündəb. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör, qanda
düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör, harda
düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).
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sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. sürsar. hayküylü. həyahuylu.
-xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli: . sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq.
soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. - sayraq şarkıçı.
-sürəndə, sevişdə çalınan incə səsli çalq: sürnə > zırna. (> sorna (fars)}.

səsovunmuş

-tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol: yala. yaldırım.

qaldırım. (# çala: işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. cığır).
səssis

-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.

səssit

susqunluq. durqunluq. sıxıt. sikut. suyus. suyuş. susma. susqut. susut.
sakinlik.

səssiz

1. dilsiz. 1. səm. təm. tim. sum. tum. qapalı. susqun. - tim ol: sus. qapan. - tim
ed: susdur. 1. sözsüz. dilsiz. susqun. ölüyt. büküt (müti) duraş. sakit. 1. ünsüz.

tımdıq. tümdüğ. -tümdüğ səs: ünsüz səs. 1. yıpaş. ipəş. uysal. sakit. -yobaş
heyvan.

-səssiz səmirsiz: soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt.
sağut. sayut). xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə.
-səssiz küysüz: salsum. samsum. səlsüm. qaradinməz. lal kar. - salsum qadınla
qalmağ olar, dosla yox.
- səssiz səmirsiz: quma sınan suya tay (su kimi). qıpışlıq. xamuşluq. - quma sınan
su kimi dinməz söləməz qaldı.

-səssiz səmirsiz, dinmədən dinlənmək: yoğurt çalmaq.
səssizləşmək

yıpaşmaq. ipəşmək. uysanmaq. sakitləşmək.

səssizlətmək

yıpatmaq. uysatmaq. sakitlətmək.

sət

1. sərt. sıqt. sıxt. sıxıt. saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. - saqqat soyuğ dam çatını
çatdatıb. 1. sərt. bət. bərt. bək. bərk. mökgəm. möhgəm. 1. sıt. sırt. sərt. tərs.

pis. - sırt hava. - sırt kişi. - sıt oldu hava çıxma dışarı.
-su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd, səd, nərsə: savacağ. savac.
savağ. savağbaşı.
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səkinmək. silkinmək. sıçramaq. disginmək. diksinmək. - qulağı duyan kimi
sıçradı.

sətir

1. sətr. çatır. çitir. çıtır. 1. sətr. sarıt. sərit. çıtır. sıtır. xətt. - araba çıtırları. - çıtırlı
kağaz.

sətirli

sətrli. çatırlı. çitirli. çıtırlı.

sətr

sətir. 1. çatır. çitir. çıtır. 1. sarıt. sərit. çıtır. sıtır. xətt. - araba çıtırları. - çıtırlı
kağaz.

sətrli

sətirli. çatırlı. çitirli. çıtırlı.

səv

sev. süy. söy. sür. meyl. işrah.

səvciq

səvcik. sevcik. suvcığ. süvcüğ. sövcük. söycük. sucuğ. dadlı. şirin. duzlu.

sarqan. sarqal. ləzzətli.
səvcit

sevcit. söycüt. süycüt. sövcüt. süycüt. sarqın. aşiq mə'şuq. - sarqınsı
dolananlar.

səvə

1. sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. saşa. səçə ( < saçımaq) sərsəm.

səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. 1. səbət. sələ. ( < savmaq).
sağıc. savdıc. inc dallardan hörülmüş qab.
səvəq

səvək. səpək. yaz. (süpürğünv saf, açıq) düzəngahlıq. düz, açıq, gen, qornaqsız

yer. (dəşt).
səvələ

1. səvərə. > sələ. içik səvəd, səbəd. 1. sevələ. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş.

sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş.
söyüş. söygüş. söyünüş. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş.
kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq.
şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac.
məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
səvərə

səvələ. > sələ. içik səvəd, səbəd.

səvət

-içik səvəd, səbəd: sələ < səvələ. səvərə.
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səvik. 1. səpik. yüngül. yumuşaq. xəfif. sıyap. ərik. ərim. ərip. əriç. əris.

mulayim. - səpik müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. səpik. sevincli. şən. neşəli.
şad. səid. 1. savıq. sovıq. yeğnik. yeğik. qozuq. qısqoz. fındıq. koket. xəfif
məşrəb.
səviqil

səvigil. səpigil. tasasız. qaysız. munğsız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz.

tütsəsiz ( < düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .
səviqliq

səviklik. savıqlıq. sovıqlıq. yeğniklik. yeğiklik. qozuqluq. fındıqlıq. koketlik. xəfif

məşrəblik.
səvilmək

savılmaq. sevilmək. axmaq. burulmaq. qoyşamaq. qayşamaq. meyillənmək. iyi qaldı bir yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən könlün ona savılar. - aydım
ona savılma.

səvirqəmək

səvirgəmək. sivərgəmək. söyürgəmək. sövürgəmək. ağırmışi. bağşıc, bəylik,

ağalıq, hörmət, təkrim, mərhəmət, ehsan edmək.
səvirli

sevirli. sevintirərli . sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sürürlü. süyürlü. söyürlü. (şadibəxş.
ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

səviş

sevinc. seviş. süyüş. söyünc. 1. xoşallıq. xoşhallıq. 1. eşq. - sevişsiz üz
sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq, sallaq üzlü),
qazan duzluq (həlimlik), eldə dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa.

səvişmək

sevişmək. sövüşmək. söyüşmək. süyüşmək. sevişmək. birbirin sevmək,

istəmək. əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə
güclə, basaraq girmək, taxılmaq).

səvişmək

sevişmək. süyüşmək. söyüşmək.

səvqə

səvgə. sevgə. soyğa. söygə. eşq. sevüm. sevim. sövüm. məhəbbət. mehr.

səvqət

səvgət. savğat. səhvət. səpə. çapa. səmə. (çəpələk. səmələk. avara) səvsəx.

savsax. axmaq. gic.
səvqil

səvgil. sevgin. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul.

suyğun. söygül. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.
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sevsüşmək. sevlüşmək. səvsüşmək. sövsüşmək. söylüşmək. dadlanmaq.
şirinləşmək. duzlanmaq. ləzzətlənmək.

səvpürmək

sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək. süpürmək.
nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .

səvrəmək

(savramaq. savlamaq). 1. sağramaq. sağalmaq. (xəsdə) düzəlmək. 1. qutarmaq.
bitirmək. - sabacan bu iş savranmaz. - işin səvrə gəl. 1. saplamaq. saflamaq.
sapatmaq. safatmaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. - bu oyun yeri
savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla. 1. sovdalamaq. sovda, maamilə

edmək. - iki evimdən birini savraycağım.
səvrəmişi

söhrəmişi. başısoyuqluq. qısrıtlıq. qıtsırlıq. səhlənkarlıq. qısırlıq. təəllül.

səvrilmək

sevrilmək. savrulmaq. çəkilmək. axınmaq. (rəvan olmaq). - tünüz günüz ürək sənə
savrulur.

səvritmək

səyritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq.
siyirtmək. sivirtmək. çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək,

yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı.
səvsəq

1. səvsəx. savsax. səvgət. savğat. səhvət. səpə. çapa. səmə. (çəpələk. səmələk.
avara) axmaq. gic. 1. səvsək. səvsik. səvsəm. səvsim. savsaq. savsıq.

sərgərdan. heyran. mütəhəyyir.
səvsələmək

səfehləmək.

səvsəlmək

sevsəlmək. sövsəlmək. söysəlmək. vurulmaq. aşiq olmaq.

səvsəm

səvsim. səvsək. səvsik. savsaq. savsıq. sərgərdan. heyran. mütəhəyyir.

səvsəmək

sevsəmək. suvsamaq. susamaq. sövsəmək. söysəmək. istəmək.

səvsənimiş

meyillənmiş. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq.

səvsənmək

sevsənmək. suvsanmaq. susanmaq. sövsənmək. söysənmək. istənmək.

səvsətmək

sevsətmək. suvsatmaq. susatmaq. sövsətmək. söysətmək. istətmək.

səvsi

sivsi. sipsi. səpsi. sipsivri. sipsivir. çox, aşırı sivri, iti.
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səvsik. səvsək. səvsəm. səvsim. savsaq. savsıq. sərgərdan. heyran.

mütəhəyyir.
səvsim

səvsəm. səvsək. səvsik. savsaq. savsıq. sərgərdan. heyran. mütəhəyyir.

səvsimək

sivsimək. sipsimək. səpsimək. sipsivrilmək. 1. itilənmək. 1. dik daşlanmaq. onun nə gizli olan işi var ki, məni gördükdə sipsidi.

səvsinirmək

sevsinirmək. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək.
sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək,

yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

səvsinmək

sevsinmək. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinirmək.
sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana

əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

səvsintiz

səvsindiz. meyilləndiz . - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz.

səvsüşmək

sevsüşmək. sevlüşmək. səvlüşmək. sövsüşmək. söylüşmək. dadlanmaq.
şirinləşmək. duzlanmaq. ləzzətlənmək.

səvtirmək

səvdirmək. savdarmaq. sağdırmaq. çağdırmaq. çatdırmaq. sovq edmək.

göndərmək. yetirmək. - səni tanrı mənə savratdı.
səyciliq

səycilik. sıycılıq. elçilik. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək.
sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).
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səyə

yəyə. sərə. səfə. səfhə. səhvə. kağız üzü.

səyəq

səyək. sələk. sılağ. səkə. sıyaq. istək. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək.
səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səyəqə

səyəkə. sələkə. istənilən. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək.
sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səyələnmək

səyəllənmək. gicəlmək.

səyəlqə

səyəlgə. seyəlgə. səpəlgə. tuxum səpmə ayqııtı.

səyəllənmək

səyələnmək. gicəlmək.

səyən

sıyan. istəyən. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq.
sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səyil

1. səğil. səhil. az. bir az. qısa. - səyil olsada görər. - qoy səyil keçsin sonra ged. səhəl öncə geddilər. - səyil sonra gəl. - səyil dinləndim. 1. sapıl. saf. yassı. düz. 1.
sayıl. sahə. 1. sayıl. gen. bol. böyük. - sayılsaray: yekə saray - sayılbağ: böyük

bağ.
səyilcə

səğilcə. azca. qısaca. - səyilcə dözsən gəlib çıxar. - səyilcə keçməmişdi ki səsi
çıxdı.

səyilmək

sıyılmaq. sələnmək. sevilmək. istənmək.

səyimək

sayımaq. sayırmaq. göz vurmaq. gözün qapağı atmaq.

səyin

seyin. sərin. sərən. səkin. səğin. səngi. sağın. saxın. sakın. saram. aram. asta.

yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya).
səyinə

sıyına. istəyinə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq.
sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səyinləmək

seyinləmək. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək.
sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək.

aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.
səyinləşmək

seynləşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək.
sərənləşmək. sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. saramlaşmaq.
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ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq.
kütəşmək. şitabsızlaşmaq.
səyinliq

səyinlik. seynlik. səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq.
sakınlıq. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük.
şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

səyir

1. sıyır. istir. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq.
sıylamaq. sevmək). 1. səğir. səkir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). dağ

təpəsi. 1. səğir. səkir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). təpə.
səyirmək

1. səğirmək. səkirmək. sarmaq. sarpmaq. nərsənin qabağın alıb yönün
çevirmək, dəğişmək. - suyu bizə sar. 1. səğirmək. səkirmək. sarmaq. sarpmaq.
burmaq. çevirmək. - bizə sarı saran yox artıq. 1. səğirmək. səkirmək. sarmaq.
sarpmaq. sarılmaq. dırmanmaq. - dağa sarmaq. 1. səğirmək. səkirmək. sarmaq.
sarpmaq. saymaq. seyirmək. (> sər edmək) baxmaq. təvəccüh edmək. - bir
dəyqə buna sar. 1. səğirmək. səkirmək. sarmaq. sarpmaq. sırıtmaq.

yapışdırmaq. döğmək. çırpmaq. - dəğərli bir dəğənək sardım biləsinə. 1.
səğirmək. səkirmək. sarmaq. sarpmaq. yügürmək. - itlər üzərimə sardılar. 1.

saymaq. (> sər edmək) baxmaq. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək.
səkirmək. təvəccüh edmək. - bir dəyqə buna sar.
səyirtilənmək

siyirtilənmək. səğirtilənmək. səkirtilənmək. avara avara gəzmək. oyalanmaq.

qurddalanmaq. - bir iş görmədən səğirtilənmək.
səyiş

işarə.

səyişmək

sayışmaq. sayrışmaq. göz vuruşmaq. göz qapağı atmaq.

səyişmək

sıyışmaq. sələşmək. sevişmək. istəşmək.

səyitələtmək

səyidələtmək. sərdətmək. sərdənləmək. səyrətmək. səpələtmək.

səyiz

seyiz. sayız. sayuz. sayaz. dayaz. sıyqa. sıyaq. sığ. çox dərin olmayan. pəst. sayaz göl. 1. mayasız. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi. içsiz. möhtəvasız. yüngül

məzmunlu. - sayaz söz. - sayaz oy. - sayaz düşüncə.
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- sıyağ baş: sıyğa baş: daz. keçəl.
- sıyağı çıxmış: sıyğası çıxmış: çox işlənməkdən aşınmış.

səyizləmək

sayızlamaq. sayuzlamaq. sayazlamaq. dayazlamaq.

səyizləşmək

sayızlaşmaq. sayazlaşmaq. 1. dayazlaşmaq. sığlaşmaq. dərinliyi azalmaq. 1.

suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. nadir, kəmyab oluşmaq.
səyqin

səygin. seygin. sərgin. usulca. usulcacıq. uysulca. uysulcacıq. uysuluc.

uysulcuq. qoysuluc. qoysulcuq. yavaşca. yavaşcacıq. sakitcə. susun. uslu. sallanıb, seygin basıb getdi: süzüb sakitcə çıxıb getdi.

səyləq

səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. saylağ. saylanğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə.
seyingə. seyləngə. salyanğa). 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə.

gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük
alan.
səyləniş

salyanış. bayralış. sayrılış. saylınış. səyriniş. seyriliş. seyləniş. (çöldə bayırda,
eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış.

səyahət. gərdiş.
səylənq

səylənğ. səyləğ. seylək. seyləğ. saylağ. saylanğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə.
seyingə. seyləngə. salyanğa). 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə.

gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük
alan.
səylənqə

(səyləngə. sayılqa. saylanqa. seyingə. seyləngə. salyanğa). saylağ. saylanğ.
səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa.

gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl,
açıq, böyük alan.
səylənmək

səyrilmək. seyrilmək. seylənmək. sayrılmaq. saylınmaq. salyanmaq. bayralmaq.

çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.
səymək

səmək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək. istəkmək. (issəmək.
isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
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- sə!: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan:
istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün.
sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq:
istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

səynimək

səknimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək.
sınğımaq. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək.

sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək.
sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün
sinər. - yağış sinmək bilmir.

səyrə

1. bayır. açıqlıq. çöl. səhra. 1. səğrə. sağra. sayra. sağır. (sağıq) belin aşağı

doğru sarılan bölümü. götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu
biçimi. 1. səğrə. səğrik. səğrək. uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta,
dura dura uzanıb gedən. 1. səğrə. səğrik. səğrək. əsrik. kefli. neşəli. sərxoş.
səyrəq

səyrək. səğrik. sağraq. sayraq. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq.

əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.
-səyrək, yüngül yuxululuq: sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. quşqaqlıq.
-səyrək, yüngül yuxulu: sıyğaq. sırğaq. sərgək. quşqaq.

səyrəmək

1. səğrəmək. sayramaq. sayğamaq. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq.

savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək
danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın. 1. sayramaq. sağramaq.
ötmək. oxumaq. avaz, nəğmə söyləmək. 1. sayramaq. sağramaq. çox
danışmaq.
səyrətmək

sərdətmək. sərdənləmək. səyidələtmək. səpələtmək.

səyri

sayrı. sava. sova. savayı. savrı. alahı. ayrı. başqa. sayirə. saerə. qeyri. - sava
sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!.

səyrilmək

səylənmək. seyrilmək. seylənmək. sayrılmaq. saylınmaq. salyanmaq. bayralmaq.

çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.
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1. səğrimək. ötmək. oxumaq. 1. səyrinmək. vırnığmaq. vurnuğmaq. gəzinmək.
1. sağrımaq. şakımaq. sağımaq. oxumaq. ötmək.

səyriniş

səyləniş. seyriliş. seyləniş. sayrılış. saylınış. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda,
eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış.

səyahət. gərdiş.
səyrinmək

seyrimək. vırnığmaq. vurnuğmaq. gəzinmək.

səyritmək

səvritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq.
siyirtmək. sivirtmək. çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək,

yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı.
səysən

səysən!. sıysan!. istə!. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək.
sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səza

{(> səza (fars)} < saça. ödül. savrın. sovrun. payğaş. pağaş. payaş. padaş.
şabaş. tapaş. yağıt.

səzalanmaq

sıylamaq. sığlamaq. sığzalamaq. cəzalanmaq. ikram, padaş, mukafat edmək.

səzavar

{(səza var (fars)} < saçavar ödüllü. layiq.

səzəballıq

sözəvərlik. səzəbarlıq. səzəmallıq. aytğanlıq. çeçenlik. söz sav, danışıq gücü,

bilşi olmaqlıq. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. ).
səzəbarlıq

sözəvərlik. səzəballıq. səzəmallıq. aytğanlıq. çeçenlik. söz sav, danışıq gücü,

bilşi olmaqlıq. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. ).
səzəmallıq

sözəvərlik. səzəbarlıq. səzəballıq. aytğanlıq. çeçenlik. söz sav, danışıq gücü,

bilşi olmaqlıq. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. ).
səzrəmək

sayramaq. { < say. dayaz. seyrək}. sayırlaşmaq. seyrəlmək. savrılmaq.
dayazlaşmaq .

sı

sı!. sə!: istə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq.
sıylamaq. sevmək).
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saba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq) erkən
erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan, yumşaq

yel. - sıya əssə açar qunçə könül.
sibə

çıpa. qıpa. (toprağdan, nərsədən qurulmuş) səngər.

sıbıqu

sıbığu. ney.

sıbız

sıbıza. sıbızğa. sıbızğu. sıbzığ. sıbzı. sırğın. qamış. ney.

sıbıza

sıbız. sıbızğa. sıbızğu. sıbzığ. sıbzı. sırğın. qamış. ney.

sıbızçı

sıbızğaçı. sıbızğuçu. sıbzığçı. sırğınçı. ney çalan.

sıbızqa

sıbızğa. sıbızğu. sıbıza. sıbız. sıbzığ. sıbzı. sırğın. qamış. ney.

sıbızqaçı

sıbızğaçı. sıbızğuçu. sıbızçı. sıbzığçı. sırğınçı. ney çalan.

sıbızqı

sığzıq. sivsi (> sipsi). düdük.

sıbızqu

sıbızğu. sıbızğa. sıbıza. sıbız. sıbzığ. sıbzı. sırğın. qamış. ney.

sıbızquçu

sıbızğuçu. sıbızğaçı. sıbızçı. sıbzığçı. sırğınçı. ney çalan.

sibləmək

sinləmək. kibləmək. çıplamaq. oxlamaq. önəmsəmək. aldırmaq. dikləmək.

dəğər vermək.
sıbzıqçı

sıbzığçı. sıbızğaçı. sıbızğuçu. sıbızçı. sırğınçı. ney çalan.

sıcaq

sıcağ. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca.

yardağ. yartay. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl.
sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
sıcav

sincoy. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcoy. sıco. 1. arığ. - bu sıcav uşağ kimindir.

1. yağsız, ətsiz. - sıncav ət.
sıcıq

sicim. yışıq. gön ip. qayış.

sicill

seçil. seçlə. kimlik.

sicim

sıcıq. yışıq. gön ip. qayış.

sıco

sincoy. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcav. sıcoy. 1. arığ. - bu sıcav uşağ
kimindir. 1. yağsız, ətsiz. - sıncav ət.
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sincoy. sıncoy. sınco. sıncav. sıcav. sıcoy. sıco. 1. arığ. - bu sıcav uşağ kimindir.

1. yağsız, ətsiz. - sıncav ət.
sıcoy

sincoy. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcav. sıco. 1. arığ. - bu sıcav uşağ kimindir.

1. yağsız, ətsiz. - sıncav ət.
sıçaq

sıçağ. sağnaq. ötrük. ishal. isal.

sıçaqa

sıçağa. ötrük. ishallı. isalı olan.

sıçamaq

saçramaq. sıçramaq. saçamaq. çəçəmək. çəçrəmək (> sərçə. səçə. çıpcığ).

siçan

- siçan sığmaz nininə, qəlbir bağlar dibinə.

-pişik quyruğun edməmiş körpü, olursa siçan siçanoğlu siçan.
-siçan boyasın andıran tozsu (> tusi) boya: siçantösi.
-siçan türü: sığırğan. ısğırğan. (cəvəndə)
-ölkəyi yalan, ambarı siçan, tarlayı qarqadur talar.
-siçan tələsər , suçağu qapar. (suçağu: tələ)
-siçana dönmək: çox ıslanmaq.
-çox sıçan: sıçğaq. sıçğan.

siçanoqlu

-pişik quyruğun edməmiş körpü, olursa siçan siçanoğlu siçan.

siçantösi

siçan boyasın andıran tozsu (> tusi) boya.

siçanyolu

yeraltı yol.

sıçar

-götdən yeyər, ağızdan sıçar. (ağzıgözəl, deyingən, alaşa qadına deyiliir).

sıçaramaq

sıçramaq. səçrəmək. səçərəmək. səpilən nərsədən doğan səpinti.

sıçarmaq

sıçramaq. saçarmaq. saçramaq. - atına minib dış (dışa) sıçradı (çıxradı) .

sıçaşlamaq

saçaşlamaq. başlamaq. (birdən) işə keçmək.

sıçı

- sızı sıçı (poxu südüyü, pox püsyü) qarışmış birbirinə.

siçi

çevrə. sınır. hudud.

sıçıb

-sıçıb batırmaq: salmıtlamaq > samartlamaq.

sıçıq

sıçığ. 1. sırçığ. pənir qurdu kimilər, çox incə qurd. 1. yapamacıq. yapay.

yapma. çapı. göt. götvərən (götünvərən). hemoseksüel.
siçili

çevrəli. sınırlı. hududlu.
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sıçıramaq

saçıramaq. ləkələmək. çəkələmək. səkələmək.

sıçıtıq

saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış,

səpilmiş nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan.
1. eyb. əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş.
bulaş. batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

sıçıtıqısı

sıçıtığısı. ləkəsi. - palçıq sıçıtığısı.

sıçıtqı

saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış,

səpilmiş nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan.
1. eyb. əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş.
bulaş. batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

sıçıtqısın

ləkəsin. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman. (sıçıtığısın.

sıçqaq

sıçğaq. sıçğan. çox sıçan.

sıçqan

sıçğan. sıçğaq. çox sıçan.

sıçqınmaq

saçqınmaq. saçıramaq. sallanmaq. titrəmək. titrəşmək. - ürəyim saçqındı.

sıçmaq

1. (cocuq dilində). sışmaq. ən edmək. pisləmək. qaqalamaq. qaqlamaq. 1.
dışmaq. 1. korlamaq. koratmaq. kirlətmək. kirətmək.

sıçrab

saçrab. saçrayaq. sıçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. birdən. anidən. nagəhani.

sıçramaq

1. bir konuda durmamaq. konudan konuya keçmək. 1. çaşmaq. münhərif
olmaq. 1. disginmək. diksinmək. silkinmək. səkinmək. - qulağı duyan kimi
sıçradı. 1. yayılmaq. 1. saplamaq > zıplamaq. səkirmək. səkrəmək. səkmək.

səksəmək. atılmaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. sıçaramaq.
səçrəmək. səçərəmək. səpilən nərsədən doğan səpinti. 1. sıçarmaq. saçarmaq.
saçramaq. - atına minib dış (dışa) sıçradı (çıxradı) . 1. saçramaq. 1. saldırmaq.

atılmaq. 1. saçramaq. saçamaq. sıçamaq. çəçəmək. çəçrəmək (> sərçə. səçə.
çıpcığ). 1. tapramaq < tap. təpmək. hoplamaq.
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-birdənbirə sıçramaq, atılmaq: sapcamaq. sıpcamaq. çapcamaq. çıpdamaq. yerindən sapcayıb, üzərinə daşlandı: cumdu.
-istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq: səksənmək. sisginmək. disginmək.
diksinmək. səkinmək.

-hoplayıb sıçramaq: qoplamaq. təpləmək. atılıb düşmək. -çoxda göydən təpələmə.
sıçramaqı

-təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə: sapqal.
çapqal. gilgir.

sıçramaması

-tökülən bulağın sıçramaması üçün altına qoyulan çuxur, dəlikli daş: yalağ.
çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. qorun.

sıçranmaq

saçınmaq. inziac. 1. yerindən qopunmaq. 1. didinmək. dincsiz, narahat olmaq.

sıçranmış

saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. , səpilmiş
nərsə.

sıçraraq

-sürünüb, sıçraraq uzanma, gedmə: (su üzüə tullanan daş, at, araba quyruğuna iplə
bağlanıb yerdə sürünən nərsə) səkiş.

sıçrasılamaq

saçsılamaq. titrəşmək. silkənib çabalamaq.

sıçraş

1. saçraş. çəkdən, həddən çıxma. 1. atılma. atlama. atılış. atlaş. səkirəş.
səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. səkirik. səkrik. - aşıra səkir: yenidən
atıl. - doğru səkir: düz atıl.

sıçraştı

-atlar hamısı coşub sıçraşdı: yılxı tükəl qoputdu.

sıçratıq

saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. 1. sıçranmış, səpilmiş nərsə. 1.

ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb. əğib.
nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş. batqa. kir.
kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

sıçratmaq

1. saplatmaq > zıplatmaq. atlatmaq. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək.
səksətmək. 1. titrətmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. - bu öfgə
əl ayağımı səkdirdi.
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-birdənbirə sıçratmaq, atlatmaq: sapcatmaq. sıpcıtmaq. çapcıtmaq. çıpdatmaq. onun səsi uşağı yuxudan sapcatdı.

sıçrayaq

saçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. saçrab. sıçrab. birdən. anidən. nagəhani.

sıçrayan

səkizən. (cəhəndə) .

sıçtı

sıçdı. it sırıdı. tıxladı. (sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq).

sıdıymaq

sıdıymaq. südüymək. sisəymək > işəymək. işəmək. su salmaq. qaşanmaq.
susıymaq. sasıymaq {> şaşıymaq (fars)}.

sif

sıx. dar. - çox sıxdır. - sıx toxunuş.

sifcinmək

sifişmək. sıxcınmaq. sıxışmaq. 1. yığışmaq. çəkilmək. -bala biraz oyana sifcin,
məndə oturum. 1. sıxınmaq. sifinmək. çəkinmək. utanmaq. tutqunmaq.

durqunmaq. -sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan.
sifin

sıxın. çəkin. utan.

sifinmək

sıxınmaq. sıxcınmaq. sıxışmaq. sifcinmək. sifişmək. çəkinmək. utanmaq.

tutqunmaq. durqunmaq. -sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan.
sıfırt

sıvırt. sıyırt. sıvırt. süm. tüm. teyxa. -süm yağlı yemək.

sıfırtlamaq

sıyırtlamaq. sıvırtlamaq. siyirtləmək. arıtlamaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq.
sifişmək

sifcinmək. sıxcınmaq. sıxışmaq. 1. yığışmaq. çəkilmək. -bala biraz oyana sifcin,
məndə oturum. 1. sıxınmaq. sifinmək. çəkinmək. utanmaq. tutqunmaq.

durqunmaq. -sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan.
sıfrınmaq

sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. 1.

arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.
sıfrışmaq

sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. siyinmək. siyişmək. 1.

arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.
sift

1 < sıxıt. tıx. tıxı. sıx. qalınca. qoyuca. qəliz. külüft. zəxim. (# seyrək) 1. sift
(fars) < sıxt. sıxıt.

sihtir

sikdir. çəkil. əkil. sürüş.
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1. (sik > six (fars)}. şiş. şüş . 1. six. şiş. sox. (soxucaq: sökücək: kiçik ox, şiş). 1.
sik. ərkəklik yaraqı. (1 < saçmaq. 1. soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək) ucu iti

çubuğ. ox. oxlav. axlov. 1. sik. siyək. sağ. sıyağ. sıraq. ( < sımaq) söz ardına
gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. - susıraq: susağ: su
istmə. susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. sik. şiş. sox. 1. six. şiş <
sox.

sıq

1. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. yala. yələ. sala. sadə. bayığ.
sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yüz. qolay. saya.
bəsit. 1. sıx. (tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. qoyu.
külüft. sitəbr. qəliz. sift. ənbuh. yoğun. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə.
cəngəl. güclü. sağlam. dayanıq. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım:
qalın dəri. hissisiz. -toxa baş: qanmaz. 1. sik. yığac. yaraq. kişilik aracı. 1. sığ.

yumşaq. kövəgə. kövəg. açıq. köfül. kövül. yüngül. kavazaq. kağazaq. ayıl
sayıl. düşnüklü. rəvan. 1. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. kef. dinək.
ləzzət. 1. sığ. sığız. sıxız. tığ. özsu. çiğ. cirg. qısıq. usarə. 1. sığ. sığız. sıxız. tığ.

sıx. dar. - sığ çağımız qaldı. 1. sığ. yer ölçüsü. 1. sıx. sığ. (> sex). bölüm. qismət.
otaq. - üç sıxlı ev. 1. sıx. sığ. (> sex). şö'bə. - ana sıxdan ayrılan kiçik sıxlar. 1.
sıx. sığ. (> sex). dal. səğə. şaxə. sap. rişdə. 1. sıx. sığ. (> sex). dayirə.

apartman. 1. sıx. sığ. (> sex). qısım. hovzə. 1. sığ. sıx. bölük. nahiyə. məhəllə.
1. sıx. sığ. (> sex). bağ. bağa. çiğ. fəsl. movsim. - hər sıx üç aydan oluşur. 1. sıx.
sığ. sığız. sıxız. tığ. dar. - sığ çağımız qaldı. 1. sıx. az aralıqlı. birbirinə yaxın. 1.
sıx. bol. 1. sıx. tıx. tıxı. qalınca. qoyuca. sıxıt > sift. qəliz. külüft. zəxim. (#
seyrək). 1. sığ. sıy. ödül. öğlətiş. iftixari verilən nərsə. 1. sığ. sıy. yalam.

yalama. yeməcə. gəvik. gəvinc. gəvic. gəviş. qırvıt. qırtıq. kirtik. rüşvə. rüşvət.
kisə. 1. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq.
incə. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. sıx. sox. sağı. > suq. müsibət.
matəm. əza. qəm. sıxın. sınığ. ənduh. dərd. 1. sığ < sıy. sıyız dayaz. sayaz.
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dərinliyi az olan. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük) 1. sığ < sıyığ. dayaz. 1. sığ.
sığa. sıy. sıya. siyirt. siğirt. sivirt. sifirt. teyxa. xalis. - suyun siyirt üzü yağdır. 1.
sıx. üsarə. covhər. zat. 1. sığ. sıv. qıssa. - sığ görüşlü: qıssa görüşlü. 1. sığ < sıv
< sıy. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. dərin

olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ. 1. sığ. otarı. sıy. yalam. yalama.
hörüş. hörünc. örüş. örünc. rüşvət. 1. siy. sıqqa. 1. siy. heyvanı, çadırı
bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi. 1. siy. ağac, odun
yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim. - dəmir siğ. - ağac
siğ. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur.
duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz). 1. sığ. say. dayaz. - bəxdi yatan
sayda boğulur. 1. sığ. saya. sadə. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. bəsit. - ucuz
sana: yüngül, sadə düşüncə. - saya düşünlü. - saya sav: sadə söz. - saya bəzək. saya san: bəsit sayılar. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. 1. sığ. saya. yüzsül.

üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi.
(sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya başlı. 1. sıx. sif. dar. - çox
sıxdır. - sıx toxunuş.

-gediri sıx tutsan, gəlir sıxılmaz.
-sıx sıxa: sıxıca. çox yaxın. yapşıra. -onları istiyə yapşıra qoyma.
-six barmaq ucuyla itələmək: soxlamaq. soxulamaq. nərsənin ucun basmaq,
batırmaq.

-sıx sıx, irbiri üsdə qoymaq, çapmaq: tıxınmaq. tuğunmaq. çıpbanmaq. -çuvalı tıxa
basa tıxınmış.

-sıx sıx, qıs qıs, qıy qıy çəkmək, dartmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. sürəkli
çəkiştirmək.

-tapdağ, dayaz, sığ olan pişirmə, qızartma qabı: tava ( < təpmək. tapdamaq).
-buruşuq, sıx soru, nərsə: təptik. təp.
-hər nəyin bol, sıx olanı: tığı. yığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. (ənbuh). -yığı saçlı:
tom saçlı. -yığı ağac: tom ağac. -yığı diş: birbirinə kipləşmiş dişlər. -yığ tikiş: incə, kip
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tikiş.

-bir sözü sıx sıx yeniləmək: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.
savralamaq. (deyinmək. mırıldamaq). -bir sözü on kərə səğirtmə.

-parlaq, sıx toxunmuş parça: yapağ. xasa.
-sıx dəğiş töküş: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx). sırçalqaş. sıxçalqaş.
-sıx səğə: sırşax. sırbudağ. sırsıx. sıxsıx. sığsox. (sox: səğə). çox qol budağlı.
-soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq: soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək.
solcamaq.
-sıx sıx atlamaq: səknəmək. səğnəmək.
-sıx sıx, sımsıxı sarımaq: sarsarlamaq. sarsamlamaq. sarsarmalamaq.
-sıx sıx: bolarğan. bol bol. sulumlu. bərəkətli. tovarğan. toğarğan. doğarğan. saysız
(sınırlı. qısıtlı). {# kovarğan (moğol) seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan.
kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. azaraq.
araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir halda.
nadirən. ziyq}.

sıqa

sığa. 1. xoş. -sığa gördük: xoş gördük. - sığa gördük siz hara bura hara. 1. sığ. sıy.
sıya. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət. 1. sıya. sıyğa. sağa. səfa. - sığa
gətirdiz. - sizi gördükdə sıya taparız. - gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) 1.

sığım. sıxqa. > sikkə. sikgə. qabiliyyət. zərfiyyət. -sikkəsiz: çıxarsız. -sikkəli:
çıxarlı. - sikkəli toprağ. 1. sığım. soğa . sovğa. yetənək. qabiliyyət. ərəmik. irəmik.

vergi. (don) .
-sıx sıxa: sıxıca. çox yaxın. yapşıra. -onları istiyə yapşıra qoyma.

sıqac

sığac. 1. tumar > timar. 1. sındılac. sığdılac. ötücü quş çeşiti. - sığac işi irməz,
ortun təpmək: sərçə işi değil xərmən döğmək. 1. sındılac. sığdılac. sərçə. ötücü

quş çeşiti. -sığac işi irməz, ortun təpmək. (işi irməz: işi değil). (ortun : xərmən).
(təpmək: döğmək). (sərçə işi değil xərmən döğmək).
sıqacıq

sığacıq. suvacıq. gözləri dolma.
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sıxaçın. sıraçın. (sıxıq açıq) sırburma. sığburma. çox əzik büzük. çox çin çüllü.

çox əğri büğrü.
sıqaq

sığaq. sığancıq . (sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək.
özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək).

sıqal

sığal. şığal. sürtüngü. sürüngü. yaxı. yaxım. yaxın. sürüş. sürgüş. pomad.

mərhəm. (məcun).
sıqalamaq

sığalamaq. nərsəni bir başqa nərsiyə sürtmək.

sıqalı

sığalı. sığlı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan.

şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.
sıqalıq

sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. 1. (sığamaq: oxşamaq) dəlixana. timaristan. 1.

sayılıq. ışığlıq. arınlığ. duruluq. xalislik. bərraqlıq. saflıq. 1. əğləncə. 1. dinək.
huzur. rahatlıq. 1. yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz
''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura
hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla:
sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sevinc. seviş. sulum. səfa.
- çox sıyağ gətirdiniz.

sıqalış

sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış.

diləş. diləyiş. rica, xahiş.
sıqallamaq

sığallamaq. 1. cilalamaq. {silikləmək. silgirləmək. silivləmək. saralamaq. sağalamaq.
savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək,
çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq.
yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. çigit, xarman savalamaq}. 1. oğmaq. 1. sırasıtmaq. silgəmək. silgələmək.

silgətmək. siləmək. silmək. cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq. 1.
silmək. siləmək. siğmək. siğəmək. sıvazlamaq. parıldatmaq. tərbiyət, ədəb
edmək. 1. şığallamaq. sürtmək. sürmək. yaxmaq. pomadlamaq. mərhəm
sürmək.
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-nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq:
tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq.
sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

sıqallanmaq

sığallanmaq. 1. siliklənmək. siğillənmək. parıldanmaq. 1. sırlanmaq. sirlənmək.

boyanmaq. rəhlənmək. bəzənmək. cilalanmaq. 1. şığallanmaq. sürtünmək.
sürşünmək. yaxınmaq. pomadlanmaq. mərhəm sürünmək.
sıqallanmış

sığallanmış. sığqa. sürtgə. pərdaxlanmış.

sıqallayan

sığallayan. sıylayan. siliğləyən. siləvçi. silici. qayşatan. seyqəlləyən.

sıqallı

sığallı. 1. seyqəlli. {sıydam. sırdam sızğan. > sığzan. (> ləğzan (fars)}. sürşün.
sürgün. süzşün. süzgün. sızğın}. 1. sırlağ. sırlı. sirli. boyalı. rəhli. bəzəkli. cilalı. 1.
sıyğal. sayqal. açıq. gizli, sirli, məhrəmanə olmayan. cilalı. 1. silik. düz.

pürüzsüz. arın. təmiz. - silik daranmış saç. - silik sevgi: arın sevgi.
sıqalmaq

sığalmaq. sığmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq. xoşallanmaq.

şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.
sıqaltıq

sığaldığ. şad olduğ - biz çox sığaldığ: şad olduğ.

sıqaltmaq

sıxaltmaq. sıxlatmaq. qısaltmaq. dərmək. dəritmək. daratmaq. -bu donun
ətəklərin dər, çox uzundur. -əli uzun əlin dər, ayağı uzunun, ayağın.

sıqamaq

1. sığmaq. sığımaq. yığılmaq. yerləşmək. - iki qılınc bir qına sığmaz. 1. sıxamaq.
sıxlaşdırmaq. qalınlaşdırmaq. 1. sıxamaq. sıxatmaq. sıxıb əğmək. 1. sığamaq.

oxşamaq. 1. sığamaq. sıyamaq. dərmək. dərinmək. məs çəkmək. 1. sığamaq.
sıyamaq. dərikmək. sıvazımaq. sıvzamaq. sapatımaq. sapatmaq. saratımaq.
saratmaq. toxamaq. toxaşmaq. oxaşmaq. oxşamaq. 1. sığamaq. sıyamaq.
oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq . 1. sığamaq. sıyamaq. sıyğamaq.
oxşamaq. nazlamaq. təltif edmək. 1. sığamaq. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq.
sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək.
ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1.
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sığamaq. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. söymək. söyümək. sevmək.

sevimək. sevəmək. oxşamaq. nazın çəkmək. 1. sığamaq. siləmək. sələmək.
sayamaq. əl sürmək. 1. sığamaq. siyəmək. siləmək. oxşamaq. nazlamaq. - üz
gözün siyədi.

sıqamaz

-sözə sığamaz: tanıtlanamaz. tovsif, bəyan olunamaz.

sıqan

sığan. qonduğ. qunduğ. sifon. suyu birdən, iti axıtma üçün arac.
-içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar: . sıxıv. - onun bu yaramaz
işləri çox sıxıvlıdır.
-iç sıxan: didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı. şiddətli.
şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. beyin buran.

sıqancıq

sığancıq . sığaq. (sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək.
özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək).

sıqanmaq

sığanmaq. sıyanmaq. sıyğanmaq. oxşanmaq. nazlanmaq. qırcanmaq.

sıqap

sığap. sıyıp. sıyap. sap. saf. düz.

sıqar

sığar. 1. sığım. həcm. qoncalış > quncayiş (fars) zərfiyyət. - nə sığarda olsun. dərin sığar qab. - oğul sığımın çatan işə giriş. - sığarıq idiş: sığarlı idiş: oyumlu qab.

1. sığım. təvanayi
- gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.

sıqarıq

- sığarıq idiş: sığarlı idiş: oyumlu qab. zərfiyyətli qab.

sıqarlamaq

sığarlamaq. sığarmaq. sağarlamaq. sağar kimi edmək. oğsalamaq.

sıqarlı

sığarlı. zərfiyyətli. həcmli
- sığarlı idiş: sığarıq idiş: oyumlu qab. zərfiyyətli qab.

sıqarmaq

sığarmaq. sığarlamaq. sağarlamaq. sağar kimi edmək. oğsalamaq.

sıqarsız

sığarsız. zərfiyyətsiz. həcmsiz.

sıqasızlıq

sığasızlıq. sığımsızlıq. sakınc. bir çözüm önündə acizlik. gücsüzlük. yetisizlik.

qabiliyyətsizlik.
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sığaş. 1. sıyğaş. sıypaş. (> sipas (fars) sepas (fars)}. sıvazlama. sıyvazlama.

oxşama. oyxşama. 1. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimasi dua.
1. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimas. 1. soraş. sorayış. soğaş.
soğayış. diləş. diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1.
soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sipas. minnətdalıq. həmd. şükr.

lütf. mərhəmət. şəfqət. 1. sıyaş. sıyğaş. siyləş. sıylaş. oxşaş. nazlaş. təltif ediş.
1. sıyaş. sıyma. sıymaş. dərik. sıvaz. sapat. sarat. toxaş.
sıqaşmaq

sığaşmaq. sığşamaq. sıyaşmaq. sıyşamaq. gözəlləşmək. yartışmaq. - nə
sığşamısan.

sıqat

sığat. şikayət.
- sıy sığat: üz iç. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür.
bürük. sifət. üz).

sıqatlamaq

sığatlamaq. sığazlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq.
sıyatlamaq. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1.

oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1.
düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq.
təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.
sıqatmaq

sıxatmaq. sıxamaq. sıxıb əğmək.

sıqav

sığav. sırav. sıyav. 1. bol. fıravan. fərax. 1. bərxurdar. 1. arxa. yarqa. keyfiyyət.

(sanav: kəmmiyyət)
-iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq: sığra. dərə.

sıqavlıq

sığavlıq. sıravlıq. sıyavlıq. 1. bolluq. fıravanlıq. fəraxlıq. 1. arxallıq. yarqallıq.

keyfiyyətlilik.
sıqayla

sığayla. sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.

sıqazlamaq

sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq.
sıyatlamaq. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1.

oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1.
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düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq.
təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.
sıqbodaq

sığbodağ. sırboyaq. sığboyağ. 1. tünd boya, rəng. 1. çevrəyə görə gözə çarpan

dək dəğişik, marağlı olan nərsə. orijinal.
sıqboqaz

- sıxboğaz edmək: boğaza yığmaq. bıqdırmaq. dartıtmaq.

sıqboyaq

sığboyağ. sırboyaq. sığbodağ. 1. tünd boya, rəng. 1. çevrəyə görə gözə çarpan

dək dəğişik, marağlı olan nərsə. orijinal.
sıqburma

sığburma. sırburma. sıraçın. sıxaçın. (sıxıq açıq) çox əzik büzük. çox çin çüllü.

çox əğri büğrü.
sıqca

sıkca. sıkıc. sükəc. bardağ. istəkan.

sıqcınmaq

sıxcınmaq. sıxışmaq. sifcinmək. sifişmək. 1. yığışmaq. çəkilmək. -bala biraz
oyana sifcin, məndə oturum. 1. sıxınmaq. sifinmək. çəkinmək. utanmaq.

tutqunmaq. durqunmaq. -sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan.
sıqçalqaş

sıxçalqaş. sırçalqaş. sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx). sıx dəğiş töküş.

sıqçı

sığçı. sıyçı. otarıçı. yalamçı. yalamaçı. hörüşçü. hörünçü. örüşçü. rüşvətçi.

rüşvətxor.
sıqçıqım

sıxçıxım. sırçıxım. çıxımlı. gedərli. 1. xərcli. 1. məsrəfli.

siqə

sixə. şişə -şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək.
sixləmək. şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.
-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq.
ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.

siqəbəy

sikəbəy. sikəboy.

siqəboy

sikəboy. sikəbəy.

siqəc

siğəc. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac.
sıyac. sığəc. sivəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan.

yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq.
mühəyyic. 1. silcə. mala.
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sığəc. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac.
sıyac. sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan.

yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq.
mühəyyic. 1. silcə. mala.
siqəcən

siyəcən. siğəcən. sütəcən. (1 < sığallamaq: oğmaq. 1 < savallamaq: qoğarıb
götürmək. 1 < sürtmək) can sürtən kisə. yunaq kisəsi.

sıqəçləmək

sığəçləmək. sığazlamaq. sığatlamaq. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq.
sıyatlamaq. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1.

oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1.
düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq.
təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.
siqəli

çiğəli. (çiğə: siqə).

siqəmək

siğəmək. siğmək. silmək. siləmək. sığallamaq. sıvazlamaq. parıldatmaq.

tərbiyət, ədəb edmək.
siqər

-arpa kükəsi, təndir aşı, dad ələ düşməz, dosdosdu sikər yad ələ düşməz. (dad:
daad. ey dad).

siqətləmək

siğətləmək. siğəzləmək. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq.
sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. 1.

oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1.
düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq.
təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.
siqəzləmək

siğəzləmək. siğətləmək. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq.
sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. 1.

oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1.
düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq.
təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.
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1. sıxı. sıxığ. tıxız. tıkız. öz. özlü. yoğun. toxun. mütərakim. -qazların sıxılcan 1.
sıxı. sıxılma. darıxma. (diltəngi) 1. sıxı. çıpı. tənbih. cəza. 1. sıxı. həya. 1. sıxı.
qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu.

oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək.
köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac.
qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. zorlu. 1. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı.
qurt. gürt. sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac.
quytac. salğar. mətin. 1. sıxı. səki. sədd. bağac. çatı. (çatı çatmaq: sədd
qurmaq) 1. sığı. sıyı. sıyıl. sahil. yar (suyun yuğub apardığığ yer) qıyı. yalı. 1. sıxı.
sıxma. tıxı. tıxma. birbirinə girmiş olan. -tıxma otaqlı ev. -tıxma üzüm: dənələri
qocmaşıq, birbirinə girmiş, tıxılıb durğan üzüm.
-gur, sıxı çalılı, sulaq yer: gürləvi. gürləği. gurlavı. gurlağı.

sıqıb

-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən
yemək: sıxma. göy kükü.
-sıxıb əğmək: sıxamaq. sıxatmaq.
-göz yaşın sıxıb tökmək: sığdamaq. sıxdamaq.
-sıxıb suyun, cirgəsin, şirəsin çıxartmaq: sağılamaq. - üzüm sağılamaq.
-sıxıb suyun (özün, cirgəsin, usarəsin) çıxartmaq. dartıb soğurmaq. nərsənin
özətin (xülasəsin) çıxartmaq.

-bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib,
burulan çubuğ: dalquc. darquc. dilgic. qəmə.

-sıxıb qoymaq: tıxıtmaq.
sıqıc

1. sığıc. sığır. saçar <> sağar. saçağ <> sağac. nərsədə oluşan sınır (əsəb)
damarlarına oxşar iz, izlər. 1. sıkıc. sıkca. sükəc. bardağ. istəkan. 1. sıxıc.
qısıc. sıxınca. qısınca. > şikəncə. sıxanac. sıxılcım. çılığım. qısanac. çilə. sincir.
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əziyyət. əzab. -sıxılcım çəkdirmək. 1. sıxıc. qısıc. sıza. sızağ. tənbih. cəza. 1.
çilə. çitə. dərd. qəm. 1. qəhr.
sıqıca

sıxıca. sıx sıxa. çox yaxın. yapşıra. -onları istiyə yapşıra qoyma.

sıqıcı

sıxıcı. didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. şiddətli.

şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran.
-sıxıcı, dişsiz edici nərsə: sınır. sinsir.

sıqıç

sığıç. (sığ, sıx + iç) sırıç. ağır, dərin iç, anlam, möhtəva, məfhum.

sıqıçlı

sığıçlı. sırıçlı. ağır, dərin içli, anlamlı, möhtəvalı, məfhumlu.

sıqıq

1. sığıq. sıxıq. iradəli. (#sıyıq: iradəsiz). 1. sığıq. süzük. süzgün. - sığıq gözlü:
süzük gözlü. 1. sıxığ. sıxqı. sıxıntı. əzab. əziyyət. 1. sıxıq. əzik. oğuq. öğük.

qırıq. balcıq. parcıq. 1. sıxıq. süzük. - sıxıq gözlü: süzük gözlü: qısıq gözlü. - sıxıq
yoğurd: süzük yoğurd. 1. sığıq. (z <> y. d. ğ) sızq. sıyıq. sıdıq) südük. işək. 1.
sıxıq. (sıxınmış > səkəncidə. sekoncidə) boğuq. - sıxıq səs: boğuq səs. boğazda
sıxılmış səs. - sıxıq üz: turşamış, büzük, sallaq üz, qiyafə. - sıxıq ürək: oysalı

(qussəli) ürək. 1. sıxığ. sıxı. tıxız. tıkız. öz. özlü. yoğun. toxun. mütərakim. qazların sıxılcan.

sıqıl

sığıl. sığın. sıyıl. saya. sayağı. sıyın. gözəl. qəşəng. sulum. yaxcı. - çox sığıl
uşaq.

sıqılamaq

sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək.

yartalamaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək.
sıqılan

sıxılan. sıxılıvcan . sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). darıxan.

(diltəng) .
sıqılar

-çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan). (ağrıq: sinsik. sinsiyən).

sıqılatmaq

sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq.

gözəllətmək. yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.
sıqılcaq

sıxılcağ. boğaz. utuc. yutuc. dərbət. dərbənd.

sıqılcaqlıq

sıxılcağlığ. boğaza yığılış. bıqqınlıq.
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sıxılcım. sıxanac. sıxıc. qısıc. sıxınca. qısınca> şikəncə. çılığım. qısanac. çilə.

sincir. əziyyət. əzab. -sıxılcım çəkdirmək.
sıqılçılıq

1. sıxılçılıq. sıxlıvçılıq. sıxılıvcanlıq . sıxılıvçılıq. basıc, azar, ağırlıq altda
sıxılmaqlıq, mütərakimlik. 1. sıxılçılıq. sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq . sıxlıvçılıq. basıc,
azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik.

sıqılı

1. sıxılı. həyalı. 1. sığılı. süslü - daş sığılı üzük.

sıqılı

sıxılı. tıxılı. soxulu. dop dolu. -soxulu tay.

sıqılıq

1. sığılıq. ısqırıq. ıslığ. fışqa. 1. sıxılıq. sərtlik. bərklik. kəsinlik. 1. sığılıq.
sıyqılıq. sevimli. sevgilik. dosdallı.
-əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə: tort. dürd.
durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə).

sıqılıvcan

sıxılıvcan . sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). 1. yoğuluvcan.

yoğluvcan. sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi. - qazların sıxılcanlığıv:
qabiliyyəti təraküm. 1. darıxan. sıxılan (diltəng) .

sıqılıvcanlıq

sıxılıvcanlıq . 1. sıxılıvçılıq. sıxlıvçılıq. sıxılçılıq. basıc, azar, ağırlıq altda

sıxılmaqlıq, mütərakimlik. 1. sıxılıvçılıq. sıxlıvçılıq. sıxılçılıq. basıc, azar, ağırlıq
altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik.
sıqılıvçılıq

sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq . sıxlıvçılıq. sıxılçılıq. basıc, azar, ağırlıq altda

sıxılmaqlıq, mütərakimlik.
sıqılqan

sıxılqan. singin.

siqillənmək

siğillənmək. siliklənmək. sığallanmaq. parıldanmaq.

siqilliq

siğillik. siliğlik. sıybalıq. sıypalıq. saylıq. nəzakət. müəddəblik.

sıqılma

1. sıxılma. sıxı. darıxma. (diltəngi) 1. sıxılma. sıxın. darıxma. darılma.
-sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi: . sıxılıvcan . sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. lıvcanlıq: qabiliyyət). yoğuluvcan. yoğluvcan. - qazların sıxılcanlığıv: qabiliyyəti
təraküm.

sıqılmaq

1. sıxılmaq. içinə salmaq, işləmək. - hər gördüyünə ya sıxılır, ya sıyılır: sevinir. 1.
sıxılmaq. darıxmaq. yapsırmaq. yıpsırmaq (> əfsordən (fars)}. - evdə qalmaqdan

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sıxıldıq. 1. sıxılmaq. əzilmək 1. sıxılmaq. həya edmək. 1. sıkılmaq < sık. (s <> ç
- k <> ğ) çiğrəmək. sıkramaq. bərkimək. döyülüb bərkimək. 1. sığılmaq.
sığzalmaq. sığdalmaq. sığışdırılmaq. yerləşdirmək. - bunu ona, onu buna sığzala.

1. sıxılmaq. sığınmaq. büzülmək. 1. sıxılmaq. üz çevirmək. nərsədən darılıb
qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq.
üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək.
küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. 1. sıxılmaq. tənginmək. dənginmək. təng olmaq.

bağlanmaq. -yağış, su dəğən topraq təngir. 1. sıxılmaq. yapızanmaq.
çapızanmaq. əzilmək.
-südüklüyü sıxılmaq: südük yolu tutsunmaq.
sıqılmaqlıq

sıxılmaqlıq. mütərakimlik. -basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik:
sıxılıvcanlıq . sıxılıvçılıq. sıxlıvçılıq. sıxılçılıq.
-basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik: sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq .
sıxlıvçılıq. sıxılçılıq.

sıqılmasa

-can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.

sıqılmaz

-gediri sıx tutsan, gəlir sıxılmaz.

sıqılmış

-(aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq: sıxqa. >
sikkə. sikgə. səqqə. - səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş.
-çox yaş olan sıxılmış, çox qurusa qırılmış.
- boğazda sıxılmış səs: boğuq səs. sıxıq səs. (sıxıq: boğuq).
-quru, sıxılmış kübrə, gücrə, götrə: tığ. qığ.

-darılıb, sıxılmış nərsə: tar.
sıqım

1. sıxım. yumruq. (sıxımlamaq: yumruqlamaq). 1. sıxım. bölüm. quruh. qısım.

qism. - bir sıxım ellər, işlər. 1. sıxım. avuc. 1. sığım. sığa. sıxqa. > sikkə. sikgə.
qabiliyyət. zərfiyyət. -sikkəsiz: çıxarsız. -sikkəli: çıxarlı. - sikkəli toprağ. 1. sığım.
sığa. soğa . sovğa. yetənək. qabiliyyət. ərəmik. irəmik. vergi. (don) 1. sıxım.
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iqtisad. 1. sıxım. qısım. parça. 1. sığım. sığar. həcm. qoncalış > quncayiş (fars)
zərfiyyət. - nə sığarda olsun. - dərin sığar qab. - oğul sığımın çatan işə giriş. sığarıq idiş: sığarlı idiş: oyumlu qab. 1. sığım. sığar. təvanayi
- gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.

sıqıma

sığıma. yabba. kərmə. təzəklə saman sığmasından, qarışığından yapılan

yanacağ.
sıqımaq

1. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq. sırıtmaq. sırımaq. çitələmək. kitələmək.
aralıqsız, incə tikişlə tikmək. kökləmək. 1. sığımaq. sırımaq. tıxımaq. tikmək.

sıqımı

- gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.

sıqımın

sığımın. zərfiyyətin. təvanın. tovun. - oğul sığımın çatan işə giriş.

sıqımınmaq

sıxımınmaq. iqtisadi davranmaq.

sıqımıyla

sıxımıyla. iqtisad ilə uyqun. iqtisadiyyata uyqun.

sıqımlamaq

sıxımlamaq. 1. avuclamaq. 1. yumruqlamaq. (sıxımq yumruq).

sıqımlı

sıxımlı. sıxmıq. iqtisadi.

sıqımsızlıq

sığımsızlıq. sığasızlıq. sakınc. bir çözüm önündə acizlik. gücsüzlük. yetisizlik.

qabiliyyətsizlik.
sıqın

1. sığın. şivən. -sığın sağın: zar oşivən. 1. sıxın. dar. 1. sıxın. sıxılma. darıxma.
darılma. 1. sığın. sehin. sınğıq. qab. 1. sıxın. sınığ. dərd. sox. sıx. sağı. > suq.
müsibət. matəm. əza. qəm. ənduh. 1. sıxın. sifin. çəkin. utan. 1. sığın. sıyın.
sınır. suyun. ötgə. qılıq. qılınğ. xuy. əxlaq. məzac. təb'. karakter. tembir. 1.
sığın. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun.

söygül. sevgin. səvgil. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub. 1. sığın.
sığıl. sıyıl. saya. sayağı. sıyın. gözəl. qəşəng. sulum. yaxcı. - çox sığıl uşaq. 1.
sığın. soğun. (soxun) sınar. sınğar. sinsar. sınsar. qohum. əqrəba. evlənmə

yolu ilə doğmalıq. səbəbi qohum. nisbət. -bir törəli sinsarımda yoxdu. sınsar.
sınsar. sınsar. 1. sığın. sığış. diləş. iltimas. 1. sığın. sığıt. ( < sığırmaq: 1. çığırmaq.
1. fışqalamaq) siren. uca, iti, gur çalınan uğultu, səs, fışqa. ajir. 1. sığın. təngə.
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dəngə. təngi. dəngi. basut. pənah. -təngəsizlər: sığınsızlar. pənahsızlar.
- üzün, donun dəğişmiş, için yox: sıyın atmış, sığın yox. (sıy: saya. sayağ. sıya.
sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıqın

sığın. sıyın. soğun. soyun. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut.
sayut). 1. səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1.

sərin. dingin. tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib).
durqun. asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ). 1. durğun. hərəkətsiz. 1. durğun.
(mandqar).
sıqınaq

sığınaq. sürgün. təbid yeri. təbidqah.

sıqınan

-sığınan yer: sıyırdağ. sığırdağ. sığırlağ. sıydağ. sığdağ. sığlağ.

sıqınc

sıxınc. sıxıntı. sakınc. azğınc. singinc. narahat edici. rahatsız, məhzur edici.

döğəşli. zəhmətli. əziyyətli. əsbabi zəhmət.
sıqınca

sıxınca. sıxıc. qısıc. qısınca> şikəncə. sıxanac. sıxılcım. çılığım. qısanac. çilə.

sincir. əziyyət. əzab. -sıxılcım çəkdirmək.
sıqıncamaq

sığıncamaq. 1. sırıncamaq. zırıncamaq. zırıldamaq. ağlamaq. acı çəkmək. 1.

sırıncamaq. zırıncamaq. zırıldamaq. ağlamaq. acı çəkmək.
sıqınıq

1. sığıntı. sığtı. sığıt. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. istənməmiş.
sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq. 1.
sığınıq. sığıntı.

sıqınış

sığınış. 1. sığıntı. {təzərrü. ibadət. sitayiş. niyayiş. (sığınmaq. sığşınmaq)}. tapış.

tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. tapınış. 1. sığıntı. sağsana. sağsınış. yaxarı.
niyayiş. pərəstiş. dua oxuma. ibudiyyət.
sıqınqar

sığınqar. yer altı yaşayan yaratıqlar, yılıxlar (heyvanlar).

sıqınqır

sığınğır. sığqır. sınğır. səngər. təpə. yığın. kümə. koma.

sıqınqırlamaq

sığınğırlamaq. sığqırlamaq. sınğılamaq. səngər, təpə, yığın, kümə, koma

oluşdurmaq.
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sığınlamaq. sığımaq. sığıtmaq. sırıtmaq. sırımaq. çitələmək. kitələmək.

aralıqsız, incə tikişlə tikmək. kökləmək.
sıqınlaşmaq

sığınlaşmaq. soğunlaşmaq. (soxunlaşmaq) sınaşmaq. sınğarışmaq. sinsirmək.

sınsırmaq. qohumlaşmaq. əqrəbalaşmaq. səbəbi, nisbəti qohum olmaq.
sıqınlıq

1. sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) sınarlıq. sınğarlıq. sinsarlıq. sınsarlıq.
qohumluq. əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq. 1. sıxınlıq. sınığlıq. soxluq.
sıxlıq. sağılıq. suqvarlıq.

sıqınmaq

1. sığınmaq. inananmaq. bavər edmək. - sana (ağla) sığmaz: inanılmaz. - sinə
sığmayan: içinə alınanmayan. tutnulmaz. qeyri qabili qəbul. 1. sığınmaq.
sınğınmaq. (sın. sin: iç) yarsınmaq. yarsanmaq. yarıdım (yardım) istəmək,

diləmək. 1. sığınmaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq.
sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. diləyişmək. iltimas edmək. 1. sığınmaq.
örtünmək. bağınmaq. yerlənmək. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq.
qucaqlanmaq. sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1.
sığınmaq. tutmaq. - bu ikisi birbirinə sığır. 1. sığınmaq. sinmək. nərsə nərsiyə

keçmək, girmək, yatmaq. - sığmaz topraq: su çəkməyən bərk, daş topraq. 1.
sığınmaq. bərkinmək. olqunmaq. 1. sığınmaq. çəkilmək. kəsilmək. - qoyunun
sütü sığmış. 1. sığınmaq. kökləşmək. kök salmaq. 1. sığınmaq. içə işləmək.

nifuz edmək. 1. sığınmaq. sıxılmaq. büzülmək. 1. sığınmaq. gizlənmək. 1.
sığınmaq. oturmaq. yatmaq. durqunaqmaq. durqonaqmaq. durqunaqlanmaq.

iqamət edmək. 1. sığınmaq. süslənmək. - daş sığılı üzük. 1. sığınmaq. batmaq. günəş sığmış. (# çıxmaq). - çıxılmaz bir ağrıya sığıdıq: düşdük, salındıq. 1.
sığınmaq. salığlamaq. hazırlamaq. qurmaq. 1. sıxınmaq. sifinmək. sıxcınmaq.
sıxışmaq. sifcinmək. sifişmək. çəkinmək. utanmaq. tutqunmaq. durqunmaq. sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan. 1. sığınmaq. güvənmək.

gönənmək. arxalanmaq. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. - onun səndən
başqa küsənməli kimi var ki. 1. sığınmaq. sıymaq. sıyınmaq. sığmaq. yerləşmək.
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- bu ora sıymaz. - ağzıva sıyan söz danış. 1. sığınmaq. yapıqmaq. yapınğmaq. ona yapınma özüvə yapın.
- ürəyə sığmayan: 1. bəğənilməyən. xoşa gəlməz. sulumsuz. 1. içində saxlanılmaz
nərsə. - bu ağrı ürəyəsığmaz.

sıqınmaz

-işsiz sevgi qılınmaz, sevgi ağza sığınmaz
-sevgi sözə sığınmaz, iş olmasa alınmaz.

sıqınmış

sıxınmış > səkəncidə. sekoncidə.

sıqınsımaq

sığınsımaq. sıyğınsımaq. sırınsımaq. sıyrınsımaq. 1. (əsnək olaraq) güclənmək.

dayqanmaq. qayımlanmaq. bərkinmək. 1. alışınmaq. alışqanmaq.
siqinsimək

siğinsimək. sirinsimək. sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək
olmayan) artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək. üzə salıb

dayanmaq. sırtılmaq.
sıqınsız

sığınsız. 1. güdük. yarıtmaz. sonucsuz. törəksiz. tökənsiz. nəticəsiz. 1. sovus.

sonucsuz. nəticəsiz. -sovus işlər.
sıqınsızlar

sığınsızlar. təngəsizlər. pənahsızlar.

sıqıntı

1. sığındı. yandan, böyürdən girmiş olan. 1. sığındı. kimsənin
təhtilhimayəsində olan. 1. sığındı. pənahəndə. 1. sıxıntı. ağırlıq. darıxma. axşam üsdü bir sıxıntı basır ki. 1. sığıntı. sığınıq. 1. sıxıntı. sıxınc. sakınc. azğınc.

singinc. narahat edici. rahatsız, məhzur edici. döğəşli. zəhmətli. əziyyətli.
əsbabi zəhmət. 1. sıxıntı. sıxqı. sıxığ. əzab. əziyyət. 1. sığıntı. sığınış. {təzərrü.
ibadət. sitayiş. niyayiş. (sığınmaq. sığşınmaq)}. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc.

tapığ. tapınış. 1. sığıntı. sığınış. sağsana. sağsınış. yaxarı. niyayiş. pərəstiş.
dua oxuma. ibudiyyət. 1. sıxıntı. yatlın. çökəlti. risub. poza. 1. sıxıntı. sökür.
söküt. qayqı. dərd.
sıqıntılı

sıxıntılı. təpmə. təpməcik. tutqulu. rahatsız. mükəlləf.

-yorucu, güc, sıxıntılı, çətin iş: dolbat. tuğbat.
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sığındırmaq. saxındırmaq. savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq.

sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. qalxanlamaq.
hörütmək. örütmək. qaplamaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad
qurmaq.
sıqıntısın

-sıxıntısın atdırtmaq: savrutmaq. sərinlətmək. baş sağlığı vermək.

sıqıntısız

-yükümsü, sıxıntısız kimsə: salt. salta. salt suvay. sat subay. arvad uşaqsız.

sıqır

1. sığır. mal. öküz. bön. qanmaz. abdal. 1. sığır. tez. (-yoğur: səntez. - soğur:
səntez). 1. sığır. sığıc. saçar <> sağar. saçağ <> sağac. nərsədə oluşan sınır

(əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər. 1. ( < sağır) inək. 1. sığır. (sağır: sağmal. bol
sütlü, sağılı olan < sağmaq). inək. 1. sığır. (sağır: sağmal. bol sütlü, sağılı olan <
sağmaq). mal.
-sığırbizov: mal qara. -mal qaranı qat içəri.
- sığır sağrısı: inək dərisi.
-sığırbizov: malqara . -mal qaranı qat içəri.
-sığır, mal çobanı: sığırtmac. koboy.
-at, sığır kimi heyvanların dırnağlarının üst tərəfindəki gəmikçik: aşıq gəmiği.
baqay.

-sığır kəsəllərindən: yanıqara.
sıqırcıq

sığırcığ. çəkirgə quşu.

sıqırçın

sığırçın. sığırqan.

sıqırı

- sağın sığırı öldü: gəlir qaynağı qurudu.

sıqırım

sığırım. 1. sığrım. sığırdım. əninə uzunlamasına görünən görüntü, çevrə,

mənzərə. 1. sığrım. sığırdım. oylum. oyum. həcm. 1. sığrım. sığırdım. əninə
uzunlamasına görünən görüntü, çevrə, mənzərə.
sıqırışmaq

sığrışmaq. ısğırışmaq. ısğılışmaq. ıslığışmaq. fışqışmaq.

sıqırqan

sığırğan. 1. çərəndə. - sığırğan sıçğan: cəvəndə çərəndə. 1. ısğırğan. siçan türü.

(cəvəndə) 1. sığırçın.
sıqırlaq

sığırlağ. sıyırdağ. sığırdağ. sıydağ. sığdağ. sığlağ. sığınan yer.
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sıqırlamaq

sığırlamaq. mal saymaq. mala oxşatmaq.

sıqırlıq

sığırlıq. 1. mallıq. öküzlük. bönlük. qanmazlıq. abdallıq. 1. sağırlıq. dampərvəri.

sıqırmaq

sığırmaq. 1. çığırmaq. 1. fışqalamaq. 1. ısqırmaq. ıslığ çalmaq. fışqalamaq. 1.
sıyğırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. incə ün, səs çıxartmaq. (sutlamaq. səfir çəkmək)

1. sınğırmaq. soğurmaq: sormaq. somurmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq,
çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən
dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran
üzündə yığar}.

sıqırsız

sığırsız. sırığsız. sıydırığsız. sığrıtsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız.

sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz.
cıdamsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.
sıqırsızlıq

sığırsızlıq. sırığsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq.

salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq.
(qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq.
təhəmmülsüzlük.
sıqırtaq

sığırdağ. sıyırdağ. sığırlağ. sıydağ. sığdağ. sığlağ. sığınan yer.

sıqırtı

sığırdı, sınğırdı. somurdu. - qum suyu sığırdı, sınğırdı.

sıqırtıq

sığırtıq. fışqıraqlı səs.

sıqırtil

sığırdil. uzun, ənli, qalın olan nərsə.

sıqırtili

sığırdili. əni boyundan çox olan biçim. (xipil).

sıqırtım

sığırdım. 1. sığrım. sığırım. oylum. oyum. həcm. 1. sığrım. sığırım. əninə

uzunlamasına görünən görüntü, çevrə, mənzərə. 1. sığrım. sığırım. əninə
uzunlamasına görünən görüntü, çevrə, mənzərə.
sıqırtla

sığırtla. sığrıtla. sıydırığla. sığdırığla. sırığla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla.

tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə. cıdamla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.
sıqırtmac

sığırtmac. koboy. sığır, mal çobanı.
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sıqısız

sıxısız. həyasız.

sıqış

1. sığış. sıyış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu.
sıpqış. atifə. 1. sığış. sıyış. sevgi. çəkiş. yenğ. yenğiş. əğilim. meyl. meyil. 1.
sıxış!. qısış. qınış. qımış. topuş. 1. sıxış. muzahimət. 1. sığış. sağış. sayğı.

sayı. miqdar. te'dad. - on sağış. - beş sağış yumurta. 1. sığış. sığın. diləş. iltimas.
sıqışıq

sığışıq. münqəbiz.

sıqışlı

1. sığışlı. sıyışlı. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana

yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan.
xoşagəlim. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai.
maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz.
mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar . 1. sığışlı. sıyışlı. sıpıvğan. sıpqır. sezigir.
sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. atifəli. 1. sığışlı. sıyışlı. soruq.
soruğ. vicdanlı. atifəli.
sıqışmaq

1. sığışmaq. sığmaq. 1. sığışmaq. birbiriylə ortağlıqda, barışda, qonşuluqda
yaşamaq. 1. sıxışmaq. sıxcınmaq. sifcinmək. sifişmək. yığışmaq. çəkilmək. bala biraz oyana sifcin, məndə oturum. 1. sıxışmaq. sıxcınmaq. sifcinmək.
sifişmək. sıxınmaq. sifinmək. çəkinmək. utanmaq. tutqunmaq. durqunmaq. sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan. 1. sıxışmaq. darağmaq.

daralmaq. darda qalmaq. yoxsunmaq. möhtac olmaq. ehtiyaca, zərurətə
düşmək.
- quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq: quyruğu qapı arasında qalmaq. gərgin, dar
düğünə düşmək.
-birbiri üzərinə toplaşmaq, sıxışmaq: gürnəşmək. gürnəşdəmək. gurnaşmaq.
gurnaşdamaq. qurnaşmaq. qurnaşdamaq. - qoyunlar istidə gürnəşdənər.

siqişmək

sikişmək. 1. sürüşmək. sürgəşmək. nərsəni nərsiyə uzatmaq, yerlətmək.

süykəşmək. cütləşmək. -mal davarın sürüşmə çağı. 1. süğüşmək. cütləşmək.
sıqıştırıb

-sıxışdırıb tərəşməsin önləmək: quyruğunu qısışdırmaq, sıxışdırmaq.
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sığışdırılmaq. sığzalmaq. sığdalmaq. sığılmaq. yerləşdirmək. - bunu ona, onu
buna sığzala.

sıqıştırılmış

-sıxışdırılmış iki nərsənin arasında heç bir açıqlıq qalmaması üçün qoyulan incə
şırıq, tikə: yonta. conta.

sıqıştırış

sıxışdırış. silkiştiriş. sarsıtış. sıyrıtış. siyritiş. üzütüş. azarış. azarlayış. paylayış.

sıqıştırma

sıxışdırma. təpir. tabur. təpgir. tapqur. itmə. itiş. çıpa. çapa. atağ. həmlə.
-toxumaçılıqda ipləri, ilgəkləri sıxışdırma üçün işlənən dişli arac: dəfə < təpə.
sürtük. dəfə.

sıqıştırmaq

sıxışdırmaq. 1. silkiştirmək. sarsıtmaq. sıyrıtmaq. siyritmək. üzütmək.

azarlamaq. paylamaq. 1. yercimək. qıncımaq. tənbihləmək. -uşağı nədən belə
yercirsin.

-qatıb sıxışdırmaq: yoğurmaq.
-quyruğunu qısışdırmaq, sıxışdırmaq: sıxışdırıb tərəşməsin önləmək.

sıqıt

1. sığıt. sıyıt. soğut. soyut. sağut. sayut. {sağun. sayun. soğun. soyun. sıyın.
sığın. 1. səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1. sərin.
dingin. tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun. asudə.
sakin. toxdayın. (asayişli. ). 1. durğun. hərəkətsiz. 1. durğun. (mandqar)}. 1. sıxıt.

sikut. susqunluq. durqunluq. suyus. suyuş. susma. susqut. susut. səssit.
sakinlik. -sıxıt tanğı: (sıxıt: sikut). sikut tanğı susturuq. həqqi sikut. 1. sıxıt. göz
yaşın sıxma. ağlama. 1. sıxıt. ağıt. 1. sığıt. ağlayıb inləmə. 1. sıxıt > sift. tıx.
tıxı. sıx. qalınca. qoyuca. qəliz. külüft. zəxim. (# seyrək) 1. sıxıt. sıqt. sıxt. sət.
sərt. saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. - saqqat soyuğ dam çatını çatdatıb. 1. sıxıt.
sıxt. sekt. 1. sığıt. sığda. sıyda. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. düzsalığ,

süzük sızık olan. sədiq. sadiq. 1. sığıt. sığda. sıyda. sıyıt. sağıb. sağba.
sağaçıq. saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq. 1. sıxıt. sıxt. > sift
(fars). 1. sığıt. sığtı. sığıntı. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. istənməmiş.

sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq. 1. sığıt.
sığın. ( < sığırmaq: 1. çığırmaq. 1. fışqalamaq) siren. uca, iti, gur çalınan uğultu,
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səs, fışqa. ajir.
-yığ sığıt: topla təpələ.
-sığıt sırıt: sirət surət.

sıqıtaşmaq

sığıdaşmaq. sağdaşmaq. sağutaşmaq. hıncqırışmaq. ağlaşmaq.

sıqıtıq

sığıdıq. düşdük. salındıq. - çıxılmaz bir ağrıya sığıdıq: düşdük, salındıq.

siqitləşmək

sikitləşmək. (gərgin, qızqın nərsə) qoyquşmaq. seyxaşmaq. salğaşmaq.

səlgişmək. sərgişmək.
sıqıtmaq

1. sığıtmaq. idarə edmək. -işlər yaxcı sığıta öndər. (öndər: yöndər). 1. sıxıtmaq.
sıxmaq. (soxmaq. soxurmaq). 1. sığıtmaq. müstətab edmək. 1. sığıtmaq.
sağıtmaq. sağutmaq. hıncqırmaq. için çəkib ağlamaq. 1. sıxıtmaq. sığıtmaq.

göz yaşı yaşıtmaq, tökmək. 1. sıxıtmaq. sırıtmaq. tikmək. tikəmək. kitdəmək.
çitəmək. bəddəmək. 1. sıxıtmaq. sıxlamaq. (gözsıxıtmaq) ığlamaq. ağlamaq.
göz yaşın sıxmaq. - ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq. 1. sıxıtmaq.
sıxlamaq. ağıt söyləmək. 1. sıxıtmaq. sıxlamaq. qıvıtmaq. qıvırmaq. ıvırmaq.

büzmək. narazılığın bəllətmək. 1. sıxıtmaq. sıxmaq. (sağmaq. sağırmaq.
sağığmaq). - göz yaşın sıxmaq: göz yaşın sağırmaq. 1. sıyrıtmaq. sıyıtmaq.

sıtmaq. tovbə, tobə verdirmək. tovbələtmək. 1. sığıtmaq. sığımaq. sığınlamaq.
sırıtmaq. sırımaq. çitələmək. kitələmək. aralıqsız, incə tikişlə tikmək. kökləmək.

sıqıttamaq

sığıtdamaq. sığdırmaq. sırıtlamaq. nərsəni birinə soxmaq, ilişdirmək. - bu ona
dibiniəcan sırıtmış.

sıqıv

sıxıv. içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar. - onun bu yaramaz işləri
çox sıxıvlıdır.

sıqıylı

sıxıylı. sıyıxlı. qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü,

sifətli. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük.
sifət. üz).
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1. sığız. sığ. sıxız. tığ. özsu. çiğ. cirg. qısıq. usarə. 1. sığız. sığ. sıxız. tığ. sıx.
dar. - sığ çağımız qaldı. 1. sıxız. sığ. sığız. tığ. özsu. çiğ. cirg. qısıq. usarə. 1.
sıxız. sığ. sığız. tığ. sıx. dar. - sığ çağımız qaldı.

sıqqa

1. sığqa. sığallanmış. sürtgə. pərdaxlanmış. 1. siy. siğ.

sıqqa

sıxqa. > sikkə. sikgə. 1. çıpqı. yörük, yürkə, yürək, (yerik. rayic) pul. məskuk. sikgə sıxmaq, çırpmaq. 1. işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz.

saz. - o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir. 1. səqqə. (aşıq oyununda) qurquşum
sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq. -səqqəsi işdən düşmüş: gücdən
gedmiş. 1. sığım. sığa. qabiliyyət. zərfiyyət. -sikkəsiz: çıxarsız. -sikkəli: çıxarlı. (sikkəli toprağ). 1. səqqə. gözçaxardan. tərs. öcət. inad. -səqqəlik eləmə. 1. çapa.

sindəm. sındam. sımbat. sın. bitim. əndam. -sikkəsiz: çapası, əndamı uyğun,
yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli . bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ.

sıqqaç

sığqaç. sağac. sıyıc. saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}.

çevrələyində açığı olan yekə çadır. günlük çadır. - saçar barlamaq,
barqurlamaq: böyük çadır qurmaq.

sıqqaq

sığqaq. sıyğaq. qırınca. qırışqa. qarınca. qarışqa.

sıqqalamaq

sığqalamaq. sıyğamaq. sıypamaq. sıyqalamaq. sıypalamaq. söygələmək.

söygəllik, uysallıq, yumşaqlıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq edmək.
sıqqalva

sığqalva. sırqalva. cəncanlı.

sıqqamaq

1. sığqamaq. seləmək. sığlamaq. sağqamaq. göz yaşın sağarcasına tökmək. 1.
sıxqamaq. sıxmaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək.

bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. darıtmaq.
(əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək.

dürtdəmək. zorlamaq. büzmək. 1. sığqamaq. sığılamaq. sığlamaq. sıyılamaq.
sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq.
tə'rifləmək.
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sığqanmaq. sıyğanmaq. sıyqanmaq. sıypanmaq. söygənmək. süygənmək.

söygəllik, uysallıq, yumşaqlıq, sınlığ, sıylıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq
gözləmək, istəmək. sığınmaq. pənah gətirmək.
sıqqaş

sıxqaş. sırqaş. gurqaş.

sıqqaştırmaq

sığqaşdırmaq. sığlaşdırmaq. sıylaşdırmaq. gözəlləşdirmək. yartalatmaq.

tovsifləndirmək.
sıqqat

saxqat. sıxqat. səqqət. 1. sıqt. sıxt. sıxıt. sət. sərt. - saqqat soyuğ dam çatını
çatdatıb. 1. çimri. xəsis. - sıxqatın malın özgələr yeyər.

sıqqatıq

sıxqatıq. sırqatıq. qatığı çox olan.

sıqqatmaq

sığqatmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq.

gözəllətmək. yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.
sıqqatnav

sıxqatnav. sırqatnav. (sır. sıx. tıx). 1. gur gedgəl. 1. ağır tıxac, tırafik. 1.

şuluxpuluğ. 1. gizli, qaranlıq, tünər işlər. 1. sıx dəğiş töküş. sırçalqaş.
sıxçalqaş. 1. çox işgilli, mübhəm.
siqqə

sikkə. sikgə < sıxqa. 1. çıpqı. yörük, yürkə, yürək, (yerik. rayic) pul. məskuk. sikgə sıxmaq, çırpmaq. 1. işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz.

saz. - o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir. 1. səqqə. (aşıq oyununda) qurquşum
sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq. -səqqəsi işdən düşmüş: gücdən
gedmiş. 1. sığım. sığa. qabiliyyət. zərfiyyət. -sikkəsiz: çıxarsız. -sikkəli: çıxarlı. sikkəli toprağ. 1. səqqə. gözçaxardan. tərs. öcət. inad. - səqqəlik eləmə. 1.

çapa. sindəm. sındam. sımbat. sın. bitim. əndam. - sikkəsiz: çapası, əndamı
uyğun, yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli . bitimli. əndamlı. - sikkəli
toprağ. 1. siggə. soxlu dəngə. (sox: damqa. möhür) .

siqqələmək

siğgələmək. sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək.
sirmələmək. siğmələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq.

yuxarı qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.
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sikkəli. 1. çapalı. sınlı. sallı. silli . bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ. 1. çıxarlı . sikkəli toprağ.

sıqqəp

sığgəp. sırgəp. sərgəp. gəpləşgən. sözləşgən. söyləşgən. çox danışan. vərrac.

sıqqəpliq

sığgəplik. sırgəplik. sərgəplik.

siqqəsiz

sikkəsiz. 1. çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan. 1. çıxarsız.

sıqqı

sıxqı. sıxıntı. sıxığ. əzab. əziyyət.

sıqqil

sıxgil. çətərə. çitərə. şətərə.

siqqinmək

sigginmək. səginmək. səgginmək. 1. saqit olmaq. 1. batil olmaq. 1. zayil olmaq.

sıqqır

sığqır. sığınğır. sınğır. səngər. təpə. yığın. kümə. koma.

sıqqırlamaq

sığqırlamaq. sığınğırlamaq. sınğılamaq. səngər, təpə, yığın, kümə, koma

oluşdurmaq.
sıqqül

sırgül. sığgül. 1. çox güllü. 1. bərbəzəkli.

sıqqüyəş

sıxgüyəş. sırgünəş. sırgüyəş . bol günlü, günəvər yer. - sırgünəş ölkə.

sıqla

sığla> sələ. sürü. gəllə.

sıqlaçı

sığlaçı. sıylac. sıylaçı. saylac. saylaçı. 1. qonağçıl. qonaq sevən. mehman dust.

1. qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın: qonaq) mizban. 1. hörmət
quzar. 1. övüncü. güvənci. qıvancı. fəxr duyan. faxir. pərəstiş kar.
sıqlaq

sığlağ. sıyırdağ. sığırdağ. sığırlağ. sıydağ. sığdağ. sığınan yer.

sıqlam

sıxlam. -sırıl sıxlam: sıxsı. cimcilağ.

sıqlamaq

1. sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq.
şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram
edmək. 1. sığlamaq. seləmək. sığqamaq. sağqamaq. göz yaşın sağarcasına
tökmək. 1. sıxlamaq. sıxıtmaq. (gözsıxıtmaq) ığlamaq. ağlamaq. göz yaşın
sıxmaq. - ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq. 1. sıxlamaq. sıxıtmaq. ağıt
söyləmək. 1. sıxlamaq. sıxıtmaq. qıvıtmaq. qıvırmaq. ıvırmaq. büzmək.
narazılığın bəllətmək. 1. sığlamaq. sıylamaq. saylamaq. sovğat, töhvə
götürmək. (sıysak: sıyçı: sovğat, töhvə sevən). 1. sığlamaq. sıylamaq. saylamaq.
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ödülləmək. iftixari bir nərsə vermək. 1. sığlamaq. sıylamaq. saylamaq.
övünmək. güvənmək. qıvanmaq. fəxr, iftixar duymaq. 1. sığlamaq. sıylamaq.
saylamaq. otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək. yalatmaq.
yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək. 1. sığlamaq.
sıylamaq. sığzalamaq. cəzalanmaq. səzalanmaq. ikram, padaş, mukafat

edmək. 1. sığlamaq. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sıypalamaq.
saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək.
ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1. sığlamaq. sığılamaq.
sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək. yartalamaq.
tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək.
sıqlanc

sığlanc. sıylanc. saylanc. övünc. güvənc. güvəncə. qıvanc. qıvanca. fəxr.

iftixar.
sıqlaş

sıxlaş!. qıslaş. qınlaş. qımlaş. toplaş. ekonomikləş. iqtisadiləş.

sıqlaşmaq

sığlaşmaq < sıylaşmaq. dayazlaşmaq. sayazlaşmaq. dərinliyi azalmaq.

sıqlaştırmaq

sığlaşdırmaq. sığqaşdırmaq. sıylaşdırmaq. gözəlləşdirmək. yartalatmaq.

tovsifləndirmək.
sıqlaştırmaq

sıxlaşdırmaq. sıxamaq. qalınlaşdırmaq.

sıqlat!

sıxlat!. yığlat!. qaqlat!. - onları sıxlat, hamısına yer olsun.

sıqlatmaq

1. sığlatmaq. sığlamaq. sıylamaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq.
şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram
edmək. 1. sıxlatmaq. sıxaltmaq. qısaltmaq. dərmək. dəritmək. daratmaq. -bu
donun ətəklərin dər, çox uzundur. -əli uzun əlin dər, ayağı uzunun, ayağın.

sıqlatmaq

sığlatmaq. sığılatmaq. sığqatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq.

gözəllətmək. yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.
siqləmək

sikləmək. sixləmək. şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq. şişə (sixə)

çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq.
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1. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan.
şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici. 1. sıxlı. soxlu.
sağılı. suqvar. suqdar. sıxnıq. sınğıq. dərdli. 1. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı.
sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan.
sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

sıqlıq

1. sığlıq. sığalıq. sıylıq. (sığamaq: oxşamaq) dəlixana. timaristan. 1. sığlıq.
sayalıq. sadəlik. törəklik. yörəklik. bəsitlik. 1. sığlıq. sığalıq. sıyalıq. sıylıq.
sayılıq. ışığlıq. arınlığ. duruluq. xalislik. bərraqlıq. saflıq. 1. sığlıq. sığalıq.
sıyalıq. sıylıq. əğləncə. 1. sığlıq. sığalıq. sıyalıq. sıylıq. dinək. huzur. rahatlıq. 1.
sığlıq. sığalıq. sıyalıq. sıylıq. yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. şadlığ. xurrəmlik.

inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz
hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sığlıq. sığalıq.
sıyalıq. sıylıq. sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sığlıq. sığalıq.

sıyalıq. sıylıq. sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sıxlıq. soxluq.
sağılıq. suqvarlıq. sıxınlıq. sınığlıq.
sıqlıqı

-hər nəyin sıxlığı, tıxlığı, şiddətlisi: gür. gur.

sıqlınmaq

sıxlınmaq. soxulmaq. qucaqlanmaq. sığınmaq. örtünmək. bağınmaq.

yerlənmək. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1.
tutmaq. - bu ikisi birbirinə sığır.
sıqlış

sığlış. sığalış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış.

diləş. diləyiş. rica, xahiş.
sıqlışmaq

sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq.
qəviləşmək. 1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq.

qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
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çapdanmaq. zorlanmaq. 1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq.
qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq.
möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq.
quytacışmaq. mətinləşmək.
sıqlıvcan

sıxlıvcan. sıxılıvcan . (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). 1. yoğuluvcan.

yoğluvcan. sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi. - qazların sıxılcanlığıv:
qabiliyyəti təraküm. 1. darıxan. sıxılan (diltəng) .

sıqlıvçılıq

sıxlıvçılıq. sıxılçılıq. sıxılıvcanlıq . sıxılıvçılıq. basıc, azar, ağırlıq altda

sıxılmaqlıq, mütərakimlik.
sıqlıvçılıq

sıxlıvçılıq. sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq . sıxılçılıq. basıc, azar, ağırlıq altda

sıxılmaqlıq, mütərakimlik.
sıqma

sıxma. 1. yabba. 1. qurudulmuş təzək. 1. qalın qış geyimi. 1. çaxma. sıxma,

tovlama, dartma, çəkməklə atılan ox, güllə. tirbaran. 1. göy kükü. göy
gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən
yemək. 1. üstü gən, ağı körüklü (qat qat olub açılıb yığılan) dizdən dar şalvar
çeşiti. 1. fişari. 1. sıxı. tıxı. tıxma. birbirinə girmiş olan. -tıxma otaqlı ev. -tıxma
üzüm: dənələri qocmaşıq, birbirinə girmiş, tıxılıb durğan üzüm.
-göz yaşın sıxma: sıxıt. ağlama.
-sıxma, tovlama, dartma, çəkməklə atılan ox, güllə: sıxma. çaxma. tirbaran.

sıqmaq

1. sığmaq. idarə olmaq. -işlər yaxcı sığır. 1. sıxmaq. (güclüyü çoxaltmaq) basmaq.
əzmək. soxmaq. suxmaq. -onu dərslərində, işlərində çox soxma. 1. sığmaq. idarə
olmaq. -işlər yaxcı sığır. 1. sıxmaq. sıxıtmaq. (soxmaq. soxurmaq). 1. sıxmaq.
əzmək. yapızatmaq. yapızamaq. çapızatmaq. çapızamaq. 1. sığmaq. tutmaq.
yergəşmək. yerləşmək. ca gereftən. 1. sıxmaq. dartmaq. zorlamaq. -uşağı niyə
belə dartırsın. 1. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq.

əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq.
darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək.
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dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. büzmək. 1. sığmaq. müstətab olmaq. 1.
sıxmaq. -gözsıxmaq: göz süzmək. göz qısmaq. - gözsıxıb baxa qaldı. 1. sımaq.

sıyrığmaq. sıyığmaq. tovbə, tobə edmək. 1. sıxmaq. sıxıtmaq. (sağmaq.
sağırmaq. sağığmaq). - göz yaşın sıxmaq: göz yaşın sağırmaq. 1. sığmaq. (z <> y.
d. ğ) sızmaq. sıymaq. sıdmaq) işəmək. 1. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq.
sevinmək. yoğşunmaq. xoşallanmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək.
ləzzətlənmək. 1. sığmaq. uyqun, uyarlı, oturumlu olmaq, düşmək. 1. sığmaq.
sığışmaq. 1. sıymaq. sıpmaq. sıymaq. sımaq. (çıpmaq. çırpmaq) 1. sığmaq.
sıymaq. sıyınmaq. sığınmaq. yerləşmək. - bu ora sıymaz. - ağzıva sıyan söz
danış. 1. sıxmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq.

çapdırtmaq. batırmaq.
-corab torbacıqların ağzın sıxmaq, kip saxlamaq üçün, ağzında olan keşli,
qeytalı bölümü: tor. ( < tuğ).

-yük ipini sıxmaq üçün bir tikə təxdə ipə ilişdirib burmaq: dalğuc. ( < dalmaq:
soxmaq. soxulmaq).

-çəkib sıxmaq, bərkitmək: dartmaq. -yük dartmaq.
-göz yaşın sıxmaq: sıxıtmaq. sıxlamaq. (gözsıxıtmaq) ığlamaq. ağlamaq. ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq.

sıqmasıntan

-təzəklə saman sığmasından, qarışığından yapılan yanacağ: sığıma. yabba.
kərmə.

sıqmayıb

-qaba tökülən nərsənin qaba sığmayıb dışarı töküləni: savab. daşat. bir ölçüyə
görə artığ qalanı.

sıqmaz

- siçan sığmaz nininə, qəlbir bağlar dibinə.
- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.

siqmək

1. siğmək. siğəmək. silmək. siləmək. sığallamaq. sıvazlamaq. parıldatmaq.
tərbiyət, ədəb edmək. 1. siğmək. siymək. (qıymaq) bir sınırı aşmaq. 1. siğmək.
siymək. səğmək. qaymaq. - qaranlıqdı gözlə ayağ siğməsin. - gözüm səğir. -
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ulduz səğməsi. 1. siğmək. {səpuxtən (fars)}. soxmaq. nikah edmək. 1. sikmək.

dibləmək. təhləmək. 1. sikmək. sirimək. 1. sikmək. dibinə soxmaq. 1. sikmək.
sökmək. - ağzın sikdiyim: ağzın sökdüyüm. - sikim ağzıvi: söküm ağzıvi. - ağzına
soxduğum: ağzını sökdüyüm. 1. sikmək. soxmaq. suxmaq. -ağzıva soxum. 1.
sikmək. sürmək. sürgütmək. boylatmaq. yüklətmək. yığmaq. -bu yaşıvacan
neçəsin sürmüsən. 1. sikmək. süğmək. sürmək.

siqmələmək

siğmələmək. sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək.
sirmələmək. siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq.

yuxarı qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

sıqmıq

sıxmıq. sıxımlı. iqtisadi.

sıqmırmaq

sıxmırmaq. sımxırmaq. ağlıya ağlıya burnun çəkmək.

sıqnaqı

-araba otağı, sığnağı: quruluq.

sıqnanlar

sığnanlar. uyanlar. -uçmaq uyuna uyanlar: cənnət uyuquna (kölgəsinə. şəbəhinə.
təvəhhümünə) uyanlar, sığnanlar.

sıqnıq

sıxnıq. sınğıq. soxlu. sıxlı. sağılı. suqvar. suqdar. dərdli.

sıqnıt

sığnıt. sınğıt. sınğut. tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) .

siqorta

1 < saxurta. saxurtuq. saxtuq. (saxurtlama < saxlamaq. qorumaq) qəranti. bimə.
tə'min. zəmanət. təzmin. vəsiqə. əmniyyət. məsuniyyət. asayişi xatir. itminan.
1. siğorta < savurta. sağurta. sovurta. savurat. bir toxunun, ziyanın qarşılığın
ödəmə üçün sözləşmə. bimə. - baracı, araba siqortası: qayağ, maşın biməsi - kişi
siqortası: şəxs biməsi.

sıqpalamaq

sığpalamaq. sıypalamaq. sıypamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. 1. əl sürüb, nərsə

sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq. 1. əlləri ört basırmaq. - kəmçiliklərin
sıypalağa vurunmaq. 1. ləms edmək. 1. məs çəkmək. 1. yumşaqlıqla bir

qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox,
sıypamaq yeydir. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. sürtmək. 1.
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yıpqalamaq. aşınmaq. işlənib yeyilib gedmək. 1. yıpqalamaq. nərsənin

çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək.
sıqpalaşmaq

sığpalaşmaq. sığpaşmaq. sıyqalaşmaq. sıypalaşmaq. sıypaşmaq.

sayqallaşmaq. dayazlaşmaq.
sıqpalıq

sığpalıq. sıypalıq. sıyqalıq. saflıq. sürütlük.

(> sayidən (fars)}.
sıqpamaq

sığpamaq. sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sıyqalamaq. 1. əl sürüb, nərsə

sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq. 1. əlləri ört basırmaq. - kəmçiliklərin
sıypalağa vurunmaq. 1. ləms edmək. 1. məs çəkmək. 1. yumşaqlıqla bir

qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox,
sıypamaq yeydir. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. sürtmək. 1.
yıpqalamaq. aşınmaq. işlənib yeyilib gedmək. 1. yıpqalamaq. nərsənin

çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək.
sıqpaşmaq

sığpaşmaq. sığpalaşmaq. sıyqalaşmaq. sıypalaşmaq. sıypaşmaq.

sayqallaşmaq. dayazlaşmaq.
sıqra

sığra. dərə. iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq.

sıqramaq

sıkramaq. sıkılmaq < sık. (s <> ç - k <> ğ) çiğrəmək. bərkimək. döyülüb

bərkimək.
siqrəlmək

sikrəlmək. zivrəlmək. sızvalmaq. zivməlmək. süvşünmək. sıvşınmaq.
(züvşünmək) süzüb gedmək, qaçmaq, yox olmaq. sırmalmaq. sızralmaq.

cırmalmaq.
sıqrıq

1. sıxrığ. sıyrığ. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıy > sıv >
sığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ. 1. sığrığ. sıyrığ. iki
dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs.

sıqrım

sığrım. 1. sığırım. sığırdım. oylum. oyum. həcm. 1. sığırım. sığırdım. əninə

uzunlamasına görünən görüntü, çevrə, mənzərə. 1. sığırım. sığırdım. əninə
uzunlamasına görünən görüntü, çevrə, mənzərə.
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sığrımaq. sıyrığmaq. iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülüb səs çıxarmaq. qaşığı qazanın dibinə sürtmə, sığrır canım çimçəşir.

sıqrış

1. sığrış. çıxar. kapasitə. 1. yığrış. düşün.

sıqrıtla

sığrıtla. sığırtla. sıydırığla. sığdırığla. sırığla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla.

tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə. cıdamla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.
sıqrıtmaq

sığrıtmaq. sindirmək. sındırmaq. sınrıtmaq. həzm edmək.

sıqrıtsız

sığrıtsız. sıydırığsız. sığırsız. sırığsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız.

sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz.
cıdamsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.
sıqrıtsızlıq

sığrıtsızlıq. sıydırığsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq.

salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq.
(qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq.
təhəmmülsüzlük.
sıqsaqat

sıxsağat. sıxsoğat. > sift o səxt.

sıqsı

1. sıxsı. sırıl sıxlam. cimcilağ. 1. sığsı. siğsi. sinsi. sintə. sinti. sıntı. açı, fürsət
güdən. 1. sığsı. siğsi. sinsi. sintə. sinti. sıntı. fürsət tələb. 1. sığsı. siğsi. sinsi.
sintə. sinti. sıntı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. sosur.

sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. sosurun dili qarnında. 1. sığsı. siğsi. sinsi. sintə. sinti. sıntı. sinsin. içirtin. içinə
salan. 1. sığsı. siğsi. sinsi. sintə. sinti. sıntı. kinayəli davranan. 1. sığsı. siğsi.
sinsi. sintə. sinti. sıntı. yavaşca. astaca. 1. sığsı. siğsi. sinsi. sintə. sinti. sıntı.

qaçıq, gizli, örtülü olan nərsə. 1. sığsı. siğsi. sinsi. sintə. sinti. sıntı. sirr. 1.
sığsı. siğsi. sinsi. sintə. sinti. sıntı. gövdəyə oturan geyim. daramdurul. yerinə

tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan. 1. sığsı. siğsi. sinsi. sintə. sinti. sıntı.
dərin saldığ, ambar. 1. sığsı. siğsi. sinsi. sintə. sinti. sıntı. cicikli. həsədli.
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siğsi. sığsı. sinsi. sintə. sinti. sıntı. 1. açı, fürsət güdən. 1. fürsət tələb. 1. gizlin,

altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü.
kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında. 1.
sinsin. içirtin. içinə salan. 1. kinayəli davranan. 1. yavaşca. astaca. 1. qaçıq,

gizli, örtülü olan nərsə. 1. sirr. 1. gövdəyə oturan geyim. daramdurul. yerinə
tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan. 1. dərin saldığ, ambar. 1. cicikli.
həsədli.
sıqsıq

1. sığsıq. sıs. sız. kaşuv. xəsdələrin yanında qoyulan işəklik. qarurə. 1. sığsıq.
sırsıq. sertifika. bir nərsə üzərində olan gərəkli bilgilərin yazıldığı kağaz. 1.
sıxsıx. sırsıx. sığsox. (sox: səğə). sırşax. sırbudağ. sıx səğə. çox qol budağlı. 1.
sıxsıx. sırsıx. sığsox. (sox: səğə). şarşaqqatarlı.

sıqsıqı

sıxsıxı. çox utanqaç. çox həyalı.

siqsinmmək

siksinmək. səksənmək. diksinmək. disginmək.

siqsintirmək

siksindirmək. səkindirmək. səksindirmək. diksindirmək. disgindirmək. (#
sağındırmaq: sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf,
itifat edmək).

sıqsoq

sığsox. sırsıx. sıxsıx. (sox: səğə). 1. sırşax. sırbudağ. sıx səğə. çox qol budağlı.

1. şarşaqqatarlı.
sıqsoqat

sıxsoğat. sıxsağat. > sift o səxt.

sıqsu

sığsu. sırsu. sırsuv. tıxsu. gur, bol sulu olan.

sıqşamaq

sığşamaq. sığaşmaq. sıyaşmaq. sıyşamaq. gözəlləşmək. yartışmaq. - nə
sığşamısan.

sıqt

1. sıxt. sıxıt. > sift (fars). 1. sıxt. sıxıt. sət. sərt. saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. saqqat soyuğ dam çatını çatdatıb. 1. sıxt. sıxıt. sekt.

sıqta

sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. düzsalığ, süzük sızık

olan. sədiq. sadiq.
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sığdac. sadıç. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.

kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı.
sıqtaq

sığdağ. sıyırdağ. sığırdağ. sığırlağ. sıydağ. sığlağ. sığınan yer.

sıqtalmaq

sığdalmaq. sığzalmaq. sığışdırılmaq. sığılmaq. yerləşdirmək. - bunu ona, onu
buna sığzala.

sıqtamaq

1. sığdamaq. sıxdamaq. göz yaşın sıxıb tökmək. 1. sığdamaq. yanğırıb,
zarqırıb ağlamaq. (> nalə, zari edmək) 1. sığtamaq. sağatmaq. ağlamaq.
yığlamaq. 1. sıxdamaq. sıtğamaq. oğmaq. malamaq. - əl qolumu sıtğatdım.

sıqtaş

sığdaş. sığdəş. sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.

kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı.
sıqtəş

sığdəş. sığdaş. sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.

kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı.
sıqtı

sığtı. sığıt. sığıntı. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. istənməmiş.

sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq.
sıqtıc

sığdıc. sığdış. sadıç. sığdac. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.

kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı.
sıqtıq

sığdıq. 1. bir yerə, nərsiyə sıxdırılmış nərsə. 1. təhmili. 1. qalı ortasına salınan

çəggi, nəxşə.
sıqtılac

sığdılac. 1. sındılac. sığac. ötücü quş çeşiti. - sığac işi irməz, ortun təpmək: sərçə
işi değil xərmən döğmək. 1. sındılac. sığac. sərçə. ötücü quş çeşiti. -sığac işi
irməz, ortun təpmək. (işi irməz: işi değil). (ortun : xərmən). (təpmək: döğmək).
(sərçə işi değil xərmən döğmək).

siqtir

1. sikdir!. sıdır!. qırçıl!. 1. sikdir!. sıprıl!. süprül!. rədd ol!. 1. saçıl. 1. çəkil. əkil.
sürüş.
- kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək: quşlamaq. kişləmək. kişələmək.

sıqtırığ

sığtırığ. sitrik. sıtrığ. salrığ. sınğın. singin. tumruş. (turşru. əxmu) .
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sığdırığla. sıydırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla.

tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə. cıdamla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.
sıqtırılıb

-ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. dəmir siğ. - ağac siğ.

sıqtırılmış

-bir yerə, nərsiyə sıxdırılmış nərsə: sığdıq.

siqtirilmiş

sikdirilmiş. saçılmış.

sıqtırmaq

sığdırmaq. sığıtdamaq. sırıtlamaq. nərsəni birinə soxmaq, ilişdirmək. - bu ona
dibiniəcan sırıtmış.

siqtirmək

sikdirmək < səkdirmək. atılmaq. atlanmaq. hobbanmaq. - buda səkdirib gedsydi
nə olardı. - sikdirə sikdirə nə qaçıb gəlib yığışmısız başıma. - uşağ ağac atın minib
sikdirə sikdirə çıxıb geddi.

siqtirtmək

sikdirtmək < səkdirtmək. atlatmaq. atlandırmaq. hobbatmaq. - atı cola üzərindən
səkdirtdi.

sıqtış

sığdış. sığdıc. sadıç. sığdac. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.

kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı.
sıqtöqüt

sıxtöküt. sıxdüşüt. sırdüşüt. çox törütlü, törüklülü, tuxumlu. çox oğladlı.

sıqtüq

sığtük. sırtük. bol, gur tüklü.

sıqtüşüt

sıxdüşüt. sıxtöküt. sırdüşüt. çox törütlü, törüklülü, tuxumlu. çox oğladlı.

sıquc

sığuc. sırıc. sıroc. sıruc. 1. çox uca, hündür. 1. göydələn. asiman xiraş.

sıqul

sıxul. {tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq.
topmaq). 1. fovc. quruh. qafilə. 1. yığın. 1. rədə. 1. zümrə. 1. tapsı. təpsi. uyum.
taxım. sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. məcmu. 1. heyət. 1.
saltav. salçav. ekib. 1. oyma. boy. qəbilə. əşirə. 1. xanidan. duduman. 1. zəncir. 1.
ittihad. 1. firqə. 1. əshabə. 1. məzhəb. 1. kilas. sinif. -onuncu tabur. 1. tirə. 1. cəm. 1.
əncümən. cəmiyyət. 1. dəsdə. 1. birlik. tim. çitə. yekən > yekan. döğüş üçün birikmiş,
toplanmış kişilər topu. 1. məqulə. 1. dalğı. hizb. 1. təcəmmö. 1. sinf}.
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sığvan. sayvan. seyvan. sayban. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük.

barnaq. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.
sıqyaqın

sığyağın. sıryağın. sağanağ. gur yağış.

sıqyaqmur

sığyağmur. sıryağmur. bol, gur yağışlı, yağı.

sıqyuq

sığyuğ. sırğuy. sığyuxul. yatağan. yuxuçulu.

sıqyuqul

sığyuxul. sırğuy. sığyuğ. yatağan. yuxuçulu.

sıqzalamaq

sığzalamaq. sıylamaq. sığlamaq. cəzalanmaq. səzalanmaq. ikram, padaş,

mukafat edmək.
sıqzalmaq

sığzalmaq. sığdalmaq. sığışdırılmaq. sığılmaq. yerləşdirmək. - bunu ona, onu
buna sığzala.

sıqzan

sığzan < sızğan (> ləğzan (fars)}. sıydam. sırdam (sığallı. seyqəlli) sürşün.

sürgün. süzşün. süzgün. sızğın.
sıqzıq

sığzıq. sıbızqı . sivsi (> sipsi). düdük.

sıqzıtmaq

sığzıtmaq sızğıtmaq. (> ləğzidən (fars)}. sürgütmək. süzgütmək.

sil

1. seşmə. saçma. dışqı. 1. incə göz ələk. 1. dil. ? (dil. qıl. çal. yal. qal. sillə. dilbə.
dalba. qılba. çalba. yalba. qalba) güc. alğı (sığar. sığım. təvanayi) tab. tov. təvan.

niru. - alğınınca, qıl yaxşılıq: qıla alğınınca, yaxşılıq: başadığın qədər iyilik ed. 1.
silir. sir. siyir. silik. açıq. say. arığ. pak. təmiz. pakizə. - ətəyi silik > silgitəy. 1.

aşqal. zibil. zübalə
- silləsi qurumaq
-sil başdan: yapılan nərsəni bəğənməyib, başdan başlamaq.
-sil sil: sildirən. seyrək. silikləri, pozuntuları olan. çil çil. çor çor. kor kor. - tuxum
pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.

sıl

1. sır. çır. çıl. cızğı. xətt. 1. nərsə üzərinə yapılan lay, qat, boya, şir. sıva. sıv. otağların sıvın dəğişməliyik. - yapı təməldən dağılır, o sıva qayğısına qalıb.

sıla

1. sılağ. sıyla. sıylağ. sayqı. hörmət. - uluğa sıla qoy. 1. sılağ. sıyla. sıylağ. ödül.

midal. nişan. - sıla almaq. 1. sılağ. sıyla. sıylağ. payğaş. pağaş. payaş. padaş.
şabaş. tapaş. yağıt. 1. sılağ. sıyla. sıylağ. ərməğan. hidyə. 1. sıla!sıv!. sıva!.
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bax > sıvlamaq
- sılağını bilmək: ölçüsün tanımaq.

sılaq

sılağ. 1. səyək. sələk. səkə. sıyaq. istək. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək.
səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1. sıla. sıyla. sıylağ. sayqı.

hörmət. - uluğa sıla qoy. 1. sıla. sıyla. sıylağ. ödül. midal. nişan. - sıla almaq. 1.
sıla. sıyla. sıylağ. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt. 1. sıla.
sıyla. sıylağ. ərməğan. hidyə.
- sılağını bilmək: ölçüsün tanımaq.

sılaqamaq

sılağamaq. bulamaq. bələmək. nərsəni bir sıvığa bulğamaq.

sılaqını

- sılağını bilmək: ölçüsün tanımaq.

sılaqlamaq

sılağlamaq. sılamaq. sıylamaq. sıylağlamaq.

sılamaq

1. sılağlamaq. sıylamaq. sıylağlamaq. 1. sımaq. sıylamaq. səmək. səymək.
sələmək. sevmək. istəkmək. (issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək.
göyləmək. göyülləmək)}. 1. sıvamaq. sıvlamaq. (sıv!. sıva!. sıla!) saypalamaq

(özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin kağazla qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq.
gəcləmək) laymanlamaq. boyamaq. (boya, lay, incə qatla) nərsə üzərin

örtüksəmək, qaplamaq. -təməldən dağıq yapın sıvayıb, sırıtladılar bizə. 1.
sıylamaq. sıyğamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək.
oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət,
mehribanlığ, mulayimət edmək.
- sə!: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan:
istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün.
sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq:
istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

silat

silət. salıt. unut. vaz keç.

sılav

sıylav. 1. giramidaşt. 1. ərciş. ərtiş. ərşit. e'zaz. ehtiram. iclal. 1. sovğat.

buyruq. nəsib. qismət. - özüvə sılav olsun: 1. özüvə nəsib olsun. 1. bizə gərək değil.
1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər) səs. ötüş. də'vət.
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1. ərciş. ərtiş. ərşit. e'zaz. ehtiram. iclal. 1. giramidaşt. 1. sovğat. buyruq.
nəsib. qismət. - özüvə sılav olsun: 1. özüvə nəsib olsun. 1. bizə gərək değil.
silbiç

1. yağlıq. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə:
siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik.

qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. qırmanı ver əllərimi quylayım. 1. silcik. kiçik yağlıq, dəsmal.

silbiç

silbiş. silbinc. silvinc. > siviş. (sil: zibil) çöp, çıpıq, zibil qabı.

silbinc

silbiç. silbiş. silvinc. > siviş. (sil: zibil) çöp, çıpıq, zibil qabı.

silbiş

silbiç. silbinc. silvinc. > siviş. (sil: zibil) çöp, çıpıq, zibil qabı.

silcə

1. siləc. siləci (dəsmalı)1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc.
sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. mala.

silciq

silcik. 1. silbiç. kiçik yağlıq, dəsmal. 1. göstərişsiz. cılız. sısıq. - silcik cocuğ. 1.
salcığ. silgi. silək. nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça. 1.
salcığ. silgi. silək. midad silən. paqqun. 1. salcığ. silgi. silək. seşlik. saçlığ.

silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı.
qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa.
qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım.
silə

1. nərsənin uc ucu, ağız ağzı, lap qırağı, başı. - dam herəsiynən silə durmuşdu. uçurum siləsində. - sənin əlindən silə gəldim: cana gəldim bıqdım. (siləmə: cana
gəlmiş). 1. çilə. az. - bir silə çörək yedim, ürəyimin başına düşdü. - silə qalmış: az
qalmış. - silə silə: burun buruna. üz üzə. 1. dəsdəmaz. abdəst. vizu'. 1. sarıq. başı siləli: başı sarıqlı.
-silə gəldim: cana gəldim bıqdım - sənin əlindən silə gəldim. (siləmə: cana gəlmiş).

siləc

silcə. siləci (dəsmalı).

siləcəq

siləcək. silici. alıcı. arıcı.

siləci

-əl, cib siləci (dəsmalı): silcə. siləc.
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silək. 1. arın. təmiz. teyxa. zır. - silək dəli. 1. qusl. 1. silah. salaq. yaraq. qoral.

1. salcığ. silcik. silgi. nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça. 1.
salcığ. silcik. silgi. midad silən. paqqun. 1. salcığ. silcik. silgi. seşlik. saçlığ.

silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı.
qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa.
qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım.
siləqən

siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. 1. nərsədən nərsə azalan,

düşən, soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən
qayğı. 1. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən.

oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.
siləqləşmək

siləkləşmək. silikləşmək. 1. yumşanmaq. (nərm, rəvanlaşmaq). 1. yapırlaşmaq.

yasırlaşmaq. hamarlaşmaq. saflaşmaq. safaşmaq.
siləqləştirmək

siləkləşdirmək. silikləşdirmək. 1. yumşatmaq. (nərm, rəvanlaşdırmaq). 1.

yapırlatmaq. hamarlatmaq. saflatmaq. safatmaq.
silələmə

- sap silələmə: sap silmə. sap siləmə: ağzına dək dolu. (sap: lap) .

siləli

sarıqlı. - başı siləli: başı sarıqlı. (silə: sarıq).

siləlmək

siləlmək. silənmək. sələlmək. sələlmək. arımaq. arılmaq. arınmaq.

təmizlənmək. pahlanmaq.
siləmə

1. cana gəlmiş. 1. çox sevimli, əziz olan. - iki birbirinə siləmə qoğuşdular. 1.
bəzəkli düzəkli. say sayım. paki pakizə. təmiz. - siləmə bir ev. 1. dopdolu. siləmə sandığ. 1. siləmə. yalama. - daşduzu çox siləmə, dilin qabar tökər.
- sap siləmə: sap silmə: sap silələmə: ağzına dək dolu. (sap: lap) .

siləmək

1. silmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın
almaq. safaltmaq. ağartmaq. 1. silmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. işdən
almaq, çıxartmaq. 1. silmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. uzaqlaşdırmaq.
1. silmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. keçərsiz qılmaq. - bu yasalar silinmiş
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artıq. 1. silmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. pozmaq. qazmaq. qazımaq.

əritmək. ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. silmək.
silgəmək. silgələmək. silgətmək. yoxaltmaq. qaldırmaq. - elə silmışki izi tozuda
qalmamış. 1. silmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. oğuclamaq. bağışlamaq.

ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın. 1. silmək. silgəmək. silgələmək.
silgətmək. boşa, heçə çıxartmaq. - bütün əməyim silindi. 1. silmək. silgəmək.
silgələmək. silgətmək. sığallamaq. sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq.

pərdaxlamaq. tazalamaq. 1. siyləmək. sıylamaq. oxşamaq. nazlamaq. 1. {>
lisidən (fars)}. yalamaq. - daşduzu çox siləmə, dilin qabar tökər. 1. sələmək.
sayamaq. sığamaq. əl sürmək. 1. silmək. aratmaq. arçatmaq. 1. silmək.

qaşağılamaq. tımarlamaq. boylamaq. oxşamaq. 1. silmək. siğmək. siğəmək.
sığallamaq. sıvazlamaq. parıldatmaq. tərbiyət, ədəb edmək. 1. siyəmək.
sığamaq. oxşamaq. nazlamaq. - üz gözün siyədi. 1. salcamaq. silkəmək.
silən

1. qıran. gidərən. qaytaran. 1. təsgin verici. 1. selən. büküt. sel önləmək üçün
əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd. 1. midad silən. salcığ. silcik.
silgi. silək. paqqun. 1. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan).
gidərən. qaytaran. qoğan. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır.
təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin,
palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi
nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran.

sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) sapaduz: duz gidərən.
-gözlük silən: sapaçqı. (sapa: sayladan. təmizləyən).
-silən, arıdan, parıldadan arac, maddə: silindir.

silənmək

siləlmək. sələlmək. sələlmək. arımaq. arılmaq. arınmaq. təmizlənmək.

pahlanmaq.
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1. (xiyal) kölgə. silvət. uyuq. yanğ. yan. çalağur. çalaqor. çalığ. salığ. şəbəh . 1.

sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer. 1. çox incə, iti, kəsici arac.
tiğə. jilet. 1. yalıt. üz. yüz. sutur ( < tutur) surət. siluet. 1. yalıt. kəsilmiş
nərsədən görünən üz. 1. yalıt. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük.
bur. buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf. 1. silat. salıt. unut. vaz keç.
siləvcələmək

1. (seçmək. - qartopunun iri xırdasın siləvcələmək) silivləmək. silivcələmək.

siləvcələmək. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq. paklamaq. paksazlıq edmək. 1.
silivləmək. silivcələmək. arıtmaq. siləvcələmək (seçmək. - qartopunun iri xırdasın
siləvcələmək) təmizləmək. saylamaq. paklamaq. paksazlıq edmək.

siləvçi

siliğləyən. silici. 1. sığallayan. sıylayan. qayşatan. seyqəlləyən. 1. yumşadan.

(nərm, rəvanlaşdan). 1. yapırladan. hamarladan. safladan. safadan.
siləvsin

süləysin. sürəysin. sürtük. sırtıq. sivirik. utanmaz. sürbet. sırbit. şərmsiz.

siləy

siliy. siriy. sirəy. 1. nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi,

məzmunu. - sözüvün siləyi nə. 1. sıray. çıray. açıq. aşgar. anlaşıqlı. dürt. sərih.
(qabili dənk, fəhm). - siliy gəp: açıq söz.
siləyən

yalayan.

siləyin

süləyin. sürük. sırığ. arığ.

silib

-nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq:
tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq.
sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
-silib sıyıb:1. silib sırıb. silib süpürüb. süprüv siyirib. - oğrular evi silib sırıb.
gedmişlər. 1. yaxşayıb yoxşuyub. nazlayıb duzlayıb. - uşağı silib sıyıb oxuya (dərsə)
göndərdi. 1. bəzəyib düzəyib. arayiş pirayiş edib. - özlərin silib sıyıb toya geddilər.
-silib süpürüb: silib sırıb. silib sıyıb. süprüv siyirib. - oğrular evi silib sırıb. gedmişlər.
- öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq: sıyqırıb salmaq.

silib

-silib atmağa qıyan. (qıyan: əsirgəməz. əsirgəməyən. çəkinməyən. muzayiqə
edməyən).
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-silib yerbəyer edmək: sürmək. sürgütmək. saldırıb yaxmalamaq.

-silib süpürmək: sürməşləmək. sürtüb silmək, araslamaq. -evin hər yanın
sürməşlədi.

-silib süpürmək: süpütmək. süpürtmək. -əlinə keçəni süpütdü.
silic

kiric. bulaşıq bezi.

silici

1. silici. siləcək. alıcı. arıcı. 1. siliğləyən. siləvçi. sığallayan. sıylayan.
qayşatan. seyqəlləyən. 1. siliğləyən. siləvçi. yumşadan. (nərm, rəvanlaşdan). 1.
siliğləyən. siləvçi. yapırladan. hamarladan. safladan. safadan.

siliq

silik. 1. cüzi'. naçiz. minör. 1. anlamsız. təki boş. məzmunsuz. möhtəvasız. 1.

dəğərsiz. önəmsiz. 1. yumşaq başlı. uysal. alçaqkönül. əsik. sıypa. sıypac.
firutən. mütəvaze'. (sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik). 1. ram. 1. nəcib. 1.
soyuğqanlı. 1. qoşsuz. ruhsuz. 1. səhl. 1. səngin. dəngin. həlim. mö'tədil. 1.
cansız. zayıf. 1. ikinci əl. nimdaş. köhnə. 1. etgisiğ, əsəri az olan. yüngül. xəfif.
1. quvara. 1. tutarsız. bağımsız. 1. ilgisiz. əlaqəsiz. 1. yersiz. konu dışı. rəbtsiz.
namərbut. 1. ılığ. yarı pişmiş yumurta. 1. məntiqsiz. 1. bəlli bəlirsiz. 1. sevgi
dolu. sevquş. sevuş. sövgüş. sövüş. müşfiq. 1. sulu. sıvık. ağkönül. mehriban.
məhəbbətli. nərm. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. mulayim. nazik. yalxı. yalxoy. lətif.
kibar. 1. alkolsuz içgi. çalıq. qafasız. məngəfə. 1. filu. mübhəm. 1. əməkli.
baznişəstə. 1. arın. təmiz. 1. aram. 1. sayıl. müəddəb. 1. utanqaç. çəkingən. 1.
soyuğ. soyut. soğut. sust. 1. sağrışsız. dəvamsız. bünyəsiz. 1. iradəsiz. 1.
solay. sürnük. bitgin. halsız. 1. ilgi oyandırmayan. özən, umur, diqqət
çəkməyən. 1. bir cıbbış. lap endək. lap az, çox az. - silik qalmışdıki düşsün. 1.
aciz. 1. (doux. aqreabl. aime). 1. yavaşca. yumşaqca. 1. sıyqıl. cilalı. qayqan.
düzgün. 1. sıyap. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. mulayim. 1. həqir. - sizin silik təkin:
sizin həqir bəndəz. 1. cüzi'. gözə gəlmiyən, çarpmayan. önəmsiz. 1. seşməlik.

saçmalıq. dışqılıq. 1. sığallı. düz. pürüzsüz. arın. təmiz. - silik daranmış saç. silik sevgi: arın sevgi. 1. sıyıq. mə'sum. ismətli. 1. maldavarın daşduz yalağı

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

daşı. 1. sillik . silgik. silli. sallı. sinli. sinğli. boy buxunlu. xoş əndamlı. 1. aydın,
açıq, iti, qəti olan. - silli sözün nədir. 1. sillik . silgik. silli. nərsənin özəyi, içi, iç
anlamı. -sözüvün silliyi nədir. 1. sillik . silgik. silli. yumşaq. ussal. uysal. (nərm). silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silli
qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi. 1. sillik . silgik. silli. sağın. sakin. durğun.

qarqaşasız. atağsız. təhlükəsiz. -bu silliyi saxlamaq gərək. - sudan silli çıxmaq: bir
olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq. 1. sillik . silgik. silli. sayaq. hay küysüz.

dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni sillik . keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək): <
dinclik. dişlik). 1. sillik . silgik. silli. rəvan. sadə. -silgik yazılı yazı. 1. sillik . silgik.
silli. saf. yapır. yapın. yasır. hamar. müsəttəh. 1. sillik . silgik. silli. əksiksiz.

bikəm o kast. 1. bayağı. kortol. kortul. qara nərsə. olunmasına, görünməsinə
qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik
öğrətmən. 1. silkin. nab. 1. sir. siyir. sil. silir. açıq. say. arığ. pak. təmiz. pakizə. ətəyi silik > silgitəy. 1. doğal. saf. iddasız. təkəllüfsüz. sadə1. saya. sığ. sadə.

ucuz. yenil. törək. yörək. bəsit. - ucuz sana: yüngül, sadə düşüncə. - saya düşünlü.
- saya sav: sadə söz. - saya bəzək. - saya san: bəsit sayılar. - saya tümlə: sadə
sözləm, cümlə. 1. sıvıq. qolay. sadə. rahat. - suvuq iş. 1. sıyam. sınam. sıman.

sıdırqa. sıyırqa. sırqa. tapın. sadiq. sadə. düz. bərbəzəksiz. süssüz. 1. yalqarı.
yalğar. sılğır. atil. atıq. batil. 1. yoxuq.
-silik, arın ürək: silgik bağır. silgik. kintutmaz.

siliqirmək

siligirmək. -nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək: sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək.
sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .

siliqiş

silikiş. silkiniş. sarsık. salsık. çalsıq. sarsımba. sarsın. zəlzələ. təprəm. (lərzə.
lərziş. təkan) .

siliqləmək

silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) saralamaq.

sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib
çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq.
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təmizləmək. pahlamaq. yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi
burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

siliqlənmək

siliklənmək. siğillənmək. sığallanmaq. parıldanmaq.

siliqləri

-silikləri, pozuntuları olan: çil çil. çor çor. kor kor. sildirən. seyrək. sil sil. - tuxum
pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.
-silikləri, pozuntuları olan: sildirən. seyrək. sil sil. çil çil. çor çor. kor kor. - tuxum
pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.

siliqləşmək

silikləşmək. siləkləşmək. 1. yumşanmaq. (nərm, rəvanlaşmaq). 1.

yapırlaşmaq. yasırlaşmaq. hamarlaşmaq. saflaşmaq. safaşmaq.
siliqləştirmək

silikləşdirmək. siləkləşdirmək. 1. yumşatmaq. (nərm, rəvanlaşdırmaq). 1.

yapırlatmaq. hamarlatmaq. saflatmaq. safatmaq.
siliqləyən

siliğləyən. siləvçi. silici. 1. sığallayan. sıylayan. qayşatan. seyqəlləyən. 1.

yumşadan. (nərm, rəvanlaşdan). 1. yapırladan. hamarladan. safladan. safadan.
siliqliq

1. siliğlik. siğillik. sıybalıq. sıypalıq. saylıq. nəzakət. müəddəblik. 1. siliklik.
yorğuş. yorğuluş. incəlik. zərafət. nəzakət.

silim

1. qırım. - soysilim: soyqırım. 1. silmə. salma. salım. nərdəysə (bir yerdə) süs

olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış. (korniş). 1. silmə. salma. salım. kətibə.
lovhə. 1. silmə. salma. salım. gəc bori.
silimsi

titiz.

siliniş

sıvanış. oxşanış.

silinmək

sıdrılmaq. siyrilmək. sidrilmək. sıyrılmaq. yox olmaq. qeyb olmaq.

silinməz

uçmaz. gedməz. keçməz.

silinti

1. sıyıntı. selin süpürüb gətirdiyi nərsələr. 1. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ.

silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı). qab dəsmalı. qırma.
qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba.
qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım.
silintir

silindir. 1. silən, arıdan, parıldadan arac, maddə. 1. cilasənc. 1. sırvac daşı.

dığır daş. yuvağ. sürgü. tapan. qəltək. loğ.
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-soruluq silindisə, soru yerində, kişi ölüşdüsə, işi yerində. (işi: yaradışı). (soruluq:
surəti məsələ).

silir

sil. sir. siyir. silik. açıq. say. arığ. pak. təmiz. pakizə. - ətəyi silik > silgitəy.

silirmək

silmək. sirmək. siyirmək. saylamaq. paklamaq. təmizləmək.

siliş

-sürüş siliş: sürüş siyiş: artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman
vermək. alayiş palayiş.

silitmək

siyritmək. siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. süprütmək. bitritmək.

siliv

silgir. sağqıç. sağquç. qəlbir. - iri gözlü silgir.

silivcələmək

silivləmək. siləvcələmək. arıtmaq. siləvcələmək (seçmək. - qartopunun iri xırdasın
siləvcələmək) təmizləmək. saylamaq. paklamaq. paksazlıq edmək.

silivləmək

1. silgirləmək. qəlbirləmək. ələkləmək. 1. silgirləmək. arıtlamaq. 1.
silivcələmək. siləvcələmək. arıtmaq. siləvcələmək (seçmək. - qartopunun iri
xırdasın siləvcələmək) təmizləmək. saylamaq. paklamaq. paksazlıq edmək. 1.

silikləmək. silgirləmək. (sığallamaq. cilalamaq) saralamaq. sağalamaq.
savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək,
çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək.
pahlamaq. yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər)
ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

siliy

siləy. siriy. sirəy. 1. nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi,

məzmunu. - sözüvün siləyi nə. 1. sıray. çıray. açıq. aşgar. anlaşıqlı. dürt. sərih.
(qabili dənk, fəhm). - siliy gəp: açıq söz.
silqələmək

silkələmək. 1. sirkələmək. salcalamaq. sallamaq. 1. silkələmək. silkəmək.

sallamaq. salğamaq. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək.
nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın almaq. safaltmaq. ağartmaq. 1. silgələmək.
silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. işdən almaq, çıxartmaq. 1. silgələmək.
silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. uzaqlaşdırmaq. 1. silgələmək. silgəmək.
silgətmək. siləmək. silmək. keçərsiz qılmaq. - bu yasalar silinmiş artıq. 1.
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silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. pozmaq. qazmaq. qazımaq.

əritmək. ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. silgələmək.
silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. yoxaltmaq. qaldırmaq. - elə silmışki izi
tozuda qalmamış. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək.

oğuclamaq. bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından,
qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz:
bağışlayın. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. boşa, heçə

çıxartmaq. - bütün əməyim silindi. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək.
silmək. sığallamaq. sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq.

tazalamaq.
silqələn

silkələn. tanı. tan al. e'tiraf ed.

silqələnmək

silkələnmək. silkənmək. sallanmaq. salğanmaq.

silqələtmək

silkələtmək. səlgələtmək. salqıtmaq.

silqələyib

-silkələyib atmaq: silkib daşlamaq.

silqəm

silkəm. silkmə. miyəssəh. (nimru) .

silqəmək

silkəmək. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. nərsənin

pürüzün, dalaşın, artığın almaq. safaltmaq. ağartmaq. 1. silgəmək. silgələmək.
silgətmək. siləmək. silmək. işdən almaq, çıxartmaq. 1. silgəmək. silgələmək.
silgətmək. siləmək. silmək. uzaqlaşdırmaq. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək.
siləmək. silmək. keçərsiz qılmaq. - bu yasalar silinmiş artıq. 1. silgəmək.
silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. pozmaq. qazmaq. qazımaq. əritmək.

ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. silgəmək. silgələmək.
silgətmək. siləmək. silmək. yoxaltmaq. qaldırmaq. - elə silmışki izi tozuda
qalmamış. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. oğuclamaq.

bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından,
təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın. 1.
silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. boşa, heçə çıxartmaq. - bütün
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əməyim silindi. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. sığallamaq.

sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq. 1. silkmək. (1.
salqamaq. çalqamaq. 1 < səkləmək) çırpmaq. çıpmaq. 1. silkələmək. sallamaq.

salğamaq. 1. salqamaq. sallamaq. 1. silkətmək. silpəmək. səlpəmək. səlgəmək.
səlgətmək. salpımaq. salqımaq. salqıtmaq. nərsədən nərsəni azaltmaq,

düşürmək, soğutmaq, savıtmaq, atlatmaq. -bu yağınlıq olmadı, sular silkidi. - gəlir
çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. 1. silkətmək. silpəmək.
səlpəmək. səlgəmək. səlgətmək. salpımaq. salqımaq. salqıtmaq. (sağa sola, alta
üsdə) titrətmək. çalxatmaq. oynatmaq. təprəşmək. -çənəsi durmadan silkətir. 1.
silkmək. silkətmək. tökətmək. bitirtmək. üzmək. sonuna çıxmaq. 1. salcamaq.
siləmək. 1. salmaq. (uzaqdan əl) eləmək. yeləmək. təprətmək. bulğatmaq.

burğatmaq. işarə edmək. - əl salmaq: əl sallamaq: əl eləmək. 1. silkitmək.
siyrimək. tükətmək. tökətmək. bitirtmək. qurtatmaq.
- əlsilkəmək: qolsilkəmək: əl çəkmək, sallamaq.

silqənib

-silkənib çabalamaq: saçsılamaq. sıçrasılamaq. titrəşmək.

silqənmək

silkənmək. 1. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq.

nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1.
silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq. (sağa sola, alta üsdə)

titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək. 1. silgənmək. silginmək. tovbə
edmək. peşman olmaq. 1. silkənmək. silkələnmək. sallanmaq. salğanmaq. 1.
silkinmək. səksənmək. salğanmaq. sallanmaq. titrəmək. 1. silkinmək.
silkətmək. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq.

siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf
edmək. -sondaki sızırtdı. 1. süzmək. süzürmək. sızmaq. sızırmaq. boşalmaq. yorqunluğdan damarlarım süzür. 1. süzmək. süzürmək. sızmaq. sızırmaq. bir

gizlin nərsə açılmaq. kəşf, ifşa olmaq. -çox keçməz sizində dağarcığız sızar. 1.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

süzmək. süzürmək. sızmaq. sızırmaq. tanılmaq. tan alınmaq. etiraf olunmaq. iki ay soracadan (istintaq) son, bir dənədə olsun, suçun sızırtmadı.

silqər

silkər. açar - bu ot qarnıvı silkər: açar. (silkmək: açmaq).

silqəşmək

-sağa sola əsişmək, silkəşmək: salışmaq. çalğaşmaq. tovlaşmaq. - qolların salışa
salışa çıxıb geddi. - bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki gürəşçi
tutuşub salışdılar.

silqətmək

1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. nərsənin pürüzün, dalaşın,
artığın almaq. safaltmaq. ağartmaq. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək.
siləmək. silmək. işdən almaq, çıxartmaq. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək.
siləmək. silmək. uzaqlaşdırmaq. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək.
silmək. keçərsiz qılmaq. - bu yasalar silinmiş artıq. 1. silgətmək. silgəmək.
silgələmək. siləmək. silmək. pozmaq. qazmaq. qazımaq. əritmək. ərgitmək.

batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək.
siləmək. silmək. yoxaltmaq. qaldırmaq. - elə silmışki izi tozuda qalmamış. 1.
silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. oğuclamaq. bağışlamaq.

ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın. 1. silgətmək. silgəmək.
silgələmək. siləmək. silmək. boşa, heçə çıxartmaq. - bütün əməyim silindi. 1.
silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. sığallamaq. sırasıtmaq.

cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq. 1. silkətmək. silkmək.
silkəmək. tökətmək. bitirtmək. üzmək. sonuna çıxmaq. 1. silkətmək. sakıtmaq.

səkitmək. saylatmaq. paksazlıq edmək.
silqətmək

silkətmək. siyirmək. siyirtmək. sıyırmaq. sıyırtmaq. sızdırmaq. sızırtmaq.
sırmaq. sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək. 1. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq. 1. süzmək. sızmaq. safaltmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq.
təsfiyə edmək. 1. palayiş edmək. 1. boşaltmaq. -qaçırdıb yorqunluğdan
damarların süzürtdü. 1. bir gizlin nərsəni açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin
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belə sızırtmadan. 1. silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf

edmək. -sondaki sızırtdı.
silqəvətmək

silkəvətmək. silkib daşlamaq. çəkin, ölçüsün, həddini bildirmək.

silqi

silgi. 1. hovlə. sülgü (quylanma) hamam taxımı. 1. təmizlik, nəzafət taxımı1.

ədəb tərbiyət. 1. səpi. səpgi. (bir nəyin üzərinə silkilən, səpilən nərsə) 1. sürgü.
süpür. sapır. söpük. sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( <
sıyırmaq. siyirmək) seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). saçır. saçır soçur.

kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq.
sıçıb batırmaq) fəzlə. 1. salcığ. silcik. silək. nərsənin toz torpağın, kirin silmə

üçün ayrılan parça. 1. salcığ. silcik. silək. midad silən. paqqun. 1. salcığ. silcik.
silək. seşlik. saçlığ. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı)

silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu.
biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi
quylayım. 1. sürgü. sırpı. sıyırqaç. sıyırqa. sırqa. siyirgəc. siyirgə. sirgə. rəndə.

1. sürgü (üzbək) dəsmal. suluq. suvluq. hovlu. toxul. öpcün. öpcin.
silqib

- silkibdaşlamaq: 1. silkələyib atmaq. 1. silkəvətmək. çəkin, ölçüsün, həddini
bildirmək.

silqiq

silgik. 1. suyu, pulu, nərsəni özündə saxlamayan, özündən tez axıdan nərsə. silgik topraq: su saxlamaz toprağ. -silgik kişi: pul saxlamaz. - silgik bağır: silik, arın
ürək. kintutmaz. 1. hafizəsiz. silgik. 1. savığ. işsiz. gücsüz. götüboş. yapalaq.

yasdan. yasdana. təmbəl. 1. sillik . silli. silik. sallı. sinli. sinğli. boy buxunlu. xoş
əndamlı. 1. sillik . silli. silik. aydın, açıq, iti, qəti olan. - silli sözün nədir. 1. sillik .
silli. silik. nərsənin özəyi, içi, iç anlamı. -sözüvün silliyi nədir. 1. sillik . silli. silik.

yumşaq. ussal. uysal. (nərm). - silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. - acıqlı
olduğuna baxmayaraq, çox silli qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi. 1. sillik . silli. silik.

sağın. sakin. durğun. qarqaşasız. atağsız. təhlükəsiz. - bu silliyisaxlamaq
gərək. - sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq. 1. sillik . silli.
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silik. sayaq. hay küysüz. dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni sillik . keçdi. tək dur. (diklik (üzbək): < dinclik. dişlik). 1. sillik . silli. silik. rəvan. sadə. -silgik
yazılı yazı. 1. sillik . silli. silik. saf. yapır. yapın. yasır. hamar. müsəttəh. 1. sillik .
silli. silik. əksiksiz. bikəm o kast.

silqil

silgil. silgir. xırdagözlü şətərə, çətərə.

silqiliq

silkilik. səpilik. duzluğ. saçıya (süfrəyə) qoyulan duz, ədviyə, sos taxımı.

silqimək

silgimək. solğumaq. salğımaq. soluğmaq. axsamaq. asğamaq. azalmaq.

kəmilmək. - işlərimiz silgiyib.
silqin

silgin . silkin. 1. təvvab. 1. silik. nab. 1. > sirgin. pislik. dışqı. 1. şingir. ( <
silkəmək) gəm. kəm. böyük toprağ ələyi.

silqinəq

silkinək. sinilək. sinəlik. boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük

(nəzərlik) .
silqinərəq

-şişib silkinərək, tamtaraqla yerimək: süpürmək.

silqiniş

silkiniş. 1. tovbə. tövbə. 1. tovbə edmə. 1. silikiş. sarsık. salsık. çalsıq.

sarsımba. sarsın. zəlzələ. təprəm. (lərzə. lərziş. təkan) .
silqinişmək

silkinişmək. 1. ırqanmaq. yırqanmaq. çalxanmaq. sallanmaq. oynamaq. 1.

tovbə edmək.
silqinmək

silkinmək. 1. silgişinmək. talbalamaq. talbıramaq. talvasamaq {> təlvasələnmək
(fars)}. çalaşınmaq. talaşınmaq. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy

edmək. -kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr.
-yayın qatqılansa, qışın sevirər. 1. silkənmək. silkətmək. süzdürmək. süzürtmək.
sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq.
sırıtmaq. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf edmək. -sondaki sızırtdı.
silqinmək

silkinmək. silginmək. 1. yeriyərək nazlanmaq, qırcanmaq. özün oynatmaq. 1.

bitişinmək. (içində saxlanılan nərsəni) e'tiraf edmək. e'tiraf edilmək, verilmək.
e'tiraf, iqrar olunmaq. 1. tovbə edmək. 1. təhrat almaq. təharət edmək. 1.
silgənmək. tovbə edmək. peşman olmaq. 1. silkənmək. səksənmək.
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salğanmaq. sallanmaq. titrəmək. 1. siyrinmək. sirginmək. sıyırğınmaq.
sırğınmaq. tükənmək. bitmək. qurtulmaq. 1. titrənmək. 1. tükənmək. - evdən heç
nəyi silkmə. - paran teyxa silkinmiş ki.

silqinti

silkinti. 1. tanıma. tanalma (tan alma) e'tiraf. 1. təprəm. titrəmə. 1. sarsağ.

sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. sarsıntı. titrəyiş. 1. silgişik. talvış. talbış. çalbış.
çalvış. tıpırış. təpiriş. təpriş. talvasa {> təlvasə (fars)}. çalşıq. talaş. təqəlla. səy.
-bu talbış, bu qayğuş.
silqir

silgir. 1. siliv. sağqıç. sağquç. qəlbir. - iri gözlü silgir. 1. üz örtüyü. 1. silgil.

xırdagözlü şətərə, çətərə.
sılqır

sılğır. yalqarı. yalğar. 1. atıq. atil. batil. silik. 1. bezgin. bıqqın. 1. savsağ.

qeyrətsiz. 1. başısoyuq. laqeyd. 1. sünəpə. pəsiv. qoşsuz. ruhsuz.
silqirləmək

silgirləmək. 1. silivləmək. qəlbirləmək. ələkləmək. 1. silivləmək. arıtlamaq. 1.

silikləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) saralamaq. sağalamaq.
savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək,
çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək.
pahlamaq. yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər)
ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

silqiş

silkiş. sıvarış. savarış. yuvarış. yuvuş. açıtış. arıqış. arıtma. təsviyə. təxlis.

təthir. palayiş.
silqişiq

silgişik. silkinti. talvış. talbış. çalbış. çalvış. tıpırış. təpiriş. təpriş. talvasa {>
təlvasə (fars)}. çalşıq. talaş. təqəlla. səy. -bu talbış, bu qayğuş.

silqişinmək

silgişinmək. silkinmək. talbalamaq. talbıramaq. talvasamaq {> təlvasələnmək
(fars)}. çalaşınmaq. talaşınmaq. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy

edmək. -kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr.
-yayın qatqılansa, qışın sevirər.
silqişmək

silkişmək. 1. silkmək. sallamaq. salğamaq. titrəşmək. titrişmək. titrəmək. 1.

salcamaq. salsamaq. səlcəmək. səlsəmək. titrəmək.
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silkiştiriş. sarsıtış. sıyrıtış. siyritiş. sıxışdırış. üzütüş. azarış. azarlayış.

paylayış.
silqiştirmək

silkiştirmək. sarsıtmaq. sıyrıtmaq. siyritmək. sıxışdırmaq. üzütmək. azarlamaq.

paylamaq.
silqit

silgit. əritiş. ərgiş. həzf. məhv.

silqitlə

silgitlə. sıyamla. sınamla. sımanla. tapınla. sadiqanə. sədaqətlə. sadəliklə.

düzlüklə.
silqitmək

1. silgitmək. seçitmək. arındırmaq. təbrəə edmək. 1. silkitmək . tovbə,
tovbələtmə vermək. 1. silkitmək . səlcətmək. səlsətmək. salcatmaq.
salsatmaq. titrətmək. 1. silkitmək. silkəmək. siyrimək. tükətmək. tökətmək.
bitirtmək. qurtatmaq.

silqmə

silkmə. silkəm. miyəssəh. (nimru) .

silqmək

silkmək. 1. silkəmək. (1. salqamaq. çalqamaq. 1 < səkləmək) çırpmaq. çıpmaq. 1.
silkəmək. silkətmək. tökətmək. bitirtmək. üzmək. sonuna çıxmaq. 1. açmaq. bu ot qarnıvı silkər: açar. 1. silkişmək. sallamaq. salğamaq. titrəşmək. titrişmək.

titrəmək.
sill

sel. əriş.

sillə

silli. tərsəki. tərsəkə. tərskə. -tərsəki salmaq. : sillə vurmaq.
-sillə vurmaq, atmaq: siltəmək. (sallamaq. saltamaq: nərsəni atmaq) .

sillər

sayaq. ada artırılaraq ''xırım xırda. arac gərəc. mütəəlliqat. ləvazim'' anlamın
yetirir. - tilfunsayaq: teləsillər. - taxdasayaq: taxdasillər.

silləsi

- silləsi qalmamaq: yorulmaq. gücü, taqəti qalmamaq. sillədən düşmək: - çox yeridim
sillədən düşdüm.

sillətən

- sillədən düşmək: silləsi qalmamaq: yorulmaq. gücü, taqəti qalmamaq. - çox yeridim
sillədən düşdüm.

silli

1. sillik . silgik. silik. sallı. sinli. sinğli. boy buxunlu. xoş əndamlı. 1. sillik . silgik.
silik. aydın, açıq, iti, qəti olan. - silli sözün nədir. 1. sillik . silgik. silik. nərsənin
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özəyi, içi, iç anlamı. -sözüvün silliyi nədir. 1. sillik . silgik. silik. yumşaq. ussal.
uysal. (nərm). - silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. - acıqlı olduğuna
baxmayaraq, çox silli qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi. 1. sillik . silgik. silik. sağın.

sakin. durğun. qarqaşasız. atağsız. təhlükəsiz. - bu silliyisaxlamaq gərək. sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq. 1. sillik . silgik. silik.

sayaq. hay küysüz. dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni sillik . keçdi. -tək dur.
(diklik (üzbək): < dinclik. dişlik). 1. sillik . silgik. silik. rəvan. sadə. -silgik yazılı yazı.

1. sillik . silgik. silik. saf. yapır. yapın. yasır. hamar. müsəttəh. 1. sillik . silgik.
silik. əksiksiz. bikəm o kast. 1. sallı. sikkəli. çapalı. sınlı. bitimli. əndamlı. sikkəli toprağ. 1. sillə. tərsəki. tərsəkə. tərskə. -tərsəki salmaq. : sillə vurmaq.

silliq

sillik . 1. sallı. sinli. sinğli. boy buxunlu. xoş əndamlı. 1. silgik. silli. silik. aydın,

açıq, iti, qəti olan. - silli sözün nədir. 1. silgik. silli. silik. nərsənin özəyi, içi, iç
anlamı. -sözüvün silliyi nədir. 1. silgik. silli. silik. yumşaq. ussal. uysal. (nərm). silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silli
qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi. 1. silgik. silli. silik. sağın. sakin. durğun.

qarqaşasız. atağsız. təhlükəsiz. - bu silliyisaxlamaq gərək. - sudan silli çıxmaq:
bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq. 1. silgik. silli. silik. sayaq. hay küysüz.

dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni sillik . keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək): <
dinclik. dişlik). 1. silgik. silli. silik. rəvan. sadə. -silgik yazılı yazı. 1. silgik. silli.
silik. saf. yapır. yapın. yasır. hamar. müsəttəh. 1. silgik. silli. silik. əksiksiz.

bikəm o kast. 1. sızılıq. süzlük. tanğılıq. təsfiyəxana.
silmeye

-yerleri silmeye yarayan bez: sürgüç. pərdaziş.

-sərik, yayığ nərsəni siyirməyə, silməyə yarar arac: sürcə. sürcək. sürəcək. sürgüc.
sürək > kürək.

silmə

1. rəndələnmiş. 1. duru. dupduru. 1. bir tutuşda biçilən biçin. 1. silim. salma.
salım. nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış. (korniş). 1.
silim. salma. salım. kətibə. lovhə. 1. silim. salma. salım. gəc bori.
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-nərsəni ağzına dək tıxa basa, silmə doldurmaq: küpüləmək.
-nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça: salcığ. silcik. silgi. silək.
- sap silmə: sap siləmə: sap silələmə: ağzına dək dolu. (sap: lap) .

silmək

1. siyirmək. zivirmək. süpürmək. bitirmək. 1. süpürmək. təmizləmək. 1.
siyirmək. zivirmək. süpürmək. bitirmək. 1. yoxdurtmaq. pozdurmaq. məhv
edmək. 1. yırvatmaq. yırbatmaq. bərtərəf edmək. -üzündən ləkəni yırvat. -su
tökülüb dəfdərimin yazılarını yırvatıb. 1. yapılan nərsələrin son işlərin yapmaq. 1.

təmizləmək. 1. səlmək. təmizləmək. pahlamaq. 1. siləmək. aratmaq. arçatmaq.
1. siləmək. qaşağılamaq. tımarlamaq. boylamaq. oxşamaq. 1. siləmək. siğmək.
siğəmək. sığallamaq. sıvazlamaq. parıldatmaq. tərbiyət, ədəb edmək. 1.
siltəmək. sürmək. sütürmək. sürütmək. arqaşlamaq. saylamaq. paklamaq. 1.
silirmək. sirmək. siyirmək. saylamaq. paklamaq. təmizləmək. 1. sıyırmaq.

sıyqırmaq. sidirmək. siyirmək. tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} <
sıyaşlamaq. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq,

safaltmaq. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. nərsənin pürüzün,
dalaşın, artığın almaq. safaltmaq. ağartmaq. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək.
silgətmək. işdən almaq, çıxartmaq. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək.

uzaqlaşdırmaq. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. keçərsiz qılmaq. bu yasalar silinmiş artıq. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. pozmaq.

qazmaq. qazımaq. əritmək. ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv
edmək. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. yoxaltmaq. qaldırmaq. - elə
silmışki izi tozuda qalmamış. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək.

oğuclamaq. bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından,
qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz:
bağışlayın. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. boşa, heçə çıxartmaq. bütün əməyim silindi. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. sığallamaq.

sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq.
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-fırtığın, muxatın, burun suyun, axıntısın silmək: suvquruqmaq. süvkürükmək >
sümgürükmək.

-sürtüb silmək, araslamaq: sürməşləmək. silib süpürmək. -evin hər yanın
sürməşlədi.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

silov

salov. salva. ambar. sərəndər. aşılqa. aşlıq (taxıl) ambarı.

silpən

siləgən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. 1. nərsədən nərsə azalan, düşən,

soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir
çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.

1. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan.
(cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.
silpənmək

silkənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq. 1. nərsədən nərsəni

azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1. (sağa sola, alta
üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək.

silsilə

1. dal. soy. boy. göbək. şəcərə. 1. sırasır. sırsıra. salsala. dəğərinə görə
sıralanmış, sıranmış olan. 1. sırasır. sırsıra. salsala. şəcərə. xanidan. 1. sırasır.
sırsıra. salsala. ardış (kərvan) birbirin ardından uzanan duru. sap. rişdə. - dağ
sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə. 1. sırasır. sırsıra. salsala. qatın (tikələrin

birbirinə qatılmasından oluşan nərsə. catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ.
qıyınc. zəncir. (séquence). 1. sırasır. sırsıra. salsala. sıra. seri. salqa. burlaq.
birlək. dizi. nərsədən bir dövrə. (məcmuə'. rədə. rədif. səf) .
siltə

sərir. qılıf. qilaf. nərsiyə çəkilən üz, örtü. (rupuş. rukeş. puşiş) .

siltəmək

1. (sallamaq. saltamaq: nərsəni atmaq) sillə vurmaq, atmaq. 1. səltəmək.
səltələmək. saltmaq. arıtlamaq. saylatmaq. paksazlıq edmək. - doslarıvı
siltəsən, ondana yaxcısı qalmaz. 1. silmək. sürmək. sütürmək. sürütmək.

arqaşlamaq. saylamaq. paklamaq.
siltinmək

silkinmək. səkinmək. sıçramaq. disginmək. diksinmək. - qulağı duyan kimi
sıçradı.
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siltir

sildir. sıldır. sıldırım. saldırım. dik, qayaq, uçar qaya.

sıltır

sıldır. sildir. sıldırım. saldırım. dik, qayaq, uçar qaya.

siltirən

sildirən. seyrək. sil sil. silikləri, pozuntuları olan. çil çil. çor çor. kor kor. - tuxum

pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.
sıltırım

sıldırım. 1. sıldır. sildir. saldırım. dik, qayaq, uçar qaya. 1. sıyıldırım. sıyıldırım.
kəsmən. gəriş. kəriş. ağır, iti yoxuş. sinəkeş. 1. sıyıldırım. sıyıldırım. kəsmən.

böyük, düz, qayaq qaya. 1. sıyıldırım. sıyıldırım. kəsmən. seldırım. dərədən
təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel. 1. yılım qaya. düz qaya.
siluet

sutur ( < tutur). 1. qaraltı. kölgə. şəbəh. 1. taslaq. tərh.

silvə

1. sıylava. sıylat. ülgüc, tiğə çeşiti. 1. silvi. sivlə. uca, dik yer. 1. silvi. sivlə. ucu

acıq, iti, bic olan nərsə.
silvət

silət (xiyal) kölgə. uyuq. yanğ. yan. çalağur. çalaqor. çalığ. salığ. şəbəh.

silvi

silvə. sivlə. 1. uca, dik yer. 1. ucu acıq, iti, bic olan nərsə.

silvinc

> siviş. silbiç. silbiş. silbinc. (sil: zibil) çöp, çıpıq, zibil qabı.

silyan

( < silmək. sırmaq. sıvırmaq) güclü, quru, sazağ yel.

sim

1. əlamət. 1. uçuq. ip. sap. tel.

sim

1. sin. vicdan. içdən, ürəkdən doğan duyu, hiss. 1. sin. tin. qoş. ruh. 1. sin.
dinsəl. tincay. tıncay. toxday. toxdayın. asudə. asayişli. 1. sım. sıyım. tel.
- sim sulağ: sun sulağ: cim cilağ. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin.
çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.
- sim salmaq: sim uzatmaq. (salmaq: uzatmaq) .

sım

sim. sıyım. tel.

sıma

1. sıyrıq. sıyma. simə. səmə. sıyırt. sıyrıt. sırıt. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis.
1. sıma!. səmə!. istəmə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək.
sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

simab

< sıvab < sıvap. civə. cüvə. ( < sıvıq: axıcı) .

sımaq

1. sılamaq. sıylamaq. səmək. səymək. sələmək. sevmək. istəkmək. (issəmək.
isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}. 1. sıymaq. sıpmaq.
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sıqmaq. sıymaq. (çıpmaq. çırpmaq) 1. sıymaq. sıyamaq. sınmaq. sıyınmaq.
sıyanmaq. oxşamaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı,
amma olmadı. - özün atasına sıydırır. 1. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək.
siymək. siyəmək. istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək. - susıramaq: su istmək.
susuzlamaq. 1. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. (sıy: siy:
ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss edmək. - bunu
eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən. 1. samaq. səmək. (

< sınmaq. sınanmaq) qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq,
can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək.
qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq. 1.
samaq. səmək. ( < sınmaq. sınanmaq) sınanışmaq. sınanışıqmaq. bir iş, nərsə

yapmağa qalxışmaq. istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı.
- yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı. 1. sıqmaq.

sıyrığmaq. sıyığmaq. tovbə, tobə edmək. 1. sıyışmaq. sıymaq. sevişmək. 1.
sevmək. eşq vərzidən. maaşiqə edmək. 1. alışmaq. ısınmaq. 1. sıymaq.
qorxmaq. çəkinmək. kürənmək. pərhiz edmək. 1. sıymaq. yığmaq. 1. simək.
istəmək.
- sə!: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan:
istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün.
sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq:
istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

sımalamaq

sıymalamaq. yığcalamaq.

sımalı

səməli. istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). (issəmək:
isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sıman

1. sıyam. sınam. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. tapın. sadiq. sadə. silik. düz.
bərbəzəksiz. süssüz. 1. siman. simən. səmən. bənzətmə, oxşatma əki. kişisimən: kişisi. insansıl.
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siman

simən. sıman. səmən. bənzətmə, oxşatma əki. - kişisimən: kişisi. insansıl.

sımanı

simanı. siməni. səməni. bənzəri. oxşarı. kimi. - kişisimən: kişisi. insansıl.

simanı

siməni. sımanı. səməni. bənzəri. oxşarı. kimi. - kişisimən: kişisi. insansıl.

sımanla

sıyamla. sınamla. tapınla. sadiqanə. sədaqətlə. sadəliklə. silgitlə. düzlüklə.

sımarlamaq

1. sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sıymarlamaq. şımarlamaq.
oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək. 1.
şımarlamaq. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq.
sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək.
siğətləmək. oxşamaq. nazlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq.

sımatan

sımadan. səmədən. istəmədən.

sımbat

-sın sımbat: sını sımbat. siyim. sürüm. boybuxun. görkəm. qədd qamət. durğat.
(zahiri nəma. qədd o əndam).

sımbat

sindəm. sındam. sın. sıxqa. > sikkə. sikgə. çapa. bitim. əndam. - sikkəsiz:
çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli . bitimli.
əndamlı. - sikkəli toprağ.

simcilaq

cimcilaq. sıvcılaq. sıvsılaq. suvsılaq. ( < sıv. suv) .

simə

sıyrıq. sıyma. sıma. səmə. sıyırt. sıyrıt. sırıt. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis.

simək

1. sımaq. istəmək. 1. siymək. siyəmək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq.

istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq. 1.
siymək. siyəmək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. (sıy: siy: ehsas, hiss)
sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə
sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.

simən

siman. sıman. səmən. bənzətmə, oxşatma əki. - kişisimən: kişisi. insansıl.

siməni

simanı. sımanı. səməni. bənzəri. oxşarı. kimi. - kişisimən: kişisi. insansıl.

simgəsi

-qaramserlik simgəsi: tikən.

simi

1. əlaməti. -sorağ simi, əlaməti: sorac. soğrac. sorsim. əlaməti sual. -soğrac
sözləm: soru, sual cümlə. 1. şimi. simya. kimi. kimya. himi. himya. -əl şimi:əl simi.
şimya. (ş <> s <> k <> h) kimya. əl himya.
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1 < sinic. içi, sürə işləyən. sinsi. müzmin. 1 < sinic. sinicən. sinitən. simitən.
sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq.
çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü
bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. əl
çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır. 1.
sıymınc. sıymıc. sıynac. sıyağan. sırtlan. sırtığ. simitən. üzlü. dirəgən. öcət.
ləcuc.

simicliq

simiclik. simitənlik. sıymıclıq. sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq.

sırtığlıq. sürbetlik. sırbitlik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.
simiçi

sımıqçı. sımıçı. simikçi. şəkilçi. əkkas. fotoqıraf.

sımıçı

sımıqçı. simikçi. simiçi. şəkilçi. əkkas. fotoqıraf.

sımıq

simik. ( < sımaq: istəmək. oxşamaq). şəkil. əks. foto. (rəsm. rəsim. surət. nəqş.

təsvir. timsal. film. - sımıq çəkmək. - sımıq işləmək. - sımığa düşmək.
simiq

simik. sımıq. ( < sımaq: istəmək. oxşamaq) şəkil. əks. foto. (rəsm. rəsim. surət.

nəqş. təsvir. timsal. film. - sımıq çəkmək. - sımıq işləmək. - sımığa düşmək.
sımıqa

- sımığa düşmək. {sımıq: simik. ( < sımaq: istəmək. oxşamaq). şəkil. foto. rəsm.
rəsim. surət. nəqş. təsvir. timsal}.

sımıqçı

sımıçı. simikçi. simiçi. şəkilçi. əkkas. fotoqıraf.

simiqçi

simikçi. sımıqçı. sımıçı. simiçi. şəkilçi. əkkas. fotoqıraf.

sımılmaq

sınılmaq. sınğılmaq. sinilmək. sinğinmək. qısılıb gizlənmək, əkilmək. - yağış
savuşunca, daş dibinə sınıl.

sımırmaq

somurmaq.

simirmək

soğurmaq: sormaq. somurmaq. sığırmaq. sınğırmaq. nərsəni içəri axıtmaq,
çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən
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dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran
üzündə yığar}.

sımırtıq

sımırtığ. çımırtıq. çığmırıtq (çığmırtıq < çığ. çiğ) burşuq. qarışıq. pırtlaşıq. - bu
sımırtığ işdən qurtul.

simitən

1. sıymınc. sıymıc. sıynac. sıyağan. sırtlan. sırtığ. simic. üzlü. dirəgən. öcət.

ləcuc. 1. simic < sinic. sinicən. sinitən. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac.
qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa.
güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül
şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük.
qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş.
qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır. 1. sinsin. sırtıq. sürbet. sırbit. üzdən gedməyən.

simitənliq

simitənlik. simiclik. sıymıclıq. sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq.

sırtığlıq. sürbetlik. sırbitlik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.
simqə

simgə. səmbəl. nəmad.
-gizli simgə, siqnal, sinyal, imək, işarə, haçar: sinqıl. sınqıl. rəmz.
-nərsəni tanıtan, bəllədən simgə: damqa. tamqa. tanaq. danaq < tanqa. ( <
tanımaq). tanqıt.

simqələmək

simgələmək. tanıtlamaq. tanımlamaq. bəllətmək. tərif edmək. karaterizə

edmək. darağlatmaq.
simqələri

-yol üzərə taxılan yol imləri, simgələri: taxul.

simqəsi

-ayırma simgəsi: savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). ixtisasi.
-iyimserlik simgəsi: gül.
-qaramserlik simgəsi: tikən.

sımqırmaq

sımxırmaq. sıxmırmaq. ağlıya ağlıya burnun çəkmək.

sımsıq

sımsıx. tımtıx.

sımsıqı

-sıx sıx, sımsıxı sarımaq: sarsarlamaq. sarsamlamaq. sarsarmalamaq.

sımsılaq

sırılsıxlam. cimcilağ. sırsıcıq. - yağmurdan sırsıcığ olduq.
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sımsıtmaq

sinsitmək. incitmək.

simsıyıq

simsıyığ. sıyğa. teyxa. sirf. sərə.

simya

şimi. simi. kimi. kimya. himi. himya. -əl şimi:əl simi. şimya. (ş <> s <> k <> h) kimya.
əl himya.

sin

1. sim. vicdan. içdən, ürəkdən doğan duyu, hiss. 1. sim. tin. qoş. ruh. 1. sim.
dinsəl. tincay. tıncay. toxday. toxdayın. asudə. asayişli. 1. çin. teyxa. bir nərsə
artırıb qarşmadan. - çin çay: acı çay. 1. nəfs. zat. şəxsiyyət. (xiş). 1. soy. ırq.
nəjad. 1. sın. sürüt. salağ. salğa. salğat. rəmz. simbol. nişan. əlamət. işarət. 1.
sal. dal. boy. - çox sallı bir ağac. - salından kəsib eninə artırmaq. 1. sın. dözüm.
səbr. 1. sın. tutar. həcm. 1. sinğ. sınğ. sın. çınğ. çinğ. çin. çıl. çil. {tınğ. dınğ.
başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim
cilağ. - çünğ dolu göl: tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi:
çox bilgili adam. 1. yeric. yercik. gor. qəbir. 1. dübül. tünbə. son duraq. qəbir.

gor. -tübülə dal: tünbə tün ol.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop
doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.
- sin sin: sinə sinə. səp səp. sərp sərp. saç saç. çis çis. sis sis: saçın saçın. çisin çisin.
sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə.
-sin daşı. qəbir daşı. singi.

-sın sımbat: sını sımbat. siyim. sürüm. boybuxun. görkəm. qədd qamət. durğat. (zahiri
nəma. qədd o əndam).

-üstü qubbabiçimdə örtülü sin, qəbir: tomba. tombal. türbə. mozola. məqbərə.
zərih. aramqah. mərqəd.

sın

sınğır. 1. sin. dözüm. səbr. 1. sin. tutar. həcm. 1. sin. sürüt. salağ. salğa.
salğat. rəmz. simbol. nişan. əlamət. işarət. 1. sın!. yenil!. təslim ol!. 1. sınğ.
sinğ. sin. çınğ. çinğ. çin. çıl. çil. {tınğ. dınğ. başına artırıldığı sözə teyxalıq,

doluluq anlamı artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. - çünğ dolu göl: tambalab
(ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi: çox bilgili adam. 1. sindəm.
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sındam. sımbat. sıxqa. > sikkə. sikgə. çapa. bitim. əndam. - sikkəsiz: çapası,
əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli . bitimli. əndamlı. sikkəli toprağ.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop
doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.
-sın, çin könül: sağ könül. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi qəlbli.

sına

1. cadu, tilism sözü. vird. 1. tutun. özgər. özbər. əzbər. - adın dilimdə sına
elədim. - dillər sınası. 1. sınğa. kontrol. - sınadan keçirmək: kontrol edmək.
-sına baxsana: bir də dənə gör.
-sına bilən:sınağan. sınacan. (şikənəndə)
-sına bilənlik: sınağanlıq. sınacanlıq. (şikənəndəgi)

-kişini tanı dosdundan, kişini sına varından.
sınac

1. sınaş. > şünas. şinas ( < sınamaq: işləmək. incələmək). 1. sınaş. sınğal. sınal.
sanğal. sanal. tanal. tansa. tanşa > aşna > aşina (fars)}. tanğa. tanığa. tanğal.
oyqur. aqah.

sınac

sınaş. sınav. (imtahan) .

sınacaq

-güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə dək duracaq. (özənki
: özüvəki).

sınacan

sınağan. sına bilən. (şikənəndə) .

sınacanlıq

sınağanlıq. sına bilənlik. (şikənəndəgi) .

sınacımaq

sınaclamaq. sezinmək. seyinmək. (> sinmək. sinləmək) incədən incəyə, iti iti
gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək.

sınaclamaq

sınacımaq. sezinmək. seyinmək. (> sinmək. sinləmək) incədən incəyə, iti iti
gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək.

sınaclıq

1. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaşlıq. tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq.
tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). aqahlıq. 1. sınçılıq. sinçilik.
dəqiqlik. uyanıq. tetikdə. nuktə bin. qurdaçı. sinsidən. imalə. vasvası.
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sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınaşsızlıq. tanağsızlıq.
tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}.
oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.

sınaçı

sınıçı. təktüşçü. təktükçü. çəktüşçü. çəktükçü. bazrəs. müfəttiş.

sınaq

sınağ. 1. qınaq. qıynaq. çəngəl. - sınağlı çivi: çəngəlli mıx. 1. əngəl. sədd.

maniə'. (# sırnağ: sıvağ: sırvağ) 1. sınağ. sinək. sənək. səhəng. sehin. çanağ.
qab. 1. sınğaq. (> səngək (fars)}. 1. sınğaq. dolu. 1. sınğaq. çanqıl. 1. sınaş.
sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış.
toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım.
yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış.
yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış.
saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq.
qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət
çıxmaq.
-sır sınağ: əməl kirdar. ə'mal o kirdar.

sınaqa

-çınış sınış {çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}: təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə
gedmə, sorub bilgi əldə edmə). təkiş soraş. təkiş sorğaş. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

sınaqa

-sınağa çəkimə: dənək. - iç üz tovda, dənək pulda. (tovda: qızğınlıqda. sınılıqda).

sınaqan

sınağan. sınacan. sına bilən. (şikənəndə) .

sınaqanlıq

sınağanlıq. sınacanlıq. sına bilənlik. (şikənəndəgi) .

sınaqışmaq

sınağışmaq. imtahana çəkmək.

sınaqlı

-bir iş üçün seçilmiş sınağlı çəpə, quruh: tutğaq. tutaq.

sınaqsızlıq

sınağsızlıq. sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq.

tanağsızlıq. tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi
(fars)}. oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.

sınaqt

-sınaxt edmək:can qoymaq.
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1. sınaşdıran. sanğatan. sınğatan. tanğayan. tanğadan. tanıtan. tanatan.
tansatan. aşnadan > aşina edən. 1. sınğal. sınac. sınaş. sanğal. sanal. tanal.
tansa. tanşa > aşna > aşina (fars)}. tanğa. tanığa. tanğal. oyqur. aqah. 1. sınal!
. dənəl!. imtahan ed!.

sınalamaq

1. sınayıb, yaxcısın axtarıb seçmək. -çox sınalayan nə korun aldı, nə keçəlin. 1.
sınğılamaq. sınqalamaq. sınıtmaq. sınlamaq. sınamaq. incələyib çözələmək,

gözələmək. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla.
sınalqan

sınalğan. 1. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. (nərsiyə) tanış,

aşina. mücərrəb. 1. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. sınanmış.
sınnanmış. əkittinmiş. təcrübə, azimayiş olunmuş. 1. sınamal. sınaşda.
sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. e'timada, itminana dəğər. 1. sağın. sağınıl.

inanılan. bağdallı. e'tibarlı. mö'təbər. mö'təməd.
sınallıq

sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınaclıq. sınaşlıq. tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq.
tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). aqahlıq.

sınalmaq

sınğalmaq. kontrol olmaq. - sınadan keçirmək: kontrol edmək.

sınalsızlıq

sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq. tanağsızlıq.
tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}.
oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.

sınam

1. sınığ. imtahan. azimayiş. - utqorlar sınığını toxduruş: atom quralları, nüvə
silahlar yarışması durdurma. 1. sıyam. sıman. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. tapın.

sadiq. sadə. silik. düz. bərbəzəksiz. süssüz.
sınama

sıncış> sənceş.
-sevdiyivi sınama, sınadınsa qınama.

sınamaq

1. sınatmaq. sındarmaq. sındırmaq. qırmaq. qırıtmaq. 1. sınatmaq. sındarmaq.
sındırmaq. yenitmək. məfluct vermək. məğlub edmək. 1. sınğılamaq.
sınqalamaq. sınalamaq. sınıtmaq. sınlamaq. incələyib çözələmək, gözələmək.
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diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla. 1. sıncamaq (> səncidən) 1.
tınamaq. dənəmək. 1. işləmək. incələmək.

sınamal

sınalğan. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. 1. (nərsiyə) tanış, aşina.

mücərrəb. 1. sınanmış. sınnanmış. əkittinmiş. təcrübə, azimayiş olunmuş. 1.
e'timada, itminana dəğər.
sınamasa

-sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar, düşünməsə utuzar.
(utsuğmaq: utsunğmaq. utuzmaq. itirmək).

sınamla

sıyamla. sımanla. tapınla. sadiqanə. sədaqətlə. sadəliklə. silgitlə. düzlüklə.

sınan

sınqıqay. qırılqan. qırılan.
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma
sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı
para, quma sınan suya tay gedir.
-qab sınan yerdən süzər. (idiş çatlağından süzər).

sınanış

sınaş. sıyış. sıyaş. sırvaş. sırvat. çaba. tutu. salsalaman. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y.

sınanışıqmaq

sınanışmaq. samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq. sınanmaq). bir iş, nərsə

yapmağa qalxışmaq. istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı.
- yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.

sınanışmaq

sınanışıqmaq. samaq. səmək. sımaq. ( < sınmaq. sınanmaq). bir iş, nərsə

yapmağa qalxışmaq. istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı.
- yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.

sınanmaq

sınaşmaq. alışınmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq.
qızışınmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək.
küydürünmək.

sınanmış

sınnanmış. sınalğan. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda.
əkittinmiş. təcrübə, azimayiş olunmuş.
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- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.
-sürülən yerə qoş salma, sınanmış işə qıp salma. (qoş: cüt).

sınar

1. qınar. kənar. qırağ. - ölkənin sınar yerləri. - duvar sınarına yığılmış xəzəl. sınardan keç, maşın basar. - keç sınara. 1. iki nərsənin aralığı. - yolla tükanlar
sınarında yolçular dilənçilər oturmuşdular. 1. sərhədd. mərz xətti. - sınar ötəsi. 1.

hədd. 1. tikiş yeri. - şalvarımın ağı sınarından sökülüb. - sınarları yaxcı
ütülənməmiş. 1. dodaq. ləbə. - sınarı sınıq qabqaşıq. - sınarlı boşqab. 1. incə gəz,

xətt. damar. şiyar. - sınarıq: gəzik. xətli. 1. xəttürrə's. 1. sinər. dilək. niyyət. 1.
sınğar. yeğən. yengən. yenən. qata. qohum. əqrəba.
-ən qutluyuq deyəndə, sınar qutluq aynası.

sınarlanmaq

sınaşmaq. savığlanmaq. sapığlanmaq. dinlənmək. istirahət edmək.

sınarlar

-alver ilə çöllüklə, dos kimliyin sınarlar.

sınarlıq

sınğarlıq. sinsarlıq. sınsarlıq. sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) qohumluq.

əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq.
sınasız

sütül. xam. olmamış. bərkiməmiş. sərtinməmiş.

sınaş

1. dənəş. yoxlaş. azimayiş. azimun. imtahan. analiz. mayna. test. ixtiyar. 1.
sınac. sınav. (imtahan) 1. sınanış. sıyış. sıyaş. sırvaş. sırvat. çaba. tutu.

salsalaman. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y. 1. sınış. təktüş. təktük. çəktüş. çəktük.
bazrəslik. müfəttişlik. 1. sınac > şünas. şinas ( < sınamaq: işləmək. incələmək).
1. tinaş. tinəş. sova. sava. (temperament). dəngə. dənək. orantı. ornat. akord.
muvazinə. 1. sınac. sınğal. sınal. sanğal. sanal. tanal. tansa. tanşa > aşna >
aşina (fars)}. tanğa. tanığa. tanğal. oyqur. aqah. 1. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc.
sınıc. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış. toxdaşıq. toxdalım.
yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış. yastalma.
yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış.
yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım.
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yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq.
toxdaşlıq. rahatlıq. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.
sınaşıqlıq

yandaşlıq. andaşlıq. sapınlıq. sapaşlıq. sapışlıq. alışqanlıq. dadanlıq.
dadaşlıq. dadışlıq. adət kərdəlik.

sınaşlıq

sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq.
tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). aqahlıq.

sınaşmaq

1. sınarlanmaq. savığlanmaq. sapığlanmaq. dinlənmək. istirahət edmək. 1.
sınanmaq. alışınmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq.
qızışınmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək.
küydürünmək.

sınaşsızlıq

sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. tanağsızlıq.
tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}.
oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.

sınaşta

sınaşda. sınalğan. sınamal. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. 1. (nərsiyə) tanış,

aşina. mücərrəb. 1. sınanmış. sınnanmış. əkittinmiş. təcrübə, azimayiş
olunmuş. 1. e'timada, itminana dəğər.
sınaştıran

sınaşdıran. sınal. sanğatan. sınğatan. tanğayan. tanğadan. tanıtan. tanatan.

tansatan. aşnadan > aşina edən.
sınaştırıcı

sınaşdırıcı. alışdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu.

odlayan. acıdan. acıtğan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.
küydürücü.
sınaştırmaq

sınaşdırmaq. 1. alışdırmaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq.

küycətmək. küydürmək. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq.
odlamaq. odamaq. 1. yarışdırmaq. yarqışdırmaq. qoşaşdırmaq. salışdırmaq.
tutuşdurmaq. tutruşutmaq. sınaşdırmaq. qoşuca, rəqabətə, rəqibliyə,
musabiqiyə çəkdirtmək, verdirmək.
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-alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa, sınaşdırmağa yarar nərsə: kuydaq. kuycaq.
küydaq. küycaq.

sınatan

- sınadan keçirmək: kontrol edmək.

sınatınsa

-sevdiyivi sınama, sınadınsa qınama.

sınatış

sinitiş. dənətiş. yarıtış. yartış. yarışa, musbiqəyə qoyma.

sınatmaq

1. imtahana çəkmək. 1. sıncatmaq (> səncidən) . 1. sınamaq. sındarmaq.
sındırmaq. qırmaq. qırıtmaq. 1. sınamaq. sındarmaq. sındırmaq. yenitmək.

məfluct vermək. məğlub edmək.
sınav

1. test. 1. sınaş. sınac. (imtahan) .

sınavış

sınış. dəniş. əktiş. təcrübi.

sınavlı

dənik. dənəkli. burqulu. əkitli. təcrübəli.
-sınavlı kimsə: qoca quş. qoca qurd.

sınayan

bükülü. bükütlü. əğri büğrü. yaxışımsız.

sınayıb

-sınayıb, yaxcısın axtarıb seçmək:sınalamaq. -çox sınalayan nə korun aldı, nə
keçəlin.

sinbat

sındıq. sinsir. çin sıtqılıy, çıtqılıy. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən)
səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı
(xungərm) ilisin. insinik. inənc. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru
dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

sinc

1. sınc. (duvar, parça kimi) toxunan, tikilən nərsənin dayam dəvamın artırmaq

üçün içinə yerləşdirilən zolağ, dirək, ox, mil. 1. xisusiyyət. vijəgi. 1. sınc. çınğ.
zınqırv. qaval kimi nərsələrə taxılan həlqə. 1. yarta. yazda. darta. barda. savta.
saya. sayağ. sıya. sıyağ. sifət. 1. uyum. saya. sayağ. sıya. sıyağ. sifət. 1.
üzlük. üztük. üslük. üstük. yüzlük. yüztük. yüslük. yüstük. saya. sayağ. sıya.
sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv. 1. verdiş.
vərdiş. vərziş. burun. xuy. məzac. keçit. sırıt. sirit. saya. sayağ. sıya. sıyağ.
tempir. tinət. zati sifət.
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1. sinc. çınğ. zınqırv. qaval kimi nərsələrə taxılan həlqə. 1. sinc. (duvar, parça
kimi) toxunan, tikilən nərsənin dayam dəvamın artırmaq üçün içinə

yerləşdirilən zolağ, dirək, ox, mil.
sıncalamaq

sincələmək. sincəmək. sinsəmək. sincimək. sinciləmək. sıncamaq. sıncılamaq.
sıncılamaq. çitirmək. çitərmək. sincimək. sinicimək. sınıcımaq. dəqiq olmaq.

təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.
sıncalqan

sıncalğan. sınalğan. sınamal. sınaşda. sıncamal. sıncaşda. 1. (nərsiyə) tanış,

aşina. mücərrəb. 1. sınanmış. sınnanmış. əkittinmiş. təcrübə, azimayiş
olunmuş. 1. e'timada, itminana dəğər.
sıncamaq

1. sınamaq. (> səncidən) 1. sincələmək. sincəmək. sinsəmək. sincimək.
sinciləmək. sıncalamaq. sıncılamaq. sıncılamaq. çitirmək. çitərmək. sincimək.

sinicimək. sınıcımaq. dəqiq olmaq. təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü,
diqqətli olmaq.
sıncamal

sınalğan. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncaşda. 1. (nərsiyə) tanış, aşina.

mücərrəb. 1. sınanmış. sınnanmış. əkittinmiş. təcrübə, azimayiş olunmuş. 1.
e'timada, itminana dəğər.
sıncar

1. sıntac. sırtaş. sırtac. sırtax. dırnağ tutan. naxungir. 1. sincər. səncər. sinsar.
barikbin. muşikaf. 1. sincər. səncər. sinsar. dəqiq. 1. sincər. səncər. sinsar.
vasvası.

sıncarlıq

sincərliq. sincərlik. səncərlik. sinsarlıq. 1. barikbinlik. muşikaflıq. 1. dəqiqlik. 1.

vasvasılıq.
sıncaşta

sıncaşda. sınalğan. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. 1. (nərsiyə) tanış,

aşina. mücərrəb. 1. sınanmış. sınnanmış. əkittinmiş. təcrübə, azimayiş
olunmuş. 1. e'timada, itminana dəğər.
sıncatmaq

(> səncidən (fars) ölçmək. muqayisə edmək.

sıncatmaq

sınatmaq. (> səncidən) .
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sincoy. sicov. sıncoy. sınco. sıcav. sıcoy. sıco. 1. arığ. - bu sıcav uşağ kimindir.

1. yağsız, ətsiz. - sıncav ət.
sincələmək

sincəmək. sinsəmək. sincimək. sinciləmək. sıncalamaq. sıncamaq. sıncılamaq.
sıncılamaq. çitirmək. çitərmək. sincimək. sinicimək. sınıcımaq. dəqiq olmaq.

təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.
sincəmək

sincələmək. sinsəmək. sincimək. sinciləmək. sıncalamaq. sıncamaq.
sıncılamaq. sıncılamaq. çitirmək. çitərmək. sincimək. sinicimək. sınıcımaq.

dəqiq olmaq. təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.
sincər

sıncar. səncər. sinsar. 1. barikbin. muşikaf. 1. dəqiq. 1. vasvası.

sincərliq

sincərlik. 1. sıncarlıq. səncərlik. sinsarlıq. barikbinlik. muşikaflıq. 1. sıncarlıq.
səncərlik. sinsarlıq. dəqiqlik. 1. sıncarlıq. səncərlik. sinsarlıq. vasvasılıq.

sinci

1. diqqət. fikir. - sinci salmaq, saxlamaq, yetirmək, qoymaq, vermək. - işlərivə
sinci qoy. - qız uşağının gözəlliyinə sinci saxlanır. 1. sincir. sinsar. salman.

salaman. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi.
sıncıq

üzüm cirgəsi, şirəsi. doşab.

sıncıqmaq

1. sıncığmaq. sınsıxmaq. sincikmək. sinsikmək. səbirsizləşmək. 1. sıncığmaq.
yenikmək. yencikmək. sınıb tarmadağın olmaq. - iğid gəlsə, göy kişnəsə, yer
təprəsə, yağun dağlar olsa sıncığar. 1. sıncığmaq. sınsıxmaq. sincikmək.
sinsikmək. səbirsizləşmək.

sıncılamaq

sincələmək. sincəmək. sinsəmək. sincimək. sinciləmək. sıncalamaq. sıncamaq.
sıncılamaq. çitirmək. çitərmək. sincimək. sinicimək. sınıcımaq. dəqiq olmaq.

təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.
sinciləmək

1. incələmək. gözədən, süzgəcdən keçirmək. incədən incəyə, özənlə, umurla,

araq araq, diqqətlə araşdırmaq. tədqiq edmək. 1. sincələmək. sincəmək.
sinsəmək. sincimək. sıncalamaq. sıncamaq. sıncılamaq. sıncılamaq. çitirmək.

çitərmək. sincimək. sinicimək. sınıcımaq. dəqiq olmaq. təvəccüh, diqqət
edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.
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sinciləp

incələb. incədən incəyə. özənlə. umursuk. diqqətlə.

sincimək

1. sinicimək. sınıcımaq. sincələmək. sincəmək. sinsəmək. sincimək.

sinciləmək. sıncalamaq. sıncamaq. sıncılamaq. sıncılamaq. çitirmək. çitərmək.
dəqiq olmaq. təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq. 1.
sincələmək. sincəmək. sinsəmək. sinciləmək. sıncalamaq. sıncamaq.
sıncılamaq. sıncılamaq. çitirmək. çitərmək. sincimək. sinicimək. sınıcımaq.

dəqiq olmaq. təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.
sincir

1. rahatsız edici. - sincir səs. 1. şikəncə. 1. sinsir. sınğıl. sınıl. səmimi. tutşı.
tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban.
sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) 1.
sinci. sinsar. salman. salaman. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi.

sıncıraq

sıncırağ. sıncqıravıq. sıncıravığ. sincirək. hıncqırıq. hıçqırıq. qışqırıq. - sıncırağı
tutmaq.

sıncıraqımaq

1. sıncırağımaq. sıncqırmaq. sıncırağmaq. sincirəmək. hıncqırıqmaq.
hıçqırmaq. qışqırıq tutmaq. 1. sıncırağmaq. sıncqırmaq. sıncırağımaq.
sincirəmək. hıncqırıqmaq. hıçqırmaq. qışqırıq tutmaq.

sıncıramaq

qurtdalamaq. soxub, söküb qarışdırmaq.

sıncıratmaq

qol qanadın sındırıb qırıb, əzərək, zəcr verərək öldürmək.

sıncıravıq

sıncıravığ. sıncqıravıq. sıncırağ. sincirək. hıncqırıq. hıçqırıq. qışqırıq. - sıncırağı
tutmaq.

sincirəq

sincirək. sıncqıravıq. sıncıravığ. sıncırağ. hıncqırıq. hıçqırıq. qışqırıq. sıncırağı tutmaq.

sincirəmək

sincirmək. sinsaramaq. salmanmaq. salmanaşmaq. ərginləşmək. sırvallaşmaq.

sırvalaşmaq. ciddiləşmək.
sincirəmək

sıncqırmaq. sıncırağımaq. sıncırağmaq. hıncqırıqmaq. hıçqırmaq. qışqırıq
tutmaq.
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sincirəmək. sinsaramaq. salmanmaq. salmanaşmaq. ərginləşmək.

sırvallaşmaq. sırvalaşmaq. ciddiləşmək.
sıncış

> sənceş. sınama.

sıncqıravıq

sıncıravığ. sıncırağ. sincirək. hıncqırıq. hıçqırıq. qışqırıq. - sıncırağı tutmaq.

sıncqırmaq

sıncırağımaq. sıncırağmaq. sincirəmək. hıncqırıqmaq. hıçqırmaq. qışqırıq

tutmaq.
sınclamaq

sincləmək. qurşamaq. dövrələmək. həlqəyə salmaq.

sincləmək

sınclamaq. qurşamaq. dövrələmək. həlqəyə salmaq.

sınco

sincoy. sicov. sıncoy. sıncav. sıcav. sıcoy. sıco. 1. arığ. - bu sıcav uşağ kimindir.

1. yağsız, ətsiz. - sıncav ət.
sincoy

1. cincoy. cinli. çılqın. dəlir. 1. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcav. sıcoy. sıco.

arığ. - bu sıcav uşağ kimindir. 1. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcav. sıcoy. sıco.
yağsız, ətsiz. - sıncav ət.
sıncoy

sincoy. sicov. sınco. sıncav. sıcav. sıcoy. sıco. 1. arığ. - bu sıcav uşağ kimindir.

1. yağsız, ətsiz. - sıncav ət.
sinçi

1. soyçu. ırqac. ırqut. nəjad pərəst. 1. siyinçi. ayğaqçı. ayğac. casus. dil avçısı.

1. sınçı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. bacarıqlı. didik. titik. tetik. oyutan. oytun.
oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı.
sınçı

sinçi. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. bacarıqlı. didik. titik. tetik. oyutan. oytun.

oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı.
sınçılıq

sinçilik. sınaclıq. dəqiqlik. uyanıq. tetikdə. nuktə bin. qurdaçı. sinsidən. imalə.
vasvası.

sinçiliq

sinçilik. sınçılıq. sınaclıq. dəqiqlik. uyanıq. tetikdə. nuktə bin. qurdaçı.

sinsidən. imalə. vasvası.
sinə

qəbrə. -bendən ayrı yol batsın, sevgidirsə, sinə yatsın.
-göğüs, sinə qəfəsəsi: təpəngi. təpənək.
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siynə. duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer. dil. (del)
-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən:
dönük verərək. dövr vuraraq)
-sinə sinə. : sini sini. sinsin. saxlıca. saxlanaraq.
- sinə sinə: sin sin. səp səp. sərp sərp. saç saç. çis çis. sis sis: saçın saçın. çisin
çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə.
-qabırqanın sinə bölümündə aralıqlı sümükləri: sapırqa. səpirgə. göğüs gəmiyi.
- sinə sinə:sıyır sıyır. yavaş yavaş. - keçən üç gün sıyır sıyır yağış yağdı.

sinəq

sinək. 1. sınağ. sənək. səhəng. sehin. çanağ. qab. 1. sınğar. eanə, fond,

amortisman sandığı. 1. sınğar. çuxur, havza. bataqlıq. 1. sınğar. çalaz. çanağ.
batığ. lavabo. (dəsşuy. zərfşuy). 1. sınğar. kəriz.
sinəqeş

sinəkeş. sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. gəriş. kəriş. ağır, iti yoxuş.

sinəqsimək

sinəksimək. alışmaq. aşılaşmaq. öğrəşmək. yoğlaşmaq (qarşmış su ilə un kimi
olmaq. xəmirləşmək) səmimiləşmək.

sinəqsitmək

sinəksitmək. alışdırtmaq. aşılatmaq. öğrəşdirmək.

sinəliq

sinəlik. silkinək. sinilək. boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük

(nəzərlik) .
sinən

-cana sinən, yatan:singin. yatqın.

sinər

sınar. dilək. niyyət.

sinəriz

sallama. incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ.

sinəsin

sinəsin!. yarasın!. tuş olsun!. nuş olsun!. tuş!. nuş!.

-sinənin üst bölümü: döş. göğüs.
sinəvitmək

sinvitmək. dilətmək. çilətmək. istətmək. qurdutmaq. qurqadatmaq. quratmaq.
qoğzatmaq. körsələmək. körükləmək. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d).

sinəyə

-boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük (nəzərlik): silkinək. sinilək.
sinəlik.
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-sinəyə çəkmək: içinə çəkmək. altına qoymaq. yendirmək. yemək. utmaq.
yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. basdırmaq.
geri qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.

sini

1. kasa. lavabo. pislik çuxuru. bataq. çalasər. 1. salbı. təpsi. kiçi məcmeyi. 1.

singir. sınğır. sinğıc. 1. təpsi < səpsi. yəpsi. nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı,
çevrəli qab. tabağ.
-sini biçimli yastı qab: tabaq. tavaq. tava. tavaç.
-sini sini. : sinə sinə. sinsin. saxlıca. saxlanaraq.
-hörüklü sini, tabağ: səbət. çəpət.

-kiçik sini, boşqab: dərimcə > nimçə. təpcə.
sını

-sını sımbat: sın sımbat. siyim. sürüm. boybuxun. görkəm. qədd qamət. durğat. (zahiri
nəma. qədd o əndam).

sınıb

sınış. səkət. səkit. səkirt. səkrək. ( < səkmək: axsamaq) iflas. məfluct.
-sınıb tarmadağın olmaq: yenikmək. yencikmək. sıncığmaq. - iğid gəlsə, göy
kişnəsə, yer təprəsə, yağun dağlar olsa sıncığar.

sinic

1. sinicən. sinitən > simic simitən. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac.

qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa.
güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül
şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük.
qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş.
qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır. 1. > simic. içi, sürə işləyən. sinsi. müzmin. 1. sinğic. sınğıc.

sınıc. sınaş. sınağ. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış. toxdaşıq.
toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış.
yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım.
yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım.
saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc.
toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.
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sınaş. sinğic. sinic. sınğıc. sınağ. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma.
yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış.
saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq.
yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

sinicən

sinic. sinitən > simic simitən. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar
yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan.
quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş.
girtiş. kitriş. inad. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

sınıcımaq

sincimək. sinicimək. sincələmək. sincəmək. sinsəmək. sincimək. sinciləmək.
sıncalamaq. sıncamaq. sıncılamaq. sıncılamaq. çitirmək. çitərmək. dəqiq
olmaq. təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.

sinicimək

sincimək. sınıcımaq. sincələmək. sincəmək. sinsəmək. sincimək. sinciləmək.
sıncalamaq. sıncamaq. sıncılamaq. sıncılamaq. çitirmək. çitərmək. dəqiq
olmaq. təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.

sinicləşmək

sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq qalmaq. yapışmaq.
bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb
bulmağa çalışmaq.

sınıçı

sınaçı. təktüşçü. təktükçü. çəktüşçü. çəktükçü. bazrəs. müfəttiş.

siniçi

sinğçi. dinğçi. tinğçi. çinğçi. həqiqətcu.

sınıq

sınığ. 1. qırıq. çat. çatlaq. 1. sındığ. sındı, qayçı ağzı, artığı. qıraza. qurazə. 1.

sınam. imtahan. azimayiş. - utqorlar sınığını toxduruş: atom quralları, nüvə
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silahlar yarışması durdurma. 1. sınlı. sinik. sinli. qanıqlı. gözü tox. salığ. salğın.

salğun. qane'. - zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur. 1. sınlı. sinik. sinli. tutarlı.
həcmli. 1. sınlı. sinik. sinli. dözümlü. səbrli. 1. sıxın. dərd. sox. sıx. sağı. > suq.
müsibət. matəm. əza. qəm. ənduh.
- sınık yoğur: acımış qabarmış xəmir. - sınık yoğurdan pişirilən çörək ürəyə düşməz.
-sınığ bərtik: sınığ sunuğ. sınığ çırtıq. sınığ pərtik. - sınığ çırtıq idişlər . : qablar.
-sınığ pərtik: sınığ sunuğ. sınığ çırtıq. sınığ bərtik. - sınığ çırtıq idişlər . : qablar.
-sınıq ox, çalıq yay: xəli' silah olmuş.
-sınığ çırtıq: sınığ sunuğ. sınığ pərtik. sınığ bərtik. - sınığ çırtıq idişlər . : qablar.
-sınığ qırıqları sarmaq, bağlamaq: sınıqlamaq.
-sınığ sunuğ: sınığ çırtıq. sınığ pərtik. sınığ bərtik. - sınığ çırtıq idişlər . : qablar.

siniq

sinik. 1. içlik. - döşək siniyi. 1. iyi ürəkli kimsə. xeyrxah. 1. tutşı. tutşu. tuştu.

səmimi. 1. sınlı. sınığ. sinli. qanıqlı. gözü tox. salığ. salğın. salğun. qane'. zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur. 1. sınlı. sınığ. sinli. tutarlı. həcmli. 1. sınlı.
sınığ. sinli. dözümlü. səbrli.

sınıqını

- utqorlar sınığını toxduruş: (sınığ: sınam. imtahan. azimayiş). atom quralları, nüvə
silahlar yarışması durdurma.

sınıqlamaq

sınığ qırıqları sarmaq, bağlamaq.

sınıqlıq

sınığlıq. sıxınlıq. soxluq. sıxlıq. sağılıq. suqvarlıq.

sınıqmaq

sınığmaq. arığmaq. lağırmaq. (arığ > lağır > lağər (fars)} arığlamaq. ərğirmək.

sınıqsalqaq

sınığsalxaq. saysökər.

sınıl

sınğıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay.

sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl.
süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
sınılan

-qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer: sənğir < sınğır > səngər. sovqa.
sufqa.

siniləq

sinilək. silkinək. sinəlik. boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük

(nəzərlik) .
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siniləmək

inləyib, sızlağ səs çıxarmaq.

sinilən

-qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer: sənğir < sınğır > səngər. sovqa.
sufqa.

sınılıqta

sınılıqda. tovda. qızğınlıqda. -iç üz tovda, dənək pulda. (dənək: sınağa çəkimə).

sınıllıq

sınğıllıq. tərlik. (> dəmlik) tutşılıq. tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət.

sınılmaq

1. sınğılmaq. sinilmək. sinğinmək. sımılmaq. qısılıb gizlənmək, əkilmək. - yağış
savuşunca, daş dibinə sınıl. 1. sımılmaq. sınğılmaq. sinilmək. sinğinmək.
qısılıb gizlənmək, əkilmək. - yağış savuşunca, daş dibinə sınıl.

sınılmazı

sınmayanı. döğülməzi. pozulmayanı. -döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı
yaratmaz. (bacarmaz: yasanmaz).

sinilmək

sinğinmək. sınılmaq. sınğılmaq. sımılmaq. qısılıb gizlənmək, əkilmək. - yağış
savuşunca, daş dibinə sınıl.

sınımaq

1. sınğımaq. sinğmək. sinmək. çəkmək. cəzb edmək. özünə, içinə çəkmək. 1.
sınğımaq. sinğmək. sinmək. əzbərləmək. 1. sınğımaq. sinğmək. sinmək.

tutmaq. qapmaq. - qara boya hər çeşit ışığı sınar: qapar. 1. sınğımaq. sinğmək.
sinmək. bürünmək. qərq olmaq. - dağlar alaqan ışığa sınğmışdı. 1. sınmaq. içinə

hopmaq, keçmək. içmək. - suyu səp sinər yerə, sözüvü qıl sığar yerə. 1. sınmaq.
xaşlanmaq. həlim salmaq. 1. sınmaq. nərsənin gərəkli duruma gəlməsi.
qəvama gəlmək. - sınık yoğur: acımış qabarmış xəmir. - sınık yoğurdan pişirilən
çörək ürəyə düşməz. 1. sınmaq. sınğımaq. qırılmaq. 1. sınmaq. sınğımaq.

yenilmək. məğlub olmaq.
sinin

singin. sakın. səkin. yavaş. ağır. aram.
-sinin (qəbrin) içi: sapba < çapba. ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur.

sininə

-sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma:
sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.

sınınmaq

1. sınğılmaq. sininmək. həmdərdlik, həmdillik edmək. 1. sınğınmaq. sinğinmək.
sininmək. salqınmaq. toxdanmaq. istirahət edmək. - çox yorqunsuz, bir az
salqının. 1. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.
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nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək.
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma
sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı
para, quma sınan suya tay gedir.

sininmək

1. sınğılmaq. sınınmaq. həmdərdlik, həmdillik edmək. 1. sinğinmək. sınğınmaq.

sınınmaq. salqınmaq. toxdanmaq. istirahət edmək. - çox yorqunsuz, bir az
salqının.

sınır

1. çək. dalas. nərsənin, bir yerin, alanın qırağına çəkilən çək, sınır. 1. dövülür.
-yaranan ölünür, yasanan dövülür. (yasanan: düzələn. ). 1. uc. mərz. -uc qala: uc
balığ: sınırda yerləşən şəhər. -uc yer: sınırda yerləşən yer. -uc meşə: sınırda yerləşən
cəngəl. 1. sıyın. sığın. suyun. ötgə. qılıq. qılınğ. xuy. əxlaq. məzac. təb'.

karakter. tembir. 1. e'tidal. 1. qoş. ruh. rəvan. ruhi, rəvani durum. 1. sinsir.
sıxıcı, dişsiz edici nərsə. 1. sırmıq. çırmıq. çımrıq. kiriş. kas teli. 1. sınğır.
sinğir. əsəb. ə'sab. əsəb dizgəsi, hörçünü, bağdağı, sistimi. 1. sınğır. sinğir.

pey. 1. əsəb. -nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər: saçar <>
sağar. saçağ <> sağac. sığıc. sığır. 1. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı.

sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. əsəb. 1. siçi. çevrə. hudud. 1. sinir. çaba. tutu.
qeyrət. cürət. taqət. (güc. qudrət. təvan)
-sınır kəsəli: darqınlıq. sınır, əsəb kəsəli. əsəbilik.
-topuğun ardında, banla balça arasında olan yoğun sınır: dalba. pey.
-ölümdən qorxmaz ya sınır tanımır, ya danır.
-bir yerin çevrəsinə sınır kimi çəkilən enli taxda: sək. səkə.
- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer,
toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).
-qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır,
qorxuluq: sakınduruq. saxlac.
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1. dizin arxa üzü. 1. sınır. çaba. tutu. qeyrət. cürət. taqət. (güc. qudrət. təvan) 1.
sinğir. qoşluq. qoşğur. ruhi durum.

sınıran

sınğıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan.
sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən. çəkici. cəzb

edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin (fars)}. ağır,
güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1. toster.
sinirən

sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan.
sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən. çəkici. cəzb

edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin (fars)}. ağır,
güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1. toster.
sınırı

-bir sınırı aşmaq: qıymaq. siymək. siğmək.

sınırın

-bir nəyin çəkin, sınırın aşmaq: qudurmaq.

sınırlama

qıslama. qıtlama. kəsləmə. sınırlama. azaltma.

sınırlanmaq

daranğlaşmaq. acığlanmaq. acığınmaq. əsəbiləşmək.

sınırlı

1. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. əsəbli.
1. siçili. çevrəli. hududlu. 1. daranğ. acığlı. acığın. əsəbi. əsbani. -daranğ sınırlı.
-daranğatmaq: daranğ qılmaq: darıtmaq.
-bildiklərin sınırlı, bilməzlərin sınırsız.

-bəlli bir konuda, sınırlı sürəli yapılan öğrətim: devrə. dövrə. kurs.
sinirli

quvara. -sinirli (quvara) yemək: yeyişli. yeyişsi. yeyimli. ləzzətli.

sınırlıq

sınar. sınırda qoyulan iz, əngəl, nərsə.

sinirmək

sormaq. içmək. içivalmaq. -bu parça tər (su) sormaz. -su soran parça.

sınırsamaq

yenilmək.

sınırsız

-bildiklərin sınırlı, bilməzlərin sınırsız.

sınırta

-sınırda qoyulan iz, əngəl, nərsə: sınar. sınırlıq.
-sınırda yerləşən yer: uc yer.
sınırda yerləşən şəhər: uc balığ. uc qala.
-sınırda yerləşən cəngəl: uc meşə.
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1. sinislik. güvənlik. toxdayın. toxdanlıq. asayiş. rahatlıq. 1. sinislik. sakitlik.
aramiş. 1. rahat. 1. sakit. aram.

sinisinin

-özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ:sarğuc. >
sərpuş. hər örtük.

sınısırmaq

sartınmaq. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək.
səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək,

yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

sinisliq

sinislik. sinis. 1. sakitlik. aramiş. 1. güvənlik. toxdayın. toxdanlıq. asayiş.

rahatlıq.
sınış

1. sınaş. təktüş. təktük. çəktüş. çəktük. bazrəslik. müfəttişlik. 1. sınavış. dəniş.
əktiş. təcrübi. 1. sınğış. (sındaş) təhlif. həmpeyman. yarğaş. mö'təlif. müttəfiq.
1. siniş lətafət. məlahət. 1. sınğış. sinğiş. siniş. savağ. sovağ. iş arasında qılınan
aralıq. çatığ. tənəffüs. istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun
almaq. - çatığ vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq. 1. sınıb. səkət.

səkit. səkirt. səkrək. ( < səkmək: axsamaq) iflas. məfluct. 1. siniş. arxa. yarqa.
keyfiyyət. (# sanış: kəmmiyyət) . 1. siniş. {yorma. yoruş. yorum. yoğur. 1. fəlsəfə.
1. hikmət. 1. təbir. təfsir}.

-çınış sınış {çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}: təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə
gedmə, sorub bilgi əldə edmə). təkiş soraş. təkiş sorğaş. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

siniş

1. sınış. lətafət. məlahət. 1. sınış. arxa. yarqa. keyfiyyət. (# sanış: kəmmiyyət) 1.

sinmə. 1. sinğiş. sınğış. sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. çatığ.
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tənəffüs. istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ
vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq.

siniş

sınış. {yorma. yoruş. yorum. yoğur. 1. fəlsəfə. 1. hikmət. 1. təbir. təfsir}.

sınışı

-yarığlıq sınışı: ışın sınması. inikasi nur.

sınışınmaq

sinişinmək. sınğışınmaq. sınşınmaq. sinişinmək. sinşinmək.

sinişinmək

sınışınmaq. 1. sınğışınmaq. sınşınmaq. sinişinmək. sinşinmək.

sınışlı

1. sinişli. yaxışlı. uyquşlu. cana yatışlı. 1. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı.
sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi.

elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ.
siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli.
rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .
sinişli

sınışlı. 1. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı.

söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı.
çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli.
ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül
məzac. dilsuz. qəmxar . 1. yaxışlı. uyquşlu. cana yatışlı.
sınışmaq

sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. 1. yumşanmaq. ərinmək.

ərginmək. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. lətafət, məlahət
qazanmaq. 1. canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy
söhbətləşmək. 1. yovşanmaq. sosyallaşmaq. ictimailəşmək. 1. maaşirət,
ünsiyyət qazanmaq. 1. simpatikləşmək. cəzzablaşmaq. 1. duyarlaşmaq.
sıyızlaşmaq. siyizləşmək. 1. həssaslaşmaq. 1. ləzzət almaq. 1. sinişmək.
yaxışmaq. uyqun gəlmək. cana yatmaq. - bu sözə sizə sınışmazki. - qırmzı sənə
sınışır.

sinişmək

1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. yumşanmaq.
ərinmək. ərginmək. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. sınışmaq.
sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. lətafət, məlahət qazanmaq. 1.
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sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. canına yatmaq. qanı

istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy söhbətləşmək. 1. sınışmaq.
sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. yovşanmaq. sosyallaşmaq.

ictimailəşmək. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.
maaşirət, ünsiyyət qazanmaq. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək.
sinşinmək. simpatikləşmək. cəzzablaşmaq. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq.
sinişmək. sinşinmək. duyarlaşmaq. sıyızlaşmaq. siyizləşmək. 1. sınışmaq.
sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. həssaslaşmaq. 1. sınışmaq.
sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. ləzzət almaq. 1. sınışmaq.

yaxışmaq. uyqun gəlmək. cana yatmaq. - bu sözə sizə sınışmazki. - qırmzı sənə
sınışır. 1. sinivmək. rahatlaşmaq. 1. sinivmək. sakitləşmək. aramlaşmaq.

sınıştırılmaq

sınışdırılmaq. sinişdirilmək. sınğışdırılmaq. sınşındırılmaq. sinşindirilmək.

siniştirilmək

sinişdirilmək. sınışdırılmaq. sınğışdırılmaq. sınşındırılmaq. sinşindirilmək.

sınıştırmaq

sınışdırmaq. sınğışdırmaq. sınşındırmaq. sinişdirmək. sinşindirmək.

siniştirmək

sinişdirmək. sınışdırmaq. sınğışdırmaq. sınşındırmaq. sinşindirmək.

sinitən

sinic. sinicən. > simic simitən. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar
yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan.
quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş.
girtiş. kitriş. inad. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.

sinitiş

sınatış. dənətiş. yarıtış. yartış. yarışa, musbiqəyə qoyma.

sinitiş

sınatış. dənətiş. yarıtış. yartış. yarışa, musbiqəyə qoyma.

sınıtmaq

1. sınğılamaq. sınqalamaq. sınalamaq. sınlamaq. sınamaq. incələyib
çözələmək, gözələmək. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla. 1.
sıynıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq. bir nəyi nərsə sayağın,
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sıyağın tutmuş kimi görsətmək. 1. sınğıtmaq. sinğitmək. sinitmək.
salqınlatmaq. toxdatmaq. istirahət vermək. 1. sıymaq. üzmək. qırmaq.
yaralamaq. dağlamaq. - ürəyin sıydı. 1. sınğıtmaq. sıynıtmaq. sindirmək. təltif,
mehribanlıq edmək.
sinitmək

sinğitmək. sınğıtmaq. sınıtmaq. salqınlatmaq. toxdatmaq. istirahət vermək.

sinivləmək

sinivlətmək. 1. rahatlatmaq. 1. sakitlətmək. aramlatmaq.

sinivlətmək

sinivləmək. 1. rahatlatmaq. 1. sakitlətmək. aramlatmaq.

sinivmək

sinişmək. 1. rahatlaşmaq. 1. sakitləşmək. aramlaşmaq.

siniz

sınız. sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. dux. büküm. tüvarış. xulq.
xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. çinə. çiniğ. datu. datı.
darıt. dartı. fitrət. sirişt.

sınız

siniz. sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. dux. büküm. tüvarış. xulq.
xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. çinə. çiniğ. datu. datı.
darıt. dartı. fitrət. sirişt.

sinq

1. sing . letir. litir. litr. 1. sinğ. bulaşıq. zərf şuyi. dəst şuyi. 1. sinğ. sin. sınğ. sın.
çınğ. çinğ. çin. çıl. çil. {tınğ. dınğ. başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq

anlamı artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. - çünğ dolu göl: tambalab (ləm bə
ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi: çox bilgili adam. 1. sinğ. çinğ. {dinğ.
tinğ. 1. dik. dikə. düz. 1. rast. qaim. - dinğ dur: düz qal. 1. doğru. həqiqət. - dinğçi.
tinğçi. çinğçi. sinğçi. siniçi. həqiqətcu}.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop
doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.

sınq

sınğ. sın. sinğ. sin. çınğ. çinğ. çin. çıl. çil. {tınğ. dınğ. başına artırıldığı sözə

teyxalıq, doluluq anlamı artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. - çünğ dolu göl:
tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi: çox bilgili adam.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop
doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.

sınqa

sınğa. sına. kontrol. - sınadan keçirmək: kontrol edmək.
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sınqac

sınğac. ( < sınmaq). çanqıl. kiçik, qırıq daş. kiçik alma çeşiti.

sınqaq

sınğaq. 1. sındağ. singək. səngək. sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış

(kəbabi, birişdə) çörək, yeralma. çağıldaq. - səngək çörək. 1. sınaq. (> səngək
(fars)}. 1. dolu. 1. çanqıl.

sınqal

sınğal. sınal. sınac. sınaş. sanğal. sanal. tanal. tansa. tanşa > aşna > aşina
(fars)}. tanğa. tanığa. tanğal. oyqur. aqah.

sınqalamaq

sınğılamaq. sınalamaq. sınıtmaq. sınlamaq. sınamaq. incələyib çözələmək,

gözələmək. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla.
sınqallıq

sınğallıq. sanğallıq. sanallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. tanğalıq. tanığlıq.

tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). aqahlıq.
sınqalmaq

sınğalmaq. sınalmaq. kontrol olmaq. - sınadan keçirmək: kontrol edmək.

sınqamaq

sınğamaq. 1. sağlamaq. kontrol edmək. - işlər saxlayan yoxudu. 1. seyxəşmək.

seyrəşmək. yerləşmək.
sınqar

sınğar. 1. tək. bir. yalnız. - sınqar ayağı üsdə durdu. - sınqar qol: bir qol. 1. tək

sayılı. 1. müfrəd. 1. sınğar. sinək. eanə, fond, amortisman sandığı. 1. sınğar.
sinək. çuxur, havza. bataqlıq. 1. sınğar. sinək. çalaz. çanağ. batığ. lavabo.

(dəsşuy. zərfşuy). 1. sınğar. sinək. kəriz. 1. sınğar. singər. sanı. sanu. sanığ.
qiyas. muqayisə. 1. sınğar. sınar. sinsar. sınsar. soğun. sığın. (soxun) qohum.
əqrəba. evlənmə yolu ilə doğmalıq. səbəbi qohum. nisbət. -bir törəli sinsarımda
yoxdu. 1. sınar. yeğən. yengən. yenən. qata. qohum. əqrəba.

sınqarlıq

sınğarlıq. sınarlıq. sinsarlıq. sınsarlıq. sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) qohumluq.

əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq.
sınqarmaq

sınğarmaq. singirmək. 1. quşanmaq. qurşanmaq. 1. özünü yerləşdirmək,

toxdatmaq, rahatlamaq. 1. difa' durumu tutmaq.
sınqatan

sınğatan. sanğatan. sınal. sınaşdıran. tanğayan. tanğadan. tanıtan. tanatan.

tansatan. aşnadan > aşina edən.
sınqatmaq

sınğatmaq. singətmək. sanğımaq. sanığmaq. qiyas, muqayisə edmək.
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sırqaymaq. sıntaymaq. olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq. səs səmiri

kəsilmək.
sinqçi

sinğçi. siniçi. dinğçi. tinğçi. çinğçi. həqiqətcu.

sinqə

singə. qınqa. tingə. təngə. 1. hər nəyin uzun, incə olanı. 1. incə çubuğ, mil,

milə. 1. asma. möv. 1. cəvanə. nəhal.
sinqəc

singəc. singər > sünqəc < (sindirmək: çəkmək) suyu sindirən, soran, çəkən. singər bez. -singər kağaz.

sinqəq

singək. sınğaq. sındağ. səngək. sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış

(kəbabi, birişdə) çörək, yeralma. çağıldaq. - səngək çörək.
sinqəmək

sinğəmək. sinləmək. içə işləmək.

sinqər

səngər 1. sibə. çıpa. qıpa. (toprağdan, nərsədən qurulmuş) səngər. 1. sınğar.

sanı. sanu. sanığ. qiyas. muqayisə. 1. singəc. > sünqəc < (sindirmək: çəkmək)
suyu sindirən, soran, çəkən. -singər bez. -singər kağaz.
sinqətmək

singətmək. sınğatmaq. sanğımaq. sanığmaq. qiyas, muqayisə edmək.

sinqi

singi. sin daşı. qəbir daşı.

sınqı

sınğı. 1. çınğı. öc. kin. - sınğısın çıxarmaq: öcün almaq. 1. sındı. bucaq. burcaq.

açı. quşə. zaviyə. döngə.
sinqıc

sinğıc. sınğır. singir. 1. çuxur, oyumlu qab. 1. sini. 1. məjmeyi. 1. güldan altlığı.

1. qutu. 1. nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer. nərsə üçün
özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı.
sinqic

sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. sınaş. sınağ. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.

toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma.
yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış.
saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq.
yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.
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sınğıc. sınıc. sinğic. sinic. sınaş. sınağ. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.

toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma.
yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış.
saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq.
yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

sınqıq

sınğıq. 1. sığın. sehin. qab. 1. sıxnıq. soxlu. sıxlı. sağılı. suqvar. suqdar. dərdli.

sınqıqay

sınan. qırılqan. qırılan.

sınqıl

1. cınqıl. balaca bacı. - qeyin sınqıl: bala baldız. - əçə sınqıl: yekə kiçik bacı. 1.
sınğıl. içə doğru bükük, əğri. - sınğıl sınğıl yerimək: belin büküb yerimək. 1.
sinqıl. rəmz. gizli simgə, siqnal, sinyal, imək, işarə, haçar. 1. sınğıl. səmimi. 1.
sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ.

yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl.
sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
sinqil

singil. bacanaq.

sinqıl

sınqıl. rəmz. gizli simgə, siqnal, sinyal, imək, işarə, haçar.

sınqılamaq

1. sınğılamaq. sınqalamaq. sınalamaq. sınıtmaq. sınlamaq. sınamaq. incələyib
çözələmək, gözələmək. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla. 1.
sınqılmaq. sınğmaq. sınmaq. qırılmaq. 1. sınğılamaq. sığınğırlamaq.
sığqırlamaq. səngər, təpə, yığın, kümə, koma oluşdurmaq.

sınqıllıq

sınğıllıq. sınıllıq. tərlik. (> dəmlik) tutşılıq. tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət.

sınqılmaq

sınğılmaq. 1. sınğırmaq. hıncqırmaq. için çəkmək. 1. sınınmaq. sininmək.

həmdərdlik, həmdillik edmək. 1. sınqılamaq. sınğmaq. sınmaq. qırılmaq. 1.
sınğılmaq. sınılmaq. sinilmək. sinğinmək. sımılmaq. qısılıb gizlənmək, əkilmək.
- yağış savuşunca, daş dibinə sınıl.
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sınğımaq. 1. sınımaq. sinğmək. sinmək. çəkmək. cəzb edmək. özünə, içinə

çəkmək. 1. sınımaq. sinğmək. sinmək. əzbərləmək. 1. sınımaq. sinğmək.
sinmək. tutmaq. qapmaq. - qara boya hər çeşit ışığı sınar: qapar. 1. sınımaq.
sinğmək. sinmək. bürünmək. qərq olmaq. - dağlar alaqan ışığa sınğmışdı. 1.
sınmaq. sınımaq. 1. qırılmaq. 1. yenilmək. məğlub olmaq. 1. singimək.
səngimək. yingimək. yengimək. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək.
sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək.

sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək.
sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün
sinər. - yağış sinmək bilmir.
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma
sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı
para, quma sınan suya tay gedir.

sinqimək

singimək. səngimək. sınğımaq. yingimək. yengimək. səknimək. səynimək.
seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək.

yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq.
savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.
sinqin

singin. 1. sıxılqan. 1. cana sinən, yatan. yatqın. 1. sinin. sakın. səkin. yavaş.

ağır. aram.
-singin, niyəran olmayın: sanışmayın. qağışmayın. narahat olmayın.

sinqin

singin. sınğın. quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən. sısqa. kovlaq. kovlaş.

korlaq. korlaş. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl.
sinqin

singin. sınğın. sitrik. sıtrığ. sığtırığ. salrığ. tumruş. (turşru. əxmu) .

sınqın

sınğın. 1. saçın. səlpik. sölpük. soluğ. saçğın. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş.

pərişan. julidə 1. saçıq. dağınıq. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. 1. singin.
quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən. sısqa. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş.
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uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl. 1. singin. sitrik. sıtrığ.
sığtırığ. salrığ. tumruş. (turşru. əxmu) .
sinqinc

singinc. sıxınc. sıxıntı. sakınc. azğınc. narahat edici. rahatsız, məhzur edici.

döğəşli. zəhmətli. əziyyətli. əsbabi zəhmət.
sinqinliq

singinlik. sakınca. sakıntı. narahatlıq. niyərançılıq. niyəranlıq.

sınqınmaq

sınğınmaq. 1. sınınmaq. sinğinmək. sininmək. salqınmaq. toxdanmaq. istirahət

edmək. - çox yorqunsuz, bir az salqının. 1. sığınmaq. (sın. sin: iç) yarsınmaq.
yarsanmaq. yarıdım (yardım) istəmək, diləmək. 1. saçılmaq. dağılmaq.
ayqanmaq. ayanmaq. uyqanmaq. uyanmaq. pərişan olmaq.
sinqinmək

sinğinmək. 1. sininmək. sınğınmaq. sınınmaq. salqınmaq. toxdanmaq. istirahət

edmək. - çox yorqunsuz, bir az salqının. 1. sinilmək. sınılmaq. sınğılmaq.
sımılmaq. qısılıb gizlənmək, əkilmək. - yağış savuşunca, daş dibinə sınıl.

sınqır

sınğır. 1. mərcan. 1. dəğərli daş. 1. çındır. damar. əsəb. 1. səngər. sığınğır.

sığqır. təpə. yığın. kümə. koma. 1. sınır. sinğir. əsəb. ə'sab. əsəb dizgəsi,
hörçünü, bağdağı, sistimi. 1. sınır. sinğir. pey. 1. sinğıc. singir. çuxur, oyumlu
qab. 1. sinğıc. singir. sini. 1. sinğıc. singir. məjmeyi. 1. sinğıc. singir. güldan
altlığı. 1. sinğıc. singir. qutu. 1. sinğıc. singir. nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna
uyğun, biçili qab, yer. nərsə üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı. 1. sın.
1. dağ burnunda, qaşında olan uçurum. 1. diş. dəndənə. 1. > sənğir <> səngər.
qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer. sovqa. sufqa. 1. diz.
sinqir

sinğir. 1. sınğır. sınır. əsəb. ə'sab. əsəb dizgəsi, hörçünü, bağdağı, sistimi. 1.
sınğır. sınır. pey. 1. sınğır. sinğıc. çuxur, oyumlu qab. 1. sınğır. sinğıc. sini. 1.
sınğır. sinğıc. məjmeyi. 1. sınğır. sinğıc. güldan altlığı. 1. sınğır. sinğıc. qutu. 1.
sınğır. sinğıc. nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer. nərsə

üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı. 1. sinir. qoşluq. qoşğur. ruhi
durum.
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sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan.
sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən.

çəkici. cəzb edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin
(fars)}. ağır, güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1.

toster.
sınqıraş

sınğıraş. sındıraş. sinğirəş. soğraş. soraş. somruş. içəri alma. - qum suyu
soğruşar.

sinqirəmək

sinğirəmək. singirmək. dözəmək. qəbul edmək. - heç çətinliyə singirəmir. - hər
nə gəldi başıma singirdim.

sinqirən

sinğirən. sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinirən. sindirən. (sındırıvcan.
sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən.

çəkici. cəzb edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin
(fars)}. ağır, güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1.

toster.
sinqirəş

sinğirəş. sınğıraş. sındıraş. soğraş. soraş. somruş. içəri alma. - qum suyu
soğruşar.

sınqırıb

-yenci yeyib sınğırıb: yemək yeyib həzm edib. (yenci: yeməli).

sinqirləmək

singirləmək . 1. yerə yatırmaq, basmaq. - boynundan tutub singirlədi. 1.
singitmək. muzahim olmaq. 1. dibinə soxulub əl çəkməmək. - bir dilənçi
singirləmişdi.

sinqirlətmək

singirlətmək. sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. muzahimət vermək.

sınqırmaq

sınğırmaq. 1. sınğılmaq. hıncqırmaq. için çəkmək. 1. sakınmaq. səngər tutmaq.

1. sığırmaq. soğurmaq: sormaq. somurmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq,
çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən

dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran
üzündə yığar}.
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singirmək. 1. sinğirəmək. dözəmək. qəbul edmək. - heç çətinliyə singirəmir. - hər
nə gəldi başıma singirdim. 1. sınğarmaq. quşanmaq. qurşanmaq. 1. sınğarmaq.

özünü yerləşdirmək, toxdatmaq, rahatlamaq. 1. sınğarmaq. difa' durumu
tutmaq.
sinqirmək

singirmək. gizlənməyə yer axdarmaq.

sınqırtı

sınğırdı. sığırdı, somurdu. - qum suyu sığırdı, sınğırdı.

sınqırtmaq

sınğırtmaq. 1. sınğıtmaq. yedirtmək. - yağı dəriyə sınğıtdı. 1. sindirmək.

(sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. (?düşürmək. düşlətmək). 1.
yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq.
salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. 1. qavramaq.
özümsəmək. öğrənmək. 1. ürkütmək. qorxudaraq bir işi yapmaqdan
çəkindirmək.
sınqısın

- sınğısın çıxarmaq: öcün almaq.

sınqış

sınğış. 1. qolay alınan, tutunan (qəbul olunan), çəkilən, dartılan, öğrənən,

əzbərlənən, həzm olunan, aşınan. 1. sınış. (sındaş) təhlif. həmpeyman.
yarğaş. mö'təlif. müttəfiq. 1. gir. nifuz ed. - çalış onun içə sınğış. - dil tapmaq üçün
yağı içə sınğışdılar. - birbirinə elə sınğışıb ki ayırmaq olası değil. 1. sınış. sinğiş.

siniş. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. çatığ. tənəffüs. istirahət. - çatığ
almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək: azacığ dincəltmək.
yorqunluğun aldırmaq.

sinqiş

sinğiş. 1. siniş. sınğış. sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. çatığ.

tənəffüs. istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ
vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq. 1. sıntış. quylama törəni. təşyii'

cənazə. 1. sıntış. dincəliş. toxdanış. rahatlanış. huzur buluş.
sınqışımlı

sınğışımlı. sınışlı. sınğışlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti

qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı.
sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai.
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maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz.
mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .
sınqışınmaq

sınğışınmaq. sınışınmaq. sinişinmək. sınşınmaq. sinişinmək. sinşinmək.

sınqışlı

sınğışlı. sınğışımlı. sınışlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti

qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı.
sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai.
maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz.
mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .
sınqışmaq

sınğışmaq. 1. sınğımaq. (aşağ) düşmək. gərginlikdən düşmək. 1. sınışmaq.
sinişmək. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. 1. yumşanmaq. ərinmək. ərginmək.

mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. lətafət, məlahət qazanmaq. 1. canına
yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy söhbətləşmək. 1.
yovşanmaq. sosyallaşmaq. ictimailəşmək. 1. maaşirət, ünsiyyət qazanmaq. 1.
simpatikləşmək. cəzzablaşmaq. 1. duyarlaşmaq. sıyızlaşmaq. siyizləşmək. 1.
həssaslaşmaq. 1. ləzzət almaq.
sınqıştırılmaq

sınğışdırılmaq. sınışdırılmaq. sinişdirilmək. sınşındırılmaq. sinşindirilmək.

sınqıştırmaq

sınğışdırmaq. sınışdırmaq. sınşındırmaq. sinişdirmək. sinşindirmək.

sınqıt

sınğıt. sınğut. sığnıt. tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) .

sınqıtmaq

sınğıtmaq. 1. sınğdırmaq. sinğitmək. sinğdirmək. çəkindirtmək. cəzb editmək.

yedirtmək. özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq. 1. sınğırtmaq. yedirtmək. yağı dəriyə sınğıtdı. 1. sınıtmaq. sinğitmək. sinitmək. salqınlatmaq. toxdatmaq.

istirahət vermək. 1. sınıtmək. sıynıtmaq. sindirmək. təltif, mehribanlıq edmək.
1. batırtmaq. daldırmaq. 1. salındırmaq. 1. gömütmək. 1. basıtmaq. çökütmək.
boğutmaq. qərq edmək. dərinliyinə aparmaq. 1. yerləşdirmək. doldurmaq. 1.
həgg edmək. 1. düşürmək. azaltmak. alçaltmaq. 1. qısrıtmaq. qırsıtmaq. 1.
məhv edmək. 1. örtbas etmek. 1. yatırmak (sərmaya) 1. vazgeçmek.
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sinğitmək. 1. sinğdirmək. sınğdırmaq. sınğıtmaq. çəkindirtmək. cəzb editmək.

yedirtmək. özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq. 1. sinitmək. sınğıtmaq.
sınıtmaq. salqınlatmaq. toxdatmaq. istirahət vermək. 1. sıntıtmaq. quylamaq.
1. sıntıtmaq. dincəltmək. toxdatmaq. toxnatmaq. toxlatmaq. rahatlatmaq. 1.
singirləmək. muzahim olmaq.
sinqli

sinğli. sallı. sinli. sillik . silgik. silli. silik. boy buxunlu. xoş əndamlı.

sınqmaq

sınğmaq. 1. sinğmək. batmaq. dalmaq. basınmaq. örtünmək. 1. batmaq.

dalmaq. dalınmaq. salınmaq. gömülmək. basınmaq. çökmək. oturmaq
(təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1. sinğmək. çəkinmək.
cəzb olmaq. özünə dalmaq, girmək. 1. işləmək. 1. sönmək. ölmək. 1. düşmək.
azalmak. xəfifləmək. alçalmaq. 1. kötüləşmək. fənalaşmaq. durumu pozulmaq.
unutulmaq. yalnalmaq. fəqirləşmək. 1. qırılmaq. 1. qafasına girmək. 1.
gömmək. 1. ağır ağır enmek, girmek, etgiləmək, tə'sir edmək, içine işləyib
girmək. 1. çuxurlaşmaq. 1. yavaş yavaş ölmek. qurub edmək, batmaq. 1.
dolmaq. 1. həgg olmaq. 1. risux, nifuz edmək. 1. sınqılamaq. sınqılmaq.
sınmaq. qırılmaq. 1. sallanmaq.

sinqmək

sinğmək . 1. sınğmaq. batmaq. dalmaq. basınmaq. örtünmək. 1. (içəri cummaq.
azaymaq). soğulmaq. sorğılmaq. çəkilmək. dartılmaq. - sular soğuldu: toprağa
sindi. - mal davarın sütü soğuldu. - qanı soğulmuş, əti tökülmüş bir gənc. - pəs sənin
qeyrətin hara soğuldu: geddi. 1. sınğımaq. sınımaq. sinmək. çəkmək. cəzb

edmək. özünə, içinə çəkmək. 1. sınğımaq. sınımaq. sinmək. əzbərləmək. 1.
sınğımaq. sınımaq. sinmək. tutmaq. qapmaq. - qara boya hər çeşit ışığı sınar:
qapar. 1. sınğımaq. sınımaq. sinmək. bürünmək. qərq olmaq. - dağlar alaqan
ışığa sınğmışdı.
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma
sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı
para, quma sınan suya tay gedir.

sinqmək

sinğmək. sınğmaq. çəkinmək. cəzb olmaq. özünə dalmaq, girmək.
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sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. 1. üşümək. titrəmək. əsmək. (qorxmaq). 1.

inildəmək. zarıldamaq. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu.
sınqsimək

sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. zarıldamaq. inildəmək. - qolu qırıq it, sabaha
can sinsidi durdu.

sinqtəmək

sinğdəmək. tinğdəmək. kəminmək. kəmin tutmaq. enğidəmək. əğilib

gizlənmək.
sınqtıran

sınğdıran. sınğıran. sınıran. sındıran. sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan.
sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən.

çəkici. cəzb edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin
(fars)}. ağır, güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1.

toster.
sınqtırış

sınğdırış. sındırış. sinğdiriş. sindiriş. cəzb. - yarığlıq sındırışı: ışıq cəzbi.

sinqtiriş

sinğdiriş. sınğdırış. sındırış. sindiriş. cəzb. - yarığlıq sındırışı: ışıq cəzbi.

sınqtırmaq

sınğdırmaq. sınğıtmaq. sinğitmək. sinğdirmək. çəkindirtmək. cəzb editmək.

yedirtmək. özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq.
sinqtirmək

sinğdirmək. sinğitmək. sınğdırmaq. sınğıtmaq. çəkindirtmək. cəzb editmək.

yedirtmək. özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq.
sınqut

sınğut. sınğıt. sığnıt. tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) .

sınlama

sayğı. sayma. çəkləmək. yoxlama. sərmələmə. baxlama. gözləmə.

sınlamaq

sınğılamaq. sınqalamaq. sınalamaq. sınıtmaq. sınamaq. incələyib çözələmək,

gözələmək. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla.
sınlanmaq

sinlənmək. qınlanmaq. dinlənmək. tinlənmək. cimlənmək.

sinləmək

1. sinğəmək. içə işləmək. 1. sibləmək. kibləmək. çıplamaq. oxlamaq.

önəmsəmək. aldırmaq. dikləmək. dəğər vermək. 1. sinmək. ( < sezinmək.
seyinmək).

sinlənmək

sınlanmaq. qınlanmaq. dinlənmək. tinlənmək. cimlənmək.
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1. sallı. sinğli. sillik . silgik. silli. silik. boy buxunlu. xoş əndamlı. 1. sınlı. sınığ.
sinik. qanıqlı. gözü tox. salığ. salğın. salğun. qane'. - zənginlərə görə yoxsullar
sınığlı olur. 1. sınlı. sınığ. sinik. tutarlı. həcmli. 1. sınlı. sınığ. sinik. dözümlü.

səbrli.
sınlı

1. sınığ. sinik. sinli. qanıqlı. gözü tox. salığ. salğın. salğun. qane'. - zənginlərə
görə yoxsullar sınığlı olur. 1. sınığ. sinik. sinli. tutarlı. həcmli. 1. sınığ. sinik. sinli.

dözümlü. səbrli. 1. sikkəli. çapalı. sallı. silli . bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ.
sınlıq

1. sınlığ. sındığ. çətir. 1. pozqunluq. yenilmə. iflas. -sınlığa, məflucdə,
yenilməyə, məğlubiyyətə, pozqunluğa uğraşan, iflas olunan yer: sındırğı.
-sınlığ gözləmək, istəmək: sıylıq gözləmək, istəmək. yumşaqlıq gözləmək, istəmək.
söygəllik gözləmək, istəmək. uysallıq gözləmək, istəmək. mulayimət, məhəbbət,
mehribanlıq gözləmək, istəmək. sığınmaq. söygənmək. süygənmək. sıyqanmaq.
sıypanmaq. sıyğanmaq. sığqanmaq. pənah gətirmək.

sınlıqa

sınlığa. yenilməyə. pozqunluğa. -sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə,
pozqunluğa uğraşan, iflas olunan yer: sındırğı.

sinliş

siyinli. gözəl. görkəmli. boylu. əndamlı.

sınmaq

1. inmək. enmək. azalmaq. düşmək. 1. pozulmaq. 1. qırılmaq. düşmək. ölmək.
- qonşumuz heçinə sındı. - qaynağı sındı: qaynamadan düşdü. 1. düşmək. rədd

olmaq. - ikinci sınada sındı. 1. kötüləşmək. fənalaşmaq. durumu pozulmaq.
hafiflənmək. alçanmaq. qırılmaq. mahvetmək. vazgeçmek. feragat etmek. 1.
içinə hopmaq, keçmək. içmək. - suyu səp sinər yerə, sözüvü qıl sığar yerə. 1.
xaşlanmaq. həlim salmaq. 1. nərsənin gərəkli duruma gəlməsi. qəvama
gəlmək. - sınık yoğur: acımış qabarmış xəmir. - sınık yoğurdan pişirilən çörək
ürəyə düşməz. 1. sınımaq. sınğımaq. qırılmaq. 1. sınımaq. sınğımaq. yenilmək.

məğlub olmaq. 1. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək. 1.
sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşamaq. nərsənin sayağın,

sıyağın tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır. 1.
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sınqılamaq. sınqılmaq. sınğmaq. qırılmaq. 1. sinmək. yaxımaq. yapışmaq.

yatımaq. (batmaq). -bu söz könlümə yaxıdı: yatıdı, yapışdı.
- boyun sınmaq: boyun əğmək. tabe olmaq.

sınmaqtan

sınmaqdan. yenilməkdən. şikəs yeməkdən. -yenilməkdən bayağı, tovlanmaqdan
ağır nərsə yox. (bayağı: normal. təbii. məmuli). (tovlanmaqdan: aldanmaqdan).

sınmasa

-töğülən dəmir sınmasa, sindan olur. (sindan: zindan: örsan. örsən. üstün döğülən
ağır batman kündə dəmir).

sınması

-ışın sınması: yarığlıq sınışı. inikasi nur.

sınmatan

-dal qırılmadan camı sınmadan, can yerindəkən, bilək dəğərin.

sınmayanı

sınılmazı. döğülməzi. pozulmayanı. -döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı
yaratmaz. (bacarmaz: yasanmaz).

sınmaz

-keçər diyə aldanma, sınmaz diyə qatlanma.

sinmə

siniş.

sinmək

1. enili, əğimli olmaq. 1. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. çəkmək. cəzb edmək.

özünə, içinə çəkmək. 1. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. əzbərləmək. 1. sınğımaq.
sınımaq. sinğmək. tutmaq. qapmaq. - qara boya hər çeşit ışığı sınar: qapar. 1.
sınğımaq. sınımaq. sinğmək. bürünmək. qərq olmaq. - dağlar alaqan ışığa
sınğmışdı. 1. sinləmək ( < sezinmək. seyinmək) 1 < sezinmək. seyinmək. özənib

üzənərək gözətləmək, baxmaq. - o geddi, dönən değil, ardınca seyinmə. 1. (sink
(ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək.

çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək.
azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq. 1. nərsə nərsiyə
işləyib yatmaq. - gözəl qoxular evin burbucağına sinmiş. 1. kəndini göstərməmək,
saxlanmaq. 1. çöməlmək. çökəlmək. büzülmək. 1. saxlanmaq. 1. keçmək.
sızmaq. yayılmaq. (nəşt, nifuz edmək). - bu sav qalmasın yerə sindi yayıldı. 1.
dalmaq. 1. əğilib gizlənmək. - onu görən kimi tülkü kimi sindi. 1. girinmək.
sartınmaq. yaltaqlanmaq. daltaxlanmaq. yalağlıq, talağlıq edmək.
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yenginişmək. (yalağçılıq. yorğa ağızlıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük. təzəlzül). 1.
əğilib gizlənmək. - onu görən kimi sindi. 1. qısılmaq. - qurd kiriyib, sürünün içinə
sinər. 1. yayılmaq. yayqınlaşmaq. dağılmaq. pəxş olmaq. nifuz, şiyu' tapmaq.

1. dalqınmaq. içinə salmaq. içində saxlamaq, gizləmək. - bu olayları sinmişdə,
sindirənməmiş. 1. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yingimək. yengimək.
singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək.

yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq.
savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. 1. sığınmaq. nərsə nərsiyə

keçmək, girmək, yatmaq. - sığmaz topraq: su çəkməyən bərk, daş topraq. 1.
sığınmaq. nərsə nərsiyə keçmək, girmək, yatmaq. - sığmaz topraq: su çəkməyən
bərk, daş topraq. 1. sınmaq. yaxımaq. yapışmaq. yatımaq. (batmaq). -bu söz
könlümə yaxıdı: yatıdı, yapışdı.
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma
sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı
para, quma sınan suya tay gedir.

sınnanmış

sınanmış. sınalğan. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda.
əkittinmiş. təcrübə, azimayiş olunmuş.

sınrıtmaq

sındırmaq. 1. sığrıtmaq. sindirmək. həzm edmək. 1. nərsənin olduğu, tutduğu

durumun qırmaq, pozmaq. - topu sındırmaq: topun yelin açmaq, əzmək. - sapı
sındırmaq: sapı qırmaq. - qayğısın sındırmaq: sıxıntısın aparmaq. - əlin sındırmaq:
əlin kəsmək. - ayağın sındırmaq: ayağın kəsmək.

sins

1. tin. qoş. ruh. sür. ispiri. espiri. 1. canlandırıcı ilkə. 1. canlılıq. duyqu. 1. dad.
1. anlam. utuq. utçuq. uçuğ (ruh). içik. içrik. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün ruhu. uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız. 1.

ən önəmli damıt, nuxdə. can alıcı damıt, nuxdə.
sinsar

1. sınsar. sınar. sınğar. soğun. sığın. (soxun) qohum. əqrəba. evlənmə yolu ilə
doğmalıq. səbəbi qohum. nisbət. -bir törəli sinsarımda yoxdu. 1. sincər. sıncar.
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səncər. barikbin. muşikaf. 1. sincər. sıncar. səncər. dəqiq. 1. sincər. sıncar.
səncər. vasvası. 1. sinci. sincir. salman. salaman. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi.

sınsar

sinsar. sınar. sınğar. soğun. sığın. (soxun) qohum. əqrəba. evlənmə yolu ilə

doğmalıq. səbəbi qohum. nisbət. -bir törəli sinsarımda yoxdu.
sinsaramaq

sincirmək. sincirəmək. salmanmaq. salmanaşmaq. ərginləşmək. sırvallaşmaq.

sırvalaşmaq. ciddiləşmək.
sinsarlıq

sincərliq. sincərlik. sıncarlıq. səncərlik. 1. barikbinlik. muşikaflıq. 1. dəqiqlik. 1.

vasvasılıq.
sinsarlıq

sınsarlıq. sınarlıq. sınğarlıq. sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) qohumluq. əqrəbalıq.

səbəbi, nisbəti qohumluq.
sınsarlıq

sinsarlıq. sınarlıq. sınğarlıq. sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) qohumluq. əqrəbalıq.

səbəbi, nisbəti qohumluq.
sinsəmək

sincələmək. sincəmək. sincimək. sinciləmək. sıncalamaq. sıncamaq.
sıncılamaq. sıncılamaq. çitirmək. çitərmək. sincimək. sinicimək. sınıcımaq.

dəqiq olmaq. təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.
sinsi

1. içə dönük olan. (səssiz). 1. üzgün. tutuğ. 1. enik. inik. içdən, altdan işləyən.
1. enik. inik. pisik. qoşluq. qoşğur. ruhi. 1. enik. inik. ruhani. ispiritüel.
espiritüel. 1. enik. inik. gizli. saxlı. - burda sinsi heçnə yoxdur. 1. mızı. 1. simic <
sinic. içi, sürə işləyən. müzmin. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. açı, fürsət
güdən. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. fürsət tələb. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi.
sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq.

oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili
qarnında. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. sinsin. içirtin. içinə salan. 1. sintə.
sinti. sıntı. siğsi. sığsı. kinayəli davranan. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.

yavaşca. astaca. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. qaçıq, gizli, örtülü olan nərsə.
1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. sirr. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gövdəyə
oturan geyim. daramdurul. yerinə tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan. 1.
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sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. dərin saldığ, ambar. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi.
sığsı. cicikli. həsədli. 1. durmuş. sürük. sürnük. müzmin.

sinsic

sinsiti. çapşıt. çapşıtış. sansor. sansur.

sinsiq

sinsik. 1. acığlı. acığın. əsəbi. 1. sinsiyən. ağrıq. -çox aylanan yıxılar, ağrıq

könül sıxılar. (aylanan: fırlanan).
sınsıqmaq

sınsığmaq. ursunğmaq. kötəklənmək. döğülmək.

sınsıqmaq

sınsıxmaq. sıncığmaq. sincikmək. sinsikmək. səbirsizləşmək.

sınsımaq

1. sınğsimək. sinsimək. 1. üşümək. titrəmək. əsmək. (qorxmaq). 1. inildəmək.
zarıldamaq. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu. 1. sinsimək. sınğsimək.
zarıldamaq. inildəmək. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu.

sinsimək

1. sınğsimək. sınsımaq. üşümək. titrəmək. əsmək. (qorxmaq). 1. sınğsimək.
sınsımaq. inildəmək. zarıldamaq. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu. 1.

sınsımaq. sınğsimək. zarıldamaq. inildəmək. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi
durdu. 1. həssasiyyət göstərmək.
-nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək: sıypalamaq.
sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq.

sinsin

1. sini sini. sinə sinə. saxlıca. saxlanaraq. 1. simitən. sırtıq. sürbet. sırbit.
üzdən gedməyən. 1. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. içirtin. içinə salan.

sınsınan

sinsinən. salsalan. salsanan. asçanan. özütən. özün öldürən .

sinsinən

sınsınan. salsalan. salsanan. asçanan. özütən. özün öldürən .

sınsınmaq

sinsinmək. salsalmaq. salsanmaq. asçanmaq. asçalmaq. özütmək. ötüzmək.

özün öldürmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan. asçanan.
sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

sinsinmək

sınsınmaq. salsalmaq. salsanmaq. asçanmaq. asçalmaq. özütmək. ötüzmək.

özün öldürmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan. asçanan.
sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

sinsir

1. sındıq. sinbat. çin sıtqılıy, çıtqılıy. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola
verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti
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qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. sınır. sıxıcı, dişsiz edici nərsə.
1. sincir. sınğıl. sınıl. səmimi. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay.
sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl.
süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
sinsitən

sinsidən. sınçılıq. sinçilik. sınaclıq. dəqiqlik. uyanıq. tetikdə. nuktə bin. qurdaçı.

imalə. vasvası.
sinsiti

sinsic. çapşıt. çapşıtış. sansor. sansur.

sınsıtmaq

sinsitmək. qorxutmaq. - uşağı elə sinsitib kin, göz açmağada sinsir.

sinsitmək

1. çapşıtmaq. sansor, sansur edmək. 1. sımsıtmaq. incitmək. 1. sınsıtmaq.
qorxutmaq. - uşağı elə sinsitib kin, göz açmağada sinsir. 1. sırsıtmaq. sıysıtmaq.
incitmək.
- birini sinsitmək, rahatsız edmək. birinin saçına girmək. birinin qınına girmək.

sinsiyən

sinsik. ağrıq. -çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan).

sinsiz

sınsız. 1. tutarsız. həcmsiz. 1. dözümsüz. səbrsiz.

sınsız

sinsiz. 1. tutarsız. həcmsiz. 1. dözümsüz. səbrsiz.

sınşımlı

sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy

söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici.
duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli.
simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz.
qəmxar .

sinşimli

sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy

söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici.
duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli.
simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz.
qəmxar .
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sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sinişmək. sinşinmək. 1. yumşanmaq. ərinmək.

ərginmək. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. lətafət, məlahət
qazanmaq. 1. canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy
söhbətləşmək. 1. yovşanmaq. sosyallaşmaq. ictimailəşmək. 1. maaşirət,
ünsiyyət qazanmaq. 1. simpatikləşmək. cəzzablaşmaq. 1. duyarlaşmaq.
sıyızlaşmaq. siyizləşmək. 1. həssaslaşmaq. 1. ləzzət almaq.
sinşinmək

sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. 1. yumşanmaq. ərinmək.

ərginmək. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. lətafət, məlahət
qazanmaq. 1. canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy
söhbətləşmək. 1. yovşanmaq. sosyallaşmaq. ictimailəşmək. 1. maaşirət,
ünsiyyət qazanmaq. 1. simpatikləşmək. cəzzablaşmaq. 1. duyarlaşmaq.
sıyızlaşmaq. siyizləşmək. 1. həssaslaşmaq. 1. ləzzət almaq.
sınşıntırılmaq

sınşındırılmaq. sınışdırılmaq. sinişdirilmək. sınğışdırılmaq. sinşindirilmək.

sinşintirilmək

sinşindirilmək. sınışdırılmaq. sinişdirilmək. sınğışdırılmaq. sınşındırılmaq.

sınşıntırmaq

sınşındırmaq. sınışdırmaq. sınğışdırmaq. sinişdirmək. sinşindirmək.

sinşintirmək

sinşindirmək. sınışdırmaq. sınğışdırmaq. sınşındırmaq. sinişdirmək.

sınta

sında. nərsni yarma, kəsib açmaq üçün kəsici arac. cərrahlıq piçağı. neştər.
-sında manda: iri yarı.
-sında mında: xırda mırda.

sıntac

sıncar. sırtaş. sırtac. sırtax. dırnağ tutan. naxungir.

sıntaq

sındağ. 1. neçə yolun qovşağı. (meydan. çatrağ. iskuer) 1. sınğaq. singək.
səngək. sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək,

yeralma. çağıldaq. - səngək çörək.
sıntaqış

sıntağış. yarqı. dartış. danışma. araştırma. soruşdurma. sorağış (sualpiç)

dindiriş. dindirmə. danışdırma. anket. təhqiq. (bərrəsi. bazcuyi. pors o cu. istintaq.
istifsar. costar).
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sındam. sindəm. sımbat. sın. sıxqa. > sikkə. sikgə. çapa. bitim. əndam. sikkəsiz: çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli .
bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ.

sintan

sindan. zindan. 1. tomrum. kündə. 1. təpək > təvək. örs. kötük. 1. örsan. örsən.

üstün döğülən ağır batman kündə dəmir. -töğülən dəmir sınmasa, sindan olur.
(sindan: zindan: örsan. örsən. üstün döğülən ağır batman kündə dəmir).

sıntarmaq

sındarmaq. sındırmaq. sınamaq. sınatmaq. 1. qırmaq. qırıtmaq. 1. yenitmək.

məfluct vermək. məğlub edmək.
sıntaş

sındaş. sınğış. sınış. yarğaş. təhlif. həmpeyman. mö'təlif. müttəfiq.

sıntaymaq

sırqaymaq. sınqaymaq. olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq. səs səmiri

kəsilmək.
sintə

sinsi. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. 1. açı, fürsət güdən. 1. fürsət tələb. 1. gizlin,

altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü.
kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında. 1.
sinsin. içirtin. içinə salan. 1. kinayəli davranan. 1. yavaşca. astaca. 1. qaçıq,

gizli, örtülü olan nərsə. 1. sirr. 1. gövdəyə oturan geyim. daramdurul. yerinə
tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan. 1. dərin saldığ, ambar. 1. cicikli.
həsədli. 1. gəncinə.
sintəl

sindəl. aşiq. vurqun.

sintəm

sindəm. sındam. sımbat. sın. sıxqa. > sikkə. sikgə. çapa. bitim. əndam. sikkəsiz: çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan. - sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli .
bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ.

sıntı

sındı. 1. sınğı. bucaq. burcaq. açı. quşə. zaviyə. döngə. 1. yekə qeyçi. 1.

körük. hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli
qutu. 1. qətli. neçə qətlənərək yığılan nərsə. - sındı çəlik: neçə tikədən oluşub,
tikələri birbiri içinə girib, yaxud üst üsdə qətlənərək yığılan əsa. 1. sinsi. sintə. sinti.
siğsi. sığsı. açı, fürsət güdən. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. fürsət tələb. 1.
sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman altdan su
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yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz
sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında. 1. sinsin. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı.

içirtin. içinə salan. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. kinayəli davranan. 1. sinsi.
sintə. sinti. siğsi. sığsı. yavaşca. astaca. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. qaçıq,

gizli, örtülü olan nərsə. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. sirr. 1. sinsi. sintə. sinti.
siğsi. sığsı. gövdəyə oturan geyim. daramdurul. yerinə tam düşən nərsə. tam

uyqun, yapışqan. 1. sinsi. sintə. sinti. siğsi. sığsı. dərin saldığ, ambar. 1. sinsi.
sintə. sinti. siğsi. sığsı. cicikli. həsədli.
-sındı, qayçı ağzı, artığı: sındığ. sınığ. qıraza. qurazə.

-sındı qutardı: yendi bitdi. -təpgi göstərmədən yendi bitdi: sındı qutardı.
sinti

sinsi. sintə. sıntı. siğsi. sığsı. 1. açı, fürsət güdən. 1. fürsət tələb. 1. gizlin,

altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü.
kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında. 1.
sinsin. içirtin. içinə salan. 1. kinayəli davranan. 1. yavaşca. astaca. 1. qaçıq,

gizli, örtülü olan nərsə. 1. sirr. 1. gövdəyə oturan geyim. daramdurul. yerinə
tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan. 1. dərin saldığ, ambar. 1. cicikli.
həsədli.
sıntıq

sındığ. 1. kərpiç. 1. sandığ. qapağı üstündə qətlənərək qapanıb açılan qutu

çeşiti. 1. sınığ. sındı, qayçı ağzı, artığı. qıraza. qurazə. 1. sindik. dindik. alışıq.
öğrənik. öğrənmiş. - it, pişik kişiyə sındıq heyvanlar sayılır. 1. sindik. dindik. (asav,
yadırqan olmayann) uysal. müti'. 1. sinsir. sinbat. çin sıtqılıy, çıtqılıy. yarsıy.

yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin.
yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. içdən.
candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
1. sınlığ. çətir.
sintiq

sindik. sındıq. dindik. 1. alışıq. öğrənik. öğrənmiş. - it, pişik kişiyə sındıq
heyvanlar sayılır. 1. (asav, yadırqan olmayann) uysal. müti'.
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sındılac. sığdılac. sığac. sərçə. ötücü quş çeşiti. -sığac işi irməz, ortun təpmək.
(işi irməz: işi değil). (ortun : xərmən). (təpmək: döğmək). (sərçə işi değil xərmən
döğmək).

sıntın

sındın. narın dənəli yemişlər, nərsələr.

sintir

-bir çındırı ya sindir ya sındır ya at. (çındır: 1. diş kəsmə qarın açmaz tikə. 1. çətin
soru).

sıntır

sındır. üz!. acıt. qır. böl. qopat. kəs. oğ. poz. dəl. devir. çevir. aşıt.
-bir çındırı ya sindir ya sındır ya at. (çındır: 1. diş kəsmə qarın açmaz tikə. 1. çətin
soru)
-güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran: səric. sərci. sarıc. sarcı. salıc.
salıcı.

sıntıran

sındıran. sınğıran. sınıran. sınğdıran. sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan.
sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən.

çəkici. cəzb edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin
(fars)}. ağır, güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1.

toster.
-şəpə, dalqa sıyan, sındıran: şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran. şəpəkəsən.
dalqabasan. dalqakəsən. dalqaqıran. salpaqıran. yalpaqıran.

sıntıraş

sındıraş. sınğıraş. sinğirəş. soğraş. soraş. somruş. içəri alma. - qum suyu
soğruşar.

sintirəmək

sindirəmək. 1. özün tanımaq. 1. öz içinə çəkilmək.

sintirən

sindirən. sindirğci. düşündürücü. qorxudan.

sintirən

sindirən. sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sinirən. (sındırıvcan.
sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən.

çəkici. cəzb edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin
(fars)}. ağır, güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1.

toster.
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-suyu sindirən, soran, çəkən: sünqəc < singəc. singər. (sindirmək: çəkmək). singər bez. -singər kağaz.

sintirətmək

sindirətmək. 1. özün tanıtmaq. 1. öz içinə çəkdirmək.

sintiri

sindiri. 1. xod şinasi. 1. qımıldamadan durma. rakitlik. rikud. 1. sındırı. dəniz.

dərya. - eşşək ayar (deyər) başım olsa (başım sağ olsa), dənizdən su içərəm. (yekə
arzular üçün, uzun yaşam istəyən) . 1. sındırı. sındırma. sindirmə. evdə, yapılarda

artığ nərsələrin qoyulan yeri, damı. 1. sındırı. sındırma. sindirmə. ənbari.
əmbari.
sıntırı

sındırı. 1. sındırma. sindiri. sindirmə. evdə, yapılarda artığ nərsələrin qoyulan

yeri, damı. 1. sındırma. sindiri. sindirmə. ənbari. əmbari. 1. sindiri. dəniz.
dərya. - eşşək ayar (deyər) başım olsa (başım sağ olsa), dənizdən su içərəm. (yekə
arzular üçün, uzun yaşam istəyən) .

sıntırıb

-qol qanadın sındırıb qırıb, əzərək, zəcr verərək öldürmək:sıncıratmaq.

sıntırımı

həzmi. -sındırımı, həzmi qolay: yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək. yeynimək).
yüngül. yaxcı.

sintiriş

sindiriş. sınğdırış. sındırış. sinğdiriş. cəzb. - yarığlıq sındırışı: ışıq cəzbi.

sıntırış

sındırış. sınğdırış. sinğdiriş. sindiriş. cəzb. - yarığlıq sındırışı: ışıq cəzbi.

sıntırqaç

sındırqaç. 1. qaçaq yol. sovap. savap. soğaq. supap. 1. üzlətgəh. xəlvət.

sintirqci

sindirğci. sindirən. düşündürücü. qorxudan.

sıntırqı

sındırğı. sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə, pozqunluğa uğraşan,

iflas olunan yer.
sıntırma

sındırma. sındırı. sindiri. sindirmə. 1. evdə, yapılarda artığ nərsələrin qoyulan

yeri, damı. 1. ənbari. əmbari.
sıntırmaq

sındırmaq. 1. qırmaq. neçə tikəyə, qısda bölmək. 1. qırmaq. saymamaq. e'tina

edmək. - yasanı sındırmaq. 1. qırmaq. incitmək. üzmək. mə'yus edmək. - ürəyin
sındırmaq. 1. qırmaq. nərsənin birdən kəsilməsi. - ölüm qonmadan, yaşam
sınmadan, ed iygilik. 1. qırmaq. azalmaq. kəməlmək. - qızdırmanı sındıran
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nərsələr. 1. sınrıtmaq. sığrıtmaq. sindirmək. həzm edmək. 1. sınrıtmaq.

nərsənin olduğu, tutduğu durumun qırmaq, pozmaq. - topu sındırmaq: topun
yelin açmaq, əzmək. - sapı sındırmaq: sapı qırmaq. - qayğısın sındırmaq: sıxıntısın
aparmaq. - əlin sındırmaq: əlin kəsmək. - ayağın sındırmaq: ayağın kəsmək. 1.

birbirindən ayırmaq, bölmək. 1. durdurmaq. 1. sindirmək. dindirmək. yindirmək.
yendirmək. sınğırtmaq. (?düşürmək. düşlətmək). 1. yavaşıtmaq. sakindirmək.

sakitlətmək. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq.
səlvişdirmək. sərvişdirmək. 1. qavramaq. özümsəmək. öğrənmək. 1. ürkütmək.
qorxudaraq bir işi yapmaqdan çəkindirmək. 1. sındarmaq. sınamaq. sınatmaq.
qırmaq. qırıtmaq. 1. sındarmaq. sınamaq. sınatmaq. yenitmək. məfluct vermək.
məğlub edmək. 1. yenğmək. yenğirəmək. yenğyirəmək. qələbə çalmaq.
məğlub edmək.
-içinə almaq, çəkmək, sindirmək, sındırmaq: sormaq. soğmaq. əmmək. əmərək
içmək. özünə çəkmək.

sintirmə

sindirmə. sındırı. sındırma. sindiri. 1. evdə, yapılarda artığ nərsələrin qoyulan

yeri, damı. 1. ənbari. əmbari.
sintirmək

sindirmək. {(sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq.
(?düşürmək. düşlətmək)}. 1. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.

sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək.
sərvişdirmək. 1. qavramaq. özümsəmək. öğrənmək. 1. ürkütmək. qorxudaraq
bir işi yapmaqdan çəkindirmək. 1. gəlişinmək. yarğaşmaq. təlfiq, saziş edmək.
1. bənzətmək. 1. utandırmaq. üzsütmək. 1. üzsütmək. söndürmək. odun
almaq. günün almaq. islatmaq. oturtmaq. 1. qurralanmaq. özün göstərmək. 1.
müstəhlək edmək. 1. aşındırıb aradan çıxartmaq. 1. yumuşatmaq. ərcitmək.
ərçitmək. ərşitmək. könlün almaq. 1. sınğıtmaq. sınıtmək. sıynıtmaq. təltif,
mehribanlıq edmək. 1. istəmək. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək.
sağınmaq. rəğbət edmək. qanğıramaq. yanğıramaq. iştiyaq, meyl edmək. 1.
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batırmaq. bandırmaq. - çörəyi suya sindir. 1. sığrıtmaq. sındırmaq. sınrıtmaq.
həzm edmək. 1. çəkmək.
-içinə almaq, çəkmək, sindirmək, sındırmaq: sormaq. soğmaq. əmmək. əmərək
içmək. özünə çəkmək.

sıntış

singiş. 1. quylama törəni. təşyii' cənazə. 1. dincəliş. toxdanış. rahatlanış. huzur

buluş.
sıntıtan

- sındıdan çıxma: yeni biçilmiş. acar. yeni. taza.

sıntıtmaq

singitmək. 1. quylamaq. 1. dincəltmək. toxdatmaq. toxnatmaq. toxlatmaq.

rahatlatmaq.
sinvitmək

sinəvitmək. dilətmək. çilətmək. istətmək. qurdutmaq. qurqadatmaq. quratmaq.
qoğzatmaq. körsələmək. körükləmək. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d).

sinzmək

> sezmək. qanmaq. anlamaq. - belə sinziməzin birinə raslamamaşdım hələ.

sıpa

< çıpa. 1. ( < çapcıq). çıpcıq > cocuq. yavrı. uşaq. 1. çuxur. xəndəq.

sipah

sipah < subəyb > sepah (fars). qoşun kişisi.

sıpaq

sıpağ. çıpağ. sırağ. çırağ.

sıpal

çıpal. çıpıl. 1. rüsva. 1. mundar.

sıpallamaq

çıpallamaq. çıpıllamaq. 1. rüsva, abırsız edmək. 1. mundarlamaq.

sıpamaq

sıypamaq. 1. sırbamaq. sıyrılmaq. sırpınmaq. savrunmaq. nərsədən qaçıb

qurtulmaq. - bu sarqığın (muzahim) əlindən gücün billah sıpadım. 1. sıvamaq.
sıvazlamaq. oxşamaq. sevmək.
sıpancıq

sırpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq . sığaq) özəl

başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.

sipas

{sepas (fars). (sipas (fars)} < sığaş. sıyğaş. sıypaş. sıvazlama. sıyvazlama. oxşama.
oyxşama.

sıpaş

sıypaş. sıvaş. sıvazlayış. oxşaş. sevəş.
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sıpaşlamaq

sıpancıq atmaq. patinaj edmək.

sıpatlamaq

çıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. sırıtlamaq. çırmamaq. çırmalamaq. qətləyib

yana çəkmək. qaldırmaq.
sıpatmaq

sıypatmaq. sırbatmaq. sıyrıtmaq. sırpıtmaq. savrutmaq. nərsəni başında

açmaq, atmaq, savmaq. - əlindən qolay sıpadın.
sıpcamaq

sapcamaq. çapcamaq. çıpdamaq. 1. çox iti davranmaq, qılınmaq, işləmək. 1.

birdənbirə sıçramaq, atılmaq. - yerindən sapcayıb, üzərinə daşlandı: cumdu.
sıpcıtmaq

sapcatmaq. çapcıtmaq. çıpdatmaq. 1. çox iti davrandırmaq, qıldırmaq,

işlətmək. - arabasın sapcatıb getdi. 1. birdənbirə sıçratmaq, atlatmaq. - onun səsi
uşağı yuxudan sapcatdı.

sıpça

sapca. çapca. qırça. qıraraq sapı üstündə qalan kal qohun. kalah. - başını
sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq.

sıpçınmaq

çıpçınmaq. çabalamaq. - çıpçınıb əlimdən çıxdı.

sipər

çıpır. savır. (1 < çırpmaq. 1 < savmaq). 1. nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb

yaralanmasını önləyən tikə, bəd. 1. önlük.
- sipər almaq: qalxanlanmaq. gizlənmək.
- kəndinə qalxan edmək. sipər edmək.

sipəri

-ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri: küsük. küsküf. qısqıf. kölgəlik. savran.
sayvan. abajur.

sipərləmək

sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sapıllamaq. savqurmaq. savqurlamaq. qorumaq
(bəkləmək). qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. sığındırmaq.
saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.

sipəsip

kipəkip. tığız. tıxız.

sıpıq

süpük. sivri. - sıpıq sırıq: ucu iti dəğənək.

sıpıqmaq

1. sıypıqmaq. sıyvışmaq. sıvışmaq. sürvüşmək. gizlicə qaçmaq. 1. sızıqmaq.
sezmək. sezikmək. hiss, ehsas edmək. anlamaq. qanmaq. 1. sızıqmaq.
sezmək. sezikmək. qaşınmaq. təhriklənmək. vakonişə göstərmək.
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əsəbilənmək. 1. sızıqmaq. sezmək. sezikmək. sağınılmaq. xiyallanmaq, fikrə,
təsəvvürə düşmək.
sıpıncaq

sıpıncağ. sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq . sığaq)

özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.

sıpırmaq

süpürmək.

sıpısalıq

sıpısalığ. başarıqsız. becərəksiz. (salığ: qırıq).

sıpışqa

çıpışqa. çaxmaq. kibrit. birbirinə çırparaq, vuraraq çaxır, qor törədən nərsə.

sıpışqulu

- sıpışqulu ermək: aradan çıxmaq.

sıpıvqan

sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. 1. sıyaz.

siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1.
həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı.
dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı.
atifəli. 1. vakoniş göstərən.
sıpıvqanlıq

sıpıvğanlıq. sıpqırlıq. sezigirlik. sezüvğanlıq. sezivgənlik. sızığırlıq. sızğırlıq.
sızıvğanlıq.

sıpqa

çıpqa. sapqa. çapqa. dağlıq yer. qayalığ, sarp, çarp yerlər.

sıpqarmaq

sıyıpqarmaq. çıpqarmaq. başa çəkmək.

sıpqı

sıpqu. sıpqış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. 1. tav. tavış. tov.

tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sınır. əsəb. 1. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi.
dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sığış. sıyış. atifə. 1. vakoniş. 1.
sağış. sağnış. təsəvvür.
sıpqıl

səpgil. çıpqıl. xal. bənək. kəkək. çəkək (şəbnəm) .

sıpqılır

sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. 1. gizli, örtülü olmayan. gözə çarpılır.

bəllənir. ehsas olunur durumda. 1. dərəkirli. dərəkli. özənirli. umura, diqqətə
dəğər. 1. anlanılır. qanılır. (qabili e'tina). 1. gözlənilir. sanızlanır. sağnılır.
sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.
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sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. 1. sıyqırlıq. siygirlik. 1. gizli,

örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq. 1. dərəkirlilik.
dərəklilik. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik. 1. anlanılırlıq. qanılırlıq. (qabili
e'tinalıq). 1. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik. həssaslıq. həssasiyət.
vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik. 1.
gözlənilirlik. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik, olunurluq.
sıpqılmaq

sezilmək. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. 1. hiss olunmaq. anlanmaq.

qanılmaq. 1. qaşınmaq. acığlanmaq. acığınmaq. döğəntmək. döğəntmək.
təhriklənmək. vakoniş göstərmək. əsəbilənmək. 1. sanılmaq. sanızlanmaq.
xiyallanmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür
olmaq.
sıpqılmaz

sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. 1. bir sezi, ehsas oyatmayan.

dərəksiz. bəllənməz. hiss olunmaz. 1. özənə, umura, diqqətə dəğməz.
dərəksiz. 1. anlanılmaz. qanılmaz. 1. gizli. tutuğ. örtülü. 1. qaşınmaz.
acığlanmaz. acığınmaz. dövənməz. döğənməz. təhrik olunmaz. vakoniş
göstərməz. əsəbilənməz. münfəil. 1. sanızlanmaz. sağnılmaz. sağınılmaz.
xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.
sıpqın

1 < çıpqın. nərsə çırpmağ üçün çubuğ, ayqıt. 1. siyirgin. sirgin. sırqın. bezgin.
bıqqın. yartmaz. yarşımaz. narazı. - öz yaşamından sırqın biri. 1. çıpqın. sapqın.
çapqın. dəlisi. bunaq.

sıpqınlamaq

sapqınlamaq. sıpqıtmaq. çıpqınlamaq. çıpqtmaq. oğurlamaq.

sıpqınmaq

sızınmaq. sızqınmaq. sezinmək. sezginmək. 1. hiss etdirinmək. anlatınmaq.

qandırılmaq. 1. qaşındırılmaq. acığladırılmaq. acığıtınmaq. dövətinmək.
döğətinmək. təhriklətinmək. vakonişə güclətilmək. əsəbiləndirilmək. 1.
sanızdırılmaq. sağındırılmaq. xiyallandırılmaq. fikrə, təsəvvürə salınılmaq.
sıpqır

sıpıvğan. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. 1. sıyaz. siyəz.

sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1.
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həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı.
dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı.
atifəli. 1. vakoniş göstərən.
sıpqırlıq

sıpıvğanlıq. sezigirlik. sezüvğanlıq. sezivgənlik. sızığırlıq. sızğırlıq. sızıvğanlıq.

sıpqırmaq

çıpqırmaq. bir işi bir kərədə, yerli dibli eləmək.

sıpqısız

sezisiz. sezgisiz. sızısız. sızqısız. ehsassız. sağınmaz. sanağmaz. düşünməz.

nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.
sıpqış

sıpqı. sıpqu. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. 1. tav. tavış. tov.

tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sınır. əsəb. 1. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi.
dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sığış. sıyış. atifə. 1. vakoniş. 1.
sağış. sağnış. təsəvvür.
sıpqıtmaq

1. sapqınlamaq. sıpqınlamaq. çıpqınlamaq. çıpqtmaq. oğurlamaq. 1 . sızıtmaq.
sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. (bir sezini, ehsası oyatmaq) hiss

etdirmək. anlatmaq. qandırmaq. 1. sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək.
sezgitmək. qaşındırmaq. acığlatmaq. acığıtmaq. döğətmək. döğətmək.

təhriklətmək. vakonişə gücləmək. əsəbilətmək. 1. sızıtmaq. sızqıtmək.
sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sanızdırtmaq. sağnışdırmaq. xiyala, fikrə,

təsəvvürə saldırmaq.
sıpqu

sıpqı. sıpqış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. 1. tav. tavış. tov.

tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sınır. əsəb. 1. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi.
dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sığış. sıyış. atifə. 1. vakoniş. 1.
sağış. sağnış. təsəvvür.
sıplamaq

sipləmək. 1. ucu sivri nərsəni ataraq, bir yerə saplamaq. 1. zıplamaq. nərsəni

nərsiyə soxmaq.
sipləmək

sıplamaq. 1. ucu sivri nərsəni ataraq, bir yerə saplamaq. 1. zıplamaq. nərsəni

nərsiyə soxmaq.
sıplıq

-sır sıplığ: sür süplüğ. çır çıplığ. çər çöplük. çər çöp. siyir siplik. töküntü.
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1. (asılı, dartılı, yün kimi kilkə nərsəni). çözmək. boşaltmaq. hallaclamaq. yazmaq.
1. sırpmaq. səpmək. sərpmək. yaymaq. dağıtmaq. 1. sıymaq. sıqmaq. sıymaq.
sımaq. (çıpmaq. çırpmaq) .

sıprıl

sıprıl!. süprül!. sikdir!. rədd ol!.

sıpsamaq

sırpsamaq. yırpsamaq. yıpsamaq. yapsamaq. azalmaq. düşmək. - yağın çapsını
sıpsadı: yağış şiddəti düşdü.

sipsi

sivsi. səvsi. səpsi. sipsivri. sipsivir. çox, aşırı sivri, iti.

sipsimək

sivsimək. səvsimək. səpsimək. sipsivrilmək. 1. itilənmək. 1. dik daşlanmaq. onun nə gizli olan işi var ki, məni gördükdə sipsidi.

sipsivir

sipsivri. sivsi. sipsi. səvsi. səpsi. çox, aşırı sivri, iti.

sipsivri

sipsivir. sivsi. sipsi. səvsi. səpsi. çox, aşırı sivri, iti.

sipsivrilmək

sivsimək. sipsimək. səvsimək. səpsimək. 1. itilənmək. 1. dik daşlanmaq. - onun
nə gizli olan işi var ki, məni gördükdə sipsidi.

sıpta

sıpda. çıpda. incə. işgə. nazik. - çıpda boylu.

sır

1. səkə. sək. sərə. sər. əninə uzanan nərsə. 1. səkə. sək. sərə. sər. mərhələ. 1.
səkə. sək. sərə. sər. pillə. - üç səkə basac: üç pilləli nərdüvan. 1. sırığ. sərik.

bayız. bəsit. saya. baya. sadə. normal. 1. sirr. giz. nərsənin örtüyü. 1. sirr. giz.
üstü örtülü olan nərsə. 1. sirr. giz. üstü ilə içi bir olmayan nərsə. 1. sıyır. boya.
rəng. 1. nəqş o niqar. cila. 1. sıl. çır. çıl. cızğı. xətt. 1. sir. yanaşan sözün
anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır. - sır süt: sütdən
dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən yalan. 1. sür. nərsə

üzərə yaxılan öznə, boya, rəng. 1. sür. sürmə. boya. nərsə üzrə sürülən hər
çeşit sürmə. 1. saxlı. gizli. dalla. dalda. salda. sekret. 1. giz. -üzən balıq iz
qoymaz, ağzı açıq giz qoymaz. (ağzı açıq: çox danışan). (giz qoymaz: sir saxlamaz)
-sır sınağ: əməl kirdar. ə'mal o kirdar.

-sır sıplığ: sür süplüğ. çır çıplığ. çər çöplük. çər çöp. siyir siplik. töküntü.
-sır, luğab yaxmaq:sırlamaq. sıyramaq. sarlamaq.
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-sır sıplığ: sür süplüğ. çır çıplığ. çər çöplük. çər çöp. siyir siplik. töküntü.
-sır, boya, don dəğişmək: sırlanmaq.

sir

1. sır. yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın
artırır. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan:
dibdən yalan. 1. siyir. sil. silir. silik. açıq. say. arığ. pak. təmiz. pakizə. - ətəyi
silik > silgitəy.

sıra

1. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. novbət. 1. dönəm. döngü. novbət. -döngü
atlamaq: sıra keçmək. 1. seri. soğuc. sovuc. ( < savmaq). novbət. növbət. -sogic
verdiş: gələc, növbəti bərnamə. 1. görə. - istəyi sıra: istəyinə görə: diləyi sıra: diləyinə
görə: kefinə sıra: kefinə görə: nəcür, nətür, nasıl istərsə. (sıra: görə). 1. səf. - uşaqlar
düzülüb on sıra qurdular. 1. seri. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. salqa. burlaq.

birlək. dizi. nərsədən bir dövrə. (məcmuə'. rədə. rədif. səf) . 1. sap. novbət. sənində sapın gələr, göz yumunda ölüm yəxələr. 1. (sır <> rıs) rısa. rədif.
-arxa sıra sürükləmək: quyruğuna taxmaq.

-ara sıra: ara tirə. yer yer. bəzən.
-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.
-degirmanlar sırayla, sıra düşər bizədə
-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.
-dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən
görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).
-ilkin qulaq sonra sıra ağızda.
- ara sıra: ara tirə. yer yer. bə’zən.

sirab

< suğab. suğar. suğarma.

sırabaş

sırıbaş. 1. sırbaş. toyxan. toyxanı. çoğan ( < çoğ, çox xan) toy yığvasın

dolandıran. tamata. tamada. 1. sırbaş. yeməkli böyük toplantıları yönədən
kimsə. 1. mübsür.
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1. kampiyoter. 1. sırma. nərsə üzərinə yapılan süs. 1. sirəc. hiz. xirəsər tərs.
səqqət. dirəc. inadçı. müsirr. sübatlı. əziml. kəc. asığ üzlü. 1. sirəc. müzmin.
kıronik. 1. seçik. duru. şəffaf. parlaq. zülal. 1. sırışı. siriş. çiriş. kiriş. çirək. siriş.
( < sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) kitiş. ( < kitmək) (sirişm (fars)}.

sürüş. neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb.
sıracçı

sıraçı. sırmac. nərsə üzərinə süs yapan kimsə.

sıraclamaq

sirişləmək. kirişləmək.

sıraçı

1. nobətçi. girvəc. girəvçi. novbətçi. - sıraçı qatılan: sıraçı ortaqçı. nobətçi
iştiraqçı. 1. sıracçı. sırmac. nərsə üzərinə süs yapan kimsə.
- sıraçı qatılan: sıraçı ortaqçı. nobətçi iştiraqçı. (sıraçı: nobətçi. girvəc. girəvçi.
novbətçi).

sıraçın

sıxaçın. (sıxıq açıq) sırburma. sığburma. çox əzik büzük. çox çin çüllü. çox əğri

büğrü.
sıraq

sırağ. 1. sağ. sıyağ. sik. siyək. ( < sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək,
sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq:
susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. çırağ. sıpağ. çıpağ.

sıraqan

sırağan. sıradan < siyirgən. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. 1. arıdan.

ardan. arçaqıl. arçıqul. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. sızan.
süzən. tanğıtan. təsfiyə edən. 1. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc.
ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan. yörgüc. müshil.
sıraqı

-sırağı gün. asrağı gün. ısırağı gün. ısrağı gün. ütərəyin. ötərəyin. ütrəyin. ötrəyin.
ötərsi. ötsəyi. üsərəyin.

sıraqıl

sırağıl. siramik. incə gilli, sırlı şirli saxsıdan yasalan nərsə.

sıraqlamaq

sıramaq. sırımaq. boyamaq. nəqşə, tərh çəkmək - genə nə sırırsın: sırıq, sıraq,
nəqşə, tərh çəkisən. -sıramadan işə keçmə.

sıralamaq

1. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq.
mürəttəb, münəzzəm edmək. 1. sırqalamaq. saplamaq.
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sıralamaq

dizmək. dizimək. düzmək. düzümək. ardamaq. dalardamaq. qatarlamaq.

sıralanan

sırğan. uzanıb gedən. riştələnə.

sıralanıb

-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək
nərsələr: sırsır. sırsıra.

sıralanmaq

düzülmək. dizilmək. ardanmaq. dalardanmaq. qatarlanmaq.

sıralanmış

-sapa sıralanmış bərbəzək: sırsır. sırsıra.
-dəğərinə görə sıralanmış, sıranmış olan: sırasır. sırsıra. silsilə. salsala.

sıralaşmaq

ardaşmaq. düzülüşmək. diziləşmək. dalardaçmaq. qatarlaşmaq.

sıralatma

sırılatmaq. sırıqlatmaq.

sıralı

qataqat. düzənli. müntəzəm.
- sıralı sırasız: sırılı sırısız: sırıqlı sırıqsız:yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.
- sıralı sırasız: sırılı sırısız. sırıqlı sırıqsız. yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.

sıralış

sıraş. 1. çəkəş. çəkləş. səf bəndlik. səf çəkiş. sətir bəndlik. 1. düzüş. tənzim.
tarazış. oxaş. oxlaş. çatğaş. çatğaşlama. suvalama. sıvalama. həmsəthləmə.
miyzanlama.

sıralmaq

sırılmaq. yapışmaq. - acından qarnı belinə sıralmış.

sıramaq

1. sırımaq. uzun uzadısı, sırayla düzmək, tikmək. - yorqan sıramaq. 1. sırımaq.
boyamaq. sıraqlamaq. nəqşə, tərh çəkmək - genə nə sırırsın: sırıq, sıraq,
nəqşə, tərh çəkisən. -sıramadan işə keçmə. 1. sırımaq. nərsiyə nəqşə salmaq.
nəqqaşlıq edmək. 1. sərimək. oxumaq. 1. sımaq. sıymaq. sıyamaq. simək.
siymək. siyəmək. istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək. - susıramaq: su istmək.
susuzlamaq. 1. sımaq. sıymaq. sıyamaq. simək. siymək. siyəmək. (sıy: siy: ehsas,
hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə
sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən. 1. sırmaq. sırımaq. iki nərsəni

birbirinə bağlamaq, örtələmək. - yorqan sırmaq: yünü iki parça arasına yayıb
tikmək. yorqan tikmək. 1. sırmaq. sırımaq. yapışdırmaq. - bu suçları kimə
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sıracağsız. 1. sırmaq. sürtmək. boyamaq. rəhləmək.
- sırıb bağlamaq: çəkib, dartıb bağlamaq.

sıramıq

sırayla.

sıranmış

-dəğərinə görə sıralanmış, sıranmış olan: sırasır. sırsıra. silsilə. salsala.

sırasınta

sırasında < sırısında. sırığında. 1. sürəsində. çağında. zamanında. yerində. 1.

yolunda. düzəsində.
sırasır

sırsıra. silsilə. salsala. 1. dəğərinə görə sıralanmış, sıranmış olan. 1. şəcərə.

xanidan. 1. ardış (kərvan) birbirin ardından uzanan duru. sap. rişdə. - dağ
sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə. 1. qatın (tikələrin birbirinə qatılmasından

oluşan nərsə. catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ. qıyınc. zəncir. (séquence).
1. sıra. seri. salqa. burlaq. birlək. dizi. nərsədən bir dövrə. (məcmuə'. rədə. rədif.
səf) .

sırasıtmaq

sığallamaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. cilalamaq.
parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq.

sırasıyla

< sırısıyla. sırığıyla. uyğun biçimdə, şəkildə. yoluyla. usuluyca.

sırasız

sırısız. sırıqsız. 1. çəkinsiz. 1. dizəsiz. düzəsiz. düzənsiz. tərtibsiz. 1. yolsuz.

yersiz. uyqun çağında olmayan. munasibətsiz.
- sıralı sırasız: sırılı sırısız: sırıqlı sırıqsız:yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.
- sıralı sırasız: sırılı sırısız. sırıqlı sırıqsız. yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.

sıraş

1. sıralış. çəkəş. çəkləş. səf bəndlik. səf çəkiş. sətir bəndlik. 1. sıralış. düzüş.
tənzim. tarazış. oxaş. oxlaş. çatğaş. çatğaşlama. suvalama. sıvalama.
həmsəthləmə. miyzanlama. 1. sıralış. 1. imtidad. 1. yönəş. yönləş. məsir.

sırat

sırıt. 1. sıyırma. sırıvatma. arıtlama. təmizləmə. pirayiş. 1. ağacların artığ, yeni

çıxmış sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı. 1. sıy. sünnət. - sıy toyu:
sünnət toyu.

sırata

sırada. quyruqda. novbədə.
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sıradan. sırağan < siyirgən. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. 1. arıdan.

ardan. arçaqıl. arçıqul. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. sızan.
süzən. tanğıtan. təsfiyə edən. 1. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc.
ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan. yörgüc. müshil.
-değiliz kimlər kimi sıradan, sağuş olsun türk yaratmış yaradan. (sağuş: şükr.
həmd).

sıratan

sıradan. sürək.

sıratmaq

sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq. 1. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək.
süvütmək. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq. 1. boşaltmaq. - cibində nəyin
var sırıt.

sırav

sığav. sıyav. 1. bol. fıravan. fərax. 1. bərxurdar. 1. arxa. yarqa. keyfiyyət.

(sanav: kəmmiyyət) .
sıravlıq

sığavlıq. sıyavlıq. 1. bolluq. fıravanlıq. fəraxlıq. 1. arxallıq. yarqallıq.

keyfiyyətlilik.
sıray

çıray. siriy. sirəy. siliy. siləy. açıq. aşgar. anlaşıqlı. dürt. sərih. (qabili dənk,

fəhm). - siliy gəp: açıq söz.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi
olmayan.

sıraya

-sıraya girmək: quyruq olmaq.
-quyruğa, sıraya, səfə girmək: quyruqalmaq. quyruqlanmaq.
-quyruğa, sıraya, səfə, xəddə girmək: quyruqlamaq.

sırayla

sıramıq.
-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən,
dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
-uzun uzadısı, sırayla düzmək, tikmək: sıramaq. sırımaq. - yorqan sıramaq.

-degirmanlar sırayla, sıra düşər bizədə.
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-sırayla savrılan, verilən qonaqlıq: soğdıc ( < savmaq).
-sorquları sorayla, öncəliklər sırayla. (sorquları sorayla: sorquları, sualları yanıtla,
cavabla). (öncəlik: bəğəni. tərcih). (öncəlik: bəğəni. tərcih).

sıraylatı

-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.

sırba

1. səlbə. salba. salva. 1. səlbə. salba. salva.

sırbamaq

1. sürbəmək. nərsəni incətib uzatmaq. 1. sıypamaq. sıpamaq. sıyrılmaq.
sırpınmaq. savrunmaq. nərsədən qaçıb qurtulmaq. - bu sarqığın (muzahim)
əlindən gücün billah sıpadım.

sırbaş

sırıbaş. sırabaş. 1. toyxan. toyxanı. çoğan ( < çoğ, çox xan) toy yığvasın

dolandıran. tamata. tamada. 1. yeməkli böyük toplantıları yönədən kimsə.
sırbatmaq

sıypatmaq. sıpatmaq. sıyrıtmaq. sırpıtmaq. savrutmaq. nərsəni başında

açmaq, atmaq, savmaq. - əlindən qolay sıpadın.
sırbəzək

sığbəzək. tığbəzək. çox bərbəzəkli.

sırbit

sürbet. 1. sinsin. simitən. sırtıq. üzdən gedməyən. 1. sırtıq. üzlü. cıvık. sıvıq.

qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq.
qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş,
yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış.
sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç.
qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl
çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır. 1.
siləvsin. süləysin. sürəysin. sürtük. sırtıq. sivirik. utanmaz. şərmsiz. 1. sırtıq.
sürtük. arsız. üzsüz. (üzlü) acgöz. 1. sıvışqan. sırtıq. sürtük. üzlü.
sırbitinmək

sürbetinmək. sıyıtmaq. sırıtmaq. sıytılmaq. sırtılmaq. sırtıqlanmaq. sırtarmaq.

dişlərin ağartmaq. sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq.
sırbitləşmək

sürbetləşmək. sırıtmaq. sırtıqlığ edmək. israr edmək.
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sırbitlik. sürbetlik. sıymıclıq. sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq.

sırtığlıq. simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.
sırboyaq

sığboyağ. sığbodağ. 1. tünd boya, rəng. 1. çevrəyə görə gözə çarpan dək

dəğişik, marağlı olan nərsə. orijinal.
sırburma

sığburma. sıraçın. sıxaçın. (sıxıq açıq) çox əzik büzük. çox çin çüllü. çox əğri

büğrü.
sırbutaq

sırbudağ. sırşax. sıx səğə. sırsıx. sıxsıx. sığsox. (sox: səğə). çox qol budağlı.

sırcamaq

sırcaşmaq. sürcəmək. sürcəşmək. züyüldəmək. züyüldəşmək. yer bə yer

olmaq.
sırcanmaq

sırıcanmaq. qırlağanmaq. qırlanmaq. tutucunmaq. çomaq. tutğanmaq.
tuşğanmaq. tuğsanmaq. mütəəssib olmaq. təəssüb göstərmək.

sırcaşmaq

sırcamaq. sürcəmək. sürcəşmək. züyüldəmək. züyüldəşmək. yer bə yer

olmaq.
sırcıq

sırdrıc. sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (> sundurma.
sündürmə). qıyıq. ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit.

sircimək

sırsınmaq. sürsətinmək. əlində olanı itirmək. müflis olmaq.

sırcın

sırımcın. qızbaz.

sırcınmaq

sırımcınmaq. qızbazlıq edmək.

sırç

( < saç. saçı) sırıç. iri tikiş. kök tikişi. atlı qarışqa tikişi.

sırça

sürçə. 1. sırıcqa. şişə. şüşə . -könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə
geri qayıtmaz. 1. iti. tünd.

sırçalqaş

sıxçalqaş. sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx). sıx dəğiş töküş.

sırçı

1. aynaçı. aynasaz. güzgüçü. 1. şir, boya yaxıcı. luğabçı. luğabkar.

sırçıq

sırçığ. 1. lobyə səğəsi kimi çox üzük, incə, düz səğə, çubuğ. 1. sıçığ. pənir

qurdu kimilər, çox incə qurd.
sırçıqım

sırçıxım. sıxçıxım. çıxımlı. gedərli. 1. xərcli. 1. məsrəfli.
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siyrə. uzun. uzanan. - siyrə yapmaq: sirə yapmaq: nərsəni sürürb çoxmaqdan
(çoxatmaqdan), ona alışmaq. bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin görməyinə
sürəli gedmək.

sirəc

sırac. 1. hiz. xirəsər tərs. səqqət. dirəc. inadçı. müsirr. sübatlı. əziml. kəc. asığ

üzlü. 1. müzmin. kıronik.
sirəqə

sirəgə. sirgə. sərgə. sərəgə. satul. masa. miz.

sirət

sürət. qovuşan nərsələrdə incə ağızın, ucun, gen yana keçdiyi yer, birləşmə

yeri.
sirəy

siriy. siliy. siləy. 1. nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi,

məzmunu. - sözüvün siləyi nə. 1. sıray. çıray. açıq. aşgar. anlaşıqlı. dürt. sərih.
(qabili dənk, fəhm). - siliy gəp: açıq söz.
sırf

salt. təkin. bilxassə.

sırı

sırıq. sapığ. quyruq. düzü. dizi. səğir. silsilə. zəncir.

siri

siyri. sıyı. sivi. sıvı. qayqan.

sırıb

sırıq. uzun, incə, əsnək çubuğ.
- söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.
- sırıb bağlamaq: çəkib, dartıb bağlamaq
- söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.
-silib sırıb: silib sıyıb. silib süpürüb. süprüv siyirib. - oğrular evi silib sırıb. gedmişlər.

sırıbaş

sırabaş. 1. mübsür. 1. sırbaş. toyxan. toyxanı. çoğan ( < çoğ, çox xan) toy

yığvasın dolandıran. tamata. tamada. 1. sırbaş. yeməkli böyük toplantıları
yönədən kimsə.
sırıblamaq

sırımaq. sırıqlamaq. çubuğlamaq. sobalamaq.

sırıc

1. not. qısa yazı. oylaq. andağ. yaddaşd. 1. səviyyə. hiza'. 1. quyruq. səf. çörək quyruğu. - ev quyruğu. 1. sıroc. sıruc. sığuc. çox uca, hündür. 1. sıroc.
sıruc. sığuc. göydələn. asiman xiraş. 1. sırvac. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc.
süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. sapadan. safadan.

safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. sırvac. sızıc.
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sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc.

itidən. 1. sırvac. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac.
sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. sürlüc. təşviqnamə. 1. sırvac. sızıc. sıvşıc. sıvac.
suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. müşəvviq.

mühəyyic. 1. sırvac. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac.
sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. silcə. mala. 1. yırıc. didəc. qırıc. çırıc. vəhşi.

sırıcanmaq

sırcanmaq. qırlağanmaq. qırlanmaq. tutucunmaq. çomaq. tutğanmaq.
tuşğanmaq. tuğsanmaq. mütəəssib olmaq. təəssüb göstərmək.

sırıcı

sərcən. səricən. səriyən. 1. yavaçı. yalançı. dələduz. 1. mətələkçi. 1. ikiüzlü.

munafiq.
sırıcqa

sırça. şüşə.

sırıç

1. sığıç. (sığ, sıx + iç) ağır, dərin iç, anlam, möhtəva, məfhum. 1. sırç ( < saç.
saçı) iri tikiş. kök tikişi. atlı qarışqa tikişi.

sırıçlı

sığıçlı. ağır, dərin içli, anlamlı, möhtəvalı, məfhumlu.

sırıq

sırığ. 1. ( < sürük. sürmək. süzmək) isqi. 1. sırığ. sıyrığ. yamağ. bəxyə. 1. sırı.

sapığ. quyruq. düzü. dizi. səğir. silsilə. zəncir. 1. sırıb. uzun, incə, əsnək
çubuğ. 1. sırıt. satun. situn. sutun. 1. sıy. sıyıq. çox arıq, uzun boylu. 1. sıy.
sıyıq. yonulmuş, incə, uzun, düz olan nərsə. 1. sır. sərik. bayız. bəsit. saya.

baya. sadə. normal. 1. sürük. siləyin. süləyin. arığ. 1. sırıt. durub. duruq. dikək.
(dirək) qota. qolun. situn. 1. yazır. hazır. yasır. sazır. 1. sürük. sürüğ. -o çox
ucadı, sürüksüz əl çatmaz.
-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.
- sıpıq sırıq: ucu iti dəğənək. (sıpıq: süpük. sivri).

-bir yandan bir yana uzadılan sırıq: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). atqı. çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək.

siriq

sirik. sırıt. sapa düzülmüş dənələr.

siriqçi

sirikçi. sürəkçi. kürəkçi.
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sırığında. sırısında. (> sırasında). 1. sürəsində. çağında. zamanında. yerində.

1. yolunda. düzəsində.
sırıqıyla

sırığıyla. sırısıyla. (> sırasıyla) uyğun biçimdə, şəkildə. yoluyla. usuluyca.

sırıqla

sırığla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla.

tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə. cıdamla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.
sırıqlamaq

sırımaq. sırıblamaq. çubuğlamaq. sobalamaq.

sırıqlaşmaq

sırığlaşmaq. sırılaşmaq. sərikləşmək. bayızlaşmaq. bəsitləşmək. sadələşmək.

bayalaşmaq. sayalaşmaq. normallaşmaq.
sırıqlatmaq

sıralatma. sırılatmaq.

sırıqlı

sırığlı. sıyrığlı. yamağlı. bəxyəli.
- sırıqlı sırıqsız:sırılı sırısız: sıralı sırasız: yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.
- sırıqlı sırıqsız: sıralı sırasız. sırılı sırısız. yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.

sırıqlıq

sırığlıq. sırılıq. səriklik. bayızlıq. bəsitlik. bayalıq. sayalıq. sadəlik. normallıq.

sırıqmaq

siyrilmək. sıyrılmaq. cana tıxnamaq. cana doymaq. könlünü vurmaq. könlünə
dəğmək. çalqınmaq. məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq.
tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq.
doyqunmaq. qoyuqmaq. -o bu işdən artıq tıxmış.

sırıqsız

1. sırığsız. sığırsız. sıydırığsız. sığrıtsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız.
salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz.
cıdamsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz. 1. sırısız. sırasız. çəkinsiz.
1. sırısız. sırasız. dizəsiz. düzəsiz. düzənsiz. tərtibsiz. 1. sırısız. sırasız. yolsuz.
yersiz. uyqun çağında olmayan. munasibətsiz.
- sırıqlı sırıqsız: sıralı sırasız. sırılı sırısız. yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.
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- sırıqlı sırıqsız:sırılı sırısız: sıralı sırasız: yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.

sırıqsızlıq

sırığsızlıq. sığırsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq.

salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq.
(qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq.
təhəmmülsüzlük.
sırıqtan

sırığdan. sırtın. (> sıradan) sərikdən. bayızdan. bayağı, mə'muli, bəsit, baya,

saya, sadə, normal olan.
sırıl

-sırıl sıxlam: sıxsı. cimcilağ.

sırılan

-birbirinə sırılan, tikilən iki nərsə arasına qoyulan yün, parça, nərsə: sırmıq. sırlıq.
içlik.

sırılaşmaq

sırığlaşmaq. sərikləşmək. bayızlaşmaq. bəsitləşmək. sadələşmək.
bayalaşmaq. sayalaşmaq. normallaşmaq.

sırılatmaq

1. sıralatma. sırıqlatmaq. 1. sırıtmaq. sürülətmək. zürülətmək. axıtmaq.

sırılı

- sırılı sırısız: sıralı sırasız. sırıqlı sırıqsız. yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.
- sırılı sırısız: sıralı sırasız: sırıqlı sırıqsız:yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.
-sırmalı, sırılı geyim, parça:sallama.

sırılıq

sırığlıq. səriklik. bayızlıq. bəsitlik. bayalıq. sayalıq. sadəlik. normallıq.

sırılış

sırğalış. sürülüş. zürülüş. qayılış .

sırılmaq

1. sıvılmaq. suvulmaq. bulaşmaq. - əlim yağ sırıldı. 1. şirələnmək. (loab). - qapı
pəncərə sırlandı. 1. satılmaq. 1. sıralmaq. yapışmaq. - acından qarnı belinə
sıralmış. 1. sürülmək. zürülmək. qayılışmaq. qaymaq. 1. qurtulmaq.

boşanmaq. 1. tökülmək. - içim sırıldı. - ürəyim sırıldı.
sırılsıqlam

-sırılsıxlam olmaq: sulbanmaq. cimcilağlaşmaq.

sırılsıqlam

sırılsıxlam. sımsılaq. cimcilağ. sırsıcıq. - yağmurdan sırsıcığ olduq.
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sırma. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. yalağ. çalağ. 1. göndən, parçadan,

bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə, (dəval). 1. cılız. arığ.
yalğar. (> lağər (fars)}. 1. cılız, arığ uca boy. ucubınıq. 1. sırım!: (sırıma!) xətdə!.
səfə!. 1. çıpıq. qələmə. 1. sıram. xətt. rədif. rədə. -yalağ yalağ: çalağ çalağ:
sırma sırma. sırım sırım. sıyım sıyım. sıyrım sıyrım. sirmə. sirmə sirmə. sıram sıram.
rədif rədif. rədə rədə.

sırım

sıyrım. şırım. dar, uzun olan nərsə. -hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça
qatlı olan qalın nərsələri, sırım sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq,
tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.
-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.

sırıma

1. sırma. sırğım tikiş. {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş,
tikinmiş, işlənmiş) nərsə}. 1. sırıma! . sırım!. xətdə!. səfə!.

sırımaq

1. nərsəni nərsiyə sarımaq. tikmək. bükmək. 1. sırıblamaq. sırıqlamaq.
çubuğlamaq. sobalamaq. 1. hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı
olan qalın nərsələri, sırım sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək.
sırınan nərsənin incə qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur. 1. sığımaq. tıxımaq.
tikmək. 1. sırıvalmaq. dərisin sıyırmaq, siyrimək, açmaq. soymaq. 1. sıvımaq.

suvumaq. bulamaq. - it sırıdı: tıxladı, sıçdı. - keçə sırımaq. - yorqan sırımaq. 1.
sərimək. döşəmək. nərsəni nərsiyə çırpmaq, vurmaq. - şallağa sırıdı. 1. sıvışıq,
sızışıq nərsə ilə bulamaq, bələmək, pisətmək, batırmaq. - uşağ özün sırıyıb. yağ əlimi sırıdı. 1. sərimək. sarımaq. burmaq. bükmək. toğlamaq. tovlamaq.

dəngitmək (> tənidən (fars)}. {# səritmək: salmaq. açmaq). 1. sıramaq. uzun
uzadısı, sırayla düzmək, tikmək. - yorqan sıramaq. 1. sıramaq. boyamaq.
sıraqlamaq. nəqşə, tərh çəkmək - genə nə sırırsın: sırıq, sıraq, nəqşə, tərh
çəkisən. -sıramadan işə keçmə. 1. sıramaq. nərsiyə nəqşə salmaq. nəqqaşlıq
edmək. 1. sırıtmaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq. çitələmək. kitələmək.
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aralıqsız, incə tikişlə tikmək. kökləmək. 1. sırıtmaq. sırınlamaq. sızırmaq.
sızırlamaq. aralıqlı, iri tikişlə tikmək. kökləmək. 1. sırmaq. sıramaq. iki nərsəni

birbirinə bağlamaq, örtələmək. - yorqan sırmaq: yünü iki parça arasına yayıb
tikmək. yorqan tikmək. 1. sırmaq. sıramaq. yapışdırmaq. - bu suçları kimə
sıracağsız. 1. soxmaq. suxmaq. ilişdirmək. -bu kişini kim sənə soxmuş.
- sırıb bağlamaq: çəkib, dartıb bağlamaq.

sırımcın

sırcın. qızbaz.

sırımcınmaq

sırcınmaq. qızbazlıq edmək.

sirimək

1. sikmək. 1. siyrimək. sürəmək. kürəmək. - sirilmiş qar yığını, yolun orta qolun
qapatmışdı.

sırın

1. sıyın. sızın. uzun. - sırın tarla: uzun tarla. 1. sürən. soxun. sıxı. qızlac. qıslac.
qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt.
qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük.
qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac.
qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar.
çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı.
tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

sırınan

-sırınan nərsənin incə qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur: sırımaq. hər nəyi
yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım sırım, rədif rədif hər
yanın iğnəsaplamaq, tikmək.

sırıncaq

sırıncağ. 1. sürəyən. sür sürə. tələsik. sərən. 1. sürəyən. sür sürə. tez tez. ir ir.

1. sürsürə {(> sorsore (fars)}. sürüncək. sıypancaq. sıyrıncaq. süyrüncək.
sürüncək. axşaq. yaxşaq.
sırıncamaq

sığıncamaq. 1. sığıncamaq. zırıncamaq. zırıldamaq. ağlamaq. acı çəkmək. 1.
zırıncamaq. zırıldamaq. ağlamaq. acı çəkmək.

sırıncamlamaq (sarancamlamaq < ) saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq.
soğalamaq. sovalamaq. bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək.
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sırınıq

sırınığ. sırıtığ. sırtığ. sürtük. sıvışıq. sırışıq. sıvnaşıq. sırnaşıq. yılışıq.

sırınlamaq

sırıtmaq. sırımaq. sızırmaq. sızırlamaq. aralıqlı, iri tikişlə tikmək. kökləmək.

sırınsımaq

1. sıyrınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq. (əsnək olaraq) güclənmək. dayqanmaq.
qayımlanmaq. bərkinmək. 1. sıyrınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq. alışınmaq.
alışqanmaq. 1. siğinsimək. sirinsimək. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək
olmayan) artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək. üzə salıb

dayanmaq. sırtılmaq.
sirinsimək

siğinsimək. sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək olmayan)

artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək. üzə salıb dayanmaq.
sırtılmaq.
sırırlı

sıyırlı. sevinərli. sürürlü. süyürlü. söyürlü. sevirli. səvirli. sevintirərli . (şadibəxş.
ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

sırısınta

sırısında. sırığında. (> sırasında). 1. sürəsində. çağında. zamanında. yerində.

1. yolunda. düzəsində.
sırısıyla

sırığıyla. (> sırasıyla) uyğun biçimdə, şəkildə. yoluyla. usuluyca.

sırısız

sırıqsız. sırasız. 1. çəkinsiz. 1. dizəsiz. düzəsiz. düzənsiz. tərtibsiz. 1. yolsuz.

yersiz. uyqun çağında olmayan. munasibətsiz.
- sırılı sırısız: sıralı sırasız. sırıqlı sırıqsız. yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.
- sırılı sırısız: sıralı sırasız: sırıqlı sırıqsız:yerli yersiz. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.

siriş

( < sırıtmaq). sırışı. siriş. çiriş. kiriş. sırac. çirək. (sıraclamaq: sirişləmək.
kirişləmək) kitiş. ( < kitmək) (sirişm (fars)}. sürüş. neçə nərsəni birbirinə qatma,

tikmə üçün yılım, çəsb.
sırış

1. səriş. döşəmə. nərsəni nərsiyə çırpma. 1. sürüş. satış. davranış. yöntəm.
işləm. iş yolu. təriqə. rəviyyə. ruval. şivə. 1. sırğaş. sürüş. zürüş. qayış. qayma.
sırğalış. (sırılış. sürülüş. zürülüş. qayılış) 1. siriş. çiriş. kiriş. sırac. çirək. siriş. ( <
sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) kitiş. ( < kitmək) (sirişm (fars)}.
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sürüş. neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb. 1. sürüş. {sür. 1.
təsvir. rəsm. iməj. imeyc. 1. tür. tip. nov. 1. bet. üz. surət. 1. gözəllik. 1. işarət. tanıtım.
1. sərim. tanıtış. tanıt. dənit. dəniş. şərh. tərif. təşrih. tovsif. vəsf. 1. xiyal. təxəyyül. 1.
lovhə. 1. model. rəviş. 1. şivə. -kəsəldən qaçmaanın ən onğat, uyqun, qolay
sırışlarından (sərişdələrindən) arınçılıqdır (təmizçilikdir). 1. mətn. 1. nusxə. 1. təfsir}.

1. sırğış. salqıt. yolqut. yürgüt. uslub. yol. biçəm. rəviş. şivə. tərz. -kəsəldən
qorunmağın ən qolay sırğışı arassaçılığdır.

sırışıq

1. sarışıq. sıvışıq. yapışqan. bulaşıcı. bələşici. 1. sarışıq. sıvışıq. yapışqan.

rahatsız edən. 1. sıvışıq. sıvnaşıq. sırnaşıq. sırınığ. sırıtığ. sırtığ. sürtük.
yılışıq.
sirişləmək

sıraclamaq. kirişləmək.

sirişm

(sirişm (fars)}. kitiş. ( < kitmək) sürüş. sırışı. siriş. çiriş. kiriş. sırac. çirək. siriş. ( <
sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə

üçün yılım, çəsb.
sırışmaq

1. qol boyun olmaq. birbirinə suvaşmaq. 1. sırğaşmaq. sürüşmək. zürüşmək.
qayışmaq. qaymaq. 1. sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sıvığmaq. sürüşmək. gizlicə
qaçmaq, aradan çıxmaq.

sırışsız

-açıqlamasız, sırışsız sürüşsüz, şərhsiz bəyansız: sözsüz.

sirişt

-sivişt, sirişt, sıvışt olmaq: sıvaşmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq. əl
çəkməmək. yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur.

sırıştırmaq

sırvatmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq.
suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni
silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə

yollamaq, qoymaq, girdirmək.
sırıt

1. cızığ. xətt. sətr. sətir. - on sırıtlı dəfdər. - bir sırıtlığ kağaz: bir xətlik kağaz. 1.
sirik. sapa düzülmüş dənələr. 1. sırıq. satun. situn. sutun. 1. sırat. sıyırma.
sırıvatma. arıtlama. təmizləmə. pirayiş. 1. sırat. ağacların artığ, yeni çıxmış
sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı. 1. sırat. sıy. sünnət. - sıy toyu: sünnət
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toyu. 1. sırt. qab. qabıq. örtük. cild. 1. sırt. iv. oluq. yarıq. 1. sırt. göt. arxa. 1.
sırt. rispansır. risponsur. 1. sırt. yamac. 1. sıyırt. sıyrıt. sıyırma. sıyırtma.

zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti. 1. sıyırt. sıyrıt.
sıyrıq. sıyma. sıma. simə. səmə. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis. 1. sırıq.

durub. duruq. dikək. (dirək) qota. qolun. situn. 1. tizək. tizik. tirək. tirik. rişdə.
rədə. -bir tirik inci. -bu tizək işlərə qarışma. -bir tirik: bir sırıt, rədə. 1. sirit. verdiş.
vərdiş. vərziş. burun. xuy. məzac. keçit. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. tempir.
tinət. zati sifət.
-sırıt atmaq: sırt, dal çevirmək. saymamaq.
-sığıt sırıt: sirət surət.

sirit

sırıt. verdiş. vərdiş. vərziş. burun. xuy. məzac. keçit. sinc. saya. sayağ. sıya.

sıyağ. tempir. tinət. zati sifət.
sırıtı

- it sırıdı: tıxladı, sıçdı. (sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq). - keçə sırımaq.
(sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq). - yorqan sırımaq. (sırımaq: sıvımaq.
suvumaq. bulamaq).

sırıtıq

sırıtığ. sırınığ. sırtığ. sürtük. sıvışıq. sırışıq. sıvnaşıq. sırnaşıq. yılışıq.

sırıtış

sırıtma. dişlərin ağartma. təbəssüm.

sırıtlamaq

1. sığıtdamaq. sığdırmaq. nərsəni birinə soxmaq, ilişdirmək. - bu ona dibiniəcan
sırıtmış. 1. sıpatlamaq. çıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. çırmamaq.

çırmalamaq. qətləyib yana çəkmək. qaldırmaq.
sırıtlanmaq

salınmaq. saldınmaq. sartınmaq. sırtınmaq. istəmiyərək alınmaq, yüklənmək.
təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki.

sırıtma

1. səritmə. döşətmə. nərsəni nərsiyə çırpıtma. 1. sırıtış. dişlərin ağartma.
təbəssüm. 1. sürütmə. sürmə. - sırıtma qapı: sürmə qapı.

sırıtmaq

1. qablamaq. 1. dayaqlamaq. arxasına durmaq. arxalamaq. dəsdəkləmək.
saport edmək. 1. onaylamaq. güclətmək. doyrutmaq. doyurutmaq.

təqviyətləmək. - sınıq duvarı sırıtlamaq gərək. 1. yanlamaq. dərəfdarlıq edmək.
1. qoğalamaq. izləmək. 1. üstlənmək. öhdədar olmaq. 1. nərsənin altına altlıq
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qoymaq. 1. şabit, isbat edmək. 1. kəfil olmaq. 1. sürbetləşmək. sırbitləşmək.
sırtıqlığ edmək. israr edmək. 1. geri çəkmək, dartmaq. - gündən günə sırıtan
ölkələr. 1. güdüb böyütmək, yügürtmək, yetişdirmək. 1. atın şaha qalxması, iki

dal ayağ üsdə durması. şahlanmaq. 1. birbiri üsdə qoyub tikmək, qaldırmaq. 1.
tanımaq. tanaymaq. olan nərsəni onaylamaq, təsdiqləmək, tə'yidləmək. 1.
dalın tutub incələyib araştırmaq. irdələmək. 1. həvalə edmək. göndərmək. 1.
nərsənin dalısın yazmaq. 1. astarlamaq. 1. qayırmaq. uyarlamaq. düzəltmək.
1. nərsənin arxasən, dalısın tutmaq. 1. nərsə üzrə danşığa, bəhsə girişmək. 1.
dalına, kürəyinə minmək. - yükü azdırsa, bunuda sırıtla. 1. qaba, qabığa, örtüyə,
cildə bürümək, qoymaq. - pitik sırıtlamaq. 1. quyruq qoymaq, uzatmaq. - ona hər
nə desən qurtar, sırıtacaq. 1. sırımaq. sırınlamaq. sızırmaq. sızırlamaq. aralıqlı, iri

tikişlə tikmək. kökləmək. 1. sırımaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq. çitələmək.
kitələmək. aralıqsız, incə tikişlə tikmək. kökləmək. 1. sıyrıtmaq. nərsənin iç
üzün açıb tökmək. 1. ilişdirmək. bətləmək. 1. sırtarmaq. qarşı gəlmək. qafa
gəlmək. - indiki uşaqlara söz deyəndə sırtarırlar. 1. sırtarmaq. savaşa
qurşanmaq, dirsəlmək. 1. sırtarmaq. soycatmaq. dışa vurmaq. görünmək. - onu
ələk qəlbir eləyib için sırtardıla, sıyrıtdılar. 1. sırşıtmaq. neçə nərsəni birbirinə

qatmaq, tikmək. dalutmaq. dalıtmaq. məxlut edmək. 1. sıxıtmaq. tikmək.
tikəmək. kitdəmək. çitəmək. bəddəmək. 1. sürütmək. zürütmək. qayrıtmaq.
qayıtmaq. qayratmaq. qaylatmaq. 1. qurtatmaq. qurtarmaq. 1. sırılatmaq.
sürülətmək. zürülətmək. axıtmaq. 1. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək.
səkirmək. yapışdırmaq. döğmək. çırpmaq. - dəğərli bir dəğənək sardım biləsinə.
1. sıratmaq. sızıtmaq. sızdırmaq. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək.
süvütmək. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq. 1. sıratmaq. sızıtmaq.
sızdırmaq. boşaltmaq. - cibində nəyin var sırıt. 1. sıyıtmaq. sıytılmaq. sırtılmaq.
sırtıqlanmaq. sırtarmaq. dişlərin ağartmaq. sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq.

sürbetinmək. sırbitinmək. 1. sıyıtmaq. gözə çarpmaq. yamaq olmaq.
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tutmamazlığı, yaraşmazlığı, uyqunsuzluğu açıqca görünmək. - burda sıyıtan bir
nə görülmədi. - bu boya üzərində sarı sırıtır. 1. sıyıtmaq. daşlanmaq. disginmək.

səkinmək. şaşırtmaq. təəcüblənmək. - onu orda gördüyümə çox sıyıtdım.
sırıtmaq

sırmaq. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək.
süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. 1. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq. 1. süzmək. sızmaq. safaltmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq.
təsfiyə edmək. 1. palayiş edmək. 1. boşaltmaq. -qaçırdıb yorqunluğdan
damarların süzürtdü. 1. bir gizlin nərsəni açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin
belə sızırtmadan. 1. silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf

edmək. -sondaki sızırtdı.
sırıttan

sırıtdan. sırtdan. sırdan. sırtın. sırtqı. 1. üzdən. öcür ki görünür. duruğun.

durğurun. zahirən. 1. uzağdan. qırağdan. yançağdan. 1. qeybi. ğeybi. ğiyabi.
ğiyabən. - mən onu sırtın tanıram. - sırtın oxuş: qiyabi təhsil. 1. zimnən. zimnində.
dərzimn.
sırıvalmaq

sırımaq. dərisin sıyırmaq, siyrimək, açmaq. soymaq.

sırıvatma

sıyırma. sırat. sırıt. arıtlama. təmizləmə. pirayiş.

sırıvatmaq

sırqamaq. sırğamaq. sıyırmaq. 1. yamamaq. bəxyələmək. 1. sırğatmaq. neçə

tikəni birbirinə qovuşdurmaq.
siriy

sirəy. siliy. siləy. 1. nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi,

məzmunu. - sözüvün siləyi nə. 1. sıray. çıray. açıq. aşgar. anlaşıqlı. dürt. sərih.
(qabili dənk, fəhm). - siliy gəp: açıq söz.
sırıyıb

-neçə tikəni, bölümü birbirinə sırıyıb, qatıb birikitmək: sırqıtmaq. sıyrıtmaq.
sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək).

sırqa

1. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən
aslağ, yerə tikilən çırağlar, ışıqlar. çiraği rahnəmayi. 1. küp. salbıc. sarbıc.
güşvara. - küp salmaq. (salmaq: qoymaq. taxmaq). 1. sıdırqa. sıyırqa. sıyam.
sınam. sıman. tapın. sadiq. sadə. silik. düz. bərbəzəksiz. süssüz. 1. sıyırqaç.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sıyırqa. siyirgəc. siyirgə. sirgə. kürək. 1. sıyırqaç. sıyırqa. siyirgəc. siyirgə.
sirgə. sürgü. sırpı. silgi. rəndə. 1. sıvqa. süfdə. savda. savat ( < savmaq).

güşvara.
-qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü: sırqalıq. asqalıq.

sırqab

{(sırxab (fars) surxab (fars)} < . sırnax. sıvax. sırvax ənlik. qadınlar yanağlarına
sürtən ət rəngində (ət toprağısı) özlü toz, pudr.

sırqac

sırğac. nəqqaş.

sırqaç

sırqaş. sürqaç. 1. isqaç. 1. yağ, nərsə sürməkdə işlənən köggə, bez, arac.

sırqaq

sırğaq. 1. sıyğaq. sərgək. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. duyqar. həssas. 1.
sıyğaq. sərgək. zirək. ayğaq. ayın. aylın. usqar. huşyar. 1. sıyğaq. sərgək.

quşqaq. səyrək, yüngül yuxulu. 1. sıyırqaq. yuxusuzluq.
sırqaqlanmaq

sırğaqlanmaq. sıyqaqlanmaq. sıyğaqlanmaq. sərgəklənmək. 1. sıylaşmaq.

sıylanmaq. siyləşmək. siylənmək. həssaslanmaq. 1. ayğaqlanmaq. ayğanmaq.
ayınmaq. aylınmaq. zirəklənmək. huşyarlanmaq. 1. quşqulanmaq. quşqulu
olmaq. yuxusu qaçmaq.
sırqaqlıq

sırğaqlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sərgəklik. 1. həssaslıq. 1. ayğaqlıq. ayınlıq.

zirəklik. huşyarlıq. 1. quşqaqlıq. səyrək, yüngül yuxululuq.
sırqal

sırğal. 1. muzahim. 1. sarğal. sər o hal. vəzo' hal. 1. sızğal. sizgəl. yatalaq.

yarılığ. bimaristan. mərizxana. şəfaxanə.
sırqalamaq

sıralamaq. saplamaq.

sırqalıq

asqalıq. qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü.

sırqalış

sırğalış. sırğaş. sırış. sürüş. zürüş. qayış. qayma. (sırılış. sürülüş. zürülüş. qayılış)

.
sırqalmaq

sırğalmaq. sırğılmaq. sürğülmək. sıyrılmaq. süvmək. - ayağım sırğadı. - dağdan
sırğılan daşlar.

sırqalva

sığqalva. cəncanlı.
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sırğamaq. 1. sıyırmaq. sırıvatmaq. yamamaq. bəxyələmək. 1. sıyırmaq.
sırıvatmaq. sırğatmaq. neçə tikəni birbirinə qovuşdurmaq. 1. sırqamaq.
sıyırmaq. sırıvatmaq . yamamaq. bəxyələmək. 1. sırqamaq. sıyırmaq.
sırıvatmaq . sırğatmaq. neçə tikəni birbirinə qovuşdurmaq.

sırqan

sırğan. 1. sıralanan. uzanıb gedən. riştələnə. 1. sıyırğan. çoğun. çovun. tufan.

sırqanan

-bir yerdən, duvardan, geyimdən sırqanan, aslan nərsə: sağız. - sağızlı don, börk.
- sağız ışıq: luster.

sırqanmaq

sırğanmaq. sırpanmaq. sıyrılmaq. sürüb, süzüb qurtulmaq.

sırqapapaq

uzuntüklü, saçaqlı papaq.

sırqarqaşa

sığqarqaşa. sığarqaşa. 1. çox hay küylü, çalçanağ, değingən olan. 1. çox işvə

qırlı olan.
sırqaş

1. sırqaç. sürqaç. isqaç. 1. sırqaç. sürqaç. yağ, nərsə sürməkdə işlənən köggə,
bez, arac. 1. tirkəş. tirkəş. dizgəş. cərgəş. gətgəş. gətrəş (qatarlaş) səf çək. səfə,
sıraya, xəddə keç. 1. sıxqaş. gurqaş. 1. sürgüş. sürüş. əriş. ərniş. istikak. 1.
sürgüş. sürüş. (sayeş). - sırqaş tavış: sürtük səs. 1. sırğaş. sırış. sürüş. zürüş.

qayış. qayma. sırğalış. (sırılış. sürülüş. zürülüş. qayılış) .
sırqaşmaq

sırğaşmaq. sırışmaq. sürüşmək. zürüşmək. qayışmaq. qaymaq.

sırqatıq

sıxqatıq. qatığı çox olan.

sırqatmaq

sırğatmaq. sırqamaq. sırğamaq. sıyırmaq. sırıvatmaq. neçə tikəni birbirinə

qovuşdurmaq.
sırqatnav

sıxqatnav. (sır. sıx. tıx). 1. gur gedgəl. 1. ağır tıxac, tırafik. 1. şuluxpuluğ. 1.

gizli, qaranlıq, tünər işlər. 1. sıx dəğiş töküş. sırçalqaş. sıxçalqaş. 1. çox işgilli,
mübhəm.
sırqav

1. sıdırqa. sıyırqa. (şıdırqı) mudavim. sadasal. dalbadal. durmadan.
sıdırqasığa. sıtrasığa. tutaşa. tutaşı. tuşatı. (peyvəsdə). - işləri sıdırqa gözdə
tutmaq. 1. sırğav. sızğav. sizgəv. 1. sirgəv. sırqov. iğrəngən. hər nədən siyrilən,

sıyrılan, iğrənən. 1. sıyırqa. sıdırqa. tək rəng. boydaş. sadə. yazı oyasız.
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nəxşəsiz. - sırqa gəzləmə, parça. 1. sıyırqa. sıdırqa. durmadan. dalbadal. 1.
sırğav. sızğav. sizgəv. süzüq. sızıq. açıq. say. pak. təmiz. arığ. rəqiq.

sırqavıl

( < sırt) basqavul. (> pəs qaravul) ardal. artal. ardalın ( < arad dal) qoşunun dal
qolu. qoşunun dal qolundan gedən qol. əqəbdar.
(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar) .

sırqavul

(sıvortqa) sırqa. çırqa. arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ,
yerə tikilən çırağlar, ışıqlar. çiraği rahnəmayi.

sırqaymaq

sınqaymaq. sıntaymaq. olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq. səs səmiri

kəsilmək.
sirqə

1. sirgə. sirəgə. sərgə. sərəgə. satul. masa. miz. 1. sirgə. siyirgəc. siyirgə.
sıyırqaç. sıyırqa. sırqa. kürək. 1. sirgə. siyirgəc. siyirgə. sıyırqaç. sıyırqa. sırqa.

sürgü. sırpı. silgi. rəndə. 1. sirkə. cırqa. cığra. bit yumurtası.
- sirkəsi su götürməz: 1. dəğmə düşər. incikcan. 1. şuxluğ götürməz.
- sirkə kimi olan: sirkəy. sırqoy.
-sürgə dedim sirkə yox. (sürgə: yaxı. yaxşır (> çaxşır) mərhəm).
-sürgə yaxsa yarıdar, sirkə vursan acıdar. (sürgə: yaxı. yaxşır (> çaxşır) mərhəm).

sırqəqləti

-əsrük sırgəklədi: əsrik əsrədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

sırqəp

sırgəp. sərgəp. 1. sığgəp. gəpləşgən. sözləşgən. söyləşgən. çox danışan.

vərrac. 1. boşuna danışan. uyumsuz, əməlsiz söz.
sırqəpliq

sırgəplik. sərgəplik. sığgəplik.

sirqəv

sirgəv. sırqav. sırqov. iğrəngən. hər nədən siyrilən, sıyrılan, iğrənən.

sirqəy

sirkəy. sırqoy. 1. sirkə kimi olan. 1. didsil, ısırac, acımtıl, mor dad.

sırqı

1. sırğı. sirgi. sızğı. sizgi. çox incə, yazıq (nazik) olan. - əriyib sızğıya dönmüş bir
gənc. 1. sırğı. sirgi. sızğı. sizgi. (göndən sıyrılan, kəsilən) gön sap. 1. sıyırma.
siyirmə. sıyırqı. sıyma. ( < sıyırmaq: ayırmaq). böyük oraq. 1. sıyırma. siyirmə.
sıyırqı. sıyma. ( < sıyırmaq: ayırmaq). sayavan. böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı

yer. qoruluq. - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking. 1. sıyırma. siyirmə.
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sıyırqı. sıyma. ( < sıyırmaq: ayırmaq). həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri

olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü bazar. 1. sıyırma. siyirmə. sıyırqı.
sıyma. ( < sıyırmaq: ayırmaq). dam qırağlarında düzülən herə, hörə.

sirqi

sirgi. sırğı. sızğı. sizgi. 1. çox incə, yazıq (nazik) olan. - əriyib sızğıya dönmüş bir
gənc. 1. (göndən sıyrılan, kəsilən) gön sap.

sırqıc

sırğıc. 1. ısırqan. sökür. yırtıcı. azqın. azığ. vəhşi. 1. nəqqaşi. 1. süzgüc.

sirqil

1. sirgil. sırqıl. durqıl. ucuq. 1. sirgil. sırqıl. dağın, ən yüksək, sivri ucu, təpəsi.
1. sirgil. sırqıl. nərsənin ən son yeri, çəki.

sırqıl

sirgil. 1. durqıl. ucuq. 1. dağın, ən yüksək, sivri ucu, təpəsi. 1. nərsənin ən son

yeri, çəki.
sırqılmaq

sırğılmaq. sırğalmaq. sürğülmək. sıyrılmaq. süvmək. - ayağım sırğadı. - dağdan
sırğılan daşlar.

sırqım

sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş)

nərsə. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. sırğım al boya: ət rəngi.

sırqımaq

sırğımaq. sızğımaq. 1. damlamaq. 1. sızmaq. süzmək. axmaq.

sirqin

1. sirgin < silgin. pislik. dışqı. 1. sirgin. siyirgi. sıyığın. sıyğın. siyrin. (> sergin
(fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. seşmə < saçma.

saçqı ( < saçmaq). saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ.
salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) fəzlə. 1. sirgin. siyirgin.
sırqın. sıpqın. bezgin. bıqqın. yartmaz. yarşımaz. narazı. - öz yaşamından sırqın
biri.

sırqın

sırğın. 1. siyirgin. sirgin. sıpqın. bezgin. bıqqın. yartmaz. yarşımaz. narazı. - öz
yaşamından sırqın biri. 1. qamış. ney. sıbızğa. sıbızğu. sıbıza. sıbız. sıbzığ.

sıbzı. 1. sızğın. ağızla çalınan ney. 1. sıvğın. sıvqa < sürgə. səğə. savağ.
sapağ. sağaq. 1. sıvğın. sıvqa < sürgə. incə, uzun olan. - sıvqa boylu. 1. sıvğın.
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sıvqa < sürgə. dal. çıpqa. qələmə. 1. sızğın. süzgün. sürgün. aralı, iri ilməkli

toxunma.
sırqınçı

sırğınçı. ney çalan. sıbızğaçı. sıbızğuçu. sıbızçı. sıbzığçı.

sırqınmaq

sırğınmaq. sıyırğınmaq. silkinmək. siyrinmək. sirginmək. tükənmək. bitmək.

qurtulmaq.
sirqinmək

sirginmək. silkinmək. siyrinmək. sıyırğınmaq. sırğınmaq. tükənmək. bitmək.

qurtulmaq.
sırqıntı

sırğıntı. 1. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti. sonbeşik. 1. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı.
siyrinti. nərsənin sonuncu bölmü, damlası. 1. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti.

sıxıntı. çökələk. çökgək. risub. 1. sızğıntı. damlantı. 1. sızğıntı. sızıntı.
süzüzütü. axıntı. 1. sızğıntı. geri, artığ qalan nərsə. (təh mandə) .
sırqırmaq

1. sıyırmaq. sirgirmək. son damcısına dək nərsəni bir yerdən götürmək,
axıtmaq, ağdarmaq. 1. sızqırmaq. ərimək.

sirqirmək

sirgirmək. sırqırmaq. sıyırmaq. son damcısına dək nərsəni bir yerdən

götürmək, axıtmaq, ağdarmaq.
sırqış

sırğış. sırış. salqıt. yolqut. yürgüt. uslub. yol. biçəm. rəviş. şivə. tərz. -kəsəldən
qorunmağın ən qolay sırğışı arassaçılığdır.

sırqıt

sarqıt. salqıt. 1. nərsədən qalan artıq. 1. tikə. parça. luqmə. cürə'.

sırqıtmaq

1. bezdirmək. 1. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). siyirmək.
sıvqarmaq. sıvqarlamaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq. nərsəni işlədib qurtarmaq. pulu sıvqarıb geddi. 1. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək).
sıvqarmaq. çıpqarmaq. süzmək. - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy suyu
sıvqarsın. 1. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). neçə tikəni,

bölümü birbirinə sırıyıb, qatıb birikitmək. 1. sızqırtmaq. əritmək.
sırqov

sırğov. 1. sirgəv. sırqav. iğrəngən. hər nədən siyrilən, sıyrılan, iğrənən. 1. arın

yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli. üslü başlı. 1. iğrəngən.
çimçavat. - sırğov yaşamaq çox güc. 1. süröv. soğul. sulu. sırlağan. sulağan.
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susov. (susul. sosul) sölər. {‘’s’’in düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. sulu. şol.
yazık. (lazık. nazik) yalaz. duru. rəqiq.
sırqoy

sirkəy. 1. sirkə kimi olan. 1. didsil, ısırac, acımtıl, mor dad.

sırquy

sırğuy. sığyuğ. sığyuxul. yatağan. yuxuçulu.

sırqül

sırgül. sığgül. 1. çox güllü. 1. bərbəzəkli.

sırqünəş

sırgünəş. sıxgüyəş. sırgüyəş . bol günlü, günəvər yer. - sırgünəş ölkə.

sırqüyəş

sırgüyəş . sırgünəş. sıxgüyəş. bol günlü, günəvər yer. - sırgünəş ölkə.

sırlab

sürləb. boş təkər (bekar) avara. işsiz gücsüz. - sırlab gəzməkdən nə çıxar.

sırlaq

sırlağ. sırlı. sirli. boyalı. rəhli. sığallı. bəzəkli. cilalı.

sırlaqan

sırlağan. sulağan. sulu. sırğov. süröv. soğul. susov. (susul. sosul) sölər. {‘’s’’in
düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. sulu. şol. yazık. (lazık. nazik) yalaz. duru. rəqiq.

sırlamaq

1. sıvamaq. boyamaq. rəhləmək. rəngləmək. 1. sıyramaq. sarlamaq. örtmək. 1.
sıyramaq. sarlamaq. bəzəmək. təzyin edmək. 1. sıyramaq. sarlamaq. sır, luğab

yaxmaq. 1. səprəmək. səprətmək. səpmək. sarmaq. çapdığlamaq.
yapdığlamaq. təchiz edmək. hazırlamaq. 1. süzəltmək. yazımaq. yazılamaq.
yazırmaq. yazırlamaq. yasımaq. yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq. sazılamaq.
sazıramaq. sazırlamaq. hazırlamaq. düzəltmək.
sırlanar

sır, boya, don dəğişər. -dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər
bizədə, tələsmə sən görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).

sırlanmaq

1. sirlənmək. boyanmaq. rəhlənmək. sığallanmaq. bəzənmək. cilalanmaq. 1.
sır, boya, don dəğişmək.

sırları

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

sırlatmaq

cırlatmaq. oğurlamaq.

sirlənmək

sırlanmaq. boyanmaq. rəhlənmək. sığallanmaq. bəzənmək. cilalanmaq.
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1. örtüklü nərsə. 1. üstü örtülü, gizli nərsəsi olan. 1. sirrli. gizli. 1. üstü ilə içi bir
olmayan nərsə. 1. sirli. sırlağ. boyalı. rəhli. sığallı. bəzəkli. cilalı.
-incə gilli, sırlı şirli saxsıdan yasalan nərsə:sırağıl. siramik.

sirli

sırlı. sırlağ. boyalı. rəhli. sığallı. bəzəkli. cilalı.
-gizli, sirli, məhrəmanə olmayan. sayqal. açıq. sıyğal. sığallı. cilalı.

sırlıq

sırmıq. içlik. birbirinə sırılan, tikilən iki nərsə arasına qoyulan yün, parça,

nərsə.
sırma

1. sırıma. sırğım tikiş. {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş,
tikinmiş, işlənmiş) nərsə}. 1. geyimdən asılan, geyimə sapılan im, nişan. yaraq.

paqon. 1. sırac. nərsə üzərinə yapılan süs.
sırma

sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. yalağ. çalağ. 1. göndən, parçadan,

bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə, (dəval). 1. cılız. arığ.
yalğar. (> lağər (fars)}. 1. cılız, arığ uca boy. ucubınıq. 1. çıpıq. qələmə. 1.
sıram. xətt. rədif. rədə. -yalağ yalağ: çalağ çalağ: sırma sırma. sırım sırım. sıyım
sıyım. sıyrım sıyrım. sirmə. sirmə sirmə. sıram sıram. rədif rədif. rədə rədə. -sırım!:
(sırıma!) xətdə!. səfə!.

-nərsəni kiçik daşlarla, sırma, oya ilə sarğayıb bəzəmək: törtələmək. dövdələmək.
sırmac

1. sıracçı. sıraçı. nərsə üzərinə süs yapan kimsə. 1. sıymac. sirməc. qıyığçı.
haşiyəduz. 1. sıymac. sirməc. sarrac.

sırmaq

1. sarmal. kiçik, incə hörgü. 1. sırımaq. sıramaq. iki nərsəni birbirinə bağlamaq,
örtələmək. - yorqan sırmaq: yünü iki parça arasına yayıb tikmək. yorqan tikmək. 1.
sırımaq. sıramaq. yapışdırmaq. - bu suçları kimə sıracağsız. 1. sıyırmaq. sirmək.

siyirmək. çəkib çıxartmaq, ayırmaq. - yaşam dadın ağzımda sırdı. - nə tez
dosdundan sırdın. - onun tutağı, durağı yoxdu, sarılmadan sırıb gedər. 1. sıyırmaq.
sürmək. dibindən düşürmək. bitməyə sürüb gedmək. - inancım sırdı. 1. sıymaq.
sımaq. qırmaq. kəsmək. qırmaq. - saçların gah qoyverir, gah sırır. - böylə
yalanlarla könül sıyrılar. - saqqaldan sırıb (ayırıb), bığa qoymaq. - buğ saqqalın
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sırmış (ırmış) 1. sıramaq. sürtmək. boyamaq. rəhləmək.
- sırıb bağlamaq: çəkib, dartıb bağlamaq.

sırmaq

sırıtmaq. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək.
süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. 1. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq. 1. süzmək. sızmaq. safaltmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq.
təsfiyə edmək. 1. palayiş edmək. 1. boşaltmaq. -qaçırdıb yorqunluğdan
damarların süzürtdü. 1. bir gizlin nərsəni açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin
belə sızırtmadan. 1. silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf

edmək. -sondaki sızırtdı.
sırmalamaq

1. sırmamaq. (nərsəni nərsədən ayırmaq). süzürmək. safaltmaq. - yağı tortasından
sırmadıq. 1. sırmamaq. (nərsəni nərsədən ayırmaq). tutmaq. - balıq sırmadıq:
balıq tutmaq. 1. sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq. siymələmək. sirmələmək.
siğmələmək. siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq.

yuxarı qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

sırmalı

-sırmalı, sırılı geyim, parça:sallama.

sırmalmaq

1. sızralmaq. cırmalmaq. zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq.
süvşünmək. sıvşınmaq. (züvşünmək) süzüb gedmək, qaçmaq, yox olmaq. 1.
sızralmaq. cırmalmaq. oğurlanmaq. 1. sürməlmək. yoğşalmaq. sürtülüb

aşınaraq süzəlmək, safalmaq.
sırmamaq

sırmalamaq. (nərsəni nərsədən ayırmaq). 1. süzürmək. safaltmaq. - yağı
tortasından sırmadıq. 1. tutmaq. - balıq sırmadıq: balıq tutmaq.

sırman

sıyman. 1. uzun. 1. ilan.
-arın yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli: sırğov. üslü başlı.

sırmatiqən

sırmatikən. dəvətikəni.

sırmatmaq

nərsəni bir yerdən siyirmək, ayırmaq. - sudan balığ sırmatıb satdı. - yeməyin, ətin
suyun sırmat.
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sirmə. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. yalağ. çalağ. 1. göndən,

parçadan, bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə, (dəval). 1.
cılız. arığ. yalğar. (> lağər (fars)}. 1. cılız, arığ uca boy. ucubınıq. 1. çıpıq.
qələmə. 1. sıram. xətt. rədif. rədə. -yalağ yalağ: çalağ çalağ: sırma sırma. sırım
sırım. sıyım sıyım. sıyrım sıyrım. sirmə. sirmə sirmə. sıram sıram. rədif rədif. rədə
rədə. -sırım!: (sırıma!) xətdə!. səfə!.

sirməc

sıymac. sırmac. 1. qıyığçı. haşiyəduz. 1. sarrac.

sirmək

1. qıssaltmaq. - bunun ucun bir barmaq sir. 1. siyirmək. sırmaq. sıyırmaq. çəkib
çıxartmaq, ayırmaq. - yaşam dadın ağzımda sırdı. - nə tez dosdundan sırdın. onun tutağı, durağı yoxdu, sarılmadan sırıb gedər. 1. siyirmək. silmək. silirmək.

saylamaq. paklamaq. təmizləmək.
sirmələmək

sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək. siğmələmək.
siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq. yuxarı

qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

sırmıq

1. çırmıq. çımrıq. sınır. kiriş. kas teli. 1. sırlıq. içlik. birbirinə sırılan, tikilən iki
nərsə arasına qoyulan yün, parça, nərsə.

sırnaq

1. sırnax. sıvax. sırvax. ənlik. -qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət
toprağısı) özlü toz, pudr. (> sırxab (fars) surxab (fars)}. 1. sırnax. sıvax. sırvax.

sel suyu. toprağlı, bulanıq daşqın su. 1. sırnax. sıvax. sırvax. ət toprağı. özlü,
yapışqan, yağlı topraq. 1. sırnax. sıvax. sırvax. qınaqsız. qıynaqsız. çəngəlsiz.
1. sırnax. sıvax. sırvax. əngəlsiz. səddsiz. maniə'siz. 1. sırnax. sıvax. sırvax.
süvgən. züvgən. zırvan. sıvanağ. dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin

işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış durumu. - sırnax təkər yol tutmaz. - bu
çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax olmuş, artığ
sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir. 1. sırnax. sıvax. sırvax.
sıvanağ. sələsov. sərəsov. yapır. yapın. yasır. hamar. düz yer. - bir sırvax yer
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tap oturalım. 1. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. sıy >

sıv > sığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ.
sırnaş

sırnaşıq. sürnaş. soxulqan. qırışqan. qıyağac. qızağac. qazıl. qatıl. gərcik.
gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti.
girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan.
kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı. sürnaşıq. taxılan.
taxılqan. fizul.

sırnaşıq

1. sürnaşıq. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq.
sürbet. sırbit. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə
girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır. 1. sarsataş. salsataş. sırsataş. başbəlası. əlayağa dolaşan.
- buda bizə sarsataş oldu. 1. sıvaşıq. sıva. cıva. cıvık. sıvık. 1. sıvışıq. sırışıq.

sıvnaşıq. sırınığ. sırıtığ. sırtığ. sürtük. yılışıq.
sırnaşıq

sırnaş. sürnaş. soxulqan. qırışqan. qıyağac. qızağac. qazıl. qatıl. gərcik.
gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti.
girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan.
kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı. sürnaşıq. taxılan.
taxılqan. fizul.

sırnaşıqmaq

sırnaşmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq.
qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. qılp taxmaq. qıpçıtmaq.
çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə qarışmaq, girmək. girintilik,
girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.

sırnaşmaq

sırnaşıqmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək. gərcikləmək. gircikləmək.
qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. qılp
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taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə qarışmaq,
girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.
sirnəşibsin

-sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya. (sirnəşibsin: dadanıbsın).

sirnəşmək

sirnişmək. sivnişmək. sivnəşmək. şivnişmək. şivnəşmək. siviriləşmək. itilmək.

dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.
sırnıq

sırnığ. 1. sürnək. sünək. əsnək. uzanan. (şirəli). -özlü buğdanın yoğuru sünək
olur. 1. sürnək. sünək. əsnək. yayıs. fənərli. fənərliyi olan. -bur sünək dirək
gərəkir. 1. sürnək. sünək. əsnək. sıyaz. siyəz. həssas. 1. sürnək. sünək. əsnək.

mütəhərrik. cünban. 1. sürnək. sünək. əsnək. sevik. sivik. çevik. qıvraq. 1.
sürnək. sünək. əsnək. uymlu. mulayim. 1. sürnük. sürsük. sürün. kökləşmiş.

ötük. ütük. daltuc. dartuc. arxaq. kronik.
sirniş

sivniş. ucu iti, sivir olan.

sirnişmək

sirnəşmək. sivnişmək. sivnəşmək. şivnişmək. şivnəşmək. siviriləşmək. itilmək.

dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.
sıroc

sırıc. sıruc. sığuc. 1. çox uca, hündür. 1. göydələn. asiman xiraş.

sırpaqta

sıxpaxta. pambıqla kip doldurulmuş, basılmış nərsə, yastıq.

sırpancıq

1. sıpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq . sığaq) özəl
başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj. 1. sirpəncik. sürpəncik. 1.
süvgən. (liz. ləğzəndə). 1. tərs, səqqət, dirəc, inadçı. müsirr olmayan. sübatsız.
əzimsiz. yumşaq üzlü. 1. keçici. müzmin, kıronik olmayan.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.

sırpanmaq

1. sırğanmaq. sıyrılmaq. sürüb, süzüb qurtulmaq. 1. sürüşüb çıxmaq. 1.
sırpınmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. bir yerdən

bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək. yerindən oynamaq.
sirpənciq

sirpəncik. sırpancıq. sürpəncik. 1. süvgən. (liz. ləğzəndə). 1. tərs, səqqət, dirəc,

inadçı. müsirr olmayan. sübatsız. əzimsiz. yumşaq üzlü. 1. keçici. müzmin,
kıronik olmayan.
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sürpünmək. sırpınmaq. sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. bir yerdən

bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək. yerindən oynamaq.
sırpı

1. sıyırpı. siyrpi. sıypı. süypü. sürpü. süpü. süpürmə işi. 1. sürgü. silgi.
sıyırqaç. sıyırqa. sırqa. siyirgəc. siyirgə. sirgə. rəndə. 1. sürtək. rəndə.

sırpıcı

sıyırcı. siyirgi. sıypıc. süypüc. sürpüc. süpüc. süpürgə.

sırpıncaq

sırpıncağ. sırpancıq. sıpancıq. sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq . sığaq)

özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.

sırpınmaq

1. sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. bir
yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək. yerindən
oynamaq. 1. sıypamaq. sıpamaq. sırbamaq. sıyrılmaq. savrunmaq. nərsədən
qaçıb qurtulmaq. - bu sarqığın (muzahim) əlindən gücün billah sıpadım.

sırpıntı

sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. siyrinti.
sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

sırpıt

sıypıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti.

sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.
sırpıtmaq

sıypatmaq. sıpatmaq. sırbatmaq. sıyrıtmaq. savrutmaq. nərsəni başında
açmaq, atmaq, savmaq. - əlindən qolay sıpadın.

sırpmaq

sıpmaq. səpmək. sərpmək. yaymaq. dağıtmaq.

sırpsamaq

sıpsamaq. yırpsamaq. yıpsamaq. yapsamaq. azalmaq. düşmək. - yağın çapsını
sıpsadı: yağış şiddəti düşdü.

sırr

1. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. 1. tapız. rəmz. gizli qalan nərsə. -bu işin
tapızı. -bu tapızın qılığın tapızın.

sirr

1. sır. giz. nərsənin örtüyü. 1. sır. giz. üstü örtülü olan nərsə. 1. sır. giz. üstü ilə
içi bir olmayan nərsə. 1. saxlı. gizli. dalla. dalda. salda. sekret. 1. sinsi. sintə.

sinti. sıntı. siğsi. sığsı.
-sirr saxlayan: sağdaş. sağdıc. qormaş.
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sirr

tapız. rəmz. gizli qalan nərsə. -bu işin tapızı. -bu tapızın qılığın tapızın.

sirrin

-içindəkin, gizin, sirrin qapmaq: ürəyin almaq. (birinin saqqızın oğurlamaq.
usmaqlamaq).

-sirrin açmaq : yaşın yasmaq.
sirrli

sırlı. gizli.

sırsataş

sarsataş. salsataş. sırnaşıq. başbəlası. əlayağa dolaşan. - buda bizə sarsataş
oldu.

sırsıcıq

sırılsıxlam. sımsılaq. cimcilağ. - yağmurdan sırsıcığ olduq.

sırsıq

1. sığsıq. sertifika. bir nərsə üzərində olan gərəkli bilgilərin yazıldığı kağaz. 1.
sırsıx. sıxsıx. sığsox. (sox: səğə). sırşax. sırbudağ. sıx səğə. çox qol budağlı. 1.
sırsıx. sıxsıx. sığsox. (sox: səğə). şarşaqqatarlı. 1. sıyrıq. sarsıq. satsıq.

bıqrıdıcı. azarlayıb azdıran. - sarsıq söz: qaba. saba söz.
sırsım

sırsüm. sırtım. sırsiyim. üzgöz. qaşqabaq. sir sifət. - sırsürümün sallma belə. bu geyimlə qaraçı sırsiyim tapbısan.

sırsıma

sürsümə. sıvışqan. yapışqan.

sırsınmaq

1. sürsətinmək. sircimək. əlində olanı itirmək. müflis olmaq. 1. sirsinmək.
peşman olmaq.

sirsinmək

sırsınmaq. peşman olmaq.

sırsır

sırsıra. 1. bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan

ışıq, bərbəzək nərsələr. 1. sapa sıralanmış bərbəzək.
sırsıra

1. sırasır. silsilə. salsala. dəğərinə görə sıralanmış, sıranmış olan. 1. sırasır.
silsilə. salsala. şəcərə. xanidan. 1. sırasır. silsilə. salsala. ardış (kərvan)

birbirin ardından uzanan duru. sap. rişdə. - dağ sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad
silsilə. 1. sırasır. silsilə. salsala. qatın (tikələrin birbirinə qatılmasından oluşan

nərsə. catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ. qıyınc. zəncir. (séquence). 1.
sırasır. silsilə. salsala. sıra. seri. salqa. burlaq. birlək. dizi. nərsədən bir dövrə.
(məcmuə'. rədə. rədif. səf) 1. sırsır. bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb,
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göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək nərsələr. 1. sırsır. sapa sıralanmış
bərbəzək.
sırsıraqlamaq

sərsərəkləmək. avara govara gəzib dolaşmaq.

sırsıtmaq

1. sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. kişini daşıtmaq,
çaşıtmaq, özündən çıxarmaq. azarlayıb azdırmaq. 1. sinsitmək. sıysıtmaq.
incitmək. 1. üz itmək. sorsutmaq. üz asmaq. üzün əkşitmək, turşatmaq.
küsgün durmaq.

sırsiyim

sırsüm. sırsım. sırtım. üzgöz. qaşqabaq. sir sifət. - sırsürümün sallma belə. - bu
geyimlə qaraçı sırsiyim tapbısan.

sırsu

sırsuv. sığsu. tıxsu. gur, bol sulu olan.

sırsuv

sırsu. sığsu. tıxsu. gur, bol sulu olan.

sırsüm

sırsım. sırtım. sırsiyim. üzgöz. qaşqabaq. sir sifət. - sırsürümün sallma belə. - bu
geyimlə qaraçı sırsiyim tapbısan.

sırsürüm

durum tutum. davranış. rəftar. siluk. (əda vo ətvar) .

sırşaq

sırşax. sırbudağ. sıx səğə. sırsıx. sıxsıx. sığsox. (sox: səğə). çox qol budağlı.

sirşiq

sirşik. sırşıq. sivişik. sürşük. süyşük. sürülü. üstün. kəsərli. gedərli. -baş başdan
sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü.

sırşıq

sirşik. sivişik. sürşük. süyşük. sürülü. üstün. kəsərli. gedərli. -baş başdan
sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü.

sırşıtmaq

sırıtmaq. neçə nərsəni birbirinə qatmaq, tikmək. dalutmaq. dalıtmaq. məxlut

edmək.
sırt

( < yırt. qırt). 1. qeyb. ğeyb. 1. nərsənin dış üzü. yaxıt. (# sığıt) çaxıt. çaxt. saxt.
çıxda. çıxat. nəma. numa. duruğ. durğ. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. yağışdan çaxtı pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu. 1. silsilə dağlar zirvəs. 1. uzaq.

qırağ. yançağ. ucqar. 1. üz. surat. - ısı sıt: sırtı ısıq: sırtası ısıq: üzü isti, çəkimli,
yumşaq, sulum, məlih, cəzzab. 1. əğin baş. 1. sərt. sıt. sət. tərs. pis. - sırt hava. sırt kişi. - sıt oldu hava çıxma dışarı. 1. sırıt. qab. qabıq. örtük. cild. 1. sırıt. iv.

oluq. yarıq. 1. sırıt. göt. arxa. 1. sırıt. rispansır. risponsur. 1. sırıt. yamac. 1. üz.
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dış. - sırtıq: sürbet. sırbit. üzlü. 1. sinif. nov'. no'. kiləs.
-sırt, dal çevirmək: sırıt atmaq. saymamaq.

sırt

yükrə. kürək.

sırtac

sırtaş. sırtax. 1. nərsəni qaşıma, yonma, sürtmə piçağı. kartək. - boyaçı sırtaşı.

1. sıntac. sıncar. dırnağ tutan. naxungir.
sırtaq

sırtax. 1. (sırt: əğin baş) geyim. paltar. 1. sırtaş. sırtac. nərsəni qaşıma, yonma,

sürtmə piçağı. kartək. - boyaçı sırtaşı. 1. sırtaş. sırtac. sıntac. sıncar. dırnağ
tutan. naxungir.
sırtam

sırdam. sıydam. (sığallı. seyqəlli) sızğan. > sığzan. (> ləğzan (fars)}. sürşün.

sürgün. süzşün. süzgün. sızğın.
sırtan

sırdan. sırtdan. sırıtdan. sırtın. sırtqı. 1. üzdən. öcür ki görünür. duruğun.

durğurun. zahirən. 1. uzağdan. qırağdan. yançağdan. 1. qeybi. ğeybi. ğiyabi.
ğiyabən. - mən onu sırtın tanıram. - sırtın oxuş: qiyabi təhsil. 1. zimnən. zimnində.
dərzimn.
sırtarmaq

1. kürək vermək. 1. sırtı (kürəyi) üsdə uzanmaq. 1. sırıtmaq. qarşı gəlmək. qafa
gəlmək. - indiki uşaqlara söz deyəndə sırtarırlar. 1. sırıtmaq. savaşa qurşanmaq,
dirsəlmək. 1. sırıtmaq. soycatmaq. dışa vurmaq. görünmək. - onu ələk qəlbir
eləyib için sırtardıla, sıyrıtdılar. 1. sıyıtmaq. sırıtmaq. sıytılmaq. sırtılmaq.

sırtıqlanmaq. dişlərin ağartmaq. sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq. sürbetinmək.
sırbitinmək.
sırtası

- sırtası ısıq: ısı sıt: sırtı ısıq: üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab.

sırtaş

sırdaş. 1. bir rəng. rəhdəş. 1. sırtac. sırtax. nərsəni qaşıma, yonma, sürtmə

piçağı. kartək. - boyaçı sırtaşı. 1. sırtac. sırtax. sıntac. sıncar. dırnağ tutan.
naxungir.
sırtı

1. kürəyi -sırtı üsdə uzanmaq: sırtarmaq. 1. uçası. kürəyi. dalı. -uçası üsdə
uzanmaq: uçalanmaq. ucalanmaq.
- sırtı ısıq: ısı sıt: sırtası ısıq: üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab.
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-ayda bir gəl dosduna, qalxsın ayaq üstünə, gündə bir gəl dosduna, yatsın sırtı
üstünə.

sırtıq

sırtığ. 1. sıvışqan. sürbet. sırbit. sürtük. üzlü. 1. sürbet. sırbit. sürtük. arsız.

üzsüz. (üzlü) acgöz. 1. sürbet. sırbit. üzlü. 1. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac.
qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa.
güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül
şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük.
qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş.
qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl
üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır. 1. sinsin. simitən.
sürbet. sırbit. üzdən gedməyən. 1. sırınığ. sırıtığ. sürtük. sıvışıq. sırışıq.
sıvnaşıq. sırnaşıq. yılışıq. 1. sıymınc. sıymıc. sıynac. sıyağan. sırtlan. simitən.
simic. üzlü. dirəgən. öcət. ləcuc.
sırtıqlanmaq

sıytılmaq. sırtılmaq. sıyıtmaq. sırıtmaq. sırtarmaq. dişlərin ağartmaq.

sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq. sürbetinmək. sırbitinmək.
sırtıqlıq

sırtığlıq. sıymıclıq. sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq. sürbetlik.

sırbitlik. simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.
-sırtıqlığ edmək: sırıtmaq. sürbetləşmək. sırbitləşmək. israr edmək.

sırtılmaq

1. şımarımaq. sıvımaq. sıvınmaq. 1. sıytılmaq. sırtıqlanmaq. sıyıtmaq. sırıtmaq.
sırtarmaq. dişlərin ağartmaq. sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq. sürbetinmək.
sırbitinmək. 1. siğinsimək. sirinsimək. sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk.
boş, gəvşək olmayan) artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək. üzə

salıb dayanmaq.
sırtım

sırsüm. sırsım. sırsiyim. üzgöz. qaşqabaq. sir sifət. - sırsürümün sallma belə. bu geyimlə qaraçı sırsiyim tapbısan.

sırtın

1. sırığdan. (> sıradan) sərikdən. bayızdan. bayağı, mə'muli, bəsit, baya, saya,
sadə, normal olan. 1. sıtan. şeytan. - sırtın yeli: şeytan yeli. buran. boran. qara
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yel. - sıtana papaq tikir, cıddana başmaq. 1. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtqı. üzdən.

öcür ki görünür. duruğun. durğurun. zahirən. 1. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtqı.
uzağdan. qırağdan. yançağdan. 1. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtqı. qeybi. ğeybi.
ğiyabi. ğiyabən. - mən onu sırtın tanıram. - sırtın oxuş: qiyabi təhsil. 1. zimnən.
zimnində. dərzimn.
sırtınçılıq

sırtınlıq. sıtançılıq. sıtanlıq. şeytançılıq. şeytanlıq. çuğulçuluq. casutluq.

dönüklük. xəyanət. (şeytənət) .
sırtınlamaq

sıtanlamaq. şeytanlamaq. çuğullamaq. casutlamaq. dönüçütmək. xəyanət

edmək.
sırtınlıq

sırtınçılıq. sıtançılıq. sıtanlıq. şeytançılıq. şeytanlıq. çuğulçuluq. casutluq.

dönüklük. xəyanət. (şeytənət) .
sırtınma

1. üzlənmə. təkmə qılınc qılınma. (təkmə: dəğmə: hər). olmasın iş işləmə. hər
oyundan çıxma. çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. 1. dirənib,
qurdalayıb incitmək, daraltmaq, yormaq. 1. salınmaq. saldınmaq. sartınmaq.
sırıtlanmaq. istəmiyərək alınmaq, yüklənmək. təhmil olunmaq. - qızımız sizə
salınmayıb ki.

sırtınmaq

1. tərsinmək. çındırışmaq. dayanıqlı olub bərkinmək. 1. üz vurmaq. dirənmək.
israr edmək.

sırtırmaq

sırdırmaq. sıyrıtmaq. süzdürmək. uzatmaq. - pəncərədən sırdırdı tutammadım
yerə düşdü.

sırtqı

1. (çırtqı). görüntü. pədidə. 1. (çırtqı). nərsənin eşik bölümüdə işlənən nərsə. sırtqı darı: gövdənin eşik bölümünə özəl dava. 1. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın.

üzdən. öcür ki görünür. duruğun. durğurun. zahirən. 1. sırtdan. sırıtdan. sırdan.
sırtın. uzağdan. qırağdan. yançağdan. 1. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. qeybi.

ğeybi. ğiyabi. ğiyabən. - mən onu sırtın tanıram. - sırtın oxuş: qiyabi təhsil. 1.
sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. zimnən. zimnində. dərzimn.

sırtlamaq

izləmək. dalğamaq. dərləmək. rədləmək. - uşağı evinə dək dərlə gəl.
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1. goraşan. goreşən. 1. sıymınc. sıymıc. sıynac. sıyağan. sırtığ. simitən. simic.
üzlü. dirəgən. öcət. ləcuc.

sırtlanlıq

sıymıclıq. sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtığlıq. sürbetlik. sırbitlik.
simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.

sırtov

sırtuv. sartuv. pencək. kot. arxalıq. üstörtü.

sırtrıc

sırdrıc. sırcıq. sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (>
sundurma. sündürmə). qıyıq. ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit.

sırtsərsiq

sırtsərsik. diri salsıq. çin səfeh. salsıq. samsıq. sərsik. səfeh. axmaq.

sırttan

sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. sırtqı. 1. üzdən. öcür ki görünür. duruğun.

durğurun. zahirən. 1. uzağdan. qırağdan. yançağdan. 1. qeybi. ğeybi. ğiyabi.
ğiyabən. - mən onu sırtın tanıram. - sırtın oxuş: qiyabi təhsil. 1. zimnən. zimnində.
dərzimn.
sırtuv

sartuv. sırtov. pencək. kot. arxalıq. üstörtü.

sırtüq

sırtük. sığtük. bol, gur tüklü.

sırtüşüt

sırdüşüt. sıxdüşüt. sıxtöküt. çox törütlü, törüklülü, tuxumlu. çox oğladlı.

sıruc

sırıc. sıroc. sığuc. 1. çox uca, hündür. 1. göydələn. asiman xiraş.

sirur

< sovra. sur. sür. suruş. sovaş. sövəş. şənlik. şadlıq. cəşn.

sırvac

sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc.
sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə.
mala.
sırvaq

1. sırvağ. huşlu. oyanıq. umursuk. umursaq. tetiz. diqqətli olan. - sırvağ ol. 1.
sırvax. sırnax. sıvax. ənlik. -qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət
toprağısı) özlü toz, pudr. (> sırxab (fars) surxab (fars)}. 1. sırvax. sırnax. sıvax.

sel suyu. toprağlı, bulanıq daşqın su. 1. sırvax. sırnax. sıvax. ət toprağı. özlü,
yapışqan, yağlı topraq. 1. sırvax. sırnax. sıvax. qınaqsız. qıynaqsız. çəngəlsiz.
1. sırvax. sırnax. sıvax. əngəlsiz. səddsiz. maniə'siz. 1. sırvax. sırnax. sıvax.
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süvgən. züvgən. zırvan. sıvanağ. dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin

işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış durumu. - sırnax təkər yol tutmaz. - bu
çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax olmuş, artığ
sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir. 1. sırvax. sırnax. sıvax.
sıvanağ. sələsov. sərəsov. yapır. yapın. yasır. hamar. düz yer. - bir sırvax yer
tap oturalım.

sırvalaşmaq

sırvallaşmaq. sincirmək. sincirəmək. sinsaramaq. salmanmaq. salmanaşmaq.
ərginləşmək. ciddiləşmək.

sırvallaşmaq

sırvalaşmaq. sincirmək. sincirəmək. sinsaramaq. salmanmaq. salmanaşmaq.
ərginləşmək. ciddiləşmək.

sırvaş

1. sırvat. sağday. sayaq. sıyaq. salman. salaman. ərgin. ciddi 1. sırvat. sıyış.
sıyaş. sınanış. sınaş. çaba. tutu. salsalaman. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y. 1. sırvat.
sinci. sincir. sinsar. salman. salaman. ərgin. ciddi.

sırvat

1. sırvaş. sağday. sayaq. sıyaq. salman. salaman. ərgin. ciddi 1. sırvaş. sıyış.
sıyaş. sınanış. sınaş. çaba. tutu. salsalaman. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y. 1.
sırvaş. sinci. sincir. sinsar. salman. salaman. ərgin. ciddi.

sırvatmaq

sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq.
suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni
silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə

yollamaq, qoymaq, girdirmək.
sırvıc

saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. uğdə. təəssüb.

sırvışmaq

salcışmaq. solcuşmaq. büdrəşmək. suçruşmaq. suçuşmaq. (nərsə olduğu
yerdən oynağlamaq) suruşmaq. (ləğzidən).

sıryaqın

sıryağın. sığyağın. sağanağ. gur yağış.

sıryaqmur

sıryağmur. sığyağmur. bol, gur yağışlı, yağı.

sis

{ < siz. sız ( < sızmaq. süzmək)}. 1. çiğ. şeh. 1. süz (> liz (fars)}. sürük. süzük.
sürüntü. (: sürsürə) . 1. (səp. tüs. tös. tıs. dış. süs. sös. his. yös. hüs. mas. pas. püs)
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boya. rəng. -türlü tüslü: rəh bə rəh. 1. çis. pis. tüstə. tütsə. tüstü. (düd <
tutmaq). tüssü. duman. tuman. -başı tüstəli: başı dumanlı. -qoyu tüstü qalxdı:
qəliz tüssü.
- sis sis: çis çis. saç saç. səp səp. sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saçın saçın. çisin
çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə.

sıs

sız. sığsıq. kaşuv. xəsdələrin yanında qoyulan işəklik. qarurə.

sisənəq

sisənək. susanağ. sisli, qapalı hava.

sisəymək

> işəymək. işəmək. südüymək. sıdıymaq. su salmaq. qaşanmaq. susıymaq.
sasıymaq {> şaşıymaq (fars)}.

sisi

çisi. səpi. sərpi. səp. saçı.
- səp səp: sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis: saçın saçın. çisin
çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. - ertingin (səhər çağı) çis çis yağış
yağırdı.

sısıq

1. sısık. sasaq. sısımsar. sasırma. sısırma. saçamsar. saçımsar. çox iti, pis
qoxan nərsələrə veilən ad. 1. silcik. göstərişsiz. cılız. - silcik cocuğ.

sısımsar

sasırma. sısırma. sasaq. sısık. saçamsar. saçımsar. çox iti, pis qoxan nərsələrə

veilən ad.
sisin

- sisin sisin çisin çisin. saçın saçın. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. səp səp. sərp
sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis.

sısınmaq

sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək.
sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana

əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .
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çisinti. səpildaş. səpilləş. saçıldaş. saçılğaş. sərpinti. səpinti. -səpin səpin:
sərpin sərpin.

sısırma

sısımsar. sasırma. sasaq. sısık. saçamsar. saçımsar. çox iti, pis qoxan

nərsələrə veilən ad.
sısqa

1. çısqa. tısqa. pısqa. çusqa. çuşqa. püsgə. cürcə. cücə. cürə. 1. çısqa. tısqa.
pısqa. çusqa. çuşqa. püsgə. əlsiz ayaqsız. 1. quluçqa < qoruçqa. çəkingən.

üşəngən. sınğın. singin. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. uyuşuq. qıvıcqa.
yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl.
-gövdədən gəlişməmiş, cılız, arığ, sısqa, cürə qalmış: yandıq. yanıq. -yanıq
cocuq.

-sisli, qapalı hava: susanağ. sisənək.
sisqənmək

siskənmək. disginmək. səkinmək.

sisqinmək

sisginmək. səksənmək. disginmək. diksinmək. səkinmək. istəksiz, könülsüz
sıçramaq, atılmaq.

sışmaq

(cocuq dilində) sıçmaq. ən edmək. pisləmək. qaqalamaq. qaqlamaq.

sıt

1. sırt. sət. sərt. tərs. pis. - sırt hava. - sırt kişi. - sıt oldu hava çıxma dışarı. 1. sıt!.
sıy!. sızıt!. sıyıt!. işə!.
- ısı sıt: sırtı ısıq: sırtası ısıq: üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab.

sıtaq

sıtağ. satağ. səkin. çıxaq. süröv. sürüv. süv. eyvan. balkon.

sıtan

sırtın. şeytan. - sırtın yeli: şeytan yeli. buran. boran. qara yel. - sıtana papaq tikir,
cıddana başmaq.

sıtana

- sıtana papaq tikir, cıddana başmaq. (sırtın: sıtan. şeytan).

sıtançılıq

sırtınçılıq. sırtınlıq. sıtanlıq. şeytançılıq. şeytanlıq. çuğulçuluq. casutluq.

dönüklük. xəyanət. (şeytənət) .
sıtanlamaq

sırtınlamaq. şeytanlamaq. çuğullamaq. casutlamaq. dönüçütmək. xəyanət

edmək.
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sırtınçılıq. sırtınlıq. sıtançılıq. şeytançılıq. şeytanlıq. çuğulçuluq. casutluq.

dönüklük. xəyanət. (şeytənət) .
sıtantırmaq

sıtandırmaq. sıtındırmaq. sızındırmaq. sızandırmaq. danğlamaq. danğamaq.

dəngləmək. dəngəmək. cəzalandırmaq. (> səza vermək) (sızıylı: sızalı. sıtaylı.
sıtalı).

sıtı

(uşaq dilində) sızı. çiş. işmə. - sızın varmı: çişin varmı. - sızı sıçı (poxu südüyü, pox
püsyü) qarışmış birbirinə.

sıtıb

- sıtıb çıxarmaq: güclə, çəkərək yencib çıxarmaq.

sıtıc

sıyınc. söyünc. sevinc. müjdə. nəvid.

sitici

isdidən. qızdıran. mühəyyic.

sıtıq

1. sıdıq. (z <> y. d. ğ) sızq. sıyıq. sığıq) südük. işək. 1. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıyım.
sevərlik. söygü. sevgi. eşq. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. mehr. sıyıq. sıyıt.
sıyın. məhəbbət.

sitiq

-sidik, südük atma qabı: yoxana. yoxna. oxana. oxna. süzgə. sızqa. sıvınc. qaşot.
qarurə.

sitiqmək

sidikmək. südükmək. sidik ifraz edmək. işəmək.

sitil

1. çitil. hər nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü. önson. ətək (# sonöt:
sonötə: nərsənin qutarmasından son sürə) . 1. şitil. ( < sütül). körpə, yeni

cücərmiş bitgi. 1. şitil. ( < sütül). sütal. eğitimsiz. yoğursuz. mədəniyyətsiz.
tərbiyəsiz. təməddünsüz.
sıtılmaq

sitilmək . çıtılmaq. çitilmək. çatçılmaq. qırçılmaq. kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}.

sökçülmək. didçilmək. - gözü sitiləsi.
sitilmək

sıtılmaq . çıtılmaq. çitilmək. çatçılmaq. qırçılmaq. kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}.

sökçülmək. didçilmək. - gözü sitiləsi.
sıtımaq

sıtmaq. sıymaq. sıyımaq. söymək. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək.

sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək.
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sıtındırmaq. sıtandırmaq. sızındırmaq. sızandırmaq. danğlamaq. danğamaq.

dəngləmək. dəngəmək. cəzalandırmaq. (> səza vermək) (sızıylı: sızalı. sıtaylı.
sıtalı).

sıtır

1. çıtır. sarıt. sərit. sətr. sətir. xətt. - araba çıtırları. - çıtırlı kağaz. 1. sıdır!. sikdir!.
qırçıl!.

sıtırı

-sıdırı gedmək: səkrəmək. şıdramaq. - ağdı bulut kükrəyü, yağmur dolu səkrəyu,
qalığ (hava. yel) onu əğrəyu (bürkələmiş), qança (hara) barur bəlgüsüz.

sıtırqa

sıdırqa. 1. sıyırqa. 1. sıyırqa. sırqa. sıyam. sınam. sıman. tapın. sadiq. sadə.

silik. düz. bərbəzəksiz. süssüz. 1. sırqav. sıyırqa. (şıdırqı) mudavim. sadasal.
dalbadal. durmadan. sıdırqasığa. sıtrasığa. tutaşa. tutaşı. tuşatı. (peyvəsdə). işləri sıdırqa gözdə tutmaq. 1. sıyırqa. sırqav. tək rəng. boydaş. sadə. yazı

oyasız. nəxşəsiz. - sırqa gəzləmə, parça. 1. sıyırqa. sırqav. durmadan. dalbadal.
sıtırqasıqa

sıdırqasığa. sıtrasığa. sadasal. dalbadal. durmadan. sırqav. sıdırqa. sıyırqa.

(şıdırqı) mudavim. tutaşa. tutaşı. tuşatı. (peyvəsdə). - işləri sıdırqa gözdə tutmaq.
sitirqəq

sidirgək. südürgək. işəgən. çox işəyən.

sitirmək

sidirmək. sıyırmaq. sıyqırmaq. siyirmək. silmək. tıraşlamaq. taraşlamaq.

(təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb,
sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

sitirmək

sidirmək. südürmək. siymək. sitmək. işəmək.

sıtırtmaq

sıdırtmaq. sıydırmaq. sevdirmək. söydürmək. istətmək. məhbub edmək.

sitiş

sidiş. siyiş. siyiş. südüş. şüşüş. işəş. işəmə.

sitiz

setiz. sancış. savaş. cəng.

sıtqalamaq

sıtğalamaq. sıyırmaq sıymalamaq. sırmalamaq. siymələmək. sirmələmək.
siğmələmək. siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq.

yuxarı qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.
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oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli ( < düd: tüstü) munğlu.
darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü.

sıtqamaq

1. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq.
tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü) oysalanmaq. qussələnmək.
könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq. 1.
sıtğamaq. sıxdamaq. oğmaq. malamaq. - əl qolumu sıtğatdım.

sıtqar

sıtğar. sıyrılmış. çırmanmış. - qol qıçın sıtğar tutub keçəni suda ayaqladılar.

sıtqarmaq

sutqarmaq. sulaşmaq. suya düşmək. su salışmaq.

sıtqaşmaq

sıtğaşmaq. sıyğaşmaq. sıyraşmaq. sıyvanışmaq. çırmaşmaq. çımaylaşmaq.

çımırışmaq. - hamı bilək topuq sıtğaşdı: hammı qıçın qolun çırmaladı.
sitqəq

sidgək. südgək. siygək. sitgək. işəyən qulu. işəgən. çox işəyən.

sıtqılıy

-çin sıtqılıy, çıtqılıy: sındıq. sinsir. sinbat. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola
verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı
(xungərm) ilisin. insinik. inənc. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst.
içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

sitqilliq

sitgillik. sıtqıllıq. yorğuş. yorğuluş. sədaqət. yaxqınlıq. yaxcanlıq. tutşılıq.

tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət. səhubiyyət.
sıtqıllıq

sitgillik. yorğuş. yorğuluş. sədaqət. yaxqınlıq. yaxcanlıq. tutşılıq. tutşuluq.
tuştuluq. səmimiyyət. səhubiyyət.

sıtma

ısıtma. isitmə. istim. histim. hıstım. isinmə. isiniş. qızım. qızınış. acılıq. öfgə.
hərarət.
(aestus (latin) estus (latin) .

sıtmac

sıtmağac. okaliptus ağacı.

sıtmaq

1. sıyıtmaq. sıyatmaq. bir nəyi nərsə sayağına, sıyağına tutdurtmaq, salıtmaq.
1. sitmək . çıtmaq. çitmək. didmək. qırmaq. kəsmək. sökmək. yencmək. 1.
sitmək . çıtmaq. çitmək. itmək. itələmək. 1. sıtımaq. sıymaq. sıyımaq. söymək.
söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək. 1.
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sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sıqıtmaq. tovbə, tobə verdirmək. tovbələtmək. 1. sıdmaq.
(z <> y. d. ğ) sızmaq. sıymaq. sığmaq) işəmək.
- sıtıb çıxarmaq: güclə, çəkərək yencib çıxarmaq.

sıtmaqac

sıtmağac. sıtmac. okaliptus ağacı.

sıtmatan

sıtmadan. hiss, ehsas etmədən. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.

sitmək

1. sıtmaq . çıtmaq. çitmək. didmək. qırmaq. kəsmək. sökmək. yencmək. 1.
sıtmaq . çıtmaq. çitmək. itmək. itələmək. 1. sidirmək. südürmək. siymək.

işəmək.
- sıtıb çıxarmaq: güclə, çəkərək yencib çıxarmaq.

sıtrasıqa

sıtrasığa. sıdırqasığa. sadasal. dalbadal. durmadan. sırqav. sıdırqa. sıyırqa.

(şıdırqı) mudavim. tutaşa. tutaşı. tuşatı. (peyvəsdə). - işləri sıdırqa gözdə tutmaq.
sıtrıq

sıtrığ. sitrik. sığtırığ. salrığ. sınğın. singin. tumruş. (turşru. əxmu) .

sitriq

sitrik. sıtrığ. sığtırığ. salrığ. sınğın. singin. tumruş. (turşru. əxmu) .

sıtrılmaq

sıdrılmaq. siyrilmək. sidrilmək. silinmək. sıyrılmaq. yox olmaq. qeyb olmaq.

sitrilmək

sidrilmək. sıdrılmaq. siyrilmək. silinmək. sıyrılmaq. yox olmaq. qeyb olmaq.

sıtrım

sıyrım. 1. dəvamlı. qırıtmadan. bıraxmadan. - sıyrım danışır. 1. püştkarlı. işlərində çox sıyrım kişidi.

sitsəq

sidsək. südüyün tutamayan, saxlayanmayan.

situn

1. qolun - qolun (situn) daşı: sökə, bənayin daşı. səki. səkə. səkgi. sökə. söykə.
bənayin. 1. satun. sutun. sırıt. sırıq. 1. qolun. durub. duruq. dikək. (dirək) qota.

sırıt. sırıq. 1. sutun. qolun. durun. dirin. tirin. nərsəni duruq, ayağda saxlama
üçün, altına, dikinə qoyulan dirək. 1. ustun. usun. üstün. üsün. qatar. qota.
-üstün, situn, sutun, qolun başı: qoçbaşı.
-təməl ustun, üstün, sutun, situn: bel dirəyi bel qazığı.
sıv

1. sığ. qıssa. - sığ görüşlü: qıssa görüşlü. 1 < sıy > sığ. sırnaq. sıyvan. sıyağ.
sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ
bulseydik suyu aşardığ. 1. sıv!. sıva!. sıla! bax > sıvlamaq1. sıva. (sıl) nərsə
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üzərinə yapılan lay, qat, boya, şir. - otağların sıvın dəğişməliyik. - yapı təməldən
dağılır, o sıva qayğısına qalıb. 1. sıvı. suy. suvuy. sıvıl. sıvıs. sıvış. sıyı. sıy. suv.

suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. maye'.
siv

sivsi (> sipsi). (ağızla çalınan) fışqa.

sıva

1. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ.
yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz
(üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. rukeş.
puşeş. sətr. duruğ. durğ. qiyafə. üzüş. üsbaş. üzgöz. 1. rəsm. dəb. 1. tərh. 1.
cıva. cıvık. sıvık. sıvaşıq. sırnaşıq. 1. səkə. (səçə). saysığ. ayıq. açığgöz. - bu
gecə yolun gözləyib səkə yatdım. - saysığ kişi. - saysığ yağdayda: ayığ durumda. 1.
sıv. (sıl) nərsə üzərinə yapılan lay, qat, boya, şir. - otağların sıvın dəğişməliyik. yapı təməldən dağılır, o sıva qayğısına qalıb. 1. izolə. mücəzza. münfərid. cüdda.

tənha. -sıva edmək: izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək. quşatmaq.
tutsatmaq. tusqarlamaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq.
ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. 1.
saba. sıba. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq) erkən
erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan, yumşaq

yel. - sıya əssə açar qunçə könül. 1. sıva!. sıv!. sıla! bax > sıvlamaq 1. sıvağ. sıva.
suvağ. suva. üz örtüyü. üz qaplama. -duvarın sıvası tökülüb.
-yapı təməldən pozuq, sıva qayğısına bürünmə.

sıvab

< sıvap > simab. civə. cüvə. ( < sıvıq: axıcı) .

sıvac

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc.
sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə.
mala.
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sıvağçı. suvağçı. suvaçı. 1. üz örtükçü. üz çəkən, qaplayan. -duvarınsıvası
tökülüb. 1. üzgözçü. bəzəkçi. örtbasırçı. 1. gözdən, özəndən cayıran, əğirən.

qamıvçı. (qapıvçı) duvağçı. (mastmalçı).
sıvaq

1. çıpaq. suvaq. suçlama. ittiham. töhmət. 1. sıvağ. sıva. suvağ. suva. üz
örtüyü. üz qaplama. -duvarın sıvası tökülüb. 1. zıvaq. zivək. zibək. kəsgin. çapıq.
atıq. 1. zıvaq. zivək. zibək. sıyaz, siyəz, duyqun, həssas çəkə, nuqdə. 1. zıvaq.
zivək. zibək. canlı. yaşa dolu. can dolu. 1. zıvaq. zivək. zibək. yasır. hazir.

amadə. 1. sıvax. sırnax. sırvax. ənlik. -qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində
(ət toprağısı) özlü toz, pudr. (> sırxab (fars) surxab (fars)}. 1. sıvax. sırnax. sırvax.
sel suyu. toprağlı, bulanıq daşqın su. 1. sıvax. sırnax. sırvax. ət toprağı. özlü,
yapışqan, yağlı topraq. 1. sıvax. sırnax. sırvax. qınaqsız. qıynaqsız. çəngəlsiz.
1. sıvax. sırnax. sırvax. əngəlsiz. səddsiz. maniə'siz. 1. sıvax. sırnax. sırvax.
süvgən. züvgən. zırvan. sıvanağ. dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin

işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış durumu. - sırnax təkər yol tutmaz. - bu
çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax olmuş, artığ
sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir. 1. sıvax. sırnax. sırvax.
sıvanağ. sələsov. sərəsov. yapır. yapın. yasır. hamar. düz yer. - bir sırvax yer
tap oturalım.

sıvaqalan

sıvağalan. sumaqbalan. sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). süzgəç.

sıvaqçı

sıvağçı. sıvaçı. suvağçı. suvaçı. 1. üz örtükçü. üz çəkən, qaplayan. duvarınsıvası tökülüb. 1. üzgözçü. bəzəkçi. örtbasırçı. 1. gözdən, özəndən

cayıran, əğirən. qamıvçı. (qapıvçı) duvağçı. (mastmalçı).
sıvaqı

sıvağı. suvağı. saya. sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ.

yalpaq. səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya başlı.
sıvaqsız

sıvağsız. sıvasız. suvağsız. suvasız. üz örtüksüz. üz qaplamasız. -sıvasız duvar,
otaq.
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sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). 1. sumaqbalan: sıvağalan. süzgəç. 1.

ələk. oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə
tellərdən toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt.
sıvalama

suvalama. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. oxaş. oxlaş. çatğaş.
çatğaşlama. həmsəthləmə. miyzanlama.

sıvalqaq

sıvalağ. (sıvdıran, süzdürən asac). 1. sumaqbalan: sıvağalan. süzgəç. 1. ələk.

oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt.
sıvamaq

1. savçamaq. çalçamaq. bulamaq. bələmək. 1. sıvazlamaq. sıypamaq.
sıpamaq. oxşamaq. sevmək. 1. sıvırmaq. sıpatlamaq. çıpatlamaq. sırıtlamaq.
çırmamaq. çırmalamaq. qətləyib yana çəkmək. qaldırmaq. 1. sıvlamaq.
sılamaq. (sıv!. sıva!. sıla!) saypalamaq (özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin kağazla
qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq. gəcləmək) laymanlamaq. boyamaq. (boya, lay,
incə qatla) nərsə üzərin örtüksəmək, qaplamaq. -təməldən dağıq yapın sıvayıb,
sırıtladılar bizə. 1. suvamaq. islatmaq. ıslatmaq. 1. suvamaq. nərsiyə daldırıb

bələtmək. - onu söğüb söyüb sıvadı. 1. sırlamaq. boyamaq. rəhləmək.
rəngləmək.
sıvanaq

sıvanağ. 1. sırnax. sıvax. sırvax. sələsov. sərəsov. yapır. yapın. yasır. hamar.

düz yer. - bir sırvax yer tap oturalım. 1. süvgən. züvgən. zırvan. sırnax. sıvax.
sırvax. dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış
durumu. - sırnax təkər yol tutmaz. - bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. dırnaqlarım işləməkdən sıvax olmuş, artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz
sıvax gəlir.

sıvanış

siliniş. oxşanış.

sıvap

> sıvab > simab. civə. cüvə. ( < sıvıq: axıcı) .

sıvar

sıvar (ingilis) . sürü.

sıvarı

suvarı. sıvarma. suvarma. dem olmayan. (# dem) .
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savarış. silkiş. yuvarış. yuvuş. açıtış. arıqış. arıtma. təsviyə. təxlis. təthir.
palayiş.

sıvarma

sıvarı. suvarı. suvarma. dem olmayan. (# dem) .

sıvarmaq

sıyırmaq. əlin, çəngəli nərsiyə salıb ilişəni yerindən qoparmaq. - ağacın
yapraqların, dalların sıyırıb qoydu ora.

sıvasız

sıvağsız. suvağsız. suvasız. üz örtüksüz. üz qaplamasız. -sıvasız duvar, otaq.

sıvaş

sıypaş. sıpaş. sıvazlayış. oxşaş. sevəş.

sıvaşıq

1. sırnaşıq. sıva. cıva. cıvık. sıvık. 1. soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan.
girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan.
sallanan. sarqılan. girişgən. yalpaq. yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək.
qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum. bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

sıvaşmaq

1. sivişt, sirişt, sıvışt olmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq. əl çəkməmək.
yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur. 1. suvaşmaq. girişmək.
başlamaq. sarılmaq. -erkəndən işə suvaşdıq.

sıvaşmaqa

-bitgilərin dırmaşıb sıvaşmağa yarar sarmaşığları: sorğıc. soğıc.

sıvaştırmaq

sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq.
sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə,

işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.
sıvat

suvat. sutav. sulağ. suğal. su başı. su götürülüb içilən yer. (abeşxor).

sıvatlamaq

sıvazlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək.
sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq.

nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək.
yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1.
nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.
sıvatlıq

suvatlığ. yuvatlığ. 1. hamam. 1. hər nəyin yuğulan yeri. - xalça sıvatlığı. - araba
sıvatlığı. - paltar sıvatlığı.
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sıvatmaq

çırpıp əzmək. tapdatmaq. çeğnəmək. əzib yerə sərmək.

sıvay

-arvad ölüb, yalxu kişi, yatma sıvay nədir işi. (yalxı. yalxu. tək).

sıvayan

-erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan,
yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq,
oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.

sıvazımaq

sıvzamaq. dərikmək. sapatımaq. sapatmaq. saratımaq. saratmaq. sıyamaq.
sığamaq. toxamaq. toxaşmaq. oxaşmaq. oxşamaq.

sıvazış

siyləmə. sıylanma. yorğuş. yorğuluş. yalğırış. oxşama. yazış. nazlama.

sıvazlama

sıyvazlama. sığaş. sıyğaş. sıypaş. (> sipas (fars) sepas (fars)}. oxşama.
oyxşama.

sıvazlamaq

1. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək.
sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. oxşamaq.

nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. sıvatlamaq.
sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq.
sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. düzənləmək. yapırlamaq.

yasırlamaq. hamarlamaq. 1. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq.
sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək.
siğətləmək. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1. sıvatlamaq. sıyazlamaq.
sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək.
sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq. 1.

sıvamaq. sıypamaq. sıpamaq. oxşamaq. sevmək. 1. silmək. siləmək. siğmək.
siğəmək. sığallamaq. parıldatmaq. tərbiyət, ədəb edmək.
sıvazlayış

sıypaş. sıpaş. sıvaş. oxşaş. sevəş.

sıvcılaq

sıvsılaq. suvsılaq. ( < sıv. suv) simcilaq. cimcilaq.

sıvcın

sıvcın. 1. mum. şəm. 1. mum kimi yumuşaq olan. uysal.
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sivək ( < sava. savağ) rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək.

xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi
uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.

sivəc

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac.
sığəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə.
mala.
sivəq

sivək. 1. sivə. ( < sava. savağ) rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə.
səpək. xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq,
adam. 1. sübək. süvək. bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri. qazığ kök. dikə

kök.
sivələmək

səpələmək. incə incə yağmaq.

sivəltmək

süvəltmək. suvaltmaq. ititmək. yontmaq.

sivər

sümər(altay). süvər. uca sivri dağ.

sivərqəmək

sivərgəmək. səvirgəmək. söyürgəmək. sövürgəmək. ağırmışi. bağşıc, bəylik,

ağalıq, hörmət, təkrim, mərhəmət, ehsan edmək.
sivətləmək

sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq.
sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq.

nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək.
yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1.
nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.
sivəzləmək

sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq.
sığəçləmək. sıvazlamaq. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq.

nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək.
yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1.
nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.
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1. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıvıs. sıvış. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış.
maye'. 1. siyri. sıyı. siri. sivi. qayqan.

sivi

1. sübi. sobi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə. -sobu baş: biz baş. başı girdə
olmayıb, uzunsov olan). 1. sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. (1. > sərüv. sərv. yaz qış sürəli
yaşıl qalıb, güzün yaprağın tölkməyən ağac. 1. sürpü. sürvi. sərvi. səlfi < salv.
salva. səlvi. sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac). 1. sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. > sosu.
sos. buynuz. 1. siyri. sıyı. siri. sıvı. qayqan.

sıvıq

1. cıvıq. zıvıq. suvuq. suyuq. sulu. 1. suvuq. suyuq. axıcı. qayılğan. 1. səlis.
rəvan. 1. subatsız. güvənsiz. iradəsiz. mütəzəlzil. naustuvar. 1. maye'. 1. kefli.
məst. 1. qolay. silik. sadə. rahat. - suvuq iş. 1. qolay satılan, alınıb mal, nərsə.
1. cıvık. sırtıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq.
çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü
bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic
< sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir
yenilməz, qarşındakın caydırır. 1. sıvık. cıvık. sıva. cıva. sıvaşıq. sırnaşıq. 1.
sıvık. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. silik. sulu. ağkönül. nazik. yalxı. yalxoy. lətif.

kibar. mehriban. məhəbbətli. nərm. mulayim.
-bərk, süvgən sıvıq: sürük (r <> m) > sümük (türkiyə). muxat. xilt. bəlğəm.

-duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun tutmağ üçün tıxalan, sürülən sıvıq: tıxaq.
tıvaq. sürünc (> sorənc (fars)}. zamısqa. (za masqa) bətunə.

siviq

sivik. 1. sevik. çevik. sürnək. sünək. sırnığ. əsnək. qıvraq. 1. süyük. 1. çivik.

sivri, uzun olan. 1. savığ. iti. qalxıq. - savıq qulağ: dik qulağ.
- sivik çənəli. (- bu uşağ böyüdükdə sivik olacaq.

sıvıqa

-nərsəni bir sıvığa bulğamaq:sılağamaq. bulamaq. bələmək.
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sıvığmaq. sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sırışmaq. sürüşmək. gizlicə qaçmaq, aradan

çıxmaq.
sıvıl

sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıs. sıvış. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. maye'.

sıvılaşmaq

suyuqlaşmaq.

sıvılmaq

1. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. sevməyə
başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək.
yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona
savuldu. 1. sırılmaq. suvulmaq. bulaşmaq. - əlim yağ sırıldı.

sıvımaq

1. sıvınmaq. (cıvımaq) suvunmaq. sulanmaq. 1. sıvınmaq. sırtılmaq.
şımarımaq. 1. sırımaq. suvumaq. bulamaq. - it sırıdı: tıxladı, sıçdı. - keçə
sırımaq. - yorqan sırımaq.

sıvınc

süzgə. sızqa. yoxana. yoxna. oxana. oxna. qarurə. sidik, südük atma qabı.
qaşot.

sivinqir

sivingir > süyüngür. sunğur. şunqar. quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi.

sıvınmaq

sıvımaq. 1. (cıvımaq) suvunmaq. sulanmaq. 1. sırtılmaq. şımarımaq.

sıvınmaq

sürtmək. sürünmək. girib gizlənmək. -dovşan kolluğa sürtdü.

sivir

1. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sınçı. sinçi. bacarıqlı. didik. titik. tetik. oyutan. oytun.
oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı. 1. sivri. süvri.
süyvi. 1. > sərv.
-ucu iti, sivir olan: sirniş. sivniş.

siviriq

sivirik. sürtük. sırtıq. siləvsin. süləysin. sürəysin. utanmaz. sürbet. sırbit.

şərmsiz.
sıvırıqmaq

sıvırıqmaq. sıvığmaq. sırışmaq. sürüşmək. gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq.

siviriləşmək

sirnişmək. sirnəşmək. sivnişmək. sivnəşmək. şivnişmək. şivnəşmək. itilmək.
dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.
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1. sıvamaq. sıpatlamaq. çıpatlamaq. sırıtlamaq. çırmamaq. çırmalamaq.
qətləyib yana çəkmək. qaldırmaq. 1. sıyırmaq. sivirmək. siyirmək. (qayırmaq:
züvdürmək) .

sivirmək

sıyırmaq. sıvırmaq. siyirmək. (qayırmaq: züvdürmək) .

sıvırt

sıvırt. sıyırt. sıfırt. süm. tüm. teyxa. -süm yağlı yemək.

sıvırtlamaq

sıyırtlamaq. sıfırtlamaq. siyirtləmək. arıtlamaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq.
sivirtmək

çivritmək. siyirtmək. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək.
səvritmək. sovutmaq. soğutmaq. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək,

yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı.
sıvıs

1. sıvış. sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış.
maye'. 1. sıvıs. sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs.
sıyış. maye'. 1. siviş. sıyış. qeyb. ğeyb.

siviş

1 < lvinc. silbiç. silbiş. silbinc. (sil: zibil) çöp, çıpıq, zibil qabı. 1. sıvış. sıyış.
qeyb. ğeyb.

sıvışıq

1. sırışıq. sarışıq. yapışqan. 1. bulaşıcı. bələşici. 1. rahatsız edən. 1. sırışıq.
sıvnaşıq. sırnaşıq. sırınığ. sırıtığ. sırtığ. sürtük. yılışıq. 1. sıvşıq. süyüşük.
yılışıq. yapışqan, dadlı olan. 1. sıvşıq. suvşuq. şeh. nəmli. ıslaq. ritubətli.
-sıvışıq, sızışıq nərsə ilə bulamaq, bələmək, pisətmək, batırmaq: sırımaq. - uşağ
özün sırıyıb. - yağ əlimi sırıdı.

sivişiq

sivişik. sirşik. sırşıq. sürşük. süyşük. sürülü. üstün. kəsərli. gedərli. -baş başdan
sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü.

sıvışqan

1. sırtıq. sürbet. sırbit. sürtük. üzlü. 1. yapışqan. sürsümə. sırsıma.
-sıvışqan, yapışqan, əsnək öznə, maddə: yağız. sarğız. sağız. sağaz.

sivişqi

sivişgi. sıvışqı. sivşik. sıvşık. sıyşqı. sıyşık. qeyb ilə bağlı.

sıvışqı

sivişgi. sivşik. sıvşık. sıyşqı. sıyşık. qeyb ilə bağlı.

sıvışmaq

1. süzmək. süzüşmək. 1. sıyrılmaq. qaçışmaq. yavaşca axıb aradan çıxmaq.
1. sıvaşmaq. sivişt, sirişt, sıvışt olmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq. əl çəkməmək.
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yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur. 1. sivişmək. sıyışmaq. qeyb
olmaq. ğeyb olmaq. 1. sıyvışmaq. sıpıqmaq. sıypıqmaq. sürvüşmək. gizlicə
qaçmaq. 1. suvaşmaq. süvəşmək. bulaşmaq. bələşmək.
sivişmək

1. civişmək. cücərmək. 1. sıvışmaq. sıyışmaq. qeyb olmaq. ğeyb olmaq. 1.
sürüşmək. sivrişmək. zivmək. züvmək. səkirmək. səkrəmək. səkmək.
səksəmək.

sivişt

-sivişt, sirişt, sıvışt olmaq: sıvaşmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq. əl
çəkməmək. yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur.

sıvışt

-sivişt, sirişt, sıvışt olmaq: sıvaşmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq. əl
çəkməmək. yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur.

sıvıştırmaq

sıvışdırmaq. sıvşıtmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq.
sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq.
- ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə,

işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.
siviştirmək

sivişdirmək. sivrişdirmək. sürüşdürmək. zivdirmək. züvdürmək. səkirtmək.

səkrətmək. səkətmək. səksətmək.
sıvıtmaq

sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək. süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq.

sızdırmaq. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq.
sivitmək

1. suvurtmaq. suvurmaq. dikitmək. ititmək. tizitmək. -at qulağların sivitdi. 1.
sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə. -sobu baş: biz baş. başı
girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq. sovrutmaq. soğrutmaq. sıypıtmaq.

süngütmək. nərsənin ucun incədib uzatmaq. ititmək. -qələmin ucun çox
soğrutsanız, tez sınar.

sıvqa

sırqa. süfdə. savda. savat ( < savmaq). güşvara.

sıvqa

sıvğın. sırğın < sürgə. 1. səğə. savağ. sapağ. sağaq. 1. incə, uzun olan. - sıvqa
boylu. 1. dal. çıpqa. qələmə.
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sıvqarmaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq. siyirmək. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq.

sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu sıvqarıb
geddi.

sıvqarmaq

1. çıpqarmaq. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək).
süzmək. - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy suyu sıvqarsın. 1. sıvqarlamaq.
çıpqarmaq. çıpqarlamaq. siyirmək. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq.

tükətmək. (tökətmək). nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu sıvqarıb geddi.
sıvqın

sıvğın. sırğın. sıvqa < sürgə. 1. səğə. savağ. sapağ. sağaq. 1. incə, uzun olan.
- sıvqa boylu. 1. dal. çıpqa. qələmə.

sıvqırmaq

sıvıtmaq. sıvdırmaq. süvdürmək. süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq.

sızdırmaq. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq.
sıvlamaq

sıvamaq. sılamaq. (sıv!. sıva!. sıla!) saypalamaq (özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin
kağazla qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq. gəcləmək) laymanlamaq. boyamaq.
(boya, lay, incə qatla) nərsə üzərin örtüksəmək, qaplamaq. -təməldən dağıq yapın
sıvayıb, sırıtladılar bizə.

sivlə

silvi. silvə. 1. uca, dik yer. 1. ucu acıq, iti, bic olan nərsə.

sivliq

sivlik. süvluğ. sülük. su ibiyi. çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü.

sivmək

1. {sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. ( < sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək,
sevmək, sevəmək'' anlamın artırır} . - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq:
susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. istəmək. sevmək. sevəmək. sımaq. sıymaq.

sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq.
sıvnaşıq

sıvışıq. sırışıq. sırnaşıq. sırınığ. sırıtığ. sırtığ. sürtük. yılışıq.

sivnəşmək

sivnişmək. şivnişmək. şivnəşmək. sirnişmək. sirnəşmək. siviriləşmək. itilmək.

dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.
sivniş

sirniş. ucu iti, sivir olan.

sivnişmək

sivnəşmək. şivnişmək. şivnəşmək. sirnişmək. sirnəşmək. siviriləşmək. itilmək.

dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.
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sırqavul. sırqa. çırqa. arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ,
yerə tikilən çırağlar, ışıqlar. çiraği rahnəmayi.

sivr

sivir > sərv.

sivrəq

sivrək. sivrəgər. qurnaz. qura. zirək. başlı. huşlu.

sivrəqər

sivrəgər. sivrək. qurnaz. qura. zirək. başlı. huşlu.

sivrət

sivrət!. tavrat!. itit!. yağlat!. şitablat!.

sivri

1. sivir. süvri. süyvi. 1. suvri. sovri. iti. uclu. 1. uclu. iti. dəlici. 1. savan. sovan.
ucu iti. 1. sıpıq. süpük. - sıpıq sırıq: ucu iti dəğənək.
-sivri, kəsgin, uzun, iti, biz olmayan: küt. küs. çüt. qıt.
-sivri, uzun olan: sivik. çivik.
- sivik çənəli. (- bu uşağ böyüdükdə sivik olacaq.
-ucu sivri nərsəni ataraq, bir yerə saplamaq: sipləmək. sıplamaq.
- uzun, sivri kəllə: salpan baş(salpan:sallaq).
-çox, aşırı sivri, iti: sivsi. sipsi. səvsi. səpsi. sipsivri. sipsivir.
-ucu sivri, biz nərsə: sivsi (> sipsi).
-dağın, ən yüksək, sivri ucu, təpəsi: sirgil. sırqıl.
-iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim:soka. soxa. soba.

-ucu sivri, biz nərsə: dal.
-ucu sivri, iti, inci: sovun. sovan. savun. savan.
-ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli,
çəlik arac: dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə.
torpu.

-sivri uclu: sür. sürüv. -sür çubuğ. -sür dəmir teli. -sür piçağ. -sür qələm.
-tüzlu dadlı, ətli atlı, sivri zirək bir xanım. (deyim).
-uca sivri dağ: sümər(altay). süvər. sivər.
-dik, sivri biz duran: soxsa. soxas. sovsa. sovas. savas. -soxsa buğ. -soxas saqqal.
sivriq

sivrik. körpə, yeni cücərmiş, baş vermiş bitgi, nərsə.
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sıyrılmaq. savrılmaq. 1. itmək. itinmək. təpinmək. yoxalmaq. savılmaq. qeyb

olmaq. 1. yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq, uzaqlatmaq, ayırmaq. 1.
çəkilib ayrılmaq. dalqınmaq.
sivrilmək

(suvrulmaq. zuvrulmaq. sürvülmək) uzamaq. uzanmaq.

sivrilmək

ucanmaq. ucunmaq. uclanmaq. itinmək. açılmaq.

sivrilmiş

sökür. söküt. utanmaz. həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə. çılgınca, çıldırası,
dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə.

sıvrınmaq

sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. 1.

arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.
sivrisinəq

-sivrisinək çeşiti: gürpdüşən.

sıvrışmaq

sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. 1.

arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.
sivrişmək

sürüşmək. sivişmək. zivmək. züvmək. səkirmək. səkrəmək. səkmək.
səksəmək.

sivriştirmək

sivrişdirmək. sivişdirmək. sürüşdürmək. zivdirmək. züvdürmək. səkirtmək.

səkrətmək. səkətmək. səksətmək.
sıvrıtmaq

sıyrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək. çivritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək.
səvritmək. sovutmaq. soğutmaq. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək,

yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı.
sivritmək

1. ucatmaq. ucutmaq. uclatmaq. ititmək. açdırmaq. 1. ucqurlamaq. ucurlamaq.
ititmək. kəsgiritmək. uc açmaq.

sıvsavlamaq

səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək. basqallamaq. dərdüşləmək. gah
öylə gah böylə olmaq.

sivsi

(> sipsi). 1. səpsə. iti, acı, uslu söz, davranış. 1. ucu sivri, biz nərsə. 1. uclu
nərsə. - sapın sivsin tapsam saplaram. 1. süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus.
sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə. 1. sıbızqı . sığzıq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

düdük. 1. siv. (ağızla çalınan) fışqa. 1. səvsi. səpsi. sipsivri. sipsivir. çox, aşırı
sivri, iti.
sıvsılaq

sıvcılaq. suvsılaq. ( < sıv. suv) simcilaq. cimcilaq.

sivsimək

sipsimək. səvsimək. səpsimək. sipsivrilmək. 1. itilənmək. 1. dik daşlanmaq. onun nə gizli olan işi var ki, məni gördükdə sipsidi.

sıvsıt

bulaşıq. bələşik. kirli. şirə şırtıq.

sıvşıc

sırvac. sırıc. sızıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc.
sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə.
mala.
sıvşıq

1. sıvışıq. süyüşük. yılışıq. yapışqan, dadlı olan. 1. sıvışıq. suvşuq. şeh. nəmli.
ıslaq. ritubətli. 1. sıvşık. sivşik. sivişgi. sıvışqı. sıyşqı. sıyşık. qeyb ilə bağlı.

sivşiq

sivşik. sivişgi. sıvışqı. sıvşık. sıyşqı. sıyşık. qeyb ilə bağlı.

sıvşınmaq

(züvşünmək) zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq. süvşünmək. süzüb

gedmək, qaçmaq, yox olmaq. sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq.
sıvşıtmaq

sıvışdırmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvaşdırmaq.
suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni
silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə

yollamaq, qoymaq, girdirmək.
sıvtıran

-sıvdıran, süzdürən asac: sıvalağ. sıvalqaq. sumaqbalan. sıvağalan. süzgəç.

sıvtırmaq

sıvdırmaq. sıvıtmaq. sıvqırmaq. süvdürmək. süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq.

sızıtmaq. sızdırmaq. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq.
sıvzamaq

sıvazımaq. dərikmək. sapatımaq. sapatmaq. saratımaq. saratmaq. sıyamaq.
sığamaq. toxamaq. toxaşmaq. oxaşmaq. oxşamaq.

siy

1. siğ. sıqqa. 1. siğ. heyvanı, çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun,
yoğun çivi. 1. siğ. ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub
güpsənən dilim. - dəmir siğ. - ağac siğ. 1. sıy. yumurta ağının qabığı.
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1. siy. ehsas. hiss 1. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur.
buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun
dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu

dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu,
duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. ad. ünvan. - ustalıq sıyın almış. 1. tanıtış. tanıt.

tovsif. tə'rif. - sıya sığmaz: sözə, tə'rifə gəlməz. 1. tanıtav. tə'rif hərfi. 1. arxa.
yarqa. keyfiyyət. 1. ərməğan. 1. sığ. ödül. öğlətiş. iftixari verilən nərsə. 1. sığ.
yalam. yalama. yeməcə. gəvik. gəvinc. gəvic. gəviş. qırvıt. qırtıq. kirtik. rüşvə.
rüşvət. kisə. 1. sıya. sığ. sığa. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət. 1.
sıyğın. sığ. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı.
yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. > sığ. sıyız dayaz. sayaz. dərinliyi az olan. (#
sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük) 1. > sıv > sığ. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz.

sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu
aşardığ. 1. siy. yumurta ağının qabığı. 1. sıyıq. sırıq. çox arıq, uzun boylu. 1.
sıyıq. sırıq. yonulmuş, incə, uzun, düz olan nərsə. 1. sıy!. sıt!. sızıt!. sıyıt!. işə!.

1. ərməğan. -. sıylı qonaq, üzlü olur. 1. sırat. sırıt. sünnət. - sıy toyu: sünnət
toyu.
- sıy görmək: sayqı, hörmət görmək.

sıya

1. saba. sıba. sıva. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq) erkən
erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan, yumşaq

yel. - sıya əssə açar qunçə könül. 1. sıyağ. saya. sayağ. sıy. dur. duruğ. tür.
türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox:
üzün, donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı
sıysız: durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu,

türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü
tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. sığa. sıyğa. sağa. səfa. - sığa gətirdiz. -
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sizi gördükdə sıya taparız. - gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) 1. sıy. sığ.
sığa. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət. 1. sıya. sıyağ. saya. sayağ.

silət. yalıt. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf. 1. siyə.
olaraq. üzrə. - maq üçün. - kəsəsiyə: kəsmiş olaraq. - öləsiyə: ölmüş olaraq. gedəsiyə: gedəsi olaraq. gedmək üzrə. - gələsiyə: gələsi olaraq. - tutasıya: tutmuş
olaraq. - çıxasıya: çıxmış olaraq. 1. sıyağ. saya. sayağ. siyim. sürüm. sürü. dur.

duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. xəsiyət. xasiyət. sifət. 1. sıyağ. saya.
sayağ. uyum. sinc. sifət. 1. sıyağ. saya. sayağ. yarta. yazda. darta. barda.
savta. sinc. sifət. 1. sıyağ. saya. sayağ. üzlük. üztük. üslük. üstük. yüzlük.
yüztük. yüslük. yüstük. sinc. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət.
əcektiv. 1. sıyağ. saya. sayağ. verdiş. vərdiş. vərziş. burun. xuy. məzac. keçit.
sinc. sırıt. sirit. tempir. tinət. zati sifət.
- sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış.

sıyac

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sığəc.
sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə.
mala.
sıyaq

sıyağ. 1. sağday. sayaq. sağqoy. sağsov. dimdik. dosdoğru. 1. sağday. sayaq.

doğru. sağ. sağat. düz. - sağqoy söz. 1. sağday. sayaq. doğru. gerçəkdən.
ciddən. 1. sağday. sayaq. müstəqim. səhih. 1. sağday. sayaq. səlim. 1. sağday.
sayaq. yəmin. əmin. güvənilir. 1. sağday. sayaq. arqıc. münsif. adil. - arqıc

qurul: münsifə heyə't. juri heyə'ti. 1. sağday. sayaq. həqiqət. 1. sağday. sayaq.
vəfa. 1. sağday. sayaq. sədaqət. 1. sağday. sayaq. əfzəl. 1. sağday. sayaq.
yaraşqan. yaraşay. yarşaq. munasib. 1. sağday. sayaq. filvaqe'. vaqeən. 1.
sağday. sayaq. əlhəq. 1. sağday. sayaq. tanığ. tanğı. həqq. sidq. 1. sağday.
sayaq. salman. salaman. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi 1. sağday. sayaq. səhihən.

1. sağday. sayaq. əsasi. 1. sağday. sayaq. qaim. dürüst kar. 1. sağday. sayaq.
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sağçı. 1. sağday. sayaq. sağdaki. 1. sağday. sayaq. yaraşıq. şayistə. 1. sağday.
sayaq. zihəq. 1. sağday. sayaq. tamam. tamı tamına. kəsinliklə. kəsin, tam

olaraq. eynən. - buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi. 1. sağday. sayaq. rahat. 1.
sağday. sayaq. tetiz. narın. yarıcın. dəqiq. 1. sağday. sayaq. müvəssəq. 1.
sağday. sayaq. umurla. diqqətlə. 1. sağday. sayaq. açıqca. sərihən. sərahətən.

sərrast. aşgara. 1. sağday. sayaq. dəğişsiz. təkişsiz. təbii. içdən. taarifsiz. dəğişsiz. söylürəm bizədə gəlin. 1. sağday. sayaq. normal. 1. sağday. sayaq.

açıq. sərih. 1. sağday. sayaq. səviyyəli. 1. sağday. sayaq. adilanə. 1. sağday.
sayaq. tuş. musavi. (mürəbbə') 1. sağday. sayaq. qaimə zaviyə. 1. sağday.
sayaq. düz hesab kitablı. 1. sağday. sayaq. istandar. 1. sağday. sayaq. şərif.

şərafətli. 1. sağday. sayaq. yaxboy. boyqalı. xoş boy, heykəl. 1. sağday. sayaq.
saytağ. pakdamən. 1. sağday. sayaq. nikukar. 1. sağday. sayaq. saleh. 1.
sağday. sayaq. mürəttəb. 1. qunya. 1. mutabiqi rəsm. 1. sağday. sayaq. raşid.

1. sağday. sayaq. mütəssib. 1. sağday. sayaq. pərhizkar. 1. sağday. sayaq. iyi.
yaxcı. 1. sağday. sayaq. məntiqli. mə'qul. 1. sağday. sayaq. kəstirmə. ələlfəda'.
muxlis. 1. sağday. sayaq. imanlı. mö'mün. 1. sağday. sayaq. net. 1. sağday.
sayaq. tuştay. mütəarif. 1. sağday. sayaq. mubaşir. 1. sağ. sıraq. sik. siyək. ( <
sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. sırnaq.

sıyvan. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. sıy > sıv > sığ. dərin
olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ. 1. sıya. saya. sayağ. sıy. dur.
duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış,
sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın

durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış:
üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. sıya. saya. sayağ. silət. yalıt. dur.

duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf. 1. sıya. saya. sayağ.
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verdiş. vərdiş. vərziş. burun. xuy. məzac. keçit. sinc. sırıt. sirit. tempir. tinət.
zati sifət. 1. sıya. saya. sayağ. siyim. sürüm. sürü. dur. duruğ. tür. türük. bur.
buruğ. bür. bürük. xəsiyət. xasiyət. sifət. 1. sıya. saya. sayağ. uyum. sinc. sifət.
1. sıya. saya. sayağ. yarta. yazda. darta. barda. savta. sinc. sifət. 1. sıya.
saya. sayağ. üzlük. üztük. üslük. üstük. yüzlük. yüztük. yüslük. yüstük. sinc.
dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv.
sıyaqan

sıyağan. sıymınc. sıymıc. sıynac. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. üzlü. dirəgən.

öcət. ləcuc.
sıyaqanlıq

sıyağanlıq. sıynaclıq. sıymıclıq. sıymınclıq. sırtlanlıq. sırtığlıq. sürbetlik.

sırbitlik. simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.
sıyaqın

-bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək: sınıtmaq. sıynıtmaq.
sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq: oxşamaq. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək: sıyınmaq.
sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.

sıyaqına

-bir nəyi nərsə sayağına, sıyağına tutdurtmaq, salıtmaq: sıtmaq. sıyıtmaq.
sıyatmaq.

sıyaqla

sıyağla. hörmətlə. -yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola
salmaq: uğurlamaq. təşyi edmək.

sıyaqlı

sıyağlı. sıyalı. sayalı. sayağlı. sürümlü. siyimli. sürülü. durlu. türlü. burlu.

duruğlu. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli.
sıyaqsız

sıyağsız. sıyasız. sayasız. sayağsız. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. dursuz.

duruğsuz. türsüz. türüksüz. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz.
xasiyyətsiz. sifətsiz.
sıyalı

1. sıyağlı. sayalı. sayağlı. sürümlü. siyimli. sürülü. durlu. türlü. burlu. duruğlu.
türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli. 1. sıylı. sığlı. sığalı.
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sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum,
kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

sıyalıq

1. sıylıq. sığalıq. sığlıq. sayılıq. ışığlıq. arınlığ. duruluq. xalislik. bərraqlıq. saflıq.

1. sıylıq. sığalıq. sığlıq. əğləncə. 1. sıylıq. sığalıq. sığlıq. dinək. huzur. rahatlıq.
1. sıylıq. sığalıq. sığlıq. yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz
''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura
hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla:
sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sıylıq. sığalıq. sığlıq.

sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sıylıq. sığalıq. sığlıq. sevinc.
seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sayalıq. yaxcılıq. arxallıq. yarqallıq.
keyfiyyətlilik. (səlahiyyət. mənfəətli) .
sıyalmaq

sıymaq. sığmaq. sığalmaq. sevinmək. yoğşunmaq. xoşallanmaq. şadlalanmaq.
əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.

sıyam

1. çıplaq. çırılçıplaq. lüt. 1. düz. yaza. 1. sınam. sıman. sıdırqa. sıyırqa. sırqa.
tapın. sadiq. sadə. silik. düz. bərbəzəksiz. süssüz. 1. siyə. sövəm {- bir sökəm:
bir süyəm . (sox: işarə). : baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq).

sıyamaq

1. sığamaq. dərikmək. sıvazımaq. sıvzamaq. sapatımaq. sapatmaq.
saratımaq. saratmaq. toxamaq. toxaşmaq. oxaşmaq. oxşamaq. 1. sığamaq.
dərmək. dərinmək. məs çəkmək. 1. sığamaq. oğub, sürərək yağlamaq,
oxşamaq1. sıyğamaq. sığamaq. oxşamaq. nazlamaq. təltif edmək. 1. sımaq.
sıymaq. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşamaq. nərsənin sayağın, sıyağın

tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır. 1. sımaq.
sıymaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək.
- susıramaq: su istmək. susuzlamaq. 1. sımaq. sıymaq. sıramaq. simək. siymək.
siyəmək. (sıy: siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss

edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.
sıyamla

sınamla. sımanla. tapınla. sadiqanə. sədaqətlə. sadəliklə. silgitlə. düzlüklə.
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1. çəkən. mənyetik. 1. qıran. -şəpə, dalqa sıyan, sındıran: şəpəbasan. şəpəsiq.
şəpəqıran. şəpəkəsən. dalqabasan. dalqakəsən. dalqaqıran. salpaqıran. yalpaqıran.

1. qırxan. - çiğ yumurtanı sıyan: yumurtadan tük qırxan. çox köpöyoğlu.
(soymaq:sıymaq). 1. səyən. istəyən. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək.
sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sıyanıtmaq

sınıtmaq. sıynıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. oxşatmaq. bir nəyi nərsə sayağın,

sıyağın tutmuş kimi görsətmək.
sıyanmaq

1. sıyğanmaq. sığanmaq. oxşanmaq. nazlanmaq. qırcanmaq. 1. sımaq.
sıymaq. sıyamaq. sınmaq. sıyınmaq. oxşamaq. nərsənin sayağın, sıyağın

tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır. 1. sınmaq.
sıyınmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın

tutunan kimi görünmək, meyillənmək. 1. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
sınınmaq. sıyınmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi

görünmək, meyillənmək.
sıyap

səpik. səvik. yüngül. yumuşaq. xəfif. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. mulayim. - səpik
müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. sıyıp. sığap. sap. saf. düz. 1. silik. ərik. ərim.

ərip. əriç. əris. mulayim. 1. səyək. sələk. sılağ. səkə. istək. (issəmək: isləmək.
istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sıyasız

sıyağsız. sayasız. sayağsız. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. dursuz. duruğsuz.
türsüz. türüksüz. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz. xasiyyətsiz.
sifətsiz.

sıyaş

1. sıyğaş. sığaş. siyləş. sıylaş. oxşaş. nazlaş. təltif ediş. 1. sıyış. sınanış. sınaş.

sırvaş. sırvat. çaba. tutu. salsalaman. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y.
sıyaş

sığaş. sıyma. sıymaş. dərik. sıvaz. sapat. sarat. toxaş.

sıyaşlamaq

> tıraşlamaq. taraşlamaq. (> təraşlamaq (fars)} sıyırmaq. sıyqırmaq. sidirmək.
siyirmək. silmək. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq,
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safaltmaq.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

sıyaşmaq

1. sıyşamaq. sığaşmaq. sığşamaq. gözəlləşmək. yartışmaq. - nə sığşamısan.
1. sıyzışmaq. siyzişmək. siyəşmək. sıyazığı, siyəziyi olmaq. təpginmək.
təpgişmək. alerjisi olmaq. həssasiyyəti olmaq.

sıyatlamaq

sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək.
sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq.

nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək.
yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1.
nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.
sıyatmaq

sıtmaq. sıyıtmaq. bir nəyi nərsə sayağına, sıyağına tutdurtmaq, salıtmaq.

sıyav

sırav. sığav. 1. bol. fıravan. fərax. 1. bərxurdar. 1. arxa. yarqa. keyfiyyət.

(sanav: kəmmiyyət) .
sıyavlıq

sıravlıq. sığavlıq. 1. bolluq. fıravanlıq. fəraxlıq. 1. arxallıq. yarqallıq.

keyfiyyətlilik.
sıyaz

1. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli.
sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər.
yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sosyal. ictimai. maaşirətli.
ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül
məzac. dilsuz. qəmxar 1. siyəz. sıysağ. siysək. sıpıvğan. sıpqır. sezigir.
sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. 1. siyəz. sıysağ. siysək. sıyğaq.
sırğaq. sərgək. duyqar. həssas. 1. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sayağ. sayaz. dayaz.
sıxrığ. sıyrığ. sıy > sıv > sığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu
aşardığ. 1. siyəz. soruq. soruğ. həssas. sinsor. 1. siyəz. sürnək. sünək. sırnığ.

əsnək. həssas.
-sıyaz, siyəz, duyqun, həssas çəkə, nuqdə: sıvaq. zıvaq. zivək. zibək.

sıyazıq

sıyazığ. siyəzik. təpgi. təpgü. alerji. həssasiyyət.
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-sıyazığı, siyəziyi, alerjisi, həssasiyyəti olmaq: təpginmək. təpgişmək. siyəşmək.
sıyzışmaq. siyzişmək. sıyaşmaq. həssasiyyət göstərmək.

sıyazlamaq

sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək.
sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq.

nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək.
yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1.
nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.
sıyazlıq

siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq.
sıpqılırlıq. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik,
alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik.

sıybalıq

sıypalıq. siliğlik. siğillik. saylıq. nəzakət. müəddəblik.

sıyca

sıycığ. sıyıl. sıylı. sevil. söyülü. dürdənə. əziz. məhbubə. mə'şuqə. canan.

sıycı

1. aşiq. şiftə. sevən. 1. mehriban.

sıycıq

sıycığ. sıyca. sıyıl. sıylı. sevil. söyülü. dürdənə. əziz. məhbubə. mə'şuqə.

canan.
sıycılıq

səycilik. elçilik. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq.
sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sıycın

1. şadman. şadan. 1. sürən. şadlıq. yarğaşlıq. məsərrət. xoşnudluq. xoşallıq.

sıyçı

1. sıyçı. sığçı. otarıçı. yalamçı. yalamaçı. hörüşçü. hörünçü. örüşçü. rüşvətçi.
rüşvətxor. 1. sıysak. sovğat, töhvə sevən.

siyə

1. sıya. olaraq. üzrə. - maq üçün. - kəsəsiyə: kəsmiş olaraq. - öləsiyə: ölmüş
olaraq. - gedəsiyə: gedəsi olaraq. gedmək üzrə. - gələsiyə: gələsi olaraq. tutasıya: tutmuş olaraq. - çıxasıya: çıxmış olaraq. 1. sıyam. sövəm {- bir sökəm:
bir süyəm . (sox: işarə). : baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq).

siyəcən

siğəcən. sütəcən. (1 < sığallamaq: oğmaq. 1 < savallamaq: qoğarıb götürmək. 1 <
sürtmək) can sürtən kisə. yunaq kisəsi.
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siyək. sik. sağ. sıyağ. sıraq. ( < sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək,
sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq:
susaq: susaq: susuz. təşnə.

siyəmək

1. sığamaq. siləmək. oxşamaq. nazlamaq. - üz gözün siyədi. siymək. simək.
sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək. susıramaq: su istmək. susuzlamaq. 1. siymək. simək. sımaq. sıymaq. sıyamaq.
sıramaq. (sıy: siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss

edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.
siyəşmək

sıyzışmaq. siyzişmək. sıyaşmaq. sıyazığı, siyəziyi olmaq. təpginmək.
təpgişmək. alerjisi olmaq. həssasiyyəti olmaq.

siyəz

1. sıyaz. sıysağ. siysək. əris. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli.
sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər.
yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sosyal. ictimai. maaşirətli.
ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül
məzac. dilsuz. qəmxar . 1. sıyaz. sıysağ. siysək. sıpıvğan. sıpqır. sezigir.
sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. 1. sıyaz. sıysağ. siysək. sıyğaq.
sırğaq. sərgək. duyqar. həssas. 1. sıyaz. soruq. soruğ. həssas. sinsor. 1. sıyaz.
sürnək. sünək. sırnığ. əsnək. həssas.
-sıyaz, siyəz, duyqun, həssas çəkə, nuqdə: sıvaq. zıvaq. zivək. zibək.

siyəziq

siyəzik. sıyazığ. təpgi. təpgü. alerji. həssasiyyət.

siyəziyi

-sıyazığı, siyəziyi, alerjisi, həssasiyyəti olmaq: təpginmək. təpgişmək. siyəşmək.
sıyzışmaq. siyzişmək. sıyaşmaq. həssasiyyət göstərmək.

siyəzliq

siyəzlik. sıyazlıq. sıysağlıq. siysəklik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq.

sızqılırlıq. sıpqılırlıq. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən
etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik.
sıyı

1. kimi. - hamı onu usta dəmirçi sıyı (kimi) dəng alır1. sığı. sıyıl. sahil. yar (suyun
yuğub apardığığ yer) qıyı. yalı. 1. sıylıq. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik. söygü. sevgi.
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eşq. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət. 1. siyri.
siri. sivi. sıvı. qayqan.
- sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük.
bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıyıb

-silib sıyıb:1. silib sırıb. silib süpürüb. süprüv siyirib. - oğrular evi silib sırıb.
gedmişlər. 1. yaxşayıb yoxşuyub. nazlayıb duzlayıb. - uşağı silib sıyıb oxuya (dərsə)
göndərdi. 1. bəzəyib düzəyib. arayiş pirayiş edib. - özlərin silib sıyıb toya geddilər.

sıyıc

1. sığqaç. sağac. saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}. çevrələyində
açığı olan yekə çadır. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır
qurmaq. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sayac.
sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan.

yapınladan. hamarladan. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc.
süvüc. sayıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. itidən. 1. sırvac. sırıc. sızıc.
sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc.

sürlüc. təşviqnamə. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc.
sayıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. müşəvviq. mühəyyic. 1. sırvac. sırıc.
sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc.

silcə. mala. 1. sürc. sürüc. qayc. qayıc. qayış. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. qaçıc.
uçuc. salıc. xəta. səhv. iştibah. (ləğziş). 1. sürc. sürüc. gümrahlıq. 1. sürc.
sürüc. fehrist. 1. sürc. sürüc. andağ. sudar ( < tutar) yaddaşt.

sıyıq

1. (z <> y. d. ğ) sızq. sıdıq. sığıq) südük. işək. 1. içi boş. çürük. - sıyıq qoz. 1.
pozuq. xərab. - sıyıq saat. 1. qıyıq. uzun, yoğun iğnə. çuvaldız. 1. suyuq.
suyuğaş. suyğaş. şorba. 1. sıyın. düz. cansız. sadə. - sıyın çöl. - sıyın saç: saf
tük. 1. sızıq. kotun, paltovun, əbanın iki tayından hər biri. 1. sıy. sırıq. çox arıq,

uzun boylu. 1. sıy. sırıq. yonulmuş, incə, uzun, düz olan nərsə. 1. silik.
mə'sum. ismətli. 1. iradəsiz. (#sığıq. sıxıq. iradəli). 1. sıyığ < sığ. dayaz. 1. sıyığ.
sıyrığ. tovbə. tobə. 1. sayqı. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. xatir.

hörmət. 1. (# qıyıq). -bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas,
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yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə:
yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq
yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik.
istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım.
bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham.
- bulutdan sıyıq, arıq gün: sav gün. {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.

sıyıqın

sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki.

sürgü. süpür. sapır. söpük. seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). saçır. saçır
soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: >
samartlamaq. sıçıb batırmaq) fəzlə.

sıyıqlamaq

çalmaq. 1. soymaq. lütləmək. açmaq. 1. oğurlamaq.

sıyıqlanmaq

çalınmaq. 1. soyunmaq. lütlənmək. 1. oğurlanmaq.

sıyıqlı

sıyıxlı. sıxıylı. qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü,

sifətli. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük.
sifət. üz).

sıyıqmaq

sıyığmaq. sıyrığmaq. sıqmaq. sımaq. tovbə, tobə edmək.

sıyıl

1. ağzı gən olan qab, nərsə. (# sığıl: ağzı dar olan qab, nərsə) 1. sevil. söyməli.
1. sıylı. sıyca. sıycığ. sevil. söyülü. dürdənə. əziz. məhbubə. mə'şuqə. canan.
1. sayıl. saylam. sıylım. saf. düz. 1. sayıl. saylam. sıylım. dalsız budaqsız ağac.
1. sayıl. saylam. sıylım. yapır. yapın. yasır. yayvan. hamar. 1. sıyı. sığı. sahil.
yar (suyun yuğub apardığığ yer) qıyı. yalı. 1. sıyın. sığıl. sığın. saya. sayağı.
gözəl. qəşəng. sulum. yaxcı. - çox sığıl uşaq. 1. suv. suyuv. sıyıs. sıyış. sıyı.
sıy. sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıvıs. sıvış. maye'.

sıyılamaq

sıylamaq. sıyqamaq. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. gözəlləmək. yartalamaq.
tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək.

sıyılatmaq

sıylatmaq. sıyqatmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. gözəllətmək.
yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.

sıyılıq

sıylığ. sıyınlıq. çınlıq. şənlik. söyünlük. sevinlik. şadlığ. tərəbnaki.
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1. sevilmək. pəsənd olmaq. - ərdəm bilən öğlənin: sənətiz ilən öğünün. 1.
sıypalmaq. sürüşmək. süvüşmək. züvüşmək. 1. səyilmək. sələnmək. sevilmək.

istənmək.
sıyılmaz

soyumaz. - çiğ yumurta sıyılmaz. (soymaq:sıymaq).

sıyıltırım

sıyıldırım. 1. sıldırım. kəsmən. gəriş. kəriş. ağır, iti yoxuş. sinəkeş. 1. sıldırım.
kəsmən. böyük, düz, qayaq qaya. 1. sıldırım. kəsmən. seldırım. dərədən

təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel. 1. sıldırım. kəsmən. gəriş.
kəriş. ağır, iti yoxuş. sinəkeş. 1. sıldırım. kəsmən. böyük, düz, qayaq qaya. 1.
sıldırım. kəsmən. seldırım. dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır

coşqun, sel.
sıyım

1. dosluğ. əlaqəmətlik. pərəstiş. 1. sım. sim. tel. 1. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq.
sevərlik. söygü. eşq. sevgi. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. mehr. sıyıq. sıyıt.
sıyın. məhəbbət. 1. sıyrım. siyrim. siyrəm. sırma. sırım. sirmə. yalağ. çalağ.
göndən, parçadan, bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə,
(dəval). 1. sıyrım. siyrim. siyrəm. sırma. sırım. sirmə. yalağ. çalağ. cılız. arığ.
yalğar. (> lağər (fars)}. 1. sıyrım. siyrim. siyrəm. sırma. sırım. sirmə. yalağ.
çalağ. cılız, arığ uca boy. ucubınıq. 1. sıyrım. siyrim. siyrəm. sırma. sırım.
sirmə. yalağ. çalağ. çıpıq. qələmə. 1. sıyrım. siyrim. siyrəm. sırma. sırım. sirmə.
yalağ. çalağ. sıram. xətt. rədif. rədə. -yalağ yalağ: çalağ çalağ: sırma sırma. sırım
sırım. sıyım sıyım. sıyrım sıyrım. sirmə. sirmə sirmə. sıram sıram. rədif rədif. rədə
rədə. -sırım!: (sırıma!) xətdə!. səfə!. 1. sürüm. boybuxun. sın sımbat. sını sımbat.

görkəm. qədd qamət. durğat. (zahiri nəma. qədd o əndam). 1. sürüm. sürü. saya.
sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. xəsiyət.
xasiyət. sifət.
sıyımaq

1. siyimək . sezmək. seymək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək.
siymək. siyəmək. (sıy: siy: ehsas, hiss) ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə
sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən. 1. sıymaq. sıtmaq. sıtımaq.
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söymək. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. sığamaq. oxşamaq. nazın

çəkmək.
siyimək

sıyımaq. sezmək. seymək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək.

siyəmək. (sıy: siy: ehsas, hiss) ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.

siyimli

sürümlü. 1. boybuxunlu. boybuxunu düz olan. çapalı. saxalı. görkəmli. qədd

qamətli. -sürümlü olana paltarda yaraşır. 1. sürülü. sayalı. sayağlı. sıyalı. sıyağlı.
durlu. türlü. burlu. duruğlu. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. xəsiyətli. xasiyyətli.
sifətli.
siyimsiz

sürümsüz. 1. boybuxunsuz. boybuxunu düz olmayan. sallağ əğinli. çapasız.

saxasız. görkəmsiz. qədd qamətsiz. -sürümsüz olan paltar əynindən tökülər. 1.
sürüsüz. sayasız. sayağsız. sıyasız. sıyağsız. dursuz. duruğsuz. türsüz.

türüksüz. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz. xasiyyətsiz. sifətsiz.
sıyın

1. sığın. sınır. suyun. ötgə. qılıq. qılınğ. xuy. əxlaq. məzac. təb'. karakter.
tembir. 1. sırın. sızın. uzun. - sırın tarla: uzun tarla. 1. xudumani. 1. sıyın sıyın.
şad o xurrəm. 1. sıyıq. düz. cansız. sadə. - sıyın çöl. - sıyın saç: saf tük. 1. sıyıl.
saya. sayağı. sığıl. sığın. gözəl. qəşəng. sulum. yaxcı. - çox sığıl uşaq.
- sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ.
dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıyın

sığın. soğun. soyun. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). 1.

səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1. sərin.
dingin. tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun.
asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ). 1. durğun. hərəkətsiz. 1. durğun.
(mandqar).
siyin

siyn. 1. çiyin. boy. əndam. 1. dış görnüş. duruğ. durğ. zahir. surət.

sıyına

səyinə. istəyinə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq.
sılamaq. sıylamaq. sevmək).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

sıyınc

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

1. sıtıc. söyünc. sevinc. müjdə. nəvid. 1. söyünc. sövünc. yarınc. müjdəlik.
muştuluq. bəşarət.

sıyıncı

1. sıytıcı. söyünən. sevingici. 1. söyünçü. sövünçü. süyünçü. yarınçı. müjdəçi.
muştuluqçu. bəşarətçi.

siyinçi

sinçi. ayğaqçı. ayğac. casus. dil avçısı.

sıyınıtmaq

sınıtmaq. sıynıtmaq. sıynıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq. bir nəyi nərsə sayağın,

sıyağın tutmuş kimi görsətmək.
sıyınqac

sıytınqaç. söyüncək. sevincək.

siyinli

sinliş gözəl. görkəmli. boylu. əndamlı.

sıyınlıq

sıyılıq. sıylığ. çınlıq. şənlik. söyünlük. sevinlik. şadlığ. tərəbnaki.

sıyınmaq

1. öğrəşmək1. sıytınmaq. söyünmək. sevinmək. şad olmaq. öğünmək.
öğlənmək. 1. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sınmaq. sıyanmaq. oxşamaq. nərsənin
sayağın, sıyağın tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına
sıydırır. 1. sınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.

nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək. 1. sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın,

sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək. 1. sıymaq. sığmaq. sığınmaq.
yerləşmək. - bu ora sıymaz. - ağzıva sıyan söz danış. 1. sıynışmaq. sevnişmək.
sevinmək. öğünmək. öğlənmək. xoşallaşmaq. şad olmaq. (sıyındırmaq.
sevindirmək) .

siyinmək

sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyişmək. 1.

arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.
sıyıntı

1. salıntı. çalıntı. hərrac. 1. salıntı. çalıntı. çubuğla satma. muzayidə 1. salıntı.
çalıntı. bitbazarı. 1. salıntı. çalıntı. yağmalıq. qənimət. 1. silinti. selin süpürüb

gətirdiyi nərsələr.
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sıyındırmaq. 1. sevindirmək. (sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək.
öğünmək. öğlənmək. xoşallaşmaq. şad olmaq). 1. sıytıtmaq. söyündürmək.

sevindirmək. şad edmək.
sıyıp

sıyap. sığap. sap. saf. düz.
-sıyıp seçmək: sevib seçmək.

sıyıpqarmaq

sıpqarmaq. çıpqarmaq. başa çəkmək.

siyipqərmək

siyipgərmək. siyirmək. nərsəni dibinəcən tökətmək, işlətmək.

sıyıpmaq

sıypmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq. sıymaq. (sızrınmaq. sızmaq. zivmək. zivrinmək)

qaymaq. - əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm.
sıyır

1. sevər. tamada. tərəfdar. yançı. aşiq. pərəstəndə. 1. səyır. istir. (issəmək:
isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1.
sır. boya. rəng.
- sıyır sıyır: sinə sinə. yavaş yavaş. - keçən üç gün sıyır sıyır yağış yağdı.

siyir

sir. sil. silir. silik. açıq. say. arığ. pak. təmiz. pakizə. - ətəyi silik > silgitəy.

sıyırayaq

-qar, topraq kimiləri sıyırayaq atmaq: kürüşmək. kütümək. kürüləmək. kürələmək.
kürümək. kürəmək.

sıyırcı

sırpıcı. siyirgi. sıypıc. süypüc. sürpüc. süpüc. süpürgə.

siyirən

sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirgən. > sırağan. sıradan. 1. arıdan. ardan.

arçaqıl. arçıqul. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. sızan. süzən.
tanğıtan. təsfiyə edən. 1. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc. ayağ
boşaldan. ayağın açan. isala aparan. yörgüc. müshil.
siyirib

-süprüv siyirib: silib sırıb. silib sıyıb. silib süpürüb. - oğrular evi silib sırıb. gedmişlər.

sıyırıb

-üzünü sıyırıb daşlamaq, atmaq: utanmazcasına davranmaq. həyasızlıq edmək.

sıyırıq

sıyrıq. istiriptiz.

sıyırım

sıyrım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması). 1. göz, pəncərə düz, doğrusuna ala

bilən görüntü, çevrə, mənzərə. 1. göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün
alabiləcəyi. düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik,
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mənzərə, yer, toprağ. 1. bir yerin, toprağın bir ucundan ötə ucuna dək uzanan
bölümü.
sıyırqa

1. qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə,
bel biçimli arac. 1. sıdırqa. 1. sırqav. sıdırqa. tək rəng. boydaş. sadə. yazı
oyasız. nəxşəsiz. - sırqa gəzləmə, parça. 1. sırqav. sıdırqa. durmadan. dalbadal.
1. sıdırqa. sırqa. sıyam. sınam. sıman. tapın. sadiq. sadə. silik. düz.
bərbəzəksiz. süssüz. 1. sırqav. sıdırqa. (şıdırqı) mudavim. sadasal. dalbadal.
durmadan. sıdırqasığa. sıtrasığa. tutaşa. tutaşı. tuşatı. (peyvəsdə). - işləri
sıdırqa gözdə tutmaq. 1. sıyırqaç. sırqa. siyirgəc. siyirgə. sirgə. kürək. 1.
sıyırqaç. sırqa. siyirgəc. siyirgə. sirgə. sürgü. sırpı. silgi. rəndə.

sıyırqaç

sıyırqa. sırqa. siyirgəc. siyirgə. sirgə. 1. kürək. 1. sürgü. sırpı. silgi. rəndə.

sıyırqaq

sırğaq. yuxusuzluq.

sıyırqan

sıyırğan. 1. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. arıdan. ardan. arçaqıl.

arçıqul. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. sıyırdan. siyirən.
siyirgən. > sırağan. sıradan. sızan. süzən. tanğıtan. təsfiyə edən. 1. sıyırdan.
siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün.

ötürüc. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan. yörgüc. müshil. 1. sırğan.
çoğun. çovun. tufan.
siyirqə

siyirgə. siyirgəc. sirgə. sıyırqaç. sıyırqa. sırqa. 1. kürək. 1. sürgü. sırpı. silgi.

rəndə.
siyirqəc

siyirgəc. siyirgə. sirgə. sıyırqaç. sıyırqa. sırqa. 1. kürək. 1. sürgü. sırpı. silgi.

rəndə.
siyirqən

siyirgən > sırağan. sıradan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. 1. arıdan.

ardan. arçaqıl. arçıqul. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. sızan.
süzən. tanğıtan. təsfiyə edən. 1. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc.
ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan. yörgüc. müshil.
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1. toxumada ipləri tutan ağac. 1. sıyırma. siyirmə. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq:
ayırmaq). böyük oraq. 1. sıyırma. siyirmə. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq).

sayavan. böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı yer. qoruluq. - qışın arabaları sırqıya
soxur. - sırqı parking. 1. sıyırma. siyirmə. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq).

həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü
bazar. 1. sıyırma. siyirmə. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). dam qırağlarında
düzülən herə, hörə.
siyirqi

siyirgi. 1. sıyırcı. sırpıcı. sıypıc. süypüc. sürpüc. süpüc. süpürgə. 1. sirgin.

sıyığın. sıyğın. siyrin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü.
süpür. sapır. söpük. seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). saçır. saçır soçur.
kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq.
sıçıb batırmaq) fəzlə.

siyirqin

siyirgin. sirgin. sırqın. sıpqın. bezgin. bıqqın. yartmaz. yarşımaz. narazı. - öz
yaşamından sırqın biri.

sıyırqınmaq

sıyırğınmaq. sırğınmaq. silkinmək. siyrinmək. sirginmək. tükənmək. bitmək.

qurtulmaq.
sıyırlı

sırırlı. sevinərli. sürürlü. süyürlü. söyürlü. sevirli. səvirli. sevintirərli . (şadibəxş.
ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

sıyırma

1. sırıvatma. sırat. sırıt. arıtlama. təmizləmə. pirayiş. 1. sıyırtma. sıyırt. sıyrıt.
sırıt. zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti. 1. siyirmə.
sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). böyük oraq. 1. siyirmə. sıyırqı.
sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). sayavan. böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı

yer. qoruluq. - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking. 1. siyirmə. sıyırqı.
sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub,

böyük alanda qurulan üstü örtülü bazar. 1. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( <
sıyırmaq: ayırmaq). dam qırağlarında düzülən herə, hörə.
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1. nərsəni üzdən yırtmaq, cızmaq, qoparmaq. 1. çəkib gedmək. uzaqlaşmaq.
1. bir olayın, işin son, arda qalan bölümünü götürmək, qurtarmaq, bitirmək,
üzmək. - onun son yumruğu canın sıyırdı: üzdü. 1. çıxarmaq. açmaq. - geyimlərin
sıyırdı. 1. kötü bir durumdan, çarpı zərərə uğramadan qurtarmaq. 1. sıvırmaq.

sivirmək. siyirmək. (qayırmaq: züvdürmək) 1. sıymalamaq. sıtğalamaq.
sırmalamaq. siymələmək. sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək. çiğmələmək.
çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq. yuxarı qəddəmək. - tutacı sıymala otağa
gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya basdılar. - qamı el işə sıtğandı. 1.
sıyqırmaq. sidirmək. siyirmək. silmək. tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq
(fars)} < sıyaşlamaq. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla

yarıtlamaq, safaltmaq. 1. sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. süypürmək.
sürpürmək. səvpürmək. süpürmək. nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (#
sızrırmaq. sızırırmaq) 1. sıytırmaq. (qoşub göndərmək) qoşmaq. tapşırmaq. uşağı kimə sıyırdın gəldin. 1. siyirmək > sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin.

{sergin (fars)}. 1. üzdən qazmaq. - dərim sırıldı. 1. salmaq. atmaq. ayırmaq.
soymaq. - əğnivi salda dinc yat. - o moda çoxdandı salınmış. 1. sırmaq. sirmək.
siyirmək. çəkib çıxartmaq, ayırmaq. - yaşam dadın ağzımda sırdı. - nə tez
dosdundan sırdın. - onun tutağı, durağı yoxdu, sarılmadan sırıb gedər. 1. sırmaq.
sürmək. dibindən düşürmək. bitməyə sürüb gedmək. - inancım sırdı. 1.
sırqamaq. sırğamaq. sırıvatmaq. yamamaq. bəxyələmək. 1. sırqamaq.
sırğamaq. sırıvatmaq. sırğatmaq. neçə tikəni birbirinə qovuşdurmaq. 1.

sırqırmaq. sirgirmək. son damcısına dək nərsəni bir yerdən götürmək,
axıtmaq, ağdarmaq. 1. sıvarmaq. əlin, çəngəli nərsiyə salıb ilişəni yerindən
qoparmaq. - ağacın yapraqların, dalların sıyırıb qoydu ora. 1. siyirmək. soğurmaq.
çıxarmaq. çəkmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
-dərisin sıyırmaq, siyrimək, açmaq: sırımaq. sırıvalmaq. soymaq.
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sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sırmaq. sırıtmaq.
süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. 1. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq. 1. süzmək. sızmaq. safaltmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq.
təsfiyə edmək. 1. palayiş edmək. 1. boşaltmaq. -qaçırdıb yorqunluğdan
damarların süzürtdü. 1. bir gizlin nərsəni açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin
belə sızırtmadan. 1. silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf

edmək. -sondaki sızırtdı.
siyirmə

sıyırma. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). 1. böyük oraq. 1. sayavan.

böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı yer. qoruluq. - qışın arabaları sırqıya soxur. sırqı parking. 1. həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda
qurulan üstü örtülü bazar. 1. dam qırağlarında düzülən herə, hörə.
-siyirmə biçmə: taxılın yalnız başağın üzmə.

siyirmək

1. sıvqarmaq. sıvqarlamaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq. sırqıtmaq. sıyrıtmaq.
sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu
sıvqarıb geddi. 1. sıyırmaq. > sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. {sergin (fars)}.

1. sıyırmaq. sıvırmaq. sivirmək. (qayırmaq: züvdürmək) . 1. sıyırmaq. sıyqırmaq.
sidirmək. silmək. tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq.
nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq. 1.
sıyırmaq. sıyrırmaq. sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək. səvpürmək.
süpürmək. nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) . 1.
sıyırmaq. soğurmaq. çıxarmaq. çəkmək. 1. sirmək. sırmaq. sıyırmaq. çəkib

çıxartmaq, ayırmaq. - yaşam dadın ağzımda sırdı. - nə tez dosdundan sırdın. onun tutağı, durağı yoxdu, sarılmadan sırıb gedər. 1. sirmək. silmək. silirmək.

saylamaq. paklamaq. təmizləmək. 1. siyipgərmək. nərsəni dibinəcən tökətmək,
işlətmək. 1. zivirmək. süzürmək. axıtmaq. 1. zivirmək. süpürmək. silmək.
bitirmək.
-nərsəni bir yerdən siyirmək, ayırmaq: sırmatmaq. - sudan balığ sırmatıb satdı. -
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yeməyin, ətin suyun sırmat.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
-əti yağdan, sümükdən siyirmək: savtamaq. sovtamaq.

siyirmək

siyirtmək. sıyırmaq. sıyırtmaq. sızdırmaq. sızırtmaq. sırmaq. sırıtmaq.
süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. 1. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq. 1. süzmək. sızmaq. safaltmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq.
təsfiyə edmək. 1. palayiş edmək. 1. boşaltmaq. -qaçırdıb yorqunluğdan
damarların süzürtdü. 1. bir gizlin nərsəni açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin
belə sızırtmadan. 1. silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf

edmək. -sondaki sızırtdı.
-cumub yerli dibli siyirmək, götürmək: süpütmək.
siyirməyə

-sərik, yayığ nərsəni siyirməyə, silməyə yarar arac: sürcə. sürcək. sürəcək. sürgüc.
sürək > kürək.

sıyırpı

sırpı. siyrpi. sıypı. süypü. sürpü. süpü. süpürmə işi.

sıyırt

1. sıvırt. sıvırt. sıfırt. süm. tüm. teyxa. -süm yağlı yemək. 1. sıyrıt. sırıt. sıyırma.
sıyırtma. zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti. 1. sıyrıt.
sırıt. sıyrıq. sıyma. sıma. simə. səmə. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis.

sıyırtaq

sıyırdağ. sığırdağ. sığırlağ. sıydağ. sığdağ. sığlağ. sığınan yer.

sıyırtan

sıyırdan. sıyırqan. sıyırğan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. 1. arıdan.

ardan. arçaqıl. arçıqul. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. sızan.
süzən. tanğıtan. təsfiyə edən. 1. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc.
ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan. yörgüc. müshil.
siyirtilənmək

səyirtilənmək. səğirtilənmək. səkirtilənmək. avara avara gəzmək. oyalanmaq.

qurddalanmaq. - bir iş görmədən səğirtilənmək.
sıyırtım

sıyırdım. sıyrım. sıyırım. (nərsənin uzunlaması). 1. göz, pəncərə düz, doğrusuna

ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə. 1. göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün
alabiləcəyi. düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik,
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mənzərə, yer, toprağ. 1. bir yerin, toprağın bir ucundan ötə ucuna dək uzanan
bölümü.
sıyırtlamaq

sıvırtlamaq. sıfırtlamaq. siyirtləmək. arıtlamaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq.
siyirtləmək

sıyırtlamaq. sıvırtlamaq. sıfırtlamaq. arıtlamaq. təmizləmək. saylamaq.
paklamaq.

sıyırtma

sıyırma. sıyırt. sıyrıt. sırıt. zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy

gövərənti.
sıyırtmaq

savırmaq. sovurmaq. soymaq. soyutmaq. çəkmək. çıxartmaq. lütləmək.

sıyırtmaq

sıyırmaq. siyirmək. siyirtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sırmaq. sırıtmaq.
süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. 1. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq. 1. süzmək. sızmaq. safaltmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq.
təsfiyə edmək. 1. palayiş edmək. 1. boşaltmaq. -qaçırdıb yorqunluğdan
damarların süzürtdü. 1. bir gizlin nərsəni açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin
belə sızırtmadan. 1. silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf

edmək. -sondaki sızırtdı.
siyirtmək

1. sivirtmək. çivritmək. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək.
səvritmək. sovutmaq. soğutmaq. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək,

yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı.
1. siyirmək. sıyırmaq. sıyırtmaq. sızdırmaq. sızırtmaq. sırmaq. sırıtmaq.
süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq. paklamaq.

1. siyirmək. sıyırmaq. sıyırtmaq. sızdırmaq. sızırtmaq. sırmaq. sırıtmaq.
süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. süzmək. sızmaq. safaltmaq. tanğatmaq.

tanğıtmaq. tanatmaq. təsfiyə edmək. 1. siyirmək. sıyırmaq. sıyırtmaq.
sızdırmaq. sızırtmaq. sırmaq. sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək. silkətmək.

palayiş edmək. 1. siyirmək. sıyırmaq. sıyırtmaq. sızdırmaq. sızırtmaq. sırmaq.
sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. boşaltmaq. -qaçırdıb yorqunluğdan
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damarların süzürtdü. 1. siyirmək. sıyırmaq. sıyırtmaq. sızdırmaq. sızırtmaq.
sırmaq. sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. bir gizlin nərsəni

açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin belə sızırtmadan. 1. siyirmək. sıyırmaq.
sıyırtmaq. sızdırmaq. sızırtmaq. sırmaq. sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək.
silkətmək. silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf edmək. sondaki sızırtdı. 1. sıypıtmaq. qaldırmaq. yox edmək. 1. siyritmək. zivritmək.
zivirtmək. süzütmək. axıtmaq. axdırmaq. tökdürmək. 1. siyritmək. zivritmək.
zivirtmək. süprütmək. silitmək. bitritmək.

sıyıs

1. suv. suyuv. sıyıl. sıyış. sıyı. sıy. sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıvıs. sıvış.
maye'. 1. sıyaş. sınanış. sınaş. sırvaş. sırvat. çaba. tutu. salsalaman. ciddi cəhd.
qeyrət. sə'y. 1. sığış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu.

sıpqış. atifə. 1. sığış. sevgi. çəkiş. yenğ. yenğiş. əğilim. meyl. meyil. 1. sıynış.
sevic. vəcd. 1. siviş. sıvış. qeyb. ğeyb. 1. sucur. suçur. sudur. supur. suvur.
sulur. surur. suruş. saçış. soçuş. tovuş. tələlö. ışıltı. ışın. savanış. savınış.
bərq. dirəxşiş.
siyiş

sidiş. siyiş. südüş. şüşüş. işəş. işəmə.
-sürüş siyiş: sürüş siliş: artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman
vermək. alayiş palayiş.

sıyışlı

sığışlı. 1. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı

isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim.
çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli.
ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül
məzac. dilsuz. qəmxar 1. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır.
sızğır. sızıvğan. atifəli. 1. soruq. soruğ. vicdanlı. atifəli.
sıyışmaq

1. sıymaq. sımaq. sevişmək. sevmək. eşq vərzidən. maaşiqə edmək. 1.
sıymaq. sımaq. sevişmək. alışmaq. ısınmaq. 1. səyişmək. sələşmək. sevişmək.

istəşmək. 1. sivişmək. sıvışmaq. qeyb olmaq. ğeyb olmaq.
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sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. 1.

arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.
sıyıt

1. sızıt. südük1. sığda. sığıt. sıyda. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. düzsalığ,
süzük sızık olan. sədiq. sadiq. 1. sıyda. sığda. sığıt. sağıb. sağba. sağaçıq.
saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq. 1. sıyıt!. sızıt!. sıy!. sıt!. işə!.

sıyıt

sığıt. soğut. soyut. sağut. sayut. {sağun. sayun. soğun. soyun. sıyın. sığın. 1.
səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1. sərin. dingin.
tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun. asudə. sakin.
toxdayın. (asayişli. ). 1. durğun. hərəkətsiz. 1. durğun. (mandqar)}.

sıyıtmaq

1. sevdirmək. istətmək. əzizlətmək. 1. sırıtmaq. sıytılmaq. sırtılmaq.
sırtıqlanmaq. sırtarmaq. dişlərin ağartmaq. sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq.

sürbetinmək. sırbitinmək. 1. sırıtmaq. gözə çarpmaq. yamaq olmaq.
tutmamazlığı, yaraşmazlığı, uyqunsuzluğu açıqca görünmək. - burda sıyıtan bir
nə görülmədi. - bu boya üzərində sarı sırıtır. 1. sırıtmaq. daşlanmaq. disginmək.

səkinmək. şaşırtmaq. təəcüblənmək. - onu orda gördüyümə çox sıyıtdım. 1.
sıtmaq. sıyatmaq. bir nəyi nərsə sayağına, sıyağına tutdurtmaq, salıtmaq. 1.
sıyrıtmaq. sıqıtmaq. sıtmaq. tovbə, tobə verdirmək. tovbələtmək. 1. sıyrıtmaq.
sırqıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). siyirmək. sıvqarmaq. sıvqarlamaq.
çıpqarmaq. çıpqarlamaq. nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu sıvqarıb geddi. 1.
sıyrıtmaq. sırqıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). sıvqarmaq. çıpqarmaq.

süzmək. - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy suyu sıvqarsın. 1. sıyrıtmaq.
sırqıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). neçə tikəni, bölümü birbirinə

sırıyıb, qatıb birikitmək.
sıyıva

- sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük.
bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıyız

-sıyız dayaz: sayaz. sığ < sıy. dərinliyi az olan. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük).
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siyizləşmək. sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.

duyarlaşmaq.
siyizləşmək

sıyızlaşmaq. sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.

duyarlaşmaq.
sıyqa

1. sıyğa. simsıyığ. teyxa. sirf. sərə. 1. sıyğa. sığa. sıya. sağa. səfa. - sığa
gətirdiz. - sizi gördükdə sıya taparız. - gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) 1.
sıyğa. sıypa. söyürğal. soyğal. sevğəl. sövgəl. söygəl. sevgəl. səvgəl. yaxuluğ,

ehsan edmə.
sıyqac

sıyğac. əşraf. aristoqrat.

sıyqaclıq

sıyğaclıq. səfahət. mod, əğləncə, uçarlığ düşgünlüyü.

sıyqaq

sıyğaq. 1. sığqaq. qırınca. qırışqa. qarınca. qarışqa. 1. sırğaq. sərgək. sıyaz.

siyəz. sıysağ. siysək. duyqar. həssas. 1. sırğaq. sərgək. zirək. ayğaq. ayın.
aylın. usqar. huşyar. 1. sırğaq. sərgək. quşqaq. səyrək, yüngül yuxulu.
sıyqaqlanmaq

sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq. sərgəklənmək. 1. sıylaşmaq. sıylanmaq.

siyləşmək. siylənmək. həssaslanmaq. 1. ayğaqlanmaq. ayğanmaq. ayınmaq.
aylınmaq. zirəklənmək. huşyarlanmaq. 1. quşqulanmaq. quşqulu olmaq.
yuxusu qaçmaq.
sıyqaqlanmaq

sıyğaqlanmaq. sıyqaqlanmaq. sırğaqlanmaq. sərgəklənmək. 1. sıylaşmaq.

sıylanmaq. siyləşmək. siylənmək. həssaslanmaq. 1. ayğaqlanmaq. ayğanmaq.
ayınmaq. aylınmaq. zirəklənmək. huşyarlanmaq. 1. quşqulanmaq. quşqulu
olmaq. yuxusu qaçmaq.
sıyqaqlıq

sıyğaqlıq. 1. sırğaqlıq. sərgəklik. həssaslıq. 1. sırğaqlıq. sərgəklik. ayğaqlıq.

ayınlıq. zirəklik. huşyarlıq. 1. sırğaqlıq. sərgəklik. quşqaqlıq. səyrək, yüngül
yuxululuq. 1. sıyqaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. həssaslıq. 1. sıyqaqlıq. sırğaqlıq.
sərgəklik. ayğaqlıq. ayınlıq. zirəklik. huşyarlıq. 1. sıyqaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik.

quşqaqlıq. səyrək, yüngül yuxululuq.
sıyqal

sıyğal. sığallı. sayqal. açıq. gizli, sirli, məhrəmanə olmayan. cilalı.
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sıypalamaq. sıyğamaq. sığqalamaq. sıypamaq. söygələmək. söygəllik,
uysallıq, yumşaqlıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq edmək.

sıyqalamaq

sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. 1. əl sürüb, nərsə sunub

yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq. 1. əlləri ört basırmaq. - kəmçiliklərin sıypalağa
vurunmaq. 1. ləms edmək. 1. məs çəkmək. 1. yumşaqlıqla bir qarqaşanı

yatırmaq, bir düğünü açmaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox, sıypamaq
yeydir. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. sürtmək. 1. yıpqalamaq.

aşınmaq. işlənib yeyilib gedmək. 1. yıpqalamaq. nərsənin çoxluğundan,
artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək.
sıyqalaşmaq

sığpalaşmaq. sığpaşmaq. sıypalaşmaq. sıypaşmaq. sayqallaşmaq.

dayazlaşmaq.
sıyqalıq

sıypalıq. sığpalıq. saflıq. sürütlük.

(> sayidən (fars)}.
sıyqamaq

1. sıyqatmaq. yarqamaq. yarqatmaq. yalqamaq. yalqatmaq. qıyıtmaq.
məhəbbət, yardım edmək. 1. sıyılamaq. sıylamaq. sığılamaq. sığlamaq.
sığqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq.
tə'rifləmək. 1. sıyğamaq. sıyamaq. sığamaq. oxşamaq. nazlamaq. təltif edmək.
1. sıyğamaq. sıylamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq.
sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək.
məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1. sıyğamaq. sığqalamaq.
sıypamaq. sıyqalamaq. sıypalamaq. söygələmək. söygəllik, uysallıq,
yumşaqlıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq edmək.

sıyqanmaq

1. sıyğanmaq. sığqanmaq. sıyqanmaq. sıypanmaq. söygənmək. süygənmək.
söygəllik, uysallıq, yumşaqlıq, sınlığ, sıylıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq
gözləmək, istəmək. sığınmaq. pənah gətirmək. 1. sıypanmaq. sıyğanmaq.
sığqanmaq. söygənmək. süygənmək. söygəllik, uysallıq, yumşaqlıq, sınlığ,
sıylıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq gözləmək, istəmək. sığınmaq. pənah
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gətirmək. 1. sıyğanmaq. sıyanmaq. sığanmaq. oxşanmaq. nazlanmaq.
qırcanmaq.
sıyqaş

sıyğaş. 1. sığaş. sıypaş. (> sipas (fars) sepas (fars)}. sıvazlama. sıyvazlama.

oxşama. oyxşama. 1. sıyaş. sığaş. siyləş. sıylaş. oxşaş. nazlaş. təltif ediş.
sıyqaşmaq

sıyğaşmaq. sıyraşmaq. sıtğaşmaq. sıyvanışmaq. çırmaşmaq. çımaylaşmaq.

çımırışmaq. - hamı bilək topuq sıtğaşdı: hammı qıçın qolun çırmaladı.
sıyqatmaq

1. sıyqamaq. yarqamaq. yarqatmaq. yalqamaq. yalqatmaq. qıyıtmaq.
məhəbbət, yardım edmək. 1. sıyılatmaq. sıylatmaq. sığılatmaq. sığlatmaq.
sığqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq.
tə'riflətmək.

siyqəq

siygək. sidgək. südgək. sitgək. işəyən qulu. işəgən. çox işəyən.

sıyqı

sıylıq. sıyı. sıtıq. sıyım. sevərlik. söygü. sevgi. eşq. sevüm. sevim. sövüm.
söyəm. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət.

sıyqıl

silik. cilalı. qayqan. düzgün.

sıyqılıq

sığılıq. sevimli. sevgilik. dosdallı.

sıyqın

sıyğın. 1. sıyığın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək)

silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). saçır.
saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: >
samartlamaq. sıçıb batırmaq) fəzlə. 1. sıy. sığ. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın.

saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl.
sıyqınma

sıyğınma. sıyrınma. (> sir olma). qanığma. qanığınma. doyuğunma.

doluğunma. tıxnığma. dartqalanma. qatqalanma. çatqalanma. satqalanma.
saturasion. işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək.
nərsəni görünməzin edmək) .

sıyqınsımaq

sıyğınsımaq. sığınsımaq. sırınsımaq. sıyrınsımaq. 1. (əsnək olaraq) güclənmək.

dayqanmaq. qayımlanmaq. bərkinmək. 1. alışınmaq. alışqanmaq.
sıyqırıb

- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
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sıyğırıq. sızırıq. sızğırıq. 1. axıtntı. 1. çəkinik (> çəkidə (fars)}. süzmə. sızma.

yaxma. yaxım. şirə. şəhd. - yaxma bal. - yaxma tiryək: tiryək şirəsi, yanığı. 1. özül.
üsarə. 1. lığ. leh. 1. səyyal.
sıyqırlıq

siygirlik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq.

siyqirliq

siygirlik. sıyqırlıq. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq.

sıyqırmaq

1. sıyğırmaq. sığırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. incə ün, səs çıxartmaq. (sutlamaq.
səfir çəkmək) 1. sıyırmaq. sidirmək. siyirmək. silmək. tıraşlamaq. taraşlamaq.

(təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb,
sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

sıyla

sıla. sılağ. sıylağ. 1. sayqı. hörmət. - uluğa sıla qoy. 1. ödül. midal. nişan. - sıla
almaq. 1. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt. 1. ərməğan.

hidyə.
- sılağını bilmək: ölçüsün tanımaq.

sıylac

sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. 1. qonağçıl. qonaq sevən. mehman dust. 1.

qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın: qonaq) mizban. 1. hörmət
quzar. 1. övüncü. güvənci. qıvancı. fəxr duyan. faxir. pərəstiş kar.
sıylaçı

sıylac. sığlaçı. saylac. saylaçı. 1. qonağçıl. qonaq sevən. mehman dust. 1.

qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın: qonaq) mizban. 1. hörmət
quzar. 1. övüncü. güvənci. qıvancı. fəxr duyan. faxir. pərəstiş kar.
sıylaq

sıylağ. sıla. sılağ. sıyla. 1. sayqı. hörmət. - uluğa sıla qoy. 1. ödül. midal. nişan. sıla almaq. 1. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt. 1. ərməğan.

hidyə.
sıylaqlamaq

sıylağlamaq. sılamaq. sılağlamaq. sıylamaq.

sıylamaq

1. qonağ, mihman edmək. - bir çaya belə sıylamadı. 1. əzizləmək. girami,
ərcmənd, e'zaz edmək. 1. sıya, dur, tür, bur, sifət, üz taxmaq. tanğıtmaq.
tanıtmaq. tanatmaq. tovsif, tə'rif edmək. - bu davranışı necə sıylamaq olur. 1.
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təhsin, sitayiş edmək. 1. sığlamaq. saylamaq. sovğat, töhvə götürmək. (sıysak:
sıyçı: sovğat, töhvə sevən). 1. sığlamaq. saylamaq. ödülləmək. iftixari bir nərsə

vermək. 1. sığlamaq. saylamaq. övünmək. güvənmək. qıvanmaq. fəxr, iftixar
duymaq. 1. sığlamaq. saylamaq. otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək.
yalatmaq. yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək. 1.
sığlamaq. sığzalamaq. cəzalanmaq. səzalanmaq. ikram, padaş, mukafat

edmək. 1. sığlamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq.
şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram
edmək. 1. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq.
sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək.
məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1. saltamaq. sayğımaq. saymaq.
sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək.
dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq.
onarmaq. önləmək. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək.
inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. sılamaq.
sılağlamaq. sıylağlamaq. 1. sımaq. sılamaq. səmək. səymək. sələmək. sevmək.

istəkmək. (issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}. 1.
sıyılamaq. sıyqamaq. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. gözəlləmək.
yartalamaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək. 1. siləmək. siyləmək.
oxşamaq. nazlamaq.
- sə!: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan:
istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün.
sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq:
istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

sıylamaq

qonağ, mihman edmək. - bir çaya belə sıylamadı.

sıylanc

sığlanc. saylanc. övünc. güvənc. güvəncə. qıvanc. qıvanca. fəxr. iftixar.

sıylanma

sıvazış. siyləmə. yorğuş. yorğuluş. yalğırış. oxşama. yazış. nazlama.
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sıylanmaq

saylanmaq. paklanmaq. arınmaq. suçdan, qıtsırdan, günahdan arınmaq.

sıylaş

siyləş. sıyaş. sıyğaş. sığaş. oxşaş. nazlaş. təltif ediş.

sıylaşmaq

> sığlaşmaq. dayazlaşmaq. sayazlaşmaq. dərinliyi azalmaq.

sıylaştırmaq

sıylaşdırmaq. sığlaşdırmaq. sığqaşdırmaq. gözəlləşdirmək. yartalatmaq.

tovsifləndirmək.
sıylat

sıylava. (silvə) ülgüc, tiğə çeşiti.

sıylatmaq

1. sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq. şımarlamaq.
oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək. 1.
sıyılatmaq. sıyqatmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. gözəllətmək.
yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.

sıylav

1. sılav. giramidaşt. 1. sılav. ərciş. ərtiş. ərşit. e'zaz. ehtiram. iclal. 1. sılav.
sovğat. buyruq. nəsib. qismət. - özüvə sılav olsun: 1. sılav. özüvə nəsib olsun. 1.
bizə gərək değil. 1. sılav. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa.
xəbər) səs. ötüş. də'vət. 1. tanıtav. tə'rif hərfi.

sıylava

sıylat. (silvə) ülgüc, tiğə çeşiti.

sıylayan

sığallayan. siliğləyən. siləvçi. silici. qayşatan. seyqəlləyən.

siyləmə

sıvazış. sıylanma. yorğuş. yorğuluş. yalğırış. oxşama. yazış. nazlama.

siyləmək

siləmək. sıylamaq. oxşamaq. nazlamaq.

siyləş

sıylaş. sıyaş. sıyğaş. sığaş. oxşaş. nazlaş. təltif ediş.

sıylı

1. arxalı. yarqalı. keyfiyyətli. tovsifli. 1. bəğənilmiş. mərğub. 1. sıyalı. sığlı. sığalı.
sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum,
kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici. 1. sıyıl. sıyca. sıycığ. sevil. söyülü.

dürdənə. əziz. məhbubə. mə'şuqə. canan.
- sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü türsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. (sıy: saya.
sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıylıq

1. sığalıq. sığlıq. (sığamaq: oxşamaq) dəlixana. timaristan. 1. sıyı. sıyqı. sıtıq.
sıyım. sevərlik. söygü. sevgi. eşq. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. mehr. sıyıq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sıyıt. sıyın. məhəbbət. 1. sürğat. sürən. yürən. yürün. öğrün. şölən. qonağlıq.
yortu. yorut. ziyafət. 1. sürğat. ərməğan. yağlıq. yağırlıq (rəhmət) 1. əzizlik. 1.
sıyalıq. sığalıq. sığlıq. sayılıq. ışığlıq. arınlığ. duruluq. xalislik. bərraqlıq. saflıq.

1. sıyalıq. sığalıq. sığlıq. əğləncə. 1. sıyalıq. sığalıq. sığlıq. dinək. huzur.
rahatlıq. 1. sıyalıq. sığalıq. sığlıq. yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. şadlığ. xurrəmlik.
inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz
hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sıyalıq. sığalıq.
sığlıq. sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sıyalıq. sığalıq. sığlıq.

sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sıylığ. sıyılıq. sıyınlıq. çınlıq.
şənlik. söyünlük. sevinlik. şadlığ. tərəbnaki.
-sıylıq gözləmək, istəmək: sınlığ gözləmək, istəmək. yumşaqlıq gözləmək, istəmək.
söygəllik gözləmək, istəmək. uysallıq gözləmək, istəmək. mulayimət, məhəbbət,
mehribanlıq gözləmək, istəmək. sığınmaq. söygənmək. süygənmək. sıyqanmaq.
sıypanmaq. sıyğanmaq. sığqanmaq. pənah gətirmək.

sıylım

saylam. sayıl. sıyıl. 1. saf. düz. 1. dalsız budaqsız ağac. 1. yapır. yapın. yasır.

yayvan. hamar.
sıyma

sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). 1. böyük oraq. 1.

sayavan. böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı yer. qoruluq. - qışın arabaları sırqıya
soxur. - sırqı parking. 1. həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük

alanda qurulan üstü örtülü bazar. 1. dam qırağlarında düzülən herə, hörə. 1.
sıyrıq. sıma. simə. səmə. sıyırt. sıyrıt. sırıt. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis.

sıyma

sıymaş. sıyaş. sığaş. dərik. sıvaz. sapat. sarat. toxaş.

sıymac

sırmac. sirməc. 1. qıyığçı. haşiyəduz. 1. sarrac.

sıymaçı

masaj verən. məsör.

sıymaq

1. meyillənmək. -nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək,
meyillənmək: sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
oxşanmaq. 1. sıpmaq. sıqmaq. sıymaq. sımaq. (çıpmaq. çırpmaq) 1. (z <> y. d. ğ)
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sızmaq. sıdmaq. sığmaq) işəmək. 1. sımaq. qorxmaq. çəkinmək. kürənmək.
pərhiz edmək. 1. sımaq. yığmaq. 1. sınıtmaq. üzmək. qırmaq. yaralamaq.
dağlamaq. - ürəyin sıydı. 1. sıyalmaq. sığmaq. sığalmaq. sevinmək. yoğşunmaq.
xoşallanmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək. 1. sıyımaq.
sıtmaq. sıtımaq. söymək. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. sığamaq.

oxşamaq. nazın çəkmək. 1. sıyınmaq. sığmaq. sığınmaq. yerləşmək. - bu ora
sıymaz. - ağzıva sıyan söz danış. 1. soymaq. - çiğ yumurta sıyılmaz. - çiğ yumurtanı
sıyan: yumurtadan tük qırxan. çox köpöyoğlu. 1. sımaq. sıyamaq. sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. oxşamaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq. - ona sımağa
çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır. 1. sımaq. sıyamaq. sıramaq.
simək. siymək. siyəmək. istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək. - susıramaq: su
istmək. susuzlamaq. 1. sımaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. (sıy:
siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss edmək. - bunu
eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən. 1. sıyışmaq. sımaq.
sevişmək. sevmək. eşq vərzidən. maaşiqə edmək. 1. sıyışmaq. sımaq.
sevişmək. alışmaq. ısınmaq. 1. sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq.

(sızrınmaq. sızmaq. zivmək. zivrinmək) qaymaq. - əlim yağlı olduğundan, sıyıb
düşdüm. 1. meyillənmək . -nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək,
meyillənmək: sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
oxşanmaq.

sıymal

-sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer: silət.

sıymalamaq

1. sımalamaq. yığcalamaq. 1. sıyırmaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək.
sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq.
çığmalamaq. yuxarı qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin
sıtğayıb suya basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

sıyman

sırman. 1. uzun. 1. ilan.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

sıymarlamaq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. şımarlamaq. oxşamaq.
bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək.

sıymaş

sıyma. sıyaş. sığaş. dərik. sıvaz. sapat. sarat. toxaş.

siymək

1. işmək. - yerinə siyən uşaq. - siyənqulu: işiyən qulu. 1. sidirmək. südürmək.
sitmək. işəmək. 1. siğmək. (qıymaq) bir sınırı aşmaq. 1. siğmək. səğmək.
qaymaq. - qaranlıqdı gözlə ayağ siğməsin. - gözüm səğir. - ulduz səğməsi. 1.
siyəmək. simək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. istəmək. sivmək. sevmək.

sevəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq. 1. siyəmək. simək. sımaq. sıymaq.
sıyamaq. sıramaq. (sıy: siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək.

ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə
bildirmədən.

siymələmək

sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. sirmələmək. siğmələmək.
siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq. yuxarı

qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

sıymıc

sıymınc. sıynac. sıyağan. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. üzlü. dirəgən. öcət.

ləcuc.
sıymıclıq

sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq. sırtığlıq. sürbetlik. sırbitlik.

simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.
sıymınc

sıymıc. sıynac. sıyağan. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. üzlü. dirəgən. öcət.

ləcuc.
sıymınclıq

sıymıclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq. sırtığlıq. sürbetlik. sırbitlik. simitənlik.

simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.
siyn

siyin. 1. çiyin. boy. əndam. 1. dış görnüş. duruğ. durğ. zahir. surət.

sıynac

sıymınc. sıymıc. sıyağan. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. üzlü. dirəgən. öcət.
ləcuc.
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sıyağanlıq. sıymıclıq. sıymınclıq. sırtlanlıq. sırtığlıq. sürbetlik. sırbitlik.
simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.

sıynaq

sıynağ. dıynağ. dırnağ.

siynə

sinə. duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer. dil. (del) .

sıynış

sıyış. sevic. vəcd.

sıynışmaq

1. (sıyınmaq: öğrəşmək) ısınışmaq. ısnışmaq. birbirini məhəbbəti cəlb
edilişmək. xuy, üns tutmaq. mə'nus olmaq. 1. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək.
öğünmək. öğlənmək. xoşallaşmaq. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) .

sıynıtmaq

1. sınğıtmaq. sınıtmək. sindirmək. təltif, mehribanlıq edmək. 1. sınıtmaq.
sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq. bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın

tutmuş kimi görsətmək. 1. sınıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq.
oxşatmaq. bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək.

sıypa

1. məs. 1. sıypac. silik. yumşaq başlı. uysal. alçaqkönül. əsik. firutən.
mütəvaze'. (sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik). 1. saybırlıq. saybirlik. sapığlıq.
sapağlıq. savığlıq. savağlıq. yupağlıq. xoşəxlaqlıq. mulayimlik. mulayimət. 1.
sıyğa. söyürğal. soyğal. sevğəl. sövgəl. söygəl. sevgəl. səvgəl. yaxuluğ, ehsan

edmə.
sıypac

sıypa. silik. yumşaq başlı. uysal. alçaqkönül. əsik. firutən. mütəvaze'. (sıypalığ:
sıypaçlığ: firutənlik).

sıypalamaq

1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. əl sürüb, nərsə sunub
yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq. 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq.
sıyqalamaq. əlləri ört basırmaq. - kəmçiliklərin sıypalağa vurunmaq. 1. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. ləms edmək. 1. sıypamaq. sığpalamaq.
sığpamaq. sıyqalamaq. məs çəkmək. 1. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq.
sıyqalamaq. yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq. - ev, iç
soruların, çətinliklərin ititmək yox, sıypamaq yeydir. 1. sıypamaq. sığpalamaq.
sığpamaq. sıyqalamaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. sıypamaq.
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sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. sürtmək. 1. sıypamaq. sığpalamaq.
sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq. aşınmaq. işlənib yeyilib gedmək. 1.
sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq. nərsənin

çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək. 1. sıylamaq. sıyğamaq.
sılamaq. sığamaq. sığlamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq.
ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət
edmək. 1. sıyqalamaq. sıyğamaq. sığqalamaq. sıypamaq. söygələmək.
söygəllik, uysallıq, yumşaqlıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq edmək.
sıypalaşmaq

sıypaşmaq. sığpalaşmaq. sığpaşmaq. sıyqalaşmaq. sayqallaşmaq.

dayazlaşmaq.
sıypalıq

1. sığpalıq. sıyqalıq. saflıq. sürütlük. 1. sıybalıq. siliğlik. siğillik. saylıq. nəzakət.
müəddəblik.
(> sayidən (fars)}.

sıypalmaq

sıyılmaq. sürüşmək. süvüşmək. züvüşmək.

sıypamaq

1. sağlamaq (> saxtən). keçinmək. mudara edmək. 1. sıpamaq. sırbamaq.
sıyrılmaq. sırpınmaq. savrunmaq. nərsədən qaçıb qurtulmaq. - bu sarqığın
(muzahim) əlindən gücün billah sıpadım. 1. sıpamaq. sıvamaq. sıvazlamaq.

oxşamaq. sevmək. 1. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq.
sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək.
ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1. sıypalamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq,

yağlamaq, yoxlamaq. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. əlləri
ört basırmaq. - kəmçiliklərin sıypalağa vurunmaq. 1. sıypalamaq. sığpalamaq.
sığpamaq. sıyqalamaq. ləms edmək. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq.
sıyqalamaq. məs çəkmək. 1. yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü

açmaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox, sıypamaq yeydir. 1. sıypalamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1.
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sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. sürtmək. 1. sıypalamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq. aşınmaq. işlənib yeyilib

gedmək. 1. sıypalamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq.
nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək. 1. sıyğamaq.
sığqalamaq. sıyqalamaq. sıypalamaq. söygələmək. söygəllik, uysallıq,
yumşaqlıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq edmək.
sıypancaq

sıyrıncaq. sürsürə {(> sorsore (fars)}. sırıncağ. sürüncək. süyrüncək. sürüncək.
axşaq. yaxşaq.

sıypanmaq

sıyqanmaq. sıyğanmaq. sığqanmaq. söygənmək. süygənmək. söygəllik,
uysallıq, yumşaqlıq, sınlığ, sıylıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq
gözləmək, istəmək. sığınmaq. pənah gətirmək.

sıypaş

1. sığaş. sıyğaş. (> sipas (fars) sepas (fars)}. sıvazlama. sıyvazlama. oxşama.
oyxşama. 1. sıpaş. sıvaş. sıvazlayış. oxşaş. sevəş.

sıypaşmaq

sıypalaşmaq. sığpalaşmaq. sığpaşmaq. sıyqalaşmaq. sayqallaşmaq.

dayazlaşmaq.
sıypatmaq

sıpatmaq. sırbatmaq. sıyrıtmaq. sırpıtmaq. savrutmaq. nərsəni başında açmaq,

atmaq, savmaq. - əlindən qolay sıpadın.
sıypı

siyrpi. sıyırpı. sırpı. süypü. sürpü. süpü. süpürmə işi.

sıypıc

süypüc. sürpüc. süpüc. süpürgə. sıyırcı. sırpıcı. siyirgi.

sıypıqmaq

sıpıqmaq. sıyvışmaq. sıvışmaq. sürvüşmək. gizlicə qaçmaq.

sıypımtı

sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sırpıntı. siyrinti.
sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

sıypınmaq

1. sırpınmaq. sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sirpənmək. sürpünmək. bir
yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək. yerindən
oynamaq. 1. sıypmaq. sıyıpmaq. sıyrınmaq. sıymaq. (sızrınmaq. sızmaq.
zivmək. zivrinmək) qaymaq. - əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm.
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sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı.
siyrinti. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

sıypırmaq

sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. süypürmək. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək.
nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .

sıypıt

1. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti.
sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü. 1. sıypıt. sırpıt. siyrit.
süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı. süypüntü.
sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

sıypıtmaq

1. siyirtmək. qaldırmaq. yox edmək. 1. sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun,
iti, biz tiz nərsə. -sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq.

sovrutmaq. soğrutmaq. sivitmək. süngütmək. nərsənin ucun incədib uzatmaq.
ititmək. -qələmin ucun çox soğrutsanız, tez sınar.
sıypmaq

sıyıpmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq. sıymaq. (sızrınmaq. sızmaq. zivmək.
zivrinmək) qaymaq. - əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm.

sıyraq

sıyrağ. sıyram. sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sərik. yala. yələ. sala.

sadə. bayığ. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. bəsit.
sıyram

sıyrağ. sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sərik. yala. yələ. sala. sadə.
bayığ. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. bəsit.

sıyramaq

sırlamaq. sarlamaq. 1. örtmək. 1. bəzəmək. təzyin edmək. 1. sır, luğab

yaxmaq.
sıyran

süryən. soran. sürən. minarə. minarə kimi uzuna olan hər nə.

sıyranmaq

sırpınmaq. sırpanmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. bir

yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək. yerindən
oynamaq.
sıyraşmaq

sıyğaşmaq. sıtğaşmaq. sıyvanışmaq. çırmaşmaq. çımaylaşmaq. çımırışmaq. hamı bilək topuq sıtğaşdı: hammı qıçın qolun çırmaladı.
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sirə. uzun. uzanan. - siyrə yapmaq: sirə yapmaq: nərsəni sürürb çoxmaqdan
(çoxatmaqdan), ona alışmaq. bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin görməyinə
sürəli gedmək.

siyrəm

siyrim. sıyım. sıyrım. sırma. sırım. sirmə. yalağ. çalağ. 1. göndən, parçadan,

bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə, (dəval). 1. cılız. arığ.
yalğar. (> lağər (fars)}. 1. cılız, arığ uca boy. ucubınıq. 1. çıpıq. qələmə. 1.
sıram. xətt. rədif. rədə. -yalağ yalağ: çalağ çalağ: sırma sırma. sırım sırım. sıyım
sıyım. sıyrım sıyrım. sirmə. sirmə sirmə. sıram sıram. rədif rədif. rədə rədə. -sırım!:
(sırıma!) xətdə!. səfə!.

siyri

sıyı. siri. sivi. sıvı. qayqan.

sıyrıc

səriməc. sərcək. səricək. yalançı. dələduz.

sıyrıq

sıyrığ. 1. (> sir) doyqun. bıqqın. işba' olmuş. 1. sırsıq. sarsıq. satsıq. bıqrıdıcı.

azarlayıb azdıran. - sarsıq söz: qaba. saba söz. 1. sıyırıq. istiriptiz. 1. sıyma.
sıma. simə. səmə. sıyırt. sıyrıt. sırıt. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis. 1. sıyrığ.
sığrığ. iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs. 1.
sıyrığ. sıyığ. tovbə. tobə. 1. tökülmüş. töküntü. 1. sırığ. yamağ. bəxyə. 1.
sıyrığ. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıy > sıv > sığ.

dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ.
sıyrıqlı

sıyrığlı. sırığlı. yamağlı. bəxyəli.

sıyrıqmaq

sıyrığmaq. 1. sığrımaq. iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülüb səs çıxarmaq. qaşığı qazanın dibinə sürtmə, sığrır canım çimçəşir. 1. sıyığmaq. sıqmaq. sımaq.

tovbə, tobə edmək.
sıyrılan

-hər nədən siyrilən, sıyrılan, iğrənən: sirgəv. sırqav. sırqov. iğrəngən.

siyrilən

-göndən, parçadan, bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə,
(dəval): yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.

siyrilən

-hər nədən siyrilən, sıyrılan, iğrənən: sirgəv. sırqav. sırqov. iğrəngən.

siyrilib

-nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu: siriy. sirəy. siliy.
siləy. - sözüvün siləyi nə.
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1. sıdrılmaq. siyrilmək. sidrilmək. silinmək. yox olmaq. qeyb olmaq. 1.
sıvrılmaq. savrılmaq. itmək. itinmək. təpinmək. yoxalmaq. savılmaq. qeyb

olmaq. 1. sıvrılmaq. savrılmaq. yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq,
uzaqlatmaq, ayırmaq. 1. çəkilib ayrılmaq. dalqınmaq. 1. savrılmaq. sovrılmaq.
soyulmaq. çəkilmək. çıxarılmaq. lütlənmək. 1. sırğalmaq. sırğılmaq.
sürğülmək. süvmək. - ayağım sırğadı. - dağdan sırğılan daşlar. 1. sırpanmaq.
sırğanmaq. sürüb, süzüb qurtulmaq. 1. sıvışmaq. qaçışmaq. yavaşca axıb
aradan çıxmaq. 1. sıypamaq. sıpamaq. sırbamaq. sırpınmaq. savrunmaq.
nərsədən qaçıb qurtulmaq. - bu sarqığın (muzahim) əlindən gücün billah sıpadım.
1. siyrilmək. sırıqmaq. cana tıxnamaq. cana doymaq. könlünü vurmaq.
könlünə dəğmək. çalqınmaq. məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq.
tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq.
doyqunmaq. qoyuqmaq. -o bu işdən artıq tıxmış. 1. soğrulmaq. saçılanmaq.
soçılanmaq. -qılıc qından soğruldu.
siyrilmək

1. zivrilmək. süzülmək. axınmaq. axıtılmaq. tökülmək. 1. sıdrılmaq. sidrilmək.
silinmək. sıyrılmaq. yox olmaq. qeyb olmaq. 1. sıyrılmaq. sırıqmaq. cana
tıxnamaq. cana doymaq. könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq.
məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq.
bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq. doyqunmaq.
qoyuqmaq. -o bu işdən artıq tıxmış.

sıyrılmış

sıtğar. çırmanmış. - qol qıçın sıtğar tutub keçəni suda ayaqladılar.
- sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük.
bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu: siriy. sirəy. siliy.
siləy. - sözüvün siləyi nə.

sıyrım

1. sıtrım. dəvamlı. qırıtmadan. bıraxmadan. - sıyrım danışır. 1. sıtrım. püştkarlı.
- işlərində çox sıyrım kişidi. 1. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması). göz,
pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə. 1. sıyırım. sıyırdım.
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(nərsənin uzunlaması). göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. düz
cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ.
1. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması). bir yerin, toprağın bir ucundan ötə
ucuna dək uzanan bölümü. 1. sırım. şırım. dar, uzun olan nərsə.
sıyrım

sıyım. siyrim. siyrəm. sırma. sırım. sirmə. yalağ. çalağ. 1. göndən, parçadan,

bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə, (dəval). 1. cılız. arığ.
yalğar. (> lağər (fars)}. 1. cılız, arığ uca boy. ucubınıq. 1. çıpıq. qələmə. 1.
sıram. xətt. rədif. rədə. -yalağ yalağ: çalağ çalağ: sırma sırma. sırım sırım. sıyım
sıyım. sıyrım sıyrım. sirmə. sirmə sirmə. sıram sıram. rədif rədif. rədə rədə. -sırım!:
(sırıma!) xətdə!. səfə!.

siyrim

siyrəm. sıyım. sıyrım. sırma. sırım. sirmə. yalağ. çalağ. 1. göndən, parçadan,

bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə, (dəval). 1. cılız. arığ.
yalğar. (> lağər (fars)}. 1. cılız, arığ uca boy. ucubınıq. 1. çıpıq. qələmə. 1.
sıram. xətt. rədif. rədə. -yalağ yalağ: çalağ çalağ: sırma sırma. sırım sırım. sıyım
sıyım. sıyrım sıyrım. sirmə. sirmə sirmə. sıram sıram. rədif rədif. rədə rədə. -sırım!:
(sırıma!) xətdə!. səfə!.

siyrimək

1. silkitmək. silkəmək. tükətmək. tökətmək. bitirtmək. qurtatmaq. 1. sirimək.
sürəmək. kürəmək. - sirilmiş qar yığını, yolun orta qolun qapatmışdı.
-dərisin sıyırmaq, siyrimək, açmaq: sırımaq. sırıvalmaq. soymaq.

siyrin

sıyığın. sıyğın. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü.

süpür. sapır. söpük. seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). saçır. saçır soçur.
kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq.
sıçıb batırmaq) fəzlə.

sıyrıncaq

sıypancaq. sürsürə {(> sorsore (fars)}. sırıncağ. sürüncək. süyrüncək.
sürüncək. axşaq. yaxşaq.

sıyrınma

sıyğınma. (> sir olma). qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma.
tıxnığma. dartqalanma. qatqalanma. çatqalanma. satqalanma. saturasion.
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işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni
görünməzin edmək) .

sıyrınmaq

1. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək.
arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. sıyrışmaq. sıvrınmaq.
sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. tovbə edmək. 1.

salqatınmaq. səqqətinmək. bıqqınmaq. tənginmək. yorulmaq. 1. sırpınmaq.
sırpanmaq. sıyranmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. bir yerdən bir yerə,

bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək. yerindən oynamaq. 1. sıypmaq.
sıyıpmaq. sıypınmaq. sıymaq. (sızrınmaq. sızmaq. zivmək. zivrinmək) qaymaq. əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm.

siyrinmək

silkinmək. sirginmək. sıyırğınmaq. sırğınmaq. tükənmək. bitmək. qurtulmaq.

sıyrınsımaq

sırınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq. 1. (əsnək olaraq) güclənmək. dayqanmaq.

qayımlanmaq. bərkinmək. 1. alışınmaq. alışqanmaq.
siyrinti

1. sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. sonbeşik. 1. sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı.
nərsənin sonuncu bölmü, damlası. 1. sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. sıxıntı.
çökələk. çökgək. risub. 1. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt.
süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

sıyrıntı

sırğıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti. 1. sonbeşik. 1. nərsənin sonuncu bölmü,

damlası. 1. sıxıntı. çökələk. çökgək. risub.
sıyrıntılartan

-zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti: sıyırma. sıyırtma.
sıyırt. sıyrıt. sırıt.

sıyrırmaq

sıyırmaq. siyirmək. sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək.

nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .
sıyrışmaq

1. sıyrınmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək.
arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. sıyrınmaq. sıvrınmaq.
sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. tovbə edmək. 1. siyrişmək.
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təsviyələşmək. - o hələ verimin sırışmazıb: verdi. - dünən alımın sırışdı: aldı. - il başı
sırış sürüşü (alış ötüşü) sıyrışacağıq.

siyrişmək

sıyrışmaq. təsviyələşmək. - o hələ verimin sırışmazıb: verdi. - dünən alımın sırışdı:
aldı. - il başı sırış sürüşü (alış ötüşü) sıyrışacağıq.

sıyrıt

sıyırt. sırıt. 1. sıyırma. sıyırtma. zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış

göy gövərənti. 1. sıyrıq. sıyma. sıma. simə. səmə. arın. təmiz. mə'sum. teyxa.
xalis.
siyrit

sıypıt. sırpıt. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti.
sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

siyritiş

sıyrıtış. silkiştiriş. sarsıtış. sıxışdırış. üzütüş. azarış. azarlayış. paylayış.

sıyrıtış

siyritiş. silkiştiriş. sarsıtış. sıxışdırış. üzütüş. azarış. azarlayış. paylayış.

sıyrıtmaq

1. sırsıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. kişini daşıtmaq, çaşıtmaq,
özündən çıxarmaq. azarlayıb azdırmaq. 1. sıyıtmaq. sıqıtmaq. sıtmaq. tovbə,
tobə verdirmək. tovbələtmək. 1. siyritmək. silkiştirmək. sarsıtmaq. sıxışdırmaq.
üzütmək. azarlamaq. paylamaq. 1. sırıtmaq. nərsənin iç üzün açıb tökmək. 1.
sıyıtmaq. sırqıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). siyirmək. sıvqarmaq.
sıvqarlamaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq. nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu sıvqarıb
geddi. 1. sıyıtmaq. sırqıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). sıvqarmaq.
çıpqarmaq. süzmək. - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy suyu sıvqarsın. 1.
sıyıtmaq. sırqıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). neçə tikəni, bölümü

birbirinə sırıyıb, qatıb birikitmək. 1. sıypatmaq. sıpatmaq. sırbatmaq. sırpıtmaq.
savrutmaq. nərsəni başında açmaq, atmaq, savmaq. - əlindən qolay sıpadın. 1.
sağırdırmaq. süzdürmək. uzatmaq. - pəncərədən sırdırdı tutammadım yerə düşdü.
1. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək. çivritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək.
səvritmək. sovutmaq. soğutmaq. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək,

yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı.
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1. təpgitmək ( < təpmək: itmək). iğrətmək. irgərdirmək. iti iğrənc, nifrət, zəhlə
gedmə duyusu, işmezaz oyatmaq. -sən bu işlərinlə məni özündən lap təpgitmisin.
siyritmək

1. siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. süzütmək. axıtmaq. axdırmaq. tökdürmək. 1.
siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. süprütmək. silitmək. bitritmək. 1. sıyrıtmaq.

silkiştirmək. sarsıtmaq. sıxışdırmaq. üzütmək. azarlamaq. paylamaq.
sıyrıttı

-bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı. {sıyrıtmaq. səyritmək. səvritmək.
savrıtmaq. sovrutmaq. sovutmaq. soğutmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq}.

siyrpi

sıypı. sıyırpı. sırpı. süypü. sürpü. süpü. süpürmə işi.

sıysaq

1. sıysak. sıyçı. sovğat, töhvə sevən. 1. sıysağ. sıyaz. siyəz. siysək. sıyğaq.
sırğaq. sərgək. duyqar. həssas. 1. sıysağ. sıyaz. siyəz. siysək. sıpıvğan.
sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. 1. sıysağ. sıyaz.
siyəz. siysək. əris. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana
yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan.
xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli.
simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz.
qəmxar .

sıysaqlıq

sıysağlıq. sıyazlıq. siyəzlik. siysəklik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq.

sızqılırlıq. sıpqılırlıq. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən
etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik.
sıysan

sıysan!. səysən!. istə!. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək.
sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

siysəq

siysək. 1. sıyaz. siyəz. sıysağ. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən.

sızığır. sızğır. sızıvğan. 1. sıyaz. siyəz. sıysağ. əris. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı.
sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur
durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sosyal.
ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas.
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ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar . 1. sıyaz. siyəz. sıysağ. sıyğaq. sırğaq.
sərgək. duyqar. həssas.
siysəqliq

siysəklik. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq.

sızqılırlıq. sıpqılırlıq. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən
etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik.
sıysınmaq

sısınmaq. sesinmək. səsinmək. səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək.
sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana

əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül
göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

sıysıtmaq

sinsitmək. sırsıtmaq. incitmək.

sıysıy

sevə sevə. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. sərişlə. yenğişik. qana qana.
yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.

sıysıyaq

sıysıyağ. saysayağ. sürsinc. durduruğ. türtürük. burburuğ. bürbürük. sir sifət.

sıysız

1. tanıtsız. tanatsız. arxasız. yarqasız. keyfiyyətsiz. tə'rifsiz. tovsifsiz. 1.

bəğənilməz. namərğub. 1. soğur. kor. görməz. qanmaz. anlamaz. təpişsiz.
təprişsiz. tavuşsuz. tavışsız. tavsız. tovsuz. hissisiz. ehsassız.
- sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü türsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. (sıy: saya. sayağ.
sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıyşamaq

sıyaşmaq. sığaşmaq. sığşamaq. gözəlləşmək. yartışmaq. - nə sığşamısan.

sıyşıq

sıyşık. 1. sıyşqı. sivişgi. sıvışqı. sivşik. sıvşık. qeyb ilə bağlı. 1. sivişgi. sıvışqı.
sivşik. sıvşık. qeyb ilə bağlı.

sıyta

sıyda. 1. sıyıt. sığda. sığıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. düzsalığ, süzük sızık

olan. sədiq. sadiq. 1. sığda. sığıt. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. düzsalığ,
süzük sızık olan. sədiq. sadiq.
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sıytaq

sıydağ. sıyırdağ. sığırdağ. sığırlağ. sığdağ. sığlağ. sığınan yer.

sıytal

1. saytal. siytəl. saya. say. sap. saf. sürgək. sürgəl. düz. yapır. yapın. yasır.
hamar. 1. sıydal. sıydım. sürgün. evlərdə ələ gələn nərsənin atılan yeri.
sandıxana. (əmbari). -ələ gələni yığıb evi artığ sürgünə dönüb. 1. tez tez. ir ir.
həmməşə. sağır durna. dəvamlı.

sıytam

sıydam. sırdam (sığallı. seyqəlli) sızğan. > sığzan. (> ləğzan (fars)}. sürşün.

sürgün. süzşün. süzgün. sızğın.
sıytatmaq

süytütmaq. sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq.

ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək.
siytəl

saytal. sıytal. saya. say. sap. saf. sürgək. sürgəl. düz. yapır. yapın. yasır.
hamar.

sıytıcı

sıyıncı. söyünən. sevingici.

sıytıq

-südük (süydük, sıydık) atmaq: sıydınmaq. işəmək.

sıytıqlanmaq

sıytığlanmaq. sıytınmaq. süytünmək. süytükmək. süytühmək. süytühlənmək.

yorqunmaq. yorulmaq.
sıytılmaq

sırtılmaq. sırtıqlanmaq. sıyıtmaq. sırıtmaq. sırtarmaq. dişlərin ağartmaq.

sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq. sürbetinmək. sırbitinmək.
sıytım

sıydım. sıydal. sürgün. evlərdə ələ gələn nərsənin atılan yeri. sandıxana.

(əmbari). -ələ gələni yığıb evi artığ sürgünə dönüb.
sıytınız

sıydınız. ehsas, hiss etdiniz. - bunu eşidəndə nə sıydınız.

sıytınqaç

sıyınqac. söyüncək. sevincək.

sıytınmaq

1. sıydınmaq. işəmək. südük (süydük, sıydık) atmaq. 1. sıyınmaq. söyünmək.
sevinmək. şad olmaq. öğünmək. öğlənmək. 1. sıytığlanmaq. süytünmək.
süytükmək. süytühmək. süytühlənmək. yorqunmaq. yorulmaq.

sıytırıqla

sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla.

tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə. cıdamla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.
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sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız.

sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz.
cıdamsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.
sıytırıqsızlıq

sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq.

salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq.
(qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq.
təhəmmülsüzlük.
siytirqən

- siydirgən darı: işəyə aparan dava.

sıytırmaq

1. (sıyıt: sızıt: südük) sızıtmaq. işətmək. saçıtmaq. 1. sıydırmaq. sıdırtmaq.
sevdirmək. söydürmək. istətmək. məhbub edmək. 1. sıyırmaq. (qoşub
göndərmək) qoşmaq. tapşırmaq. - uşağı kimə sıyırdın gəldin.

siytirmək

siydirmək. işətmək. - siydirgən darı: işəyə aparan dava.

sıytıtmaq

sıyındırmaq. söyündürmək. sevindirmək. şad edmək.

sıyvan

sırnaq. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. sıy > sıv > sığ. dərin

olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ.
sıyvanışmaq

sıtğaşmaq. sıyğaşmaq. sıyraşmaq. çırmaşmaq. çımaylaşmaq. çımırışmaq. hamı bilək topuq sıtğaşdı: hammı qıçın qolun çırmaladı.

sıyvazlama

sıvazlama. sığaş. sıyğaş. sıypaş. (> sipas (fars) sepas (fars)}. oxşama.
oyxşama.

sıyvışmaq

sıvışmaq. sıpıqmaq. sıypıqmaq. sürvüşmək. gizlicə qaçmaq.

sıyzıntı

sızıntı. sırğıntı. sıyrıntı. siyrinti. 1. sonbeşik. 1. nərsənin sonuncu bölmü,

damlası. 1. sıxıntı. çökələk. çökgək. risub.
sıyzışmaq

siyzişmək. sıyaşmaq. siyəşmək. sıyazığı, siyəziyi olmaq. təpginmək.
təpgişmək. alerjisi olmaq. həssasiyyəti olmaq.

siyzişmək

sıyzışmaq. sıyaşmaq. siyəşmək. sıyazığı, siyəziyi olmaq. təpginmək.
təpgişmək. alerjisi olmaq. həssasiyyəti olmaq.
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1. sez. səs. savış. tavış. çavış. çağış. çağız. - heç kimdən bir sez çıxmadı. 1. sıs.
sığsıq. kaşuv. xəsdələrin yanında qoyulan işəklik. qarurə. 1. siz. > sis ( <
sızmaq. süzmək). çiğ. şeh. 1. siz. > sis ( < sızmaq. süzmək). süz (> liz (fars)}.

sürük. süzük. sürüntü. (: sürsürə)
-sız küyəz. suz o qodaz.

siz

sız > sis ( < sızmaq. süzmək). 1. çiğ. şeh. 1. süz (> liz (fars)}. sürük.
-siz aytan dallar, dirəklik olub, siz görən dağlar düzəlik olub . (siz aytan: söylədiyiz).
(dallar: 1. söğütlər. 1. budaqlar).

sıza

-sıza sıza: çıra çıra. süzə süzə. qorxa qorxa.

sızacıq

sızacığ. cırcır. incə, az axan nərsə. - sızacığ qırnayla yuğunmağ güc olur.

sızaq

1. sızağ. ney. -sızdı sızağ, üzdü yarağ. 1. sızağ. rizə. sızı. sızığ. saça. saçağ.
səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu,

xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza,
kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam. 1. sızağ. rizə. sızı. sızığ. saça. saçağ.
səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu,

xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza,
kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam. 1. sızak. sızık. diləş. iltimas. sorağ. sorat.

soraş. sorayış. soğaş. soğayış. xahiş. 1. sızağ. sazağ. cana süzən, işləyən
nərsə. (sərin, soyuğ, ağrı) . 1. sızağ. süzək. xod. nərsənin axın (cərəyan) gücün
azaldıb çoxaltma düğməsi. -radyonun süzəyin al. -lampay, ocağa süzək ver.
sızalanmaq

süzələnmək. 1. qıt qıt (qətrə qətrə), çək çək, damcı damcı dalamaq. 1. qıra qıra

yerimək.
sızamlamaq

sərpəmləmək. sərpmək. cücərmək. bala bala boy atıb gəlişmək.

sızan

1. süzən. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan.
tanğıtan. təsfiyə edən. 1. süzən. sürən. keçən. axan. 1. süzən. sürən. (> suzən
(fars)}. biz. dələn arac.

-axan tərlə, sızan qanla ıslaq topraq qurumaz.
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sızanaq

sızğanaq. acı sızı, acışıq, cicişik, ağrı.

sızanmaq

sızınmaq. sızlanmaq. acınmaq. ağrınmaq. - bu yazığ balanı gördüm ürəyim
sızandı.

sızantırmaq

sızandırmaq. sızındırmaq. sıtındırmaq. sıtandırmaq. danğlamaq. danğamaq.

dəngləmək. dəngəmək. cəzalandırmaq. (> səza vermək) (sızıylı: sızalı. sıtaylı.
sıtalı).

sızat

süzət. bir yerdən axan, süzən, çıxan nərsə. - sızat sular küçələri batalağlamış.

sızatan

dişli. uclu. öclü. iğnəli. toxcanlı. toxnaqlı. kəsgin. odlu. acı. yaxıcı. (əziyyətli.
əzablı. sarqıçlı. sarqıslı. rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar. müzhik.
nişdar).

sızı

1. (uşaq dilində). sıtı. çiş. işmə. - sızın varmı: çişin varmı. - sızı sıçı (poxu südüyü,
pox püsyü) qarışmış birbirinə. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı.
sıpqu. sıpqış. tav. tavış. tov. tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi.
sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sınır. əsəb. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi.
sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk.

(tanlığ. tanalığ). 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış.
iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu.
sıpqış. sığış. sıyış. atifə. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı.
sıpqu. sıpqış. vakoniş. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu.
sıpqış. sağış. sağnış. təsəvvür. 1. süzü. süzgəç. süzgə. süzgüc. süzlük. süzək.

safi. 1. xasiyyət. xəsiyət. 1. sızığ. rizə. sızağ. sızağ. saça. saçağ. səpə. səpək.
sivə. sivək ( < sava. savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək
rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız
qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.
-acı sızı, acışıq, cicişik, ağrı: sızanaq. sızğanaq.

sizi

-sizi görmək istəmək, könlü istəmək: sizsəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları
gördükdən son, artıq sizsəmərəm.
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sırvac. sırıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc.
sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə.
mala.
sızıçı

sızıvçı. süzüçü. süzüvçü. 1. süzəgən. süzəngic. süzənic. üzücü. 1. yeməyi,

içgini qavlara bölən kimsə. 1. vərəğ oyununda kartları paylayan.
sızıq

1. sıyıq. kotun, paltovun, əbanın iki tayından hər biri. 1. sızık. sızak. diləş.
iltimas. sorağ. sorat. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. xahiş. 1. sızığ. sızı. rizə.
sızağ. sızağ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək ( < sava. savağ) xırda. xırdağ.

nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi
kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.
-düzsalığ, süzük sızık olan: sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib.
sədiq. sadiq.
- sızıq sürmək: şır şır tər axmaq.

sızıq

1. sızık. süzük. xumar. yuxulu. 1. süzüq. sırğav. sızğav. sizgəv. açıq. say. pak.
təmiz. arığ. rəqiq. 1. sızık. zırzır. sövüklü göz. yerli yersiz ağlayan. yaşlı göz. 1.
sızık. suyuğ. axıcı. axan. mayə. maye.

sızıqır

sızığır. sızğır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızıvğan. sıpqır. sıpıvğan. 1. sıyaz.

siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1.
həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı.
dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı.
atifəli. 1. vakoniş göstərən.
sızıqırlıq

sızığırlıq. sızğırlıq. sızıvğanlıq. sezigirlik. sezüvğanlıq. sezivgənlik. sıpqırlıq.
sıpıvğanlıq.

sızıqmaq

sıpıqmaq. sezmək. sezikmək. 1. hiss, ehsas edmək. anlamaq. qanmaq. 1.

qaşınmaq. təhriklənmək. vakonişə göstərmək. əsəbilənmək. 1. sağınılmaq.
xiyallanmaq, fikrə, təsəvvürə düşmək.
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seziləmək. sürmək. sürümək. düzmək. düzümək. düzələmək. doğrulamaq. bir
dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək. həmahəng edmək.

sızıları

-duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer: sinə. siynə. dil. (del) .

sızılaşmaq

seziləşmək. düzülüşmək. sürülüşmək. düzəlişmək. doğruluşmaq. bir dilək, oy
üzrə aralaşmaq, biraraya gəlmək, kökləşmək. həmahəng olmaq.

sızılıq

süzlük. sillik. tanğılıq. təsfiyəxana.

sızılır

sızqılır. sezilərli. sezilir. sezgilir. sıpqılır. 1. gizli, örtülü olmayan. gözə çarpılır.

bəllənir. ehsas olunur durumda. 1. dərəkirli. dərəkli. özənirli. umura, diqqətə
dəğər. 1. anlanılır. qanılır. (qabili e'tina). 1. gözlənilir. sanızlanır. sağnılır.
sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.
sızılırlıq

sızqılırlıq. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sıpqılırlıq. 1. sıyqırlıq. siygirlik. 1. gizli,

örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq. 1. dərəkirlilik.
dərəklilik. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik. 1. anlanılırlıq. qanılırlıq. (qabili
e'tinalıq). 1. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik. həssaslıq. həssasiyət.

vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik. 1.
gözlənilirlik. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik, olunurluq.
sızılmaq

1. sızqılmaq. sezilmək. sezgilmək. sıpqılmaq. hiss olunmaq. anlanmaq.
qanılmaq. 1. sızqılmaq. sezilmək. sezgilmək. sıpqılmaq. qaşınmaq.
acığlanmaq. acığınmaq. döğəntmək. döğəntmək. təhriklənmək. vakoniş
göstərmək. əsəbilənmək. 1. sızqılmaq. sezilmək. sezgilmək. sıpqılmaq.
sanılmaq. sanızlanmaq. xiyallanmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. fikrə, təsəvvürə
gəlinmək. fikr, təsəvvür olmaq. 1. süzülmək. durulmaq. safalmaq. 1. sezilmək.
düzülmək. sürülmək. düzəlmək. doğrulmaq. bir dilək, oy üzrə aralanmaq,
biraraya gəlmək, köklənmək. həmahəng olmaq.
-içdəki, içindəki üzə çıxılmaq, sızılmaq: üzümək. -küp kimi (içindəki) üzüdü.

sızılmaz

sızqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sıpqılmaz. 1. bir sezi, ehsas oyatmayan.

dərəksiz. bəllənməz. hiss olunmaz. 1. özənə, umura, diqqətə dəğməz.
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dərəksiz. 1. anlanılmaz. qanılmaz. 1. gizli. tutuğ. örtülü. 1. qaşınmaz.
acığlanmaz. acığınmaz. dövənməz. döğənməz. təhrik olunmaz. vakoniş
göstərməz. əsəbilənməz. münfəil. 1. sanızlanmaz. sağnılmaz. sağınılmaz.
xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.
sızılmaztan

-sızılmazdan sezilməz: süzülməzdən, arınmazdan qanılmaz.

sızım

sürüm. axıcı nərsəni arıtma üçün işlənən süzgəc. safi.

sızımaq

sızmaq. (süzmək. süzümək). 1. arıqlamaq. azıqlamaq. zayıflamaq. - sökəl sızdı:

ağrıq (xəsdə) arıb azdı. 1. nərsənin izi nişanı görünmək. - dan atıb gün sızdı. gün çapağı göründü: günün ucu göründü. gün sızdı. 1. ərimək. - qar sızsa, yağ
sızar: qar ərisə, bolluq gələr. 1. sızınmaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq.

sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq.
soğayışmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.
sızın

sıyın. sırın. uzun. - sırın tarla: uzun tarla.

sizin

-sizin kölgəz tutcu alsın. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

sızınmaq

1. sızanmaq. sızlanmaq. acınmaq. ağrınmaq. - bu yazığ balanı gördüm ürəyim
sızandı. 1. sızmaq. sızımaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq.

sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq.
rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.
sızınmaq

sızmaq. süzmək. süzünmək. gizli olan nərsəni bəlləmək, çıxarmaq, tapmaq,

almaq.
sizintə

-çox keçməz sizində buxcaz dışınar: (dışınmaq. dışanmaq. daşınmaq. dışarı
çıxmaq. biruz edmək).

sızıntı

1. süzüzütü. axıntı. sırğıntı. sızğıntı. 1. sıyzıntı. sırğıntı. sıyrıntı. siyrinti.
sonbeşik. 1. sıyzıntı. sırğıntı. sıyrıntı. siyrinti. nərsənin sonuncu bölmü,
damlası. 1. sıyzıntı. sırğıntı. sıyrıntı. siyrinti. sıxıntı. çökələk. çökgək. risub.
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sızındırmaq. sızandırmaq. sıtındırmaq. sıtandırmaq. danğlamaq. danğamaq.

dəngləmək. dəngəmək. cəzalandırmaq. (> səza vermək) (sızıylı: sızalı. sıtaylı.
sıtalı).

sızırıq

sızğırıq. sıyğırıq. 1. axıtntı. 1. çəkinik (> çəkidə (fars)}. süzmə. sızma. yaxma.

yaxım. şirə. şəhd. - yaxma bal. - yaxma tiryək: tiryək şirəsi, yanığı. 1. özül. üsarə.
1. lığ. leh. 1. səyyal.
sızırırmaq

sızrırmaq. (#sıyırmaq: sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək.
səvpürmək. süpürmək. nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək) .

sızırlamaq

sızırmaq. sırıtmaq. sırımaq. sırınlamaq. aralıqlı, iri tikişlə tikmək. kökləmək.

sızırmaq

1. sezirmək. nərsəni süzgəcləyib gözdən keçirtmək. - yol sızrıldı: yol tamam
buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı. 1. sızırlamaq. sırıtmaq. sırımaq.
sırınlamaq. aralıqlı, iri tikişlə tikmək. kökləmək. 1. sezirmək. nərsəni

süzgəcləyib gözdən keçirtmək. - yol sızrıldı: yol tamam buruq burğanıyla, eni
toquyla yoxlanıldı. 1. sızmaq. süzmək. süzürmək. silkənmək. boşalmaq. yorqunluğdan damarlarım süzür. 1. sızmaq. süzmək. süzürmək. silkənmək. bir

gizlin nərsə açılmaq. kəşf, ifşa olmaq. -çox keçməz sizində dağarcığız sızar. 1.
sızmaq. süzmək. süzürmək. silkənmək. tanılmaq. tan alınmaq. etiraf olunmaq. iki ay soracadan (istintaq) son, bir dənədə olsun, suçun sızırtmadı.

sızırtmaq

sızdırmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq.
süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. 1. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq. 1. süzmək. sızmaq. safaltmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq.
təsfiyə edmək. 1. palayiş edmək. 1. boşaltmaq. -qaçırdıb yorqunluğdan
damarların süzürtdü. 1. bir gizlin nərsəni açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin
belə sızırtmadan. 1. silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf

edmək. -sondaki sızırtdı.
sızısız

sızqısız. sezisiz. sezgisiz. sıpqısız. ehsassız. sağınmaz. sanağmaz. düşünməz.

nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.
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sızış

> suzeş ( < sızlamaq: ağrımaq) yüngül ağrı, sancış, dərd. -diş sızış. -ürək sızış.

sızış

sızı. sızu. sızqı. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. 1. tav. tavış. tov.

tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sınır. əsəb. 1. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi.
dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sığış. sıyış. atifə. 1. vakoniş. 1.
sağış. sağnış. təsəvvür.
sızışıq

-sıvışıq, sızışıq nərsə ilə bulamaq, bələmək, pisətmək, batırmaq: sırımaq. - uşağ
özün sırıyıb. - yağ əlimi sırıdı.

sızıştırmaq

sızışdırmaq. sızvatmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq.
sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq.
- ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə,

işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.
sızıt

1. sıyıt. südük 1. sızıt!. sıyıt!. sıy!. sıt!. işə!.

sızıtmaq

1. cızıtmaq. çərkitmək. nəqş eddirmək. 1. sızdırmaq. sıratmaq. sırıtmaq.
sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək. süvütmək. suvutmaq. sulandırmaq.

suya salmaq. 1. sızdırmaq. sıratmaq. sırıtmaq. boşaltmaq. - cibində nəyin var
sırıt. 1. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. (bir sezini, ehsası
oyatmaq) hiss etdirmək. anlatmaq. qandırmaq. 1. sızqıtmək. sezdirmək.
sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. qaşındırmaq. acığlatmaq. acığıtmaq.

döğətmək. döğətmək. təhriklətmək. vakonişə gücləmək. əsəbilətmək. 1.
axıtmaq. damıtmaq. -üzərinə biraz yağ sızıt. 1. əritmək. -buz sızıtmaq. 1.
sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. sanızdırtmaq.

sağnışdırmaq. xiyala, fikrə, təsəvvürə saldırmaq. 1. sıytırmaq. (sıyıt: sızıt:
südük). işətmək. saçıtmaq.
-nərsə suyun sızıtmaq: sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. - qurut, yoğurt
sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. {# soğurmaq: sormaq. somurmaq.
sığırmaq. sınğırmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu
sığırdı, sınğırdı. (somurdu)}.
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sızıçı. süzüçü. süzüvçü. 1. süzəgən. süzəngic. süzənic. üzücü. 1. yeməyi, içgini

qavlara bölən kimsə. 1. vərəğ oyununda kartları paylayan.
sızıvqan

sızıvğan. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sıpqır. sıpıvğan. 1. sıyaz.

siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1.
həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı.
dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı.
atifəli. 1. vakoniş göstərən.
sızıvqanlıq

sızıvğanlıq. sızığırlıq. sızğırlıq. sezigirlik. sezüvğanlıq. sezivgənlik. sıpqırlıq.
sıpıvğanlıq.

sızqa

süzgə. sıvınc. yoxana. yoxna. oxana. oxna. qarurə. sidik, südük atma qabı.
qaşot.

sızqal

sızğal. sırğal. sizgəl. yatalaq. yarılığ. bimaristan. mərizxana. şəfaxanə.

sızqamaq

sızğamaq. süzləmək. 1. yoxlamaq. 1. seyirmək. seyr edmək.

sızqan

1. sızğan. süzğan. sazğan. tazğan. sezğan. yügrük. ütük. iti. çapığ. 1. sızğan. >
sığzan. (> ləğzan (fars)}. sıydam. sırdam (sığallı. seyqəlli) sürşün. sürgün.

süzşün. süzgün. sızğın.
sızqanaq

sızğanaq. sızanaq. acı sızı, acışıq, cicişik, ağrı.

sızqat

sızğat!. seyrət!. süzgət!. incət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt: yüklət)

seyrəşdir. yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.
sızqav

sızğav. sırğav. sizgəv. süzüq. sızıq. açıq. say. pak. təmiz. arığ. rəqiq.

sızqav

sızğav. sizgəv. sırğav.

sızqəq

sızgək. süzgək. sürgək. gözün saydam örtüyü.

sizqəl

sizgəl. sırğal. sızğal. yatalaq. yarılığ. bimaristan. mərizxana. şəfaxanə.

sizqəv

sizgəv. sırğav. sızğav. süzüq. sızıq. açıq. say. pak. təmiz. arığ. rəqiq.

sizqəv

sizgəv. sızğav. sırğav.

sizqi

sizgi. sırğı. sirgi. sızğı. 1. çox incə, yazıq (nazik) olan. - əriyib sızğıya dönmüş bir
gənc. 1. (göndən sıyrılan, kəsilən) gön sap.
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sızğı. 1. sızı. sızu. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. tav. tavış.

tov. tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sızı. sızu. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı.
sıpqu. sıpqış. sınır. əsəb. 1. sızı. sızu. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu.
sıpqış. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. sızı. sızu.
sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sızı.
sızu. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sığış. sıyış. atifə. 1. sızı.
sızu. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. vakoniş. 1. sızı. sızu.
sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sağış. sağnış. təsəvvür. 1.
sırğı. sirgi. sizgi. çox incə, yazıq (nazik) olan. - əriyib sızğıya dönmüş bir gənc. 1.
sırğı. sirgi. sizgi. (göndən sıyrılan, kəsilən) gön sap. 1. süzgü. süzmə aracı.

tənzif. safi.
sızqılır

sızılır. sezilərli. sezilir. sezgilir. sıpqılır. 1. gizli, örtülü olmayan. gözə çarpılır.

bəllənir. ehsas olunur durumda. 1. dərəkirli. dərəkli. özənirli. umura, diqqətə
dəğər. 1. anlanılır. qanılır. (qabili e'tina). 1. gözlənilir. sanızlanır. sağnılır.
sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.
sızqılırlıq

sızılırlıq. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sıpqılırlıq. 1. sıyqırlıq. siygirlik. 1. gizli,

örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq. 1. dərəkirlilik.
dərəklilik. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik. 1. anlanılırlıq. qanılırlıq. (qabili
e'tinalıq). 1. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik. həssaslıq. həssasiyət.

vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik. 1.
gözlənilirlik. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik, olunurluq.
sızqılmaq

sızılmaq. sezilmək. sezgilmək. sıpqılmaq. 1. hiss olunmaq. anlanmaq.

qanılmaq. 1. qaşınmaq. acığlanmaq. acığınmaq. döğəntmək. döğəntmək.
təhriklənmək. vakoniş göstərmək. əsəbilənmək. 1. sanılmaq. sanızlanmaq.
xiyallanmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür
olmaq.
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sızılmaz. sezilməz. sezgilməz. sıpqılmaz. 1. bir sezi, ehsas oyatmayan.

dərəksiz. bəllənməz. hiss olunmaz. 1. özənə, umura, diqqətə dəğməz.
dərəksiz. 1. anlanılmaz. qanılmaz. 1. gizli. tutuğ. örtülü. 1. qaşınmaz.
acığlanmaz. acığınmaz. dövənməz. döğənməz. təhrik olunmaz. vakoniş
göstərməz. əsəbilənməz. münfəil. 1. sanızlanmaz. sağnılmaz. sağınılmaz.
xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.
sızqımaq

sızğımaq. 1. sızmaq . 1. sırğımaq. damlamaq. 1. sırğımaq. sızmaq. süzmək.

axmaq.
sızqın

sızğın. 1. sırğın. ağızla çalınan ney. 1. sürşün. sürgün. süzşün. süzgün.

sızğan. > sığzan. (> ləğzan (fars)}. sıydam. sırdam (sığallı. seyqəlli) . 1. sırğın.
süzgün. sürgün. aralı, iri ilməkli toxunma.

sızqıntı

sızğıntı. sırğıntı. 1. damlantı. 1. sızıntı. süzüzütü. axıntı. 1. geri, artığ qalan

nərsə. (təh mandə) .
sızqır

sızğır. sızığır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızıvğan. sıpqır. sıpıvğan. 1. sıyaz.

siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1.
həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı.
dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı.
atifəli. 1. vakoniş göstərən.
sızqırıq

sızğırıq. sızırıq. sıyğırıq. 1. axıtntı. 1. çəkinik (> çəkidə (fars)}. süzmə. sızma.

yaxma. yaxım. şirə. şəhd. - yaxma bal. - yaxma tiryək: tiryək şirəsi, yanığı. 1. özül.
üsarə. 1. lığ. leh. 1. səyyal.
sızqırlıq

sızğırlıq. sızığırlıq. sızıvğanlıq. sezigirlik. sezüvğanlıq. sezivgənlik. sıpqırlıq.
sıpıvğanlıq.

sızqırmaq

sızğırmaq. 1. sırqırmaq. ərimək. 1. əriyib gedmək.

sızqırtmaq

sırqıtmaq. əritmək.

sızqısız

sızısız. sezisiz. sezgisiz. sıpqısız. ehsassız. sağınmaz. sanağmaz. düşünməz.

nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.
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sızğıtmaq. 1. > sığzıtmaq. (> ləğzidən (fars)}. sürgütmək. süzgütmək. 1.
sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. tükətmək. (tökətmək). siyirmək. sıvqarmaq.
sıvqarlamaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq. nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu sıvqarıb
geddi. 1. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. tükətmək. (tökətmək). sıvqarmaq.
çıpqarmaq. süzmək. - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy suyu sıvqarsın. 1.
sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. tükətmək. (tökətmək). neçə tikəni, bölümü

birbirinə sırıyıb, qatıb birikitmək. 1. sızıtmaq. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək.
sıpqıtmaq. (bir sezini, ehsası oyatmaq) hiss etdirmək. anlatmaq. qandırmaq. 1.
sızıtmaq. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. qaşındırmaq. acığlatmaq.

acığıtmaq. döğətmək. döğətmək. təhriklətmək. vakonişə gücləmək.
əsəbilətmək. 1. sızıtmaq. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq.
sanızdırtmaq. sağnışdırmaq. xiyala, fikrə, təsəvvürə saldırmaq.
sızlaq

-inləyib, sızlağ səs çıxarmaq: siniləmək.

sızlaqıc

sızlağıc. sulu, irinli qabar, cuş.

sızlamaq

zırlamaq. zarımaq. nalə edmək.

sızlanmaq

sızınmaq. sızanmaq. acınmaq. ağrınmaq. - bu yazığ balanı gördüm ürəyim
sızandı.

sızma

1. cansızlıqdan, gücsüzlükdən axan tər. - sızıq sürmək: şır şır tər axmaq. 1.
keçmə. 1. nifuzi. 1. süzmə. sıyğırıq. sızırıq. sızğırıq. çəkinik (> çəkidə (fars)}.
yaxma. yaxım. şirə. şəhd. - yaxma bal. - yaxma tiryək: tiryək şirəsi, yanığı.

sızmaq

1. sızğımaq. 1. (z <> y. d. ğ) sıymaq. sıdmaq. sığmaq) işəmək. 1. cızmaq.
çərkmək. nəqş edmək. 1. sırğımaq. sızğımaq. süzmək. axmaq. 1. sızımaq
(süzmək. süzümək). arıqlamaq. azıqlamaq. zayıflamaq. - sökəl sızdı: ağrıq

(xəsdə) arıb azdı. 1. sızımaq (süzmək. süzümək). nərsənin izi nişanı görünmək.
- dan atıb gün sızdı. - gün çapağı göründü: günün ucu göründü. gün sızdı. 1.
sızımaq (süzmək. süzümək). ərimək. - qar sızsa, yağ sızar: qar ərisə, bolluq gələr.

1. sızımaq. sızınmaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq.
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sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq.
rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq. 1. sızrınmaq. zivmək.
zivrinmək (sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq. sıymaq. qaymaq. - əlim
yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm) 1. sinmək. keçmək. yayılmaq. (nəşt, nifuz edmək).

- bu sav qalmasın yerə sindi yayıldı. 1. sızınmaq. süzmək. süzünmək. gizli olan
nərsəni bəlləmək, çıxarmaq, tapmaq, almaq. 1. sızırmaq. süzmək. süzürmək.
silkənmək. boşalmaq. -yorqunluğdan damarlarım süzür. 1. sızırmaq. süzmək.
süzürmək. silkənmək. bir gizlin nərsə açılmaq. kəşf, ifşa olmaq. -çox keçməz
sizində dağarcığız sızar. 1. süzmək. ərimək. gündən günə arığlamaq. 1. süzmək.

süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək.
siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. safaltmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq.
tanatmaq. təsfiyə edmək. 1. sızırmaq. süzmək. süzürmək. silkənmək. tanılmaq.
tan alınmaq. etiraf olunmaq. -iki ay soracadan (istintaq) son, bir dənədə olsun,
suçun sızırtmadı.

-suyu sızmaq: suyu süzmək: ağzı sulanmaq (# susamaq. susazmaq).
sızmış

-içib sızmış, əsrük kimsə: küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. köskütük.
köskötük. zırkefli. dadlanmış.

sıznıq

sıznığ. bulağ.

sızralmaq

sırmalmaq. cırmalmaq. 1. zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq.
süvşünmək. sıvşınmaq. (züvşünmək) süzüb gedmək, qaçmaq, yox olmaq. 1.

oğurlanmaq.
sızrıltı

- yol sızrıldı: yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı.

sızrınmaq

sızmaq. zivmək. zivrinmək (sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq. sıymaq.

qaymaq. - əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm) .
sızrırmaq

sızırırmaq (#sıyırmaq: sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək.
səvpürmək. süpürmək. nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək) .

sızsa

- dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa çağlaşar. (sezsə: süzsə).
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sizi görmək istəmək, könlü istəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları gördükdən
son, artıq sizsəmərəm.

sıztırmaq

sızdırmaq. 1. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq.
sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq.

paklamaq. 1. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq.
sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. süzmək. sızmaq. safaltmaq.

tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq. təsfiyə edmək. 1. sızırtmaq. sıyırmaq.
sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək.
silkətmək. palayiş edmək. 1. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək.
sırmaq. sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. boşaltmaq. -qaçırdıb
yorqunluğdan damarların süzürtdü. 1. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək.
siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. bir gizlin nərsəni

açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin belə sızırtmadan. 1. sızırtmaq. sıyırmaq.
sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək.
silkətmək. silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf edmək. sondaki sızırtdı. 1. süzdürmək. tanğıtmaq. təsfiyə edmək. hesab kitab edmək. alışın verimlə süzdürdü. 1. sızıtmaq. sıratmaq. sırıtmaq. sıvıtmaq. sıvdırmaq.
sıvqırmaq. süvdürmək. süvütmək. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq. 1.
sızıtmaq. sıratmaq. sırıtmaq. boşaltmaq. - cibində nəyin var sırıt.

sıztırmayan

-sızdırmayan, süzdürməyən qab: sağır. saxır. sağur. saxur. ( < sağlamaq.
saxlamaq).
-suyu, suyuğu özündən sızdırmayan: saval. soval > saxsı. suval. suğal. > sofal.
(kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.

sızu

sızı. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. 1. tav. tavış. tov.

tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sınır. əsəb. 1. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi.
dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sığış. sıyış. atifə. 1. vakoniş. 1.
sağış. sağnış. təsəvvür.
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zivrəlmək. sikrəlmək. zivməlmək. süvşünmək. sıvşınmaq. (züvşünmək) süzüb

gedmək, qaçmaq, yox olmaq. sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq.
sızvatmaq

sızışdırmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq.
suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni
silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə

yollamaq, qoymaq, girdirmək.
so

sov. suv. su. (su çoxluq, bolluq simgəsidir) əsgər. -bəy sov qurdu, bükdü: əsgərin
topladı. -suv axdı: 1. su töküldü. 1. qoşun ılqadı, töküldü.

soba

1. soka. soxa. iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim. 1. sabu. sapu. çapı. (

<> çapmaq. çıpmaq). dəğənək. 1. salqa. uzunsov. savsov. sürröy. sürrəy.
süllöy. 1. sop. sovub. soğub. kötək. çubuğ. batın. batım. güvənlik güclərinin
işlətdiyi dəğənək.
sobalamaq

1. sırımaq. sırıblamaq. sırıqlamaq. çubuğlamaq. 1. soplamaq. sovbalamaq.
soğbalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq. batınlamaq. batımlamaq. batumlamaq.

dəğnəkləmək.
sobalan

sabalan. sabağan. savalan. sovalan. sovağan. süvələn. süvəğən. iti, sovuq uclu

nərsə.
sobalaşmaq

soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq.

batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.
sobası

sorvası . uzun sovu -qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu)
otrağ: soğat. soxat. sorğat. çökət. qoçan.

sobı

söbi. sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus. sopsi. məxrut.
qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə.

sobi

sübi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə. -sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb,
uzunsov olan).

sobluq

sobluğ. sovluq. savlıq. sallıq. uzunluq. boyluq.

soccus

soccus (latin) sock (ingilis). soxmaq.
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socq

sock (ingilis). soccus (latin) soxmaq.

socuşmaq

-sancışıb socuşmaq: sancılanıb soncuğlamaq.

soçılanmaq

saçılanmaq. soğrulmaq. sıyrılmaq. -qılıc qından soğruldu.

soçur

-saçır soçur:saçır. seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). kübrə. pehin (malqara pisliyi)
pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin.
siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır.
söpük. fəzlə.
-saçır soçur: saçır. pox püsür.

soçuş

tovuş. saçış. sucur. suçur. sudur. supur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış. tələlö.
ışıltı. ışın. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.

sofal

< saxsı. suval. suğal < saval. soval. suyu, suyuğu özündən sızdırmayan. (kaşı.
sürəmik. seramik) kirəmit.

sofallı

< savallıq. sovallıq. kirəmitli.

sofar

sovar. sovur. sufar. 1. (> surax (fars)}. dəlik. 1. soxur. oxu atarkən, kirişə, çilliyə

dayanan, dibindəki çatığ. 1. (> sufal. sufal (fars)}. saxsı qab.
sofi

1 < sovu. dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə. 1.
sovu. sovcu. tutucu. qurtdalayan. vasvası. bağlı qafalı.

soft

soft (ingiliz). {# səxt (fars) < sıxt }

softə

(sofdə (fars)}. ( < savmaq). süfdə. savda. savat. 1. (sonraya qoyulmuş) indi

verilib, başqa çağda alınan borc. 1. dəlik nərsə. 1. ox, cıda, neyzə təmrəni. 1.
sıvqa. sırqa. güşvara. 1. sovğat. yarlıq. birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə. 1.
yenibar. yen. nobar. təbərzə. tez yetişən bar. -savat ərik. -bu il sənin əlinlə tut
savatdım, nobarladım. -yenərik. -yenəlçə. -yenincir: yenəncir. 1. yeni söz, xəbər. savdanız nə. -çoxdandı ondan savat ətərim yox. 1. coşun. qalxan. savıt. zireh. 1.

alverdə birinci alıcıdan gələn para.
soq

sox. 1. sox. soxu. acgöz. tamahkar. -bu soxla alver eləmə. -soxu ilkin özü soxulur,
sonra soxuluğu: kişinin keşəsi (nəfsi) işdə bəllənər. 1. sox. soxu. vuru. salıt. salda.

zərbə. dərbə. darbə. 1. sox. soxu. suxu. vuruş. təpiş. salıt. zərbə. 1. sox.
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soxul. nərsənin altına soxulan, qoyulan dayağlıq, payağlıq, oturmalıq,

kürsülük, tikə. -dirəyin soxulun çəksən, çatı özü düşər. 1. sox. vurqu. çırpı. salıt.
zərbə. -ağır vurqu, çırpı, sox, salıt, zərbə: dağan. 1. biçaq, dəğənək kimi soyuq
yaraq, silah. 1. çox. çıx. soxac. soxalac (soqale (fars)}. məhmiz. 1. soxu. susuq.
süsük. süyük. acgöz. - sox ər. (# tox: göztox). 1. soxu. (? söğ. söv) işarə. - sox
barmaq: işarə barmağı. (yemək işinə birinci tutulduğundan ''acgöz barmağ'' adı
almış). - bir sökəm: bir süyəm (sıyam. siyə. sövəm) : baş barmaqla işarə barmağı
arasındaki uzunluq. 1. soxu. soxağ. dəxalət. 1. soxu. soxağ. fizul. 1. soxu. soxağ.
soxatay. acgöz. dargöz. acman. acaman. tamahkar. həris. 1. soxu. soxağ.
soxatay. pisgöz. bədnəzər. 1. soxu. soxağ. qarımpa. soxuldan. - soxuldanlıq
soxulqanlıq (fizulluq) . 1. suğ. soğun. soxun. sürün. buynuz. 1. suş. kötük. 1.
soxa. incə tıraşa. tiriş. dilic. 1. soxa. biz. tikan. 1. damqa. möhür. möhr. - soxlu
dəngə: siggə. - al sox: al damqa. 1. sik. şiş. 1. sıx. sağı. > suq. müsibət. matəm.

əza. qəm. sıxın. sınığ. ənduh. dərd. 1. six. şiş. (soxucaq: sökücək: kiçik ox, şiş).
-sox sav: soxsav. soxdurulan, uydurulan sav, söz. basma qalıb, öğrətilmiş söz.
-yeri sox bərkisin: toprağı təp bərkisin. (soxmaq. tıxmaq. döğmək. təpmək). 1. -tox
sox: incə qalın. hər halda.

-sox barmaq: ikinci barmaq. -sox barmaqla (ikinci barmaqla) barmaqlama:
barmağın soxmaq. soxlama. soxmalama. barmağıynan itələmək, soxmaq.
- soxasəqqəl: soxsəqqəl: 1. kosa saqqal: seyrə səqqəlli. 1. səqqəl tükləri təkə tük
olub, biz biz duran kimsə.

soqa

1. soğa . sovğa. bələk. bağış. 1. soğa . sovğa. sovğat. 1. soğa . sovğa. yetənək.
qabiliyyət. sığım. sığa. ərəmik. irəmik. vergi. (don) . 1. soka. soxa. soba. iğnə
kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim. 1. soxa. saban. qarasaban. xış. - iki dişli
soxa. - soxa sürü: əkin çağı, vaxtı. 1. soxa. sox. incə tıraşa. tiriş. dilic. 1. soxa.
sox. biz. tikan. 1. soxa. vur tut. hammısı. - soxa yalnız: yapa yalnız. - soxa bir
uşağım var. - soxa bircə çörəyim qalıb. 1. soxa. qol. sap. ox. şiş. dəsdə . 1. soğa.

tüş > püş. püşg. qurə. 1. soxa. soxqu. soxu. soxa. dibək. həvəng. -soxa salınan
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yalı olmaq: hər yanı ağrımaq, əzilib tökülmək. 1. soğa. sova. suva. suğa. uzun. soğabaş: uzun baş.
- soxasəqqəl: soxsəqqəl: 1. kosa saqqal: seyrə səqqəlli. 1. səqqəl tükləri təkə tük
olub, biz biz duran kimsə.
- soxan soxa: qol dibək. dibək dəsdə. həvəng dəsdə.

-soxa, ğərizi vergi: sova. sava. (temperament).
-soxa əli > soxal. soxadal. soxqol ( < soxa qolu) nərsəni soxada, həvəhdə döğmək
üçün döğəc, qol, dəsdə.

soqac

soxac. 1. məkrçi. hiləbaz. kələkçi. 1. soxalac (soqale (fars)}. sox. çox. çıx.

məhmiz.
-bayağı iğnədən uzun, yoğun, qıyıqdan kiçik soxac, iğnə: soxsu. sosı. sosu.
soqaq

1. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq.
savmaq). sökük. gədik. daş duvar arasından açılan yol. (surax (fars)}. 1. sokak.
soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq).

dara düdük küçə. təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). 1.
sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq.
savmaq). soxulma yeri. 1. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 <
sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu. güdük. 1.
sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq.
savmaq). lülə. kanal. 1. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 <
sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). sökmük. qaçaq yol. ana yoldan ayılan yol. 1.
soxağ. sox. soxu. dəxalət. 1. soxağ. sox. soxu. fizul. 1. soxağ. sox. soxu.
soxatay. acgöz. dargöz. acman. acaman. tamahkar. həris. 1. soxağ. sox. soxu.
soxatay. pisgöz. bədnəzər. 1. soxağ. sox. soxu. qarımpa. soxuldan. soxuldanlıq soxulqanlıq (fizulluq) 1. soğaq. sovağ. suvaq. boş. alağ. işsiz. sovağ qalmaq: boş bekar, alağ qalmaq. 1. soğaq. sovap. savap. supap.

sındırqaç. qaçaq yol. 1. sokaq. sapqı. küçə. (xiyavan qarşıtı) . 1. sokak. soxaq.
sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). dara
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düdük küçə. təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). 1.
soxaq > surax (fars). sökə. dəlik. yuva.

soqaqıc

soğaqıc. soğalaqıc. soralaqıc. soraqıc. sovalaqıc. sovaqıc. saralaqıc. saraqıc.
sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic.

çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı,
maşını.
soqaqlıq

soxağlıq. soxuluq. soxluq. 1. ox qabı. 1. mudaxilə. 1. soxağlıq. fizulluk. 1.
soxatatylıq. acgözlük. dargözlük. acmanlıq. acamanlıq. tamahkarlıq. hərislik. 1.
soxataylıq. pisgözlük. bədnəzərlik. 1. qarımpalıq. 1. fizulluk.

-soxağlıq, fizulluq edmək: soxulmaq. soxlunmaq. soxalmaq.
soqal

1. soğal. sora. sorağ. soraş. soval. soral. sual. soru. 1. soxal ( < soxa əli)
soxadal. soxqol ( < soxa qolu) nərsəni soxada, həvəhdə döğmək üçün döğəc,

qol, dəsdə.
soqal

soğal . soğul . ziyil.

soqalac

soxac. (soqale (fars)}. sox. çox. çıx. məhmiz.

soqalaqıc

soğalaqıc. soğaqıc. soralaqıc. soraqıc. sovalaqıc. sovaqıc. saralaqıc. saraqıc.
sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic.

çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı,
maşını.
soqalamaq

soğalamaq. soralamaq. sovalamaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. 1. (>
sarancamlamaq. sırıncamlamaq) bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək. 1.

arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq.
arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək.
(sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi
burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. iyilətmək. yaxcılatmaq. islah

edmək. 1. sıralamaq. mürəttəb, münəzzəm edmək.
soqalamaq

soğalamaq. tüşələmək > püşələmək. püşg atmaq. qurə çəkmək.
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soqalçı

soğalçı. sorağçı. soraçı. soran. sorucu. sovalçı. soralçı. sual edən. (pürsişgər).

soqale

(soqale (fars)} < soxac. soxalac sox. çox. çıx. məhmiz.

soqalmaq

soğalmaq. suyu çəkilib yığılıb büzülmək. - soğalıb solağmaq.

soqalmaq

soxalmaq. soxulmaq. soxlunmaq. 1. mudaxilə edmək. 1. soxağlıq, fizulluq

edmək.
soqamaq

soxamaq. soxmaq. soxqamaq. 1. sökmək. yencmək (çancamaq) əzmək.

döğmək. -duz soxmaq. 1. tıxmaq. içəri qoymaq. yığmaq. toplamaq.
yerləşdirmək. -para soxmaq. 1. (çuqumaq. cüggəmək) dimdikləmək. dənləmək.
-quş dən soxdu. 1. çaxmaq. çalmaq. -iğnə soxdurmaq: iğnə vurdurmaq.

soqan

1. soğan. sovğan. sayan. yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək. yeynimək). yeyə.
yeğə. bərk nərsiyə sürtülərək yeyən, oğan arac. qoğara. -yeyələmək:
sayalamaq. qoğralamaq. -yeyələnmək: qoğralamaq. sayalanmaq. 1. soxan. təpən.

döğən. -dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran
odunçu. 1. soğan. toğan. tuğan. ( < tuğ: düğmə. girdə) tuğ, top biçimli olduğan bu

adı almış. 1. soğan. soğanaq. soğan köklü bitgilər. 1. soğan. sovan > suhan.
soğun. qoğara. 1. soğan. sokan. soxan > suhan (fars). suğun. ( < soxmaq)
dibək. həvəng. (soxa: qol. sap. ox. şiş. dəsdə). - soxan soxa: qol dibək dibək
dəsdə. həvəng dəsdə.

-yeralma soğan badımcan, səni sevərəm doyuncan.
-burnun hər yana soxan: sümsi. sürsü. sümsüburun. sürburun. ( < sürmək) fizul. -bu
sümsüburun evə qoyma.

-ora bura, hər yana baş çəkən, baş soxan: sürsürük. sürsünük. > sümsük.
ləğzəndə. ləğzan. sülügən. sülük. avara avara dolanan. vırnığan.

-toğan soğan: girdbad.
-buynuz soxan: buynuzçu. tozanğuç. tosunğuç. sozanğuc. -tozanğuç qoç: qoçqar.
-saçda (tavada) tov verilmiş, öldürülmüş ət, soğan, nərsə: saçaltı.
- sonuna soğan əkmək: bitirmək. yox edmək. - birinə, nərsiyə soğan doğramaq:
birnə toxunmaq. bir dadlıya acı qatmaq. - baş soğan: dib soğan.
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-soğan köklü bitgilər: soğanaq.
- sonuna soğan əkmək: bitirmək. yox edmək. - birinə, nərsiyə soğan doğramaq:
birnə toxunmaq. bir dadlıya acı qatmaq. - baş soğan: dib soğan.
- soxan soxa: qol dibək. dibək dəsdə. həvəng dəsdə.

soqanaq

soğanaq. soğan köklü bitgilər.

soqanı

- qarqa soğanı: quzqun qılıncı. qılayol gülü.

soqanlamaq

soxanlamaq > suhanlamaq. (sürgətmək. sürtüb itimək. -buynuzların sürgətdi).

soqar

soğar. soxar. - soğar (soxar) salma: təmrənli ox atmaq.
-soğar solağ: sarı soruğ. suyu çəkilmiş, solmuş. arığ soluq. lağır züğürt.

soqarış

soğarış. savış. sonəriş. (əlüzüş) əlvida'.

soqaruşmaq

soğaruşmaq. soğruşmaq. saçağışmaq. saçğışmaq. çıxarışmaq. çıxartmaq. (bir
nərsədən çıxarıb almaq). -qoy bu tikanı soğruşum (çıxardım) gəldim. -bu tələ
kələdən (tələdən kələkədən) kim bizi soğruşacaq. -qılıncın saçğuşub yügrədi.

soqas

soxas. soxsa. sovsa. sovas. savas. dik, sivri biz duran. -soxsa buğ. -soxas
saqqal.

soqasəqqəl

- soxasəqqəl: soxsəqqəl: 1. kosa saqqal: seyrə səqqəlli. 1. səqqəl tükləri təkə tük
olub, biz biz duran kimsə.

soqaş

soğaş. 1. soğayış. sığaş. soraş. sorayış. diləş. diləyiş. 1. iltimasi dua. 1. iltimas.

1. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1. sipas. minnətdalıq.
həmd. şükr. lütf. mərhəmət. şəfqət. 1. sorağ. sorat. soraş. sorayış. soğayış.
sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş.
soqaşmaq

soğaşmaq. 1. soğayışmaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq.

sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq.
rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq. 1. sığınmaq. sovranmaq.
sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğayışmaq. diləyişmək.
iltimas edmək.
soqat

1. soğat. soxat. sorğat. çökət. qoçan. qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası

(sobası: uzun sovu) otrağ. 1. soğat. soxat. məxrut. məxrut biçimli. 1. soğat.
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soxat. sovat. soyat. əl ağacı. maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada

işlənən dəğənək. 1. soxat. məkr. hilə. kələk.
soqata

-nərsəni soxada, həvəhdə döğmək üçün döğəc, qol, dəsdə: soxqol ( < soxa qolu)
soxal ( < soxa əli) soxadal.

soqatal

soxadal. (soxa əli > ) soxal soxqol ( < soxa qolu) nərsəni soxada, həvəhdə

döğmək üçün döğəc, qol, dəsdə.
soqatatylıq

soxatatylıq. soxuluq. soxağlıq. soxluq. acgözlük. dargözlük. acmanlıq.

acamanlıq. tamahkarlıq. hərislik.
soqatay

soxatay. 1. sox. soxu. soxağ. acgöz. dargöz. acman. acaman. tamahkar. həris.
1. sox. soxu. soxağ. pisgöz. bədnəzər.

soqataylıq

bədnəzərlik. -soxataylıq, bədnəzərlik: soxnulmaq. soxlanmaq. göz vurmaq. göz
dəğirtmək.

soqataylıq

soxataylıq. soxuluq. soxağlıq. soxluq. pisgözlük. bədnəzərlik.

soqataymaq

soxataymaq. soxnulmaq. soxlanmaq. acgözünmək. dargözünmək. acmanlıq

tamahkarlıq, hərislik edmək. acmanaşmaq.
soqayan

soğayan. sayağan. sovağan. yeyici. yeğici. yeyəgən. nərsəni bala bala sürtüb,

çeğnəyib, oğub aparan.
soqayış

soğayış. 1. soğaş. sığaş. soraş. sorayış. diləş. diləyiş. iltimasi dua. 1. iltimas. 1.
soğaş. sığaş. soraş. sorayış. diləş. diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ.

sorat. rica, xahiş. 1. soğaş. sığaş. soraş. sorayış. diləş. diləyiş. sipas.
minnətdalıq. həmd. şükr. lütf. mərhəmət. şəfqət. 1. sorağ. sorat. soraş.
sorayış. soğaş. sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş. 1. sorsarış. soraşığ. pors o cu.
soqayışmaq

soğayışmaq. 1. soğaşmaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq.

sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq.
rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq. 1. sığınmaq. sovranmaq.
sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. diləyişmək.
iltimas edmək.
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soqazar

soğazar. soyuğazar. zatürriyə. zatiriyyə.

soqbalamaq

soğbalamaq. soplamaq. sovbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq.

batınlamaq. batımlamaq. batumlamaq. dəğnəkləmək.
soqbalaşmaq

soğbalaşmaq. soplaşmaq. sovbalaşmaq. sobalaşmaq. kötəkləşmək.

çubuğlaşmaq. batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.
soqcaq

soxcağ. kiçik dəğənək.

soqcuşmaq

soxcuşmaq. sancışmaq. birbirinə soxmaq.

soqən

soxən (fars) < soxon < savun. sovun.

soqıc

soğıc. sorğıc. 1. süsüc. çüşək. əmcik. əmcək. 1. nərsənin incə, həssas çəki,

nuxdəsi. 1. (su verən, sulu, suya düşən, həssas) bez. quddə. ğuddə. 1. gövdənin
ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. zar. sar. -uşağ tərləsə yapış soğıcları tez yanar:
(yapış: iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri). 1. bitgilərin dırmaşıb

sıvaşmağa yarar sarmaşığları. 1. balığ, kəpənək kimilərin başında olan dalğac
(hissi şaxək), buynuzluğları.
soqqa

soxqa. dəğənək. dəyənək. döğəcək.

soqqalamaq

soxqalamaq. dəğənəkləmək. dəyənəkləmək. döğəcəkləmək.

soqqamaq

soxqamaq. 1. soxdamaq. savramaq. sovramaq. saddamaq. sadğamaq.

sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. mırıldayıb,
guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın. 1.
soxmaq. soxamaq. sökmək. yencmək (çancamaq) əzmək. döğmək. -duz
soxmaq. 1. soxmaq. soxamaq. tıxmaq. içəri qoymaq. yığmaq. toplamaq.

yerləşdirmək. -para soxmaq. 1. soxmaq. soxamaq. (çuqumaq. cüggəmək)
dimdikləmək. dənləmək. -quş dən soxdu. 1. soxmaq. soxamaq. çaxmaq.
çalmaq. -iğnə soxdurmaq: iğnə vurdurmaq.
soqqıc

soğqıc. soyğıc. susqaç. təmbəl. asta. gəvşək, yavaş, küt, sust davranan. soyqıc işçi.
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soxqol ( < soxa qolu) soxal ( < soxa əli) soxadal. nərsəni soxada, həvəhdə

döğmək üçün döğəc, qol, dəsdə.
soqqu

soxqu. 1. soxa. həvəh. həvəng. -soxa salınan yalı olmaq: hər yanı ağrımaq, əzilib
tökülmək. 1. soxu. soxa. dibək. həvəng.

soqquntu

soğquntu. soyğuntu. salğınçı. arapozan. aranı birbirinə salan, birbirindən

soğudan, açan.
soqlama

soxlama. soxmalama. sox barmaqla (ikinci barmaqla) barmaqlama.

barmağıynan itələmək, soxmaq. barmağın soxmaq. sancma. (dişləmə. nişləmə).
soqlamaq

1. soğlamaq. sorğamaq. sormaq. içəri çəkmək. 1. soğlamaq. suvlamaq. su
içmək. 1. soxlamaq. soxlatmaq. soxub yedirib becərtmək. 1. soxlamaq.
damqalamaq. möhürləmək. möhrləmək. 1. soxlamaq. zərb edmək. -o xanın
adına siggə soxulmamış. 1. soxlamaq. biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraqla,

silahla yararlamaq. 1. soxlamaq. soxulamaq. six barmaq ucuyla itələmək.
nərsənin ucun basmaq, batırmaq.
soqlanmaq

1. soğlanmaq. sovlanmaq. sarsınmaq. salsınmaq. sallanmaq. yorulmaq.
bıqqınmaq. sustalmaq. 1. soxlanmaq. soxnulmaq. soxataymaq. acgözünmək.
dargözünmək. acmanlıq tamahkarlıq, hərislik edmək. acmanaşmaq. 1.
soxlanmaq. soxnulmaq. soxataylıq, bədnəzərlik. göz vurmaq. göz dəğirtmək. 1.
soxlanmaq. soxnulmaq. qarımpalıq edmək.

soqlaş

soğlaş. sovlaş sibqət.

soqlaşmaq

soğlaşmaq. sovlaşmaq 1. sibqət almaq. 1. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq.

solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq.
yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq.
solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.
soqlatmaq

1. soxlatmaq. soxlamaq. soxub yedirib becərtmaq. 1. soğlatmaq. sovlatmaq.
soylatmaq. suslatmaq.
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soxlu. sıxlı. sağılı. suqvar. suqdar. sıxnıq. sınğıq. dərdli.
- soxlu dəngə: siggə. (sox: damqa. möhür).

soqluq

soxluq. 1. sıxlıq. sağılıq. suqvarlıq. sıxınlıq. sınığlıq. 1. soğuş. ox qabı. (siklik.
sixlik) şişlik. kabablıq olan. sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq,

körpə ət, nərsə . 1. soxuluq. soxağlıq. ox qabı. 1. soxuluq. soxağlıq. mudaxilə.
1. soxuluq. soxağlıq. soxağlıq. fizulluk. 1. soxuluq. soxağlıq. soxatatylıq.
acgözlük. dargözlük. acmanlıq. acamanlıq. tamahkarlıq. hərislik. 1. soxuluq.
soxağlıq. soxataylıq. pisgözlük. bədnəzərlik. 1. soxuluq. soxağlıq. qarımpalıq.

soqlum

soxum. soxlum. 1. kəsmək üçün yedirtilmiş heyvan. 1. yeyib içib yatıb gəvşək,

təmbəl kimsə.
soqlunc

soxlunc. soxluncu. söxlüncü. kabab. soxluncu qoğutmaq. qızartıb iyin

çıxartmaq.
soqluncu

soxluncu. soxlunc. söxlüncü. kabab. -soxluncu qoğutmaq. qızartıb iyin
çıxartmaq.

-soxluncu qoğutmaq. qızartıb iyin çıxartmaq. {soxlunc: soxluncu. söxlüncü. kabab}.
soqlunmaq

soxlunmaq. soxulmaq. soxalmaq. 1. mudaxilə edmək. 1. soxağlıq, fizulluq

edmək.
soqma

1. soxma. soxum. qoğurma. güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan,
qoyulan qoğrulmuş ət. 1. soxma. soxuma. soxu. tuxum. tuxma. tuxuma. 1.
soxma. soxtu. bastıq. baslıq. sucuğ, kalbas, sosis biçimintə içinə yeməklər

soxularaq yapılan yemək. 1. soxmaq. döğmək. vurmaq. çarpmaq. -ürək
soxuntusu. 1. soxmaq. soxunmaq. vurmaq. çalmaq. salmaq. 1. soxmaq.
soxurmaq. (sıxmaq. sıxıtmaq). 1. dəxalət vermək. -onu soxma bu işə. 1.
soxmaq. batırmaq. -suya soxmaq: qərq edmək. -yerə soxmaq: öldürmək. 1.
soxmaq. soxlama. soxmalama. sox barmaqla (ikinci barmaqla) barmaqlama.

barmağıynan itələmək, soxmaq. barmağın sancma. (dişləmə. nişləmə). 1.
soxma. təhmili.
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1. soxmaq. soxdamaq. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək. saldırmaq.
basqılamaq. basqıtmaq. basıqlamaq. çapdamaq. zorlamaq. qoturmaq.
qotarmaq. dürtmək. dürtdəmək. təcavüz edmək. 1. soxmaq. utdurmaq.
basmaq. itmək. təpmək. qazıqlamaq. qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq. pozuq,
çorman, korman, pis mal satmaq. 1. soğmaq. sormaq. əmmək. əmərək içmək.
özünə çəkmək. içinə almaq, çəkmək, sindirmək, sındırmaq. 1. soğmaq.
sormaq. soramaq. istəmək. 1. soğmaq. sovmaq. nərsəni bitirmək, qurtarmaq,

kəsmək, keçmək, dalı qoymaq. -soruq sınavı (imtahanı) sovdı. -içib yeyib sovmaq:
heç bir nə geri bıraxmamaq. -dağ daşı sovub keçdi. 1. soğmaq. sovmaq. savmaq.
soxmaq. udmaq. yenmək. yeğmək. üstün, qalib gəlmək. -sözdə mən səni
soğaram. -görək oyunda kim kimi soxacaq. 1. soğmaq. sovmaq. savmaq.
soğulmaq. qutarmaq. 1. soğmaq. sovmaq. savmaq. qurumaq. 1. soğmaq.
sovmaq. savmaq. kəsmək. qırmaq. 1. soxmaq. soxmaq. sovmaq. soğmaq.

savmaq. udmaq. yenmək. yeğmək. üstün, qalib gəlmək. -sözdə mən səni
soğaram. -görək oyunda kim kimi soxacaq. 1. soxmaq. çıpmaq. vurmaq. 1.
soxmaq. soxamaq. soxqamaq. sökmək. yencmək (çancamaq) əzmək. döğmək.

-duz soxmaq. 1. soxmaq. soxamaq. soxqamaq. tıxmaq. içəri qoymaq. yığmaq.
toplamaq. yerləşdirmək. -para soxmaq. 1. soxmaq. soxamaq. soxqamaq.
(çuqumaq. cüggəmək) dimdikləmək. dənləmək. -quş dən soxdu. 1. soxmaq.
soxamaq. soxqamaq. çaxmaq. çalmaq. -iğnə soxdurmaq: iğnə vurdurmaq. 1.
soxmaq. soxumaq. dövmək. -dəmir soxmaq: dəmir dövmək. 1. soxmaq.
soxumaq. toxumaq. -kətən soxumaq: kətən toxumaq. 1. soxmaq. tıxmaq.

döğmək. təpmək. -daş sox : daş qır. -çörək sox: çörək ye. -quş dən soxur. -yeri sox
bərkisin: toprağı təp bərkisin. -ilan soxdu. 1. soxmaq. suxmaq. (kimi yolla
birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq. qatmaq) (# sökmək: kimi yolla ayırmaq, azaltmaq,
qırmaq). 1. soxmaq. suxmaq. girdirmək. -onu evə soxma. 1. soxmaq. suxmaq.

ilişdirmək. sırımaq. -bu kişini kim sənə soxmuş. 1. soxmaq. suxmaq. bastırmaq.
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quylamaq. -toprağa soxdular. 1. soxmaq. suxmaq. (artıraraq) ağırlatmaq.
qatılaşdırmaq. yoğunlatmaq. -bu torba çox soxmağa dözməz. 1. soxmaq.
suxmaq. döğmək. dövmək. vurmaq. -sox sox!: vur vur. 1. soxmaq. suxmaq.

(güclüyü çoxaltmaq) basmaq. sıxmaq. əzmək. -onu dərslərində, işlərində çox
soxma. 1. soxmaq. suxmaq. sikmək. -ağzıva soxum. 1. soxmaq. suxmaq.

yükləmək. təpmək. dövətmək. döğətmək. məcbur edmək. -səni kim bu suça
soxdu. 1. soxmaq. tuxumaq. 1. soğumaq. sağumaq. düzəltmək. əldə edmək.

edinmək. 1. soğmaq. girdirmək. (# sökmək: çıxarmaq). 1. soğmaq. (# sökmək) 1.
soğmaq. kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq. qatmaq. 1. soğmaq. >
{səpuxtən (fars)}. sikmək. nikah edmək. 1. soğmaq < sok. sukımaq . qıdıklamaq.

qurdalamaq . 1. soğmaq. salmaq. damqalamaq. çap edmək. zərb edmək. - pul
salmaq. 1. soğmaq. salmaq. dəxil edmək. dəxalət vermək. - bu soruya onu
salmayın. - hər işə burnu salma. 1. soğmaq. salmaq. gücləmək. dürtmək.

dürtdəmək. zorlamaq. - səni kimsə bu duruma salmamış ki, özün özüvü saldın. quş salmaq: quş uçurtmaq. - ova quş salmaq: ov üçün quş uçurtmaq. 1. soxmaq.
suxmaq. 1. soğmaq. saşmaq. saşımaq. sancmaq. sancımaq. soxmaq. taxmaq.
- ətəklərin belivə sanc. 1. soğmaq. sock (ingilis). soccus (latin)
-tel soxmaq: toxumaq. (soxmaq: soxunmaq. vurmaq. çalmaq. salmaq).

-nərsəni diş biçiminə gətirmək, soxmaq: diş düzəltmək. dişəmək. dişələmək.
dişəvləmək. dişələtmək.
-dəmir soxmaq: dəmir döğmək.
-tel soxmaq: toxumaq.
-yara soxmaq: vurmaq.
-kəsə soxmaq: doğramaq.

-qayra soxmaq: geri vermək. yansıtmaq.
-gözə soxmaq, dürtmək: satmaq.
-birbirinə soxmaq: sancışmaq. soxcuşmaq.
-nərsəni birinə soxmaq, ilişdirmək: sırıtlamaq. sığıtdamaq. sığdırmaq. - bu ona
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dibiniəcan sırıtmış.
-dibinə soxmaq: sikmək.
-nərsəni nərsiyə soxmaq: sipləmək. sıplamaq. zıplamaq.
-gözə soxmaq: saypamaq. saypatmaq. - mal davarın (dövlətin) saypamaq.

soqmaqı

-soxulmağı, soxmağı iş edinmək: soxsunmaq. çırpsınmaq. -otid kəsəlli kimsə bir işi
tutub soxsunar.

soqmalama

soxmalama. soxlama. sox barmaqla (ikinci barmaqla) barmaqlama.

barmağıynan itələmək, soxmaq. barmağın soxmaq. sancma. (dişləmə. nişləmə).
soqmalıq

- qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.

soqman

soxman. soxucu. tuxucu.

soqmanlanmaq soxmanlanmaq. bahadurlanmaq. baturlanmaq. pəhləvanlanmaq.
soqnaq

soxnaq. sancmamış . -arı soxnaq varlıdan, bal dəğəri sorulmaz. (soxnaq:
sancmamış).

soqnulmaq

soxnulmaq. soxlanmaq. 1. soxataymaq. acgözünmək. dargözünmək. acmanlıq

tamahkarlıq, hərislik edmək. acmanaşmaq. 1. soxataylıq, bədnəzərlik. göz
vurmaq. göz dəğirtmək. 1. qarımpalıq edmək.
soqon

soxon > soxən (fars) < savun. sovun.

soqrac

sorac. soğrac. 1. soraçı. soğraçı. sorağçı. sorğaçı. dindirən. bazpors. bazcu.

müstəntiq. 1. sorağ simi, əlaməti. sorsim. əlaməti sual. -soğrac sözləm: soru,
sual cümlə.

soqraçı

soğraçı. sorağçı. sorğaçı. soraçı. sorac. soğrac. dindirən. bazpors. bazcu.

müstəntiq.
soqraçılıq

soğraçılıq. sorağçılıq. sorğaçlıq. sorğaclıq. soraşığlıq. soraçılıq. soraş.

bazporsluq. bazculuq. istintaq.
soqraq

soğraq. 1. uzunsov. - soğraq börk. 1. soyğaq. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik.

sərik. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq
şarkıçı.
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soğralmaq. sorğulmaq. sorağılmaq. soralmaq. somrulmaq. (dışarıdan özünə
sürülmək) sorşulmaq. somralmaq. sotralmaq. arqıtılmaq. təftiş edilmək.

soqramaq

soğramaq. 1. sorağmaq. sorğamaq. soruşmaq. soramaq. somramaq.

sotramaq. sormaq. somurmaq. (dışarıdan özünə sürmək) arqıtmaq. təftiş
edmək. 1. uğramaq. sağramaq. sağalmaq. düzəlmək. -kəsəldən ysyeni
uğramışlar. 1. sormaq.

soqranmaq

soxranmaq. sövrənmək. öz özünə dodağ altı deyinmək.

soqrar

soğrar. soğrav. 1. soğraş. soraq. sorağ. sorat. sorar. sorav. soraş. soğrav.

porsişnamə. təqazanamə. ərzə. 1. soğrav. soğraş. sorar. soraq. sorağ. soraltı.
soraş. sorat. soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək.
tələb. istək. istəm. sorat. dər xast. təmənna. iltimas. sorav. sual. istən. xahiş.
təqaza.
soqraş

soğraş. 1. soğrav. soğrav. soğrar. soraq. sorağ. sorar. soraltı. soraş. sorat.

soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb. istək.
istəm. sorat. dər xast. təmənna. iltimas. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza. 1.
soğrav. soğrav. soğrar. soraq. sorağ. sorar. soraltı. soraş. sorat. porsişnamə.

təqazanamə. ərzə. 1. soraş. somruş. sındıraş. sınğıraş. sinğirəş. içəri alma. qum suyu soğruşar.

soqraşmaq

soğraşmaq. sorağlaşmaq. sorğaşmaq. somraşmaq. sotraşmaq. soraşmaq.

somruşmaq. birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq.
soqratmaq

soğratmaq. sorağıtmaq. sorğatmaq. sorumaq. soruşdurmaq. soratmaq.

somratmaq. sotratmaq. soratmaq. somurtmaq. (dışarıdan özünə sürdürmək)
arqıtıtmaq. təftiş etdirmək.
soqrav

soğrav. soğraş. soğrav. soğrar. soraq. sorağ. sorar. soraltı. soraş. sorat. 1.

soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb. istək.
istəm. sorat. dər xast. təmənna. iltimas. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza. 1.
porsişnamə. təqazanamə. ərzə.
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1. soxru. soxur. birdən. -evə soxru girdim. 1. soğru. soxuz. soxuc. soxru. sucuğ.
sosis.

soqrulcan

soğrulcan. sovulcan. sovrulcan. solucan. savıncan. savrıncan. soğulcan.

sürüncan. sürüngən.
soqrulma

soxrulma. soxulma. (> soqolmə (fars)}. baş barmağı iki barmağın arasına

qoyub (soxub) vurulan düdmə, yumuruq.
soqrulmaq

soğrulmaq. 1. sürülmək. qoğulmaq. 1. sıyrılmaq. saçılanmaq. soçılanmaq. -qılıc
qından soğruldu. 1. sovrulmaq. savrulmaq. bir nə bir nədən çıxarılmaq,

dışarılmaq.
soqruşmaq

soğruşmaq. 1. soğaruşmaq. saçağışmaq. saçğışmaq. çıxarışmaq. çıxartmaq.

(bir nərsədən çıxarıb almaq). -qoy bu tikanı soğruşum (çıxardım) gəldim. -bu tələ
kələdən (tələdən kələkədən) kim bizi soğruşacaq. -qılıncın saçğuşub yügrədi. 1.
sökrüşmək. birbirin sökmək, yırtmaq, piçağlamaq, güllələmək.

soqrutmaq

soğrutmaq. sovrutmaq. sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə. sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq. sivitmək.

sıypıtmaq. süngütmək. nərsənin ucun incədib uzatmaq. ititmək. -qələmin ucun
çox soğrutsanız, tez sınar.

soqsa

soxsa. soxas. sovsa. sovas. savas. dik, sivri biz duran. -soxsa buğ. -soxas
saqqal.

soqsaqış

soxsağış. (sox sağış) soxdurulan, uydurulan sağış, sanıc, fikir. basma qalıb,

öğrətilmiş fikir.
soqsal

soğsal. sorsal. soruq sürük. sual cəvab.

soqsar

soxsar. > susmar. çalbasa. dəlik deşik, yer altlarda yaşayan böcək.

soqsav

soxsav. (sox sav) soxdurulan, uydurulan sav, söz. basma qalıb, öğrətilmiş söz.

soqsayış

soğsayış. sovsayış. soysayış. sustayış. soğuma. (azalma. tənəzzül).

soqsaytırmaq

soğsaytırmaq. sovsaytırmaq. soysaytırmaq. sustaytırmaq. soğusayıtmaq.

təmbəlləşdirmək.
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- soxasəqqəl: soxsəqqəl: 1. kosa saqqal: seyrə səqqəlli. 1. səqqəl tükləri təkə tük
olub, biz biz duran kimsə.

soqsu

soxsu. sosı. sosu. 1. bayağı iğnədən uzun, yoğun, qıyıqdan kiçik soxac, iğnə.

1. qıyıq. çuvaldız.
soqsuluq

soxsuluğ. salçavlıq. güclük. kompilekslik. müşgülat.

soqsunmaq

soxsunmaq. soxulmağı, soxmağı iş edinmək. çırpsınmaq. -otid kəsəlli kimsə bir
işi tutub soxsunar.

soqsuşmaq

soxsuşmaq. süsüşmək. soğzuşmaq. buynuzlaşmaq.

soqsutma

-öğüt danışıq, tüşrütlə (movizə nəsihətlə) birin bir duruma soxsutma, bir nərsiyə
inandırma: dalğıt. dalıt. sanlıt. sanğıt. təlqin. ilqa.

soqsutmaq

-öğüt danışıqla (tüşrütlə, movizə nəsihətlə) birin bir duruma soxsutmaq, nərsiyə
inandırmaq: dalğıtmaq. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq. təlqin, ilqa edmək.

soqsür

soğsür. soysür. hər nəyi soyuğa sürən, götürən. soyuğqanlı. -soysür uşaqla
oynamaq qolay değil. -o soysürün biri, danla dinlə, qılı belə təprəşməz, heç nəyinə
değil.

soqta

soxda. saxda < çaxat. çaxtan. 1. çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan,

işləyən. -çaxda kişi, yaşdı işi. 1. atılqan. hobban. şişirən.
soqtamaq

soxdamaq. soxqamaq. savramaq. sovramaq. saddamaq. sadğamaq.

sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. mırıldayıb,
guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.
soqtamaq

soxdamaq. soxmaq. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək. saldırmaq.

basqılamaq. basqıtmaq. basıqlamaq. çapdamaq. zorlamaq. qoturmaq.
qotarmaq. dürtmək. dürtdəmək. təcavüz edmək.
soqtıc

soğdıc ( < savmaq) sırayla savrılan, verilən qonaqlıq.

soqtu

1. soxdu. ət, ürək içalatla doldurulmuş bağırsaq. kalbas, sosis çeşiti. 1. soxtu.
soxma. bastıq. baslıq. sucuğ, kalbas, sosis biçimintə içinə yeməklər soxularaq

yapılan yemək.
-ilan soxdu. (soxmaq. tıxmaq. döğmək. təpmək).
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soğduc. sovduc. el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən

qonağlıq. gəzəgən, dolambac qonağlıq.
soqtum

soxdum. soxul. salcan. soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq.

qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan.
sıvaşıq. girişgən. yalpaq. yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı.
qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum. bulcum. fizul.
soqturulan

-soxdurulan, uydurulan sağış, sanıc, fikir: soxsağış. (sox sağış) basma qalıb,
öğrətilmiş fikir.

soqturulan

-soxdurulan, uydurulan sav, söz: basma qalıb, öğrətilmiş söz. soxsav. (sox sav).

soqu

1. soxu. vuru. sox. salıt. salda. zərbə. dərbə. darbə. 1. soxu. vurqu. -soxusuz
aça: vurqusuz hicə. 1. soxu. soxqu. həvəng. 1. soxu. suxu. sox. vuruş. təpiş.

salıt. zərbə. 1. soxu. sox. acgöz. tamahkar. -bu soxla alver eləmə. -soxu ilkin özü
soxulur, sonra soxuluğu: kişinin keşəsi (nəfsi) işdə bəllənər. 1. soxu. soxma.
soxuma. tuxum. tuxma. tuxuma. 1. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq.
siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. süzdürmək. süzürtmək. silkətmək. soxqu.
soxu. soxa. dibək. həvəng. 1. soxu. döğü. örs. çırpı. çarpı. çalma. çalım.

salma. salım. dalma. dalım. çıtım. çıtma. satma. sapma. sədmə. sədəmə.
zərər. ziyan. 1. soxu. sökü. 1. soxu. sox. susuq. süsük. süyük. acgöz. - sox ər.
(# tox: göztox). 1. soxu. sox. (? söğ. söv) işarə. - sox barmaq: işarə barmağı.
(yemək işinə birinci tutulduğundan ''acgöz barmağ'' adı almış). - bir sökəm: bir
süyəm (sıyam. siyə. sövəm) : baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq. 1.
soxu. sox. soxağ. dəxalət. 1. soxu. soxu. sox. soxağ. fizul. 1. soxu. sox. soxağ.
soxatay. acgöz. dargöz. acman. acaman. tamahkar. həris. 1. soxu. sox. soxağ.
soxatay. pisgöz. bədnəzər. 1. soxu. sox. soxağ. qarımpa. soxuldan. soxuldanlıq soxulqanlıq (fizulluq) . 1. soxu. döğü > dibək. həvəng.

-daş, nərsəni yonmada, yarılan ağacı açıb yarmada işlənən tirə, qıssa soxu,
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qələm: yalma. yarma.
- soxu baş: çubuğ başı, hoqqası.

soqub

soğub. sop. sovub. soba. kötək. çubuğ. batın. batım. güvənlik güclərinin

işlətdiyi dəğənək.
-soxub, söküb qarışdırmaq: sıncıramaq. qurtdalamaq.
-şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək. sixləmək.
şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.
-birbiri üsdən yığıb soxub basmaq, tıxmaq, yemək: dədlənmək. dürtdürünmək.
dürdələmək. tıxınmaq.

-soxub yedirib becərtməkq soxlatmaq. soxlamaq.
-soğub bitirmir ha. {soğumaq: soğulmaq. savımaq. savılmaq. sovumaq. sovulmaq.
ölmək. gəbərmək}.

soquc

1. soğuc. sovuc. ( < savmaq). kərə. dəfə. -bu soğuc: bu kərə. 1. soğuc. sovuc. ( <
savmaq). sıra. seri. novbət. növbət. -sogic verdiş: gələc, növbəti bərnamə. 1.
soxuc. soxuz. soğru. soxru. sucuğ. sosis.

soqucaq

soxucaq. sökücək. kiçik ox, şiş.

soqucu

soxucu. soxman. tuxucu.

soquçuluq

soğuçuluq. soyuqluq. sevgisizlik. küsgünlük. - sevən ara soğuçuluq düşdü.

soquq

1. soğuq. sovuğ. çürük. pozuq. yeyik. yenik. - sovuğ çiğid: çürük dənə. 1. soxuq.
saxaq (divan). fars. tat. - bu soxaq nə deyir. 1. soxuq. firumayə. pəst. rəiyyət.
-gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer: quz. quy. quzey. quyaz.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi
olmayan.
-soğuq görmək: nərsədən soğumaq. xoş görməmək.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi
olmayan.

-soğuq dəğmə: yelalma.
soquqluq

soğuqluq. soyuqluq. soyuğa qarşı olan hər nə. (ziddi sərma).
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soquqluqu

-bel soğuqluğu kəsəli: sərpi.

soqul

1. soğul . soğal . ziyil. 1. soğul. sovul. suğul. suvul. borcıq. borqıc. şıratan.

novdan. 1. soxul. soxdum. salcan. soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan.
girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan.
sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq. yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək.
yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum. bulcum. fizul. 1. soxul. çaçarın.
çançan. qulpçı. qılpçı. qıpçı. taxılan. taxılqan. fizul. maraqlı. könüllü. gözləyici.
güdükçü. gözəksi. 1. soxul. sox. nərsənin altına soxulan, qoyulan dayağlıq,
payağlıq, oturmalıq, kürsülük, tikə. -dirəyin soxulun çəksən, çatı özü düşər. 1.
soğul. sırğov. süröv. sulu. sırlağan. sulağan. susov. (susul. sosul) sölər. {‘’s’’in
düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. sulu. şol. yazık. (lazık. nazik) yalaz. duru. rəqiq.

soqulamaq

soxulamaq. soxlamaq. six barmaq ucuyla itələmək. nərsənin ucun basmaq,

batırmaq.
soqulan

soğulan. sövlən. soruq. soruğ. sevəcən. gəvrək. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. lətif.

mühibb. mulayim.
-işləyən çərxin axmaması üçün, açıq qapının bağlanmaması üçün soxulan,
qoyulan tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -dəğirman çərxinin dalğıcın
bərkit axmasın. -qapını dalğıcla yel çırpmasın.

-nərsənin düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına soxulan
tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -bu masanın sol ayağını dalqıcla
oynaqlamasın.

-güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum.
soxma. qoğurma.

-nərsənin altına soxulan, qoyulan dayağlıq, payağlıq, oturmalıq, kürsülük, tikə:
soxul. sox. -dirəyin soxulun çəksən, çatı özü düşər.

soqularaq

-sucuğ, kalbas, sosis biçimintə içinə yeməklər soxularaq yapılan yemək: soxtu.
soxma. bastıq. baslıq.
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1. soğulcan. soğulğan. suvalcan. suvalğan. 1. soxulcan. soğulcan. soxulqan.
sovulcan. girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq.

atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq. yalpalaq. yelpək.
yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum. bulcum. (soxul.
soxdum. salcan. fizul).

soqulqan

1. soxulqan. soxulcan. soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan.
qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən.
yalpaq. yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum.
bolcum. bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul). 1. soğulğan. soğulcan. suvalcan.
suvalğan. 1. soxulqan. sırnaş. sırnaşıq. sürnaş. qırışqan. qıyağac. qızağac.

qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən.
girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə,
sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı.
sürnaşıq. taxılan. taxılqan. fizul.
soqulqanlıq

soxulqanlıq. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik. girqıclik. girintilik. girnillik.

girnişlik. girginlik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik.
kəsəvzəlik. kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. soxulluq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
soqulluq

soxulluq. soxulqanlıq. girniklik. giriətilik. girgəclik. girgiclik. girqıclik. girintilik.

girnillik. girnişlik. girginlik. girişginlik. girişiklik. girişginlik. girəmbəlik. girləklik.
kəsəvzəlik. kəsəvəzlik. qırışqanlıq. hər nəyə qarışmaqlığ. qulpçılıq. qılpçılıq.
qıpçılıq. fizulluq. dəxalətçi. dəxalət edən.
soqulma

soxulma. soxrulma. (> soqolmə (fars)}. baş barmağı iki barmağın arasına

qoyub (soxub) vurulan düdmə, yumuruq.
-soxulma yeri: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 <
sovmaq. savmaq).
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1. soğulmaq. azalmaq. 1. soğulmaq. içilmək. 1. soğulmaq. çəkilmək. davarların sütü soğuldu. - armıd çağı soğulmadan gəl. 1. soğulmaq. sorğılmaq.

çəkilmək. dartılmaq. sinğmək (içəri cummaq. azaymaq). - sular soğuldu: toprağa
sindi. - mal davarın sütü soğuldu. - qanı soğulmuş, əti tökülmüş bir gənc. - pəs sənin
qeyrətin hara soğuldu: geddi. 1. soxulmaq. sıxlınmaq. qucaqlanmaq. sığınmaq.

örtünmək. bağınmaq. yerlənmək. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq. - hammı bir
otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. - bu ikisi birbirinə sığır. 1. soğulmaq. soğumaq.
savımaq. savılmaq. soğumaq. sovumaq. sovulmaq. bitirmək. qurtarmaq. birdənbirə hər nə savıdı. 1. soğulmaq. soğumaq. savımaq. savılmaq. soğumaq.
sovumaq. sovulmaq. ölmək. gəbərmək. -soğub bitirmir ha. 1. soğulmaq.

sovmaq. soğmaq. savmaq. qutarmaq. 1. soxulmaq. çarpmaq. çırpınmaq. -ürəyi
yaman soxur: ürəyi bətər çırpır. -damarı soxur: çəpsi (nəbzi) atır, vurur. 1.
soxulmaq. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq.

qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək.
sürnəşikmək. qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. birinin sözünə, işinə
qarışmaq, girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.
-vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək: toxulmaq: -bez
toxundu. (#. döğülmək: vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq. -buğda döğüldü. ).

soqulmaqı

-soxulmağı, soxmağı iş edinmək: soxsunmaq. çırpsınmaq. -otid kəsəlli kimsə bir işi
tutub soxsunar.

soqulmalı

-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq.
ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.

soqultan

soxuldan. sox. soxu. soxağ. qarımpa. - soxuldanlıq soxulqanlıq (fizulluq) .

soqulu

soxulu. sıxılı. tıxılı. dop dolu. -soxulu tay.

soqulub

-dibinə soxulub əl çəkməmək: singirləmək. - bir dilənçi singirləmişdi.

soquluq

soxuluq. soxağlıq. soxluq. 1. ox qabı. 1. mudaxilə. 1. soxağlıq. fizulluk. 1.
soxatatylıq. acgözlük. dargözlük. acmanlıq. acamanlıq. tamahkarlıq. hərislik. 1.
soxataylıq. pisgözlük. bədnəzərlik. 1. qarımpalıq.
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-soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə. (təpilirsə saman gözǝ, od vurma
samanlığa). (bitinə qızan, donun yaxmaz).

soquluş

soğuluş. soluğuş. soğuş. soluğ. soluş. sozalma. sozuluş. sozalış. azalma. - süt
soluğu. - su soluğu.

soqum

1. soxum. soxlum. kəsmək üçün yedirtilmiş heyvan. 1. soxum. soxlum. yeyib
içib yatıb gəvşək, təmbəl kimsə. 1. soxum. soxma. qoğurma. güzün mal davar
kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət. 1. soxum. söküm. baş
barmaqla sox barmağın (ikin barmağın) arasındaki aralıq.

soquma

1. soğuma. sovsayış. soğsayış. soysayış. sustayış. (azalma. tənəzzül). 1.
soxuma. soxma. soxu. tuxum. tuxma. tuxuma.

soqumaq

1. soğumaq. soğmaq. sağumaq. düzəltmək. əldə edmək. edinmək. 1. soğumaq.

soğutqamaq. istəkdən, həvəsdən düşmək. 1. soğumaq. soğuymaq.
soğyurmaq. keçmək. uçmaq. 1. soğumaq. soğuymaq. soğyurmaq. üşümək. 1.
soğumaq. sovumaq. savruşmaq. sərinləmək. - öcün alıb savruşdu. - hər sıxıntı
oxşamaqla savruşur. 1. soxumaq. soxmaq. dövmək. -dəmir soxmaq: dəmir
dövmək. 1. soxumaq. soxmaq. toxumaq. -kətən soxumaq: kətən toxumaq. 1.
soğumaq. sovmaq. sovalmaq. təskin təsəlli, aramiş tapmaq. 1. soğumaq.
sovumaq. sovulmaq. savımaq. savılmaq. soğulmaq. bitirmək. qurtarmaq. birdənbirə hər nə savıdı. 1. soğumaq. sovumaq. sovulmaq. savımaq. savılmaq.
soğulmaq. ölmək. gəbərmək. -soğub bitirmir ha.
- nərsədən soğumaq. soğuq görmək. xoş görməmək.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi
olmayan.

soqumlamaq

soxumlamaq. şuxumlamaq. sürmək. sürgütmək. sabalamaq. sabanlamaq.

xışlamaq. cığlamaq.
soqun

1. soğun. soxun. sox. suğ. sürün. buynuz. 1. soğun. sağun. oxşama. yas,

matəm türküsü. novhə. 1. soğun. suhan < soğan. sovan. qoğara. 1. soxun.
sürən. sırın. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam.
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oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü.
onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa.
qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü.
gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal. laçın. yalçın. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
zorlu. 1. soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt.
sağut. sayut). səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə.

1. soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut.
sayut). sərin. dingin. tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib).

durqun. asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ). 1. soğun. soyun. sıyın. sığın.
sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). durğun. hərəkətsiz. 1.
soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut.
sayut). durğun. (mandqar). 1. soxun. suxun. ox.

soqunaq

soğunağ. soyunağ. savunağ. sovunağ. 1. yunağın (hamamın) çıxış dəhlizi. 1.

dusdax. 1. soyuqxana. sərdxana.
soqunlaşmaq

soğunlaşmaq. sığınlaşmaq. (soxunlaşmaq) sınaşmaq. sınğarışmaq. sinsirmək.

sınsırmaq. qohumlaşmaq. əqrəbalaşmaq. səbəbi, nisbəti qohum olmaq.
soqunluq

soğunluq. sığınlıq. (soxurluq) sınarlıq. sınğarlıq. sinsarlıq. sınsarlıq. qohumluq.

əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq.
soqunmaq

1. soğunmaq. soyunmaq. nərsədən sökünmək, tökünmək. -ayağqabın geyimivi
soğun dinc al. 1. soğunmaq. üşümək. donmaq. -sərin düşdü soğunduq. 1.
soğunmaq. soyuğ dəğmək. soyuğ qapmaq. -üstü açıq yatma soğunursun. 1.
soğunmaq. soxunmaq. taxınmaq. girmək. 1. soğunmaq. soxunmaq. təpmək. 1.
soxunmaq. soxmaq. vurmaq. çalmaq. salmaq. 1. soxunmaq. toxunmaq.

keçmək. girmək. -araba döngədə duvara soxundu. 1. soğunmaq. içində, üstündə
olan hər nədən ayrılmaq, tökünmək. arınıb boşalmaq.
-dəmir soxmaq: dəmir döğmək.
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-tel soxmaq: toxumaq.
-yara soxmaq: vurmaq.
-kəsə soxmaq: doğramaq.
-nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq:
silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq.

soqur

1 < suyqur. suyu qurumuş yer, quyu. 1 < suyqur. sökür. suyu axıb, göz oyuğu
sökük, boş qalmış görməz göz. korqu. 1. soxur. çuxur. (gözünün ağı qarası
sökülüb yeri çuxur qalmış olan) kor. 1. soğur. soy. 1. soğur. sökür. sök.
yerindən çıxart, qaz. 1. çəkib çıxart. 1. soğur. çoğur. kar. 1. soğur. çoğur. kor.
görməz. qanmaz. anlamaz. sıysız. təpişsiz. təprişsiz. tavuşsuz. tavışsız.
tavsız. tovsuz. hissisiz. ehsassız. 1. soğur. sovur. arığ. cılız. 1. soğur. sovur.
öpüş. 1. soğur. sovur. məs. yüngül sürüş, toxuş, təmass. 1. soğur. sovur.
ləms. 1. soxur. {> surax (fars)}. ( < soxurmaq). 1. soxur. soxru. birdən. -evə
soxru girdim. 1. soxur. nagəhan. 1. soxur. hər nəyin qaynağı, kökü. çıxdığı yer.

1. soxur. tikan. 1. soğur. suğur. {suquy. suğuy: suquraq. sudan quru. (kor. kar)}.
yanğır. yanğur. qıt. çoraq. 1. soxur. soxuz. tikan. tikən. -soxuzlu: soxurlu:
soxuzğan: tikanlı. acı. 1. soxur. sovur. sufar. sovar. sofar. oxu atarkən, kirişə,

çilliyə dayanan, dibindəki çatığ. 1. soğur. səntez(-sığır. tez. -yoğur: səntez). 1.
soğur: koğur. kor. (sağır. kağır. kar) . 1. soğur. söngür > suğur. kar kor. 1.
suğur. soğur. su qoğur. su qoğuran. yoxsul. əli boş. 1. suğur. soğur. suyu

qurumuş. arıq. cılız. soluq.
-sağır soğur: kar kor.
-şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək. sixləmək.
şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.

soqurlu

soxurlu. soxuzlu. soxuzğan. tikanlı. tikənli. acı.

soqurluq

soğurluq. çoğurluq. 1. karlıq. 1. korluq.

soqurmaq

1. soğurmaq. sıyırmaq. siyirmək. çıxarmaq. çəkmək. 1. soğurmaq. soxurmaq.

sikləmək. sixləmək. şişləmək. kabablamaq. şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə
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soğurmaq, qızartmaq. 1. soğurmaq: sormaq. somurmaq. sığırmaq. sınğırmaq.
simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı.
(somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar}. 1. soğurmaq. soymaq. 1.
soğurmaq. sökürmək. sökmək. yerindən çıxartmaq, qazmaq. -yel ağacı
kökündən soğurdu. -tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq: yerindən yox edmək, iz
bıraxmamaq. 1. soğurmaq. çəkib çıxarmaq. -qılıncın qınından soğurdu. -dişini
soğuran tək: nərsəni birindəni. 1. soğurmaq. məs çəkmək. 1. soğurmaq.
soğurtmaq. soğuymaq. sökmək. nərsənin için boşaltmaq. 1. soğurmaq.
soğurtmaq. soğuymaq. sökmək. nərsəni çəkib yerindən çıxarmaq, qoparmaq. diş soğurmaq, sökmək: diş çəkmək. 1. soğurmaq. sorumaq. sormaq. somurmaq.

(# sağırmaq) çəkmək. içmək. əmmək. utmaq. 1. soğurmaq. sovurmaq.
savurmaq. bir nəyi bir nədən çıxartmaq, dışartmaq. 1. soğurmaq. istixrac

edmək. 1. soğurmaq. çəkib çıxarmaq. 1. soğurmaq. somurmaq. sosurmaq.
süsürmək. istemar edmək. 1. soxurmaq. soxmaq. (sıxmaq. sıxıtmaq). 1.
soğurtmaq. soğurmaq. soğuymaq. sökmək. nərsənin için boşaltmaq. 1.
soğurtmaq. soğurmaq. soğuymaq. sökmək. nərsəni çəkib yerindən çıxarmaq,

qoparmaq. -diş soğurmaq, sökmək: diş çəkmək.
-dartıb soğurmaq: sıxıb suyun (özün, cirgəsin, usarəsin) çıxartmaq. nərsənin özətin
(xülasəsin) çıxartmaq.

-dişini soğurmaq: 1. dişin çəkmək. 1. salsürtmək. qorsızıtmaq. qorqoyutmaq.
yarqoyutmaq. savsağın almaq, saldırmaq. xəli silah edmək.

soqurt

soğurt. salya.

soqurtulmaq

soğurtulmaq. soğuydurmaq. nərsənin içini boşaltdırmaq, çəkib çıxardırmaq.

soqurub

-tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq: (soğurub: söküb) yerindən yox edmək, iz
bıraxmamaq.

soqusayıtmaq soğusayıtmaq. sovsaytırmaq. soğsaytırmaq. soysaytırmaq. sustaytırmaq.
təmbəlləşdirmək.
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1. bəslənmiş davar. -kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş
davar) kəsmək: soyuşlamaq. söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq.
sevişləmək. 1. soğuş. suğuş. su quşu. ördək. 1. soğuş. suğuş. sevgili. 1. soxuş.

savaş. davaş. döğüş. çalqaş. salış. salqaş. 1. soxuş. sövüş. söğüş. 1. soxuş.
savaş. toxnuş. toxuş. vuruş. uruş. 1. soğuş. soxluq. ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik.

kabablıq olan. sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə
1. soğuş. sağiş. səriş. sağış. sağnış. sağınc. xiyal. təsəvvür. 1. soğuş. soluğuş.

soğuluş. soluğ. soluş. sozalma. sozuluş. sozalış. azalma. - süt soluğu. - su
soluğu.

soquşcan

soxuşcan. savaşcan. dalaşcan. qavqaçı. davaçı.

soquşqan

soxuşqaq. savaşqan. çapışqan. davaçıl. keçimsiz.

soquşmaq

soxuşmaq. 1. savaşmaq. çapışmaq. dava edmək. 1. birbirinə güclə, basaraq

girmək, taxılmaq.
soquşturmaq

soxuşturmaq. qaqalamaq. qaqlamaq. itmək. itələmək. təpmək. sarsıtmaq.

soquşum

soxuşum. təxasom.

soqut

1. soğut. sovut. soyut > sust. sovuğ. soyuq. soyuğ. -soyuq qılıqlı: sust rəftarlı. 1.
soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut. {sağun. sayun. soğun. soyun. sıyın. sığın.
səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1. soğut. soyut.
sıyıt. sığıt. sağut. sayut. {sağun. sayun. soğun. soyun. sıyın. sığın. sərin. dingin.
tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun. asudə. sakin.
toxdayın. (asayişli. ). 1. soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut. {sağun. sayun.
soğun. soyun. sıyın. sığın. durğun. hərəkətsiz. 1. soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut.
sayut. {sağun. sayun. soğun. soyun. sıyın. sığın. durğun. (mandqar)}. 1. soğut.

sürtük. erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel. 1. soğut. soyuğ.
soyut. sust. silik.
soqutan

-aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan: salğınçı. soğquntu. soyğuntu.
arapozan.
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soğudan. 1. sovudan. savudan. soyudan. soyuduc. soğuduc. savuduc.

sovuduc. savudqıc. sovudqıc. yəxcəl. 1. sovan. sovatan. təskin verən.
soqutqamaq

soğutqamaq. 1. soğumaq. istəkdən, həvəsdən düşmək. 1. sorutqamaq. (üz

gözün büzmək) qırılmaq. incimək. - soğutqamadan qarşıvı dinlə.
soqutmaq

soğutmaq. 1. sovutmaq sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək. çivritmək.
savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək. səvritmək. nərsəni dibdən bitirmək,

qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan
qulan sevgimi sıyrıtdı. 1. kefin, həvəsin qırmaq. 1. təsəlli vermək. sakitləşmək.

1. sovan. sovatan. təskin, təsəlli, aramiş verən. 1. sovlamaq. sulamaq. təskin,
təsəlli, aramiş vermək…. 1. soyutmaq. sovutmaq. > soslatmaq. suslatmaq
sustatmaq. 1. soyutmaq. sovutmaq. sovatmaq. sərinlətmək.
-soğutmaq üçün sovurmaq: savrutmaq.
-özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq: sınğdırmaq. sınğıtmaq. sinğitmək.
sinğdirmək. çəkindirtmək. cəzb editmək. yedirtmək.

soqutuc

soğuduc. soyuduc. savuduc. sovuduc. savudqıc. sovudqıc. soğudan. sovudan.

savudan. soyudan. yəxcəl.
soquyan

-nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan: siləgən. silpən. sələgən.
səlpən. salığan. salpan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir
çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.

soquymaq

soğuymaq. 1. soğurmaq. soğurtmaq. sökmək. nərsənin için boşaltmaq. 1.
soğurmaq. soğurtmaq. sökmək. nərsəni çəkib yerindən çıxarmaq, qoparmaq. diş soğurmaq, sökmək: diş çəkmək. 1. soğyurmaq. soğumaq. keçmək. uçmaq.

1. soğyurmaq. soğumaq. üşümək.
soquyturmaq

soğuydurmaq. soğurtulmaq. nərsənin içini boşaltdırmaq, çəkib çıxardırmaq.

soquz

1. soxuz. soxuc. soğru. soxru. sucuğ. sosis. 1. soxuz. soxur. tikan. tikən. soxuzlu: soxurlu: soxuzğan: tikanlı. acı. 1. soğuz. solagöz. solçu. (# sağuz:
sağagöz. sağçı) .

soquzqan

soxuzğan. soxuzlu. soxurlu. tikanlı. tikənli. acı.
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soquzlu

soxuzlu. soxurlu. soxuzğan. tikanlı. tikənli. acı.

soqyurmaq

soğyurmaq. soğuymaq. soğumaq. 1. keçmək. uçmaq. 1. üşümək.

soqzuşmaq

soğzuşmaq. süsüşmək. soxsuşmaq. buynuzlaşmaq.

sol

savul. çəp. (# sağul: sağ)
-sağ təkə, sol təkə. (təkə: tərəf).
- sola, sol yanla ilgili: sola özgü, məxsus. solız. (çəpgira. çəpgera)
-sol əli ilə işləməyə alışqan: savlağ. solağ. solağay.
- sağ göstərib sol vurmaq: aldatmaq.

sola

-sağa sola dalağan (daldıran) çırpan külək, yel, tufan: dalğaq.

-yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq: yelpirmək. çalpıqmaq.
dalpıqmaq. dalbıqmaq. dəlirmək. dəli olmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al.
-sola özgü, məxsus: sola, sol yanla ilgili solız. (çəpgira. çəpgera)
-sağa sola sallanan: sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq.
salğanmaq).
- sola, sol yanla ilgili: sola özgü, məxsus. solız. (çəpgira. çəpgera)
-sağa sola əsişmək, silkəşmək: salışmaq. çalğaşmaq. tovlaşmaq. - qolların salışa
salışa çıxıb geddi. - bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki gürəşçi
tutuşub salışdılar.
-sağa sola yollanmaq: sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək.
sallanmaq. titrəmək. dəbərcənəmək. - yel vurub yapraqla sərğildəyir.

solacaqtırtı

-olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.

solaq

solağ. 1. solağay. savlağ. sol əli ilə işləməyə alışqan. 1. solaxər. (#sağaq:
sağlaq. sağulağ)
-soğar solağ: sarı soruğ. suyu çəkilmiş, solmuş. arığ soluq. lağır züğürt.

solaqay

solağay. 1. solağ. savlağ. sol əli ilə işləməyə alışqan. 1. soluz. solaz. solaki.

solanay. solçu. (# sağız: sağaz: sağaki. sağçı. sağalay. sağanay) .
solaqər

solaxər. solağ. (#sağaq: sağlaq. sağulağ) .

solaqi

solaki. soluz. solaz. solağay. solanay. solçu. (# sağız: sağaz: sağaki. sağçı.
sağalay. sağanay) .
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solaqöz

solagöz. soğuz. solçu. (# sağuz: sağagöz. sağçı) .

solaqunmaq

solağunmaq. solğutunmaq. salağunmaq. sölügünmək. sölkütünmək.
sölpülənmək. sövələnmək. solğalanmaq. - söv söv (sav sov) sırıb gedən:
sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

solaqut

solağut. salağut. solğut. sölküt. sölkütə. sölpü. 1. sövələk. salığ sallağ. salığ

sullağ. salığ sulxaq. ( < soluq. savıq. sovuq. salıq). 1. bacarıqsız, iş yapamaz
kimsə. 1. işlərin yerində olmayıb, axsağ durum.
solamıq

yencik. yensik. encik. ensik. yoxsul. kasıb. fəqir. -yensiklərə yar olan, düşüklərə
qol tutan.

solan

-quş kimi uçub, su kimi axıb, gül kimi solan sevgi. (deyim).

-tez solan boya: sövəboya: (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə).
solanay

soluz. solaz. solaki. solağay. solçu. (# sağız: sağaz: sağaki. sağçı. sağalay.
sağanay) .

solanmaq

sölənmək. yellənmək. - yaşamda özü özünə sölənən çoxdu.

solar

-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq
türklüğüzdə dil biriz.

solarış

salarış. sararış. saralış. soluş.

solarmaq

solmaq. saralmaq. salarmaq.

solarsan

-çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə
yaşarsan.

solas

( < solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur. - bulnar məni solas göz, qara bəniz,
qızıl üz. : xumar gözlər əsir edər məni. (solas: ( < solmaq: axmaq) məst. xumar.
məxmur) .

solaşqa

sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. saylağ.
saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə.
seyləngə. salyanğa).
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sovlaşma. dolaşma. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş.
salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma.
yolğarış. səyahət. gərdiş.

solaşmaq

1. solşamaq. soluşmaq. solşumaq. - solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti. 1.

soluşmaq.
solay

1. silik. sürnük. bitgin. halsız. 1. şolay. ocur. öcür.

solaz

soluz. 1. solda ki. 1. solaki. solağay. solanay. solçu. (# sağız: sağaz: sağaki.
sağçı. sağalay. sağanay) .

solcamaq

soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq. soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə
düşmək.

solcuq

solcuğ. savulcuğ. savılqın. soluğqın. savğın. sölpük. savıq. savrığ. soluğ.

savul. ( met > əfsordə (fars)}.
solcuşmaq

salcışmaq. büdrəşmək. sırvışmaq. suçruşmaq. suçuşmaq. (nərsə olduğu yerdən
oynağlamaq) suruşmaq. (ləğzidən).

solçu

1. solagöz. soğuz. (# sağuz: sağagöz. sağçı) 1. soluz. solaz. solaki. solağay.
solanay. (# sağız: sağaz: sağaki. sağçı. sağalay. sağanay) .

solıq

solığ. soluq. solğın.

solıqsımaq

solığsımaq. solğısımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.

solız

sola özgü, məxsus. sola, sol yanla ilgili. (çəpgira. çəpgera) .

solqa

salqa. solqı. 1. şol. boş. gəvşək. - salqa örkən. 1. aslaq. düşük. - salqa döşlər.

solqaq

-solğaq, salxaq, aslaq, : yıpar qulaq: (# sapar qulaq) .

solqalanmaq

solğalanmaq. sölkütünmək. sölpülənmək. sövələnmək. solğutunmaq.

solağunmaq. salağunmaq. sölügünmək. - söv söv (sav sov) sırıb gedən:
sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

solqan

(çəpgira). - salğan solğan: rasgira çəpgira.

solqanmaq

yolqanmaq. zayıflamaq. -yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi quran iki ənli
sümük). (# bolqanmaq: şişmək. güclənmək) hər nəyin gücü belində, kürəyindədir.
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solxatmaq. salxatmaq. yiprətmək. yıpratmaq. (# sapartmaq: şaxlatmaq)
(sapar qulaq (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .

solqı

salqa. solqa. 1. şol. boş. gəvşək. - salqa örkən. 1. aslaq. düşük. - salqa döşlər.

solqın

solğın. soluq. solığ.

solqısımaq

solğısımaq. solığsımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.

solqış

solğış. soluş. soluğluq. sönüş. sönğüş. sönüşlük. darqınlıq. (xamuşluq)

(əfsürdəgi. pəjmordəgi (fars) hüzn) .
solquluq

salqılıq. susluq. susdalıq. savsalıq. sallaq. sovsalıq. cansızlıq.

solqumaq

solğumaq. salğımaq. soluğmaq. silgimək. axsamaq. asğamaq. azalmaq.

kəmilmək. - işlərimiz silgiyib.
solqun

1. ənduhgin. 1. uçqun. açqın. açıq. - solqun boya. - uçqun bəniz.

solqunlaşmaq uçqunlaşmaq. açğınlaşmaq. açınlaşmaq. - su boyasına su qatdığca solqunlaşır.
solqunmaq

1. salqınmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq.

soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.
salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq.
solğunmaq. 1. solğunmaq. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq.
solquymaq. soluğmaq. solunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq.

solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq.
sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. 1. sozqalmaq. salqınmaq.
sustalmaq.
solquşmaq

salqışmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. sovlaşmaq.
soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.
salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq.
solğunmaq.

solquştamaq

solğuşdamaq. keşəlmək. biraz qurumaq. - dünəndən bu günə güllər
solğuşdamış.
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solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü. 1. sövələk. salığ sallağ. salığ

sullağ. salığ sulxaq. ( < soluq. savıq. sovuq. salıq). 1. bacarıqsız, iş yapamaz
kimsə. 1. işlərin yerində olmayıb, axsağ durum.
solqutunmaq

solğutunmaq. solağunmaq. salağunmaq. sölügünmək. sölkütünmək.
sölpülənmək. sövələnmək. solğalanmaq. - söv söv (sav sov) sırıb gedən:
sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

solquymaq

salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq.
sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq.
düşgünmək.
sollama

sallama. 1. özbaşına. özbaşdağ. 1. sərgərdan. avara.
- selləmə sollama: boluna suvarma.

solluca

-bolluca solluca: töləmliklə. töləmlicə. dolamlıqla. dolamlıca. bolamlıca. comətlicə.
verimliliklı. verimlicə. -gün ışının dolamlıca saçırdı.

solluq

-bola solluq: töləmlik. dolamlıq. bolamlıq. comətlik. verimlilik.

solmaq

1. açılmaq. boşalmaq. (# dolmaq: tıxılmaq. basılmaq. qapanmaq) 1. sönmək.

gücdən düşmək. zayıflamaq. 1. salmaq. - bu parça gün qabağında boyasın salır.
1. solarmaq. saralmaq. salarmaq.
solmaz

1. solsamaz. həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay. həmməşə göy, canlı,

olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. sönməz. sönsəməz. cavidan. 1.
solsamaz. sönməz. sönsəməz. həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay.
həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. cavidan. 1. tər
taza. şadab.
solmuş

- solmuş göygövərənti: solşuq yaşıl. (soluşmaq. solşumaq. solaşmaq. solşamaq).
-suyu çəkilmiş, solmuş: sarı soruğ. soğar solağ. arığ soluq. lağır züğürt.

solpa

sölpük. sölpə. solpuq. salpıq. salpa. salxıq. saxmış. sallaq. dursuz. durunsuz.
durumsuz. durutsuz. gəvşək. sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl).
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sölpük. sölpə. solpa. salpıq. salpa. salxıq. saxmış. sallaq. dursuz. durunsuz.
durumsuz. durutsuz. gəvşək. sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl).

solruq

keçici. fani.

solsamaz

solmaz. 1. həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay. həmməşə göy, canlı,

olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. sönməz. sönsəməz. cavidan. 1.
sönməz. sönsəməz. həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay. həmməşə göy,
canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. cavidan.
solsulamaq

solusumaq. sozmaq. sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq. süzə vermək. keçmiş
görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək. alızsamaq. -gündən
günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

solşamaq

solaşmaq. soluşmaq. solşumaq. - solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti.

solşuq

- solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti. (soluşmaq. solşumaq. solaşmaq. solşamaq).

solşumaq

soluşmaq. solaşmaq. solşamaq. - solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti.

soltaqi

soldaki. soluz. solaz.

soltuş

-sağdış solduş: yanbəyi.

solucan

soğrulcan. sovulcan. sovrulcan. savıncan. savrıncan. soğulcan. sürüncan.
sürüngən.

soluq

soluğ 1 < soruq. soluş. içəri alınan hava, nəfəs, dəm. soluş. (# salış: dışarı
verilən hava, nəfəs, dəm) 1. savul. savıq. savrığ. ( met > əfsordə (fars)}. savulcuğ.

solcuğ. savılqın. soluğqın. savğın. sölpük. 1. səlpik. sölpük. (sınğın. saçın.
saçğın. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. julidə) 1. soluş. soluğuş. soğuş. soğuluş.

sozalma. sozuluş. sozalış. azalma. - süt soluğu. - su soluğu. 1. solğın. 1. nəfəs
vermə. sürük. nəfəs vermə, boşaltma, sürmə. (# doluğ: nəfəs alma. nəfəs alıb
saxlama) 1. suğur. soğur. suyu qurumuş. arıq. cılız. 1. sönük. rəngsiz. 1. sönük.

həzin. - soluğ səs. 1. savın. savıq. savuq. geçgin. 1. sönük. zayıf. - soluğ qarı.
1. sötül. buruşmuş. pörsümüş. 1. dəm. -soluq al, vər: soluq solut. (dəm bazdəm).
-soluq vermə, boşaltma, sürmə: soluğ, nəfəs vermə. sürük. (# doluğ: nəfəs alma.
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nəfəs alıb saxlama) . - doluğ soluq: al ver (soluq. nəfəs)
-arığ soluq: sarı soruğ. soğar solağ. suyu çəkilmiş, solmuş. lağır züğürt.
-soluq solut: soluq al, vər. (dəm bazdəm).

- soluğ dərə dərə bu yoxuşu çıxdıq.
- soluq alıb vermək: tin salmaq.
-soluq soluğa: gürsoluq. gursoluq. qıysoluq. qısoluq. təngi nəfəslik. - gürsoluğa
gəldim.
- soluğ soluğa: nəfəs nəfəsə. - soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək. soluq sölük,
sıx sıx solumaq, nəfəs almaq. solcamaq.
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.
-soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq: soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək.
solcamaq.
-sov sov, soluğ soluğ yanmaq: yanıqsımaq.

soluqa

- soluğ soluğa: nəfəs nəfəsə. - soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək. soluq sölük,
sıx sıx solumaq, nəfəs almaq. solcamaq.
-soluq soluğa: gürsoluq. gursoluq. qıysoluq. qısoluq. təngi nəfəslik. - gürsoluğa
gəldim.

soluqqın

soluğqın. savulcuğ. solcuğ. savılqın. savğın. sölpük. savıq. savrığ. soluğ.

savul. ( met > əfsordə (fars)}.
soluqlamaq

soluğlamaq. soluğu, nəfəsi kəsilmək. ölüşgəmək.

soluqluq

soluğluq. soluş. solğış. sönüş. sönğüş. sönüşlük. darqınlıq. (xamuşluq)

(əfsürdəgi. pəjmordəgi (fars) hüzn) .
soluqmaq

soluğmaq. 1. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. solunmaq.
solğunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq.

solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq.
yastınmaq. düşgünmək. 1. solğumaq. salğımaq. silgimək. axsamaq. asğamaq.
azalmaq. kəmilmək. - işlərimiz silgiyib.
soluqu

-soluğu, nəfəsi kəsilmək: soluğlamaq. ölüşgəmək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

soluquş

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

soluğuş. soğuş. soğuluş. soluğ. soluş. sozalma. sozuluş. sozalış. azalma. - süt
soluğu. - su soluğu.

solumaq

1. dinmək. tınmaq. dinişmək. tınışmaq. nəfəs çəkmək. 1. sovlamaq. nəfəs
çəkmək. dayanıb dincəlmək. ara vermək.
-iti iti solumaq iç vurmaq. tövürmək. tövgünmək. tavurmaq. tovurmaq. (yaxurmaq)
tövşünmək. tövsünmək. tovsunmaq. higgənmək. ləhləmək.

-solumaq diri qalmaqdır, yaşamaq başqa bir nərsə!.
-soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq: soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək.
solcamaq.

solumba

< qopulqa. şişik, yelli, köpüklü nərsə. bərcəstə.

soluna

-yan yönünə, sağ soluna baxınmaq: yanğurmaq.

solunqaç

soluq, nəfəs borusu.

solunmaq

salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solğunmaq.

saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq.
sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq.
düşgünmək.
solusumaq

solsulamaq. sozmaq. sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq. süzə vermək. keçmiş
görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək. alızsamaq. -gündən
günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

soluş

1. solğış. soluğluq. sönüş. sönğüş. sönüşlük. darqınlıq. (xamuşluq) (əfsürdəgi.
pəjmordəgi (fars) hüzn) 1. sararış. saralış. salarış. solarış. 1. soluğ < soruq. içəri

alınan hava, nəfəs, dəm soluş. (# salış: dışarı verilən hava, nəfəs, dəm) 1. soluğ.
soluğuş. soğuş. soğuluş. sozalma. sozuluş. sozalış. azalma. - süt soluğu. - su
soluğu.

soluşmaq

1. solaşmaq. 1. solşumaq. solaşmaq. solşamaq. - solşuq yaşıl: solmuş
göygövərənti. 1. suyu çəkilmək (# suluşmaq: suya düşmək, gəlmək).

solut

bazdəm. -soluq al, vər: soluq solut. (dəm bazdəm).
-soluq solut: soluq al, vər. (dəm bazdəm).
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-sorub soluyan, nəfəs alıb verən, tənəffüs edən varlıqlar: törük. yörük. sorqul.
(insan. heyvan. bitgi) canlı.

soluz

solaz 1. solda ki. 1. solaki. solağay. solanay. solçu. (# sağız: sağaz: sağaki.
sağçı. sağalay. sağanay) .

solvar

sovlar. sovulğar. soyğar. təmbəl. düşük.

solvaşmaq

sovlaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. yingimək.
yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək.
seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq.
sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün
minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

solvattırmaq

solvatdırmaq. sovlaşdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək.
sərvişdirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək.
sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.

som

1. sek. öz. teyxa. xalis. saya. sadə. qatqısız. - som araq. 1. tom. sam. tam.
bütün. - tamay: tomay: somay: bütün ay. 1. sümm. sapur. sapır. çapur. çapır.
(sap <> qab. qap) . 1. sümm. toyaq. tuynaq < döğnək. döğək. malqara ayağı,
ayağının yeri döğən bölümü. 1. sərə. yarıq. teyxa. arın.
(saapa (saafa) (sanskirit) sabo (fırans). hafer (ərəb) hoof (ingilis) .

somra

sonğıra. sorğa. sövğirə. > süngər. isfənc. su soran, çəkən nərsə.
-nərsənin qutarmasından son sürə: sonöt. sonötə. (#çitil: sitil. hər nəyin
qutarmağına, sonuna yaxın bölümü. önson. ətək) .

somralmaq

sotralmaq. soralmaq. somrulmaq. (dışarıdan özünə sürülmək) sorşulmaq.
sorğulmaq. sorağılmaq. soğralmaq. arqıtılmaq. təftiş edilmək.

somramaq

soruşmaq. soramaq. sorağmaq. sorğamaq. soğramaq. sotramaq. sormaq.
somurmaq. (dışarıdan özünə sürmək) arqıtmaq. təftiş edmək.

somraşmaq

sotraşmaq. sorağlaşmaq. sorğaşmaq. soğraşmaq. soraşmaq. somruşmaq.
birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq.
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sorumaq. soruşdurmaq. soratmaq. sorağıtmaq. sorğatmaq. soğratmaq.
sotratmaq. soratmaq. somurtmaq. (dışarıdan özünə sürdürmək) arqıtıtmaq.
təftiş etdirmək.

somrulmaq

soralmaq. 1. (dışarıdan özünə sürülmək) sorşulmaq. sorğulmaq. sorağılmaq.

soğralmaq. somralmaq. sotralmaq. arqıtılmaq. təftiş edilmək. 1. (içəri sürülmək)
sorumaq. əmilmək. (opulmaq. hopulmaq).
somruş

soğraş. soraş. sındıraş. sınğıraş. sinğirəş. içəri alma. qum suyu soğruşar.

somruşmaq

soraşmaq. birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq.

sorağlaşmaq. sorğaşmaq. soğraşmaq. somraşmaq. sotraşmaq.
somuçu

somutan. su istifadə edən.

somun

1. ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına
keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə. möhrə. 1. kümük, yuvarlaq, qabarıq əkmək.
1. ustuvanə. 1. kümük. yuvarlaq əkmək. sardıvıc, sandivic çörəyi. 1. pişlərə
keçrilib bağlanan, içi qıvrıq, burqulu pul, möhrə. 1. çivi, piş taxıldığı, vurulduğu
nərsə aralarına qoyulan içi girdə dəlik, oyuq pul, tikə.

somur

1. sutun. dirək. silindir. ustuvanə. 1. uzunsov nərsə.
-somur somur: sovur sovur: boş boş. bihudə bihudə.

somuran

sömürən. 1. əmci. əmici. sağan. 1. sortuğ. istismarçı.

somurqa

sömürgə. sorulan, əmilən nərsə, kimsə.

somurlu

-üzünə sorqulu, somurlu durum verib durmaq: sorutmaq. somurtmaq. mat mat,
tum tum baxa qalmaq.

somurmaq

1. sımırmaq. 1. somurtmaq. su istifadə edmək. 1. sümərmək. 1. sağılamaq.

istismar edmək. - nərsəni sağılamaq: sıxıb suyun alıb, çökün (çöpün, tilifin) atmaq.
1. soğurmaq: sormaq. sığırmaq. sınğırmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq,
çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən

dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran
üzündə yığar}. 1. sormaq. (dışarıdan özünə sürmək) soruşmaq. soramaq.
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sorağmaq. sorğamaq. soğramaq. somramaq. sotramaq. arqıtmaq. təftiş
edmək. 1. sormaq. (içəri sürmək) sorumaq. sorğamaq. əmmək. (opmaq.
hopmaq). 1. sorumaq. sormaq. soğurmaq. (# sağırmaq) çəkmək. içmək.

əmmək. utmaq. 1. soruşmaq. soramaq. sorağmaq. sorğamaq. soğramaq.
somramaq. sotramaq. sormaq. (dışarıdan özünə sürmək) arqıtmaq. təftiş
edmək. 1. sosurmaq. süsürmək. soğurmaq. istemar edmək. 1. sövmürmək.
sormaq. əmmək.
somurtmaq

1. soratmaq. (dışarıdan özünə sürdürmək) sorumaq. soruşdurmaq. soratmaq.
sorağıtmaq. sorğatmaq. soğratmaq. somratmaq. sotratmaq. arqıtıtmaq. təftiş
etdirmək. 1. soratmaq. (içəri sürmək) sorutmaq. əmdirmək. (opdurmaq.
hopdurmaq). -gücün, biliyin soramaq. 1. sorutmaq. üzünə sorqulu, somurlu

durum verib durmaq. mat mat, tum tum baxa qalmaq. 1. somutmaq. dirəyi
yonub girdələtmək. 1. somurmaq. su istifadə edmək.
somurtturmaq somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. sortdurmaq. sotdurmaq. 1. somurub,
içinə çəkmək. 1. üzün asmaq. qaş qabağ sallamaq. - başın aşağ salıb,
sortdurub oturmuş.

somurtu

somurdu. sığırdı, sınğırdı. - qum suyu sığırdı, sınğırdı.

somurtuq

içə doğru çıxıq, yığıq. (# tomurtuq: dışa doğru çəkik, yığıq) .

somurub

-somurub, içinə çəkmək: somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. sortdurmaq.
sotdurmaq.

somut

içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa. (# tomut: dışa doğru
çəkik, yığıq, düğün) .

somutan

somuçu. su istifadə edən.

somutqan

tomutqan. sumutqan. büzütgən. küsəgən. üzgöz sallayan.

somutmaq

1. somurtmaq. dirəyi yonub girdələtmək. 1. tomutmaq. sumutmaq. büzütmək.
küsgünmək. üzgöz sallamaq.
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1. dal. (# al). -dalyaz: payız. (# alyaz: qara yaz. ilk yaz. bahar). 1. dalı. 1. tıxıt. taxıt.
axır. 1. uc. axir. -uc ara: sonuncu möhlət, macal, antırakt. -ucbar: son kərə. 1.
ucğur. ucur. xatimə. aqibət. ərək. fərcam. 1. sonra. sora < savın. bə'd. 1. ayağ.
tamam. 1. savrıq. savır. axir. 1. sonki. sonuncu. axirinci. - sonki salıva görə:
axirinci sorağa, xəbərə görə. - ilin sonki günü. - sonki gəzək: son dəfə.

-ən son: dalas. (dalı: son).
-nərsənin son işlərin görüb bağlamaq: türünmək. -kitab türünmək: tədvin edmək.
-son duraq: dübül. tünbə. qəbir. gor. sin. -tübülə dal: tünbə tün ol.
-son olsun deyə uşağlalara qoyulur: təkiş.
-söz arası kərbəlayada bir dalın: dalınmaq. giriz vurmaq.
-iş bitəndən son: sonusıra. arxasıra. arxasından. gerisıra. gerisindən. hər nə olub
bitəndən son.

-çox keçəndən son: sonabaxa. sonabara. çox sonra. ən sonda. - sonabara işlər
onamağ (düzəlməyə) başlardı.
- sonu saymazlıq: güdə beyinlik. olyın, nərsənin gerisin düşünməməzlik.
- sonundan: sonradan. daha sonra. geyindən. - sonradan ökünərsin: daha sonra
döğünərsin, peşmanlarsın.
- sonu sonunda: axir axirdə.
- sonu sonlar: sonabaxa. axir axirlər. - sonu sonlar işləməyə başlamışdı.
- sonabaxa: sonabara: çox sonra. çox keçəndən son. ən sonda. - sonabara işlər
onamağ (düzəlməyə) başlardı.
-quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.
-kişilərin ilk dediklərinə yox, son etdiklərinə bax. (kişilərin: adamların)
-nərsənin ən son yeri, çəki: sirgil. sırqıl.
-yapılan nərsələrin son işlərin yapmaq: silmək.
-suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer: savağ. sovağ.
-tuxum əkildikdən son birinci suvarış: səpsuvar.
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
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-çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər
daduda , uşaqlığun versə verib dadını). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə)
-son damcısına dək nərsəni bir yerdən götürmək, axıtmaq, ağdarmaq: sırqırmaq.
sıyırmaq. sirgirmək.
-dan atandan son günəşin ışınları (şuaları): saçğa. - dan atmadan saçğanmaz:
ışınmaz, gün çıxmaz. - saçğa günü tanıdar: günün saçğası, ışığı günün dəlilidir
(günün varlığına dəlilildir)
-son bölüm: quyruq.
-işinə son vermək: quyruğun düğünləmək. ilgisin kəsmək.

sona

1. soyna. söynə. sevnə. sevgili. 1. soyna. söynə. sevnə. gözəl, görklü ördək
çeşiti. 1. tərlik.
-başdan sona: başdan dibə: durşuna. duruna. tutşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya.
teyxa. tümüylə. büsbütün. bütünüylə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan sonra durmuşu
durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib palçığ olduq.

-sona ərmək: ucqurlamaq. ucurlamaq. bitirmək. nəhayətə yetmək.
sonabaqa

sonabaxa. 1. sonabara. çox sonra. çox keçəndən son. ən sonda. - sonabara
işlər onamağ (düzəlməyə) başlardı. 1. sonu sonlar. axir axirlər. - sonu sonlar
işləməyə başlamışdı.

sonabara

sonabaxa. çox sonra. çox keçəndən son. ən sonda. - sonabara işlər onamağ
(düzəlməyə) başlardı.

sonası

-tıncıvı gəvə, sonası gəpə. (tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi).

sonbalamaq

> sünbələmək. nərsənin sonun, arxasın izi izinə izləmək. (dünbal edmək).

sonbeşiq

sonbeşik. 1. sonğıl. 1. sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti.

sonbeşiq

sonbeşik. təkiş. (təktəğar).

sonbə

{sonbə(fars)} < sünbə. sümbə. şiş. ox. mil. -sapsal udmuş: axlov udmuş: dimdik
duran.

soncuq

-birbirinə soncuq, şıllaq atmaq: soncuşmaq. soncuqlaşmaq.

soncuqlamaq

-sancılanıb soncuğlamaq:sancışıb socuşmaq.
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sancuqlamaq. saçnaldamaq.

soncuqlaşmaq soncuşmaq. birbirinə soncuq, şıllaq atmaq.
sonculatmaq

sonuclatmaq. qoyuclatmaq. qoyculatmaq. sərəncam çəkmək.

soncuşmaq

soncuqlaşmaq. birbirinə soncuq, şıllaq atmaq.

sonəriş

savış. soğarış. (əlüzüş) əlvida'.

sonq

sonğ. 1. dalısı. izi. arxası. - sən mənim sonğumda gəl. - onun sonğuna düşmə. görək bu işin sonğu nə olur. 1. sovunğ. sovun. soyulmuş. çapılmış. qaret

olunmuş.
sonqa

-sonda gülən iyisin gülər.

sonqi

sonki. son. sonuncu. axirinci. - sonki salıva görə: axirinci sorağa, xəbərə görə. - ilin
sonki günü. - sonki gəzək: son dəfə.

sonqıca

sonğıca. savınca. sonunca. dalınca. izincə.

sonqıl

sonğıl. sonbeşik.

sonqıra

sonğıra. sorğa. sövğirə. somra. > süngər. isfənc. su soran, çəkən nərsə.

sonqisi

sonkisi. sonkusu. bu yox öbürü. - sonkusun versəz yaxcı olur. - sonkisi gün:
sonkusu gün: yarın yox obiri gün.

sonqunta

sonğunda. sonunda. axirində. -işlərin sonğunda düşdü araya.

sonqusu

sonkusu. sonkisi. bu yox öbürü. - sonkusun versəz yaxcı olur. - sonkisi gün:
sonkusu gün: yarın yox obiri gün.

sonlam

sönləm. sərəncam.

sonlamaq

tamamlamaq. bitirmək. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək.
vaqeiyyət vermək.

sonlar

- sonu sonlar: sonabaxa. axir axirlər. - sonu sonlar işləməyə başlamışdı.

sonlu

ucurlu. ucurtay. sonu olan. ucu olan. uclu. amaclı. hədəfmənd. liğayət. -tükanlar
beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət beşədək) açıqdılar.

sonöt

sonötə. nərsənin qutarmasından son sürə. (#çitil: sitil. hər nəyin qutarmağına,
sonuna yaxın bölümü. önson. ətək) .
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sonöt. nərsənin qutarmasından son sürə. (#çitil: sitil. hər nəyin qutarmağına,
sonuna yaxın bölümü. önson. ətək) .

sonra

1. sora. qalı. artıq. daha. - sonra nə deyim. - sən belə dediyindən sonra, mən nə
edəbilirim. - bundan qalı yaşam nəyə gərək. - qalı nə oldu. - qalı qalı nə oldu, anlat
baxlım. - öləndən qalı nə yapabilir 1. iləridə. -satılan malın parasın girət (nəğdən)
alıbda, malı sonra (iləridə) vermək: satsürmək. pişfiruş edmək. 1. son. sora <
savın. bə'd.

-daha sonra. sonundan. sonradan. geyindən. - sonradan ökünərsin: daha sonra
döğünərsin, peşmanlarsın.

-çox sonra: sonabaxa. sonabara. çox keçəndən son. ən sonda. - sonabara işlər
onamağ (düzəlməyə) başlardı.

-(tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi) . -tıncıvı gəvə, sonası gəpə.
-ilkin qulaq sonra sıra ağızda.
-qonaq oldun üç gün, üç gün sonra köçgün.
- qoy səyil keçsin sonra ged. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).
- səyil sonra gəl.
-yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş: quzudişi.
-öncə təməl, geyin duvar, öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün, sonra yuvar. (sökə:
şuxum). (yuvar: açıqla).

sonraqı

-gün sökəndən (çıxandan) sonrakı çağ: quşluq.

sonraqi

sonraki. soraki. savınrağı. savrağı. axirinci. - son yuxu: sönük. ölüm.

sonratan

sonradan. sonundan. daha sonra. geyindən. - sonradan ökünərsin: daha sonra
döğünərsin, peşmanlarsın.

sonsuz

sərik. sərmət. sərbət. əbədi.
-bilki yol bitsədə, istəklərimiz sonsuz olur
-tüstü sonsuz dadlı, sonu dönülməz acı!.

sonta

-ən sonda: sonabaxa. sonabara. çox sonra. çox keçəndən son. - sonabara işlər
onamağ (düzəlməyə) başlardı.
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-şumda kəsən qoşumu, sonda çəkməz qoşunu. (qoşumu: şərti). (çəkməz qoşunu:
savaşa qalxmaz).

sontan

sondan. üsdən. - him basılmış gəlmiş üstündən yapı, qaldırırsan bir duvar, üsdən
qapı.

sonu

- sonu sonunda: axir axirdə.
- sonu saymazlıq: güdə beyinlik. olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik.
- sonu sonlar: sonabaxa. axir axirlər. - sonu sonlar işləməyə başlamışdı.
- süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş.
(süycü: dadlı). (gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək). (ağzın açıb deyənlər:
ağzın açıb , gözün yumubdeyənlər).
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
-ölməm deyən çox, sonu bir gün yox, biri əkir güllənir, bir yaxır küllənir.
-nərsənin sonu: sonuş. aqibət. sərncam. axir. -. -çox üzücü sonuş.
-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu
nədir.
-hər yuxunun bir sonu , min ağrının bir donu.
-tüstü sonsuz dadlı, sonu dönülməz acı!.
-sevgilə eşq yaşamdır, ilki sonu aranmaz, aransada bulunmaz.

-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.

-hər nəyin sonu, bitimi, axiri: təkim. təkin. -işlərin başı belə başladı, görax təkimi nə
olacaq. -ilkinə bax təkini oxu.

-nərsənin təki, altı, sonu, dibi, axiri: təkin. (təkdə qalan). -bulaqlar yerin kök
dibindən qaynar. -yolun təki.

-sonu olan: ucurlu. ucurtay. sonlu. ucu olan. uclu. amaclı. hədəfmənd. liğayət. tükanlar beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət beşədək) açıqdılar.

-yeti (həfdə) sonu: yeygün. yegin.
-hər nəyin təki, sonu: təkiş. payan. intaha.
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1. daşat. saçat. 1. qoyuc. sərəncam. 1. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər.
becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa.
berim. berəm. verim. verəm. bitəl. çarpım. yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə.
məhsul. fayda. kar. mənfəət.

sonuclanmaq

səmərlənmək. bir yana çıxmaq.

sonuclatmaq

sonculatmaq. qoyuclatmaq. qoyculatmaq. sərəncam çəkmək.

sonucsuz

1. güdük. yarıtmaz. törəksiz. tökənsiz. sığınsız. nəticəsiz. 1. sovus. sığınsız.
nəticəsiz. -sovus işlər.

sonucu

-aşınma, köhnəlmə sonucu oluşan yoluqluq, yırıqlıq, şırıqlıq: yoluşmaq.
-sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma: savsata. səfsətə. çaxnaş.
doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac.

sonumuz

-nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ
çuxadur donumuz.

sonun

-nərsənin sonun, arxasın izi izinə izləmək: sünbələmək < sonbalamaq. (dünbal
edmək).
-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız,
bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm)
-söyləməz ön sonun oyla. (oyla: düşün).

sonuna

-hər nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü: çitil. sitil. önson. ətək (# sonöt:
sonötə: nərsənin qutarmasından son sürə)
- sonuna soğan əkmək: bitirmək. yox edmək. - birinə, nərsiyə soğan doğramaq:
birnə toxunmaq. bir dadlıya acı qatmaq. - baş soğan: dib soğan.
-sonuna çıxmaq: silkmək. silkəmək. silkətmək. tökətmək. bitirtmək. üzmək.
-sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır: -dan. -çan. -can. -lan. -ğan. -gən.
-qın. -ban. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.

sonunca

savınca. sonğıca. dalınca. izincə.
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sonki. son. axirinci. - sonki salıva görə: axirinci sorağa, xəbərə görə. - ilin sonki
günü. - sonki gəzək: son dəfə.
-nərsənin sonuncu bölmü, damlası: sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti.
-erkək üçün mutlu seviş birinci, qadın üçün mutlu seviş sonuncu
-işin sonuncu incəliklərin işləyib bitirmək: sabanvemə. suvermə. suvarma.

sonunta

sonunda. sonğunda. axirində. -işlərin sonğunda düşdü araya.
-ələyib ələyib, sonunda kəpəyin una qatmaq. (gördüyü işi poxlamaq). (işsiz qalıb
töküb yığmaq)
- sonu sonunda: axir axirdə.

sonuntan

sonradan. daha sonra. geyindən. - sonradan ökünərsin: daha sonra döğünərsin,
peşmanlarsın.

-sonundan izləb, iz kəsib düşmək: çox yaxından izləmək.
sonusıra

arxasıra. arxasından. gerisıra. gerisindən. iş bitəndən son. hər nə olub
bitəndən son.

sonuş

nərsənin sonu. aqibət. sərncam. axir. -çox üzücü sonuş.

sonuşmaq

müncərr olmaq. nəticələnmək.

sop

1. sovub. soğub. soba. kötək. çubuğ. batın. batım. güvənlik güclərinin işlətdiyi
dəğənək. 1. soy. sov. suy. suv. sup. boy. əsl. nəsl. nəsil. nəsəb. -suyu kimə
çəkib görən.

-soy sop: sütsümük. əsl nəjad.
sopa

sapa. sava. sova. 1. nərsənin içinə görə yanı, qırağı. kənar. - şəhərdən sava
keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar. 1. boş,

havayı atış, çalış. amaca dəğməyən, isabət edməyən atış. - sova düşmək:
boşa gedma. 1. (sapan. savan. sopan. sovan) gidərən. qaytaran. qoğan. silən.

aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan.
pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis
gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para
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istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.
-uzun sopa, dəğənək: sallama. - hərsi əlinə bir sallama alıb alma ağaclarının canına
düşdülər.

sopan

sovan. sapan. savan. (sapa. sopa. sava. sova). gidərən. qaytaran. qoğan. silən.

aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan.
pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis
gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para
istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

soplamaq

sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq. batınlamaq.

batımlamaq. batumlamaq. dəğnəkləmək.
soplaşmaq

sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq.

batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.
sopsi

sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus. sobı. söbi. məxrut. qoni.
üzü, biçimi uzunsov hər nə.

sopus

sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni.
üzü, biçimi uzunsov hər nə.

sora

1. sonra. qalı. artıq. daha. - sonra nə deyim. - sən belə dediyindən sonra, mən nə
edəbilirim. - bundan qalı yaşam nəyə gərək. - qalı nə oldu. - qalı qalı nə oldu, anlat
baxlım. - öləndən qalı nə yapabilir. 1. son. sonra < savın. bə'd.

sora

sorağ. soraş. soval. soral. soğal. sual. soru.
-sora sora: soraşa soraşa. sorşa sorşa. soruşa soruşa.

sorab

sorba. > şorba. suyuq yemək. sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə

çörək doğranan suyuq bölümü.
sorac

soğrac. 1. soraçı. soğraçı. sorağçı. sorğaçı. dindirən. bazpors. bazcu.

müstəntiq. 1. sorağ simi, əlaməti. sorsim. əlaməti sual. -soğrac sözləm: soru,
sual cümlə.

soraca

sorc. sürc. sorc. soruc. sürc. arcayış. arşatış. axdarış. incəyiş. çincəyiş. təhqiq.
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sorcamaq. soraclamaq. soruclamaq. sürcəmək. arcalamaq. arşatlamaq.
araşdırmaq. axdarmaq. incələmək. çincələmək. təhqiq edmək.

soracan

soruq. soruğ. 1. əlaqəli. 1. mütəvəccih. 1. mulahizəli.

soraclamaq

sorcamaq. soracalamaq. soruclamaq. sürcəmək. arcalamaq. arşatlamaq.
araşdırmaq. axdarmaq. incələmək. çincələmək. təhqiq edmək.

soracmışi

sorcamışi. sorca. soruş. sorcuş. sürcə. arcamışi. aracmışi. arama. araştırı.
axtarma. arqış. incələmə. çincələmə. təhqiq edmə.

soraçı

1. soğraçı. sorağçı. sorğaçı. sorac. soğrac. dindirən. bazpors. bazcu.
müstəntiq. 1. sorağçı. soran. sorucu. sovalçı. soralçı. soğalçı. sual edən.
(pürsişgər). 1. sorançı. dilənçi.

soraçılıq

soğraçılıq. sorağçılıq. sorğaçlıq. sorğaclıq. soraşığlıq. soraş. bazporsluq.
bazculuq. istintaq.

soraçsız

soraşsız. soğracsız. sorağsız. sorğasız. sorğacsız. soraşığsız. bazporsluqsuz.
bazculuqsuz. istintaqsız.

soraq

sorağ. 1. sorat. sevgi. tələb. xahiş. rica. 1. selen. səs. sav. salqı. xəbər. bilgi. 1.

sorat. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş. 1.
sorğa. salığ. salı. sal. xəbər. - ondan çoxdandı salım yox. - sizin bundan salız
varıdı mı. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız. 1. sorğa. salıt. səlit. söz.

xəbər. - səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək. 1. sorğa. xəbər. 1. sığaş. soraş. sorayış.
soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorat. rica, xahiş. 1.
sorat. sürə. açaz. açat. icazə. ruxsət. 1. sorat. yarar. yaraq. yarır. açaz. açat.
musaidə. icazə. ruxsət. -yarar versəniz. 1. sorat. yaxış. (yax <> xah) xahiş.
yoğuş. 1. sorat. yoluğ. yolağ. açaz. açat. icazə. 1. sorğa. dağarıc. dağac. sav.
xəbər. 1. dal. çal. iz. nişan. xəbər. -o gedəndən bəri heç bir çalı dərəgi yox
biləsindən. 1. sorat. tabış. tavış < çağış. çavış. istək. tələb. istida. yaxış. xahiş.

1. sorğa. tabış. tavış < çağış. çavış. sav. savış. söylənti. xəbər. -çağış çıxdı:
xəbər gəldi. -çağış yetirmək: xəbər çatdırmaq. tanım. tanıt. dadağ. tovsif. tərif.
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1. əsər. 1. salığ. sorğa. xəbər. ittila. 1. nişan. 1. arqış. arat durat. alqaş.
(alqaşlama. alqaşdırış) dibrin. təfəhhüs. təftiş. -dibrin aparmaq. 1. soraltı. soraş.
sorat. soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb.
istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav. soğraş. soğrar. sorar.
sorav. sual. istən. xahiş. təqaza. 1. bilgi. sanığ. sanlığ. tanığ. tanlığ. məlumat.
1. sorağ. sorğa. xəbər. 1. soru. 1. adres. nişan. 1. porseş. istifsar. estefsar. 1.
sorat. sorar. sorav. soraş. soğrav. soğrav. soğraş. soğrar. porsişnamə.

təqazanamə. ərzə. 1. sora. soraş. soval. soral. soğal. sual. soru.
-soraq edək: soraraq. araraq. arıyaraq. araşdıraraq.
- sorğa sorağ: sələn çələn. səs sov. xəbər ətər.

-birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq: soraşmaq.
somruşmaq. sorağlaşmaq. sorğaşmaq. soğraşmaq. somraşmaq. sotraşmaq.

-sorağ simi, əlaməti: sorac. soğrac. sorsim. əlaməti sual. -soğrac sözləm: soru, sual
cümlə.

-sorağ tutmaq: xəbər tutmaq. soruqmaq. sorağımaq. sorağlaşmaq.
-sav sorağ: xəbər ötər. -ümid uçuran sav sorağ. (uçurmaq: kəsmək. qaytarmaq).
soraqçı

sorağçı. 1. soraçı. soran. sorucu. sovalçı. soralçı. soğalçı. sual edən.

(pürsişgər). 1. bazcu. 1. soğraçı. sorğaçı. soraçı. sorac. soğrac. dindirən.
bazpors. bazcu. müstəntiq. 1. sorğaçı ulağ. xəbərçi. 1. zanıc. sanıc. (san: oy.
uy. fikir). savçı. xəbərçi.
-heyvan qılavası üzündədir işində, kişi qılavası harasıda, bəlirməz.
-bu qılava səni ayağdan salar.

soraqçılıq

sorağçılıq. soğraçılıq. sorğaçlıq. sorğaclıq. soraşığlıq. soraçılıq. soraş.

bazporsluq. bazculuq. istintaq.
soraqı

-sorağı, izi, nişanı tapılmaq: sorğunmaq. -itik sorğundu: itən nərsənin sorağı, izi
bəlindi, blləndi. -bu itiyi axdarırıq sorğunmayıb hələ. (sorağ verilməyib hələ).

soraqi

soraki. sonraki. savınrağı. savrağı. axirinci. - son yuxu: sönük. ölüm.
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soralaqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc.
sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic.

çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.
soraqılmaq

sorağılmaq. sorğulmaq. soğralmaq. soralmaq. somrulmaq. (dışarıdan özünə
sürülmək) sorşulmaq. somralmaq. sotralmaq. arqıtılmaq. təftiş edilmək.

soraqımaq

sorağımaq. soruqmaq. sorağlaşmaq. sorağ, xəbər tutmaq.

soraqın

sorağın. yanıtın. cəvabın . -doğru soru, sorağın yarısı. (sorağın: yanıtın. cəvabın).

soraqış

sorağış. 1. (sualpiç) danışma. araştırma. soruşdurma. dindiriş. dindirmə.

danışdırma. (sıntağış) yarqı. dartış. anket. təhqiq. (bərrəsi. bazcuyi. pors o cu.
istintaq. istifsar. costar). 1. sorayış. sorğayış. yaxarma. yaxarış. yaxarıq.

yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə.
istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım.
bağşınsayıq. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış
bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş,
mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə. istirham. 1. sorğayış. götəriş.
götrüş. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. iləti. (xəbər vermə) tutanaq. yazanaq.
bültən. rapor. quzariş.
soraqışmaq

sorağışmaq. sorağlamaq. sorağmaq. soruşmaq. xəbər almaq. (pors o cuv
edmək).

soraqıtmaq

sorağıtmaq. sorğatmaq. soğratmaq. sorumaq. soruşdurmaq. soratmaq.

somratmaq. sotratmaq. soratmaq. somurtmaq. (dışarıdan özünə sürdürmək)
arqıtıtmaq. təftiş etdirmək.
soraqla

sorağla. yanıtla. cəvabla . -fəlsəfə sorquyla başlır, sorağla sürür. (sorquyla: sualla)

.
soraqlamaq

sorağlamaq. 1. adres, nişan sormaq. 1. porseş, istifsar, estefsar edmək. 1.
sorağmaq. sorağışmaq. soruşmaq. xəbər almaq. (pors o cuv edmək). 1.
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sorğamaq. sormaq. soramaq. açtanmaq. izin, icazə, ruxsət istəmək. soramadan içəri girmək olmaz. -utandım sorğayamadım. -sorayım yarın gəlin.

soraqlamaq

sorağlamaq. sorğamaq. soramaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq.

soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq.
rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.
soraqlanmaq

sorağlanmaq. sorğalanmaq. salanmaq. salğanmaq. salqılanmaq. xəbər

verilmək.
soraqlanmaq

sorağlanmaq. sorğalanmaq. soraltamaq. salıqlanmaq. xəbər almaq.

soraqlantırılmaq

sorağlandırılmaq. sorğalandırılmaq. salandırılmaq. salğandırılmaq.

salqılandırılmaq. xəbər verdirilmək.
soraqlantırmaq sorağlandırmaq. sorğalandırmaq. salandırmaq. salğandırmaq. salqılandırmaq.
xəbər verdirmək.
soraqlaşmaq

sorağlaşmaq. 1. sorğalaşmaq. savlaşmaq. söyləşmək. salqılaşmaq.

xəbərləşmək. 1. sorğalaşmaq. savlaşmaq. yoxlamaq. ağız aramaq.
xəbərləşmək. - kimdən bu sözləri yoxladın. - ilk axşamdan yoxlamağa el içinə,
küçələrə casutlar saldı.

soraqlaşmaq

sorağlaşmaq. 1. sorğaşmaq. soğraşmaq. somraşmaq. sotraşmaq. soraşmaq.

somruşmaq. birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq. 1.
sorğalaşmaq. soraşlaşmaq. tabışlaşmaq. tavışlaşmaq < çağışlaşmaq.
çavışlaşmaq. savırlaşmaq. savıclaşmaq. xəbərləşmək. 1. soruqmaq.
sorağımaq. sorağ, xəbər tutmaq.

soraqlatmaq

sorağlatmaq. 1. sorğalatmaq. salqılatmaq. salamaq. salatmaq. salğamaq.

xəbər vermək. 1. sorğalatmaq. savırmaq. xəbərləmək. anlatmaq. tanlatmaq.
tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar
edmək. rapor vermək. 1. sorğalatmaq. sav salmaq. xəbər göndərmək.
(salmaq: yergitmək. yeritmək. yürgütmək. yürütmək. göndərmək. ulaşdırmaq. irsal
edmək).
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sorağmaq. 1. sorağlamaq. sorağışmaq. soruşmaq. xəbər almaq. (pors o cuv
edmək). 1. sorğamaq. soğramaq. soruşmaq. soramaq. somramaq. sotramaq.

sormaq. somurmaq. (dışarıdan özünə sürmək) arqıtmaq. təftiş edmək.
soraqsız

sorağsız. 1. xəbərsiz. -sorağsız getdi. 1. aramadan. araşdırmadan. -sorağsız
tapdım: soruşmadan, aramadan buldum. 1. sorğasız. sorğacsız. soraşığsız.

soraşsız. soraçsız. soğracsız. bazporsluqsuz. bazculuqsuz. istintaqsız. 1.
soratsız. sürqay. havayı. savay. sovay. boşay. birdən. açasız. açatsız.
icazəsiz. özbaşına.
-sorağsız edəksiz: sorarağsız. ararağsız. araşdırağsız.
soral

soval. soğal. sora. sorağ. suval. soraş. soru. sual. məsələ.
-saval soral: sorsal. sual cəvab. suval cəvab.

soralaqıc

soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc.
sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic.

çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.
soralamaq

soğalamaq. sovalamaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. 1. (>
sarancamlamaq. sırıncamlamaq) bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək. 1.

arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq.
arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək.
(sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi
burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. iyilətmək. yaxcılatmaq. islah

edmək. 1. sıralamaq. mürəttəb, münəzzəm edmək.
soralıq

sorağlıq. soratlıq. tanqac. danğac. dəngəc. tanalıq. tanaylıq. açazı. açazığ.
açatlıq. açtağ. icazənamə. pərvanə. təsdiq.

soralmaq

somrulmaq. 1. (dışarıdan özünə sürülmək) sorşulmaq. sorğulmaq. sorağılmaq.

soğralmaq. somralmaq. sotralmaq. arqıtılmaq. təftiş edilmək. 1. (içəri sürülmək)
sorumaq. əmilmək. (opulmaq. hopulmaq).
soraltamaq

salıqlanmaq. sorağlanmaq. sorğalanmaq. xəbər almaq.
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soraq. sorağ. soraş. sorat. soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi. rica.
diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav.
soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza.

soramaq

1. istəmək. -sən məni, mən səni sorayım. 1. sormaq. soğmaq. istəmək. 1.
sormaq. sorğamaq. sorağlamaq. açtanmaq. izin, icazə, ruxsət istəmək. soramadan içəri girmək olmaz. -utandım sorğayamadım. -sorayım yarın gəlin. 1.

soruşmaq. sorağmaq. sorğamaq. soğramaq. somramaq. sotramaq. sormaq.
somurmaq. (dışarıdan özünə sürmək) arqıtmaq. təftiş edmək. 1. sorğamaq.
sorağlamaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq.
soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş
edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.
soramayız

-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız,
bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

soran

1. sürən sormışi. sürmışi. hay küy. həyahu. ğəriv. qiyamət. 1. sürən sormışi.
sürmışi. sürür. sevinc. şadlıq. nişat. 1. sorağçı. soraçı. sorucu. sovalçı. soralçı.

soğalçı. sual edən. (pürsişgər). 1. soruğçu. bazcu. axdaran. 1. sürən. sıyran.
süryən. minarə. minarə kimi uzuna olan hər nə. 1. saran. cəzzab. sahir.

-suyu sindirən, soran, çəkən: sünqəc < singəc. singər. (sindirmək: çəkmək). singər bez. -singər kağaz.
-qansoran: sağırqa. sağırtqa. kənə. qan sorucu əngəl.
-su soran, çəkən nərsə: sonğıra. sorğa. sövğirə. somra. > süngər. isfənc.

sorançı

soraçı. dilənçi.

sorar

soğraş. soğrav. soğrav. soğrar. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. 1. soruc.

ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm.
sorat. dər xast. təmənna. iltimas. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza. 1.
porsişnamə. təqazanamə. ərzə.
soraraq

soraq edək. araraq. arıyaraq. araşdıraraq.
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soraraqsız

sorarağsız. sorağsız edəksiz. ararağsız. araşdırağsız.

soraş

1. kef əhval. səlam əleyk ediş. 1. soraçılıq. soğraçılıq. sorağçılıq. sorğaçlıq.
sorğaclıq. soraşığlıq. bazporsluq. bazculuq. istintaq. 1. sorvaş. sorğaş. kef
əhval. səlamlaşma. səlam əleyk. 1. sora. sorağ. soval. soral. soğal. sual. soru.
1. soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb. istək.
istəm. sorat. dər xast. təmənna. iltimas. sorav. sual. istən. -soraşa soraşa:
sorşa sorşa. soruşa soruşa. sora sora. 1. soğraş. soğrav. soğrav. soğrar. soraq.
sorağ. sorar. soraltı. soraş. sorat. porsişnamə. təqazanamə. ərzə. soraşa . 1.
sığaş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimasi dua. 1. sığaş. sorayış.
soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimas. 1. sığaş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş.
diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1. sığaş. sorayış.
soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sipas. minnətdalıq. həmd. şükr. lütf. mərhəmət.

şəfqət. 1. soğraş. somruş. sındıraş. sınğıraş. sinğirəş. içəri alma. - qum suyu
soğruşar. 1. sorağ. sorat. sorayış. soğaş. soğayış. sızak. sızık. diləş. iltimas.

xahiş.
-təkiş soraş: təkiş sorğaş: təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə
edmə) çınış sınış {çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu. xahiş. təqaza.

soraşıq

soraşığ. (soğayış. sorsarış) pors o cu.

soraşıqlıq

soraşığlıq. soğraçılıq. sorağçılıq. sorğaçlıq. sorğaclıq. soraçılıq. soraş.

bazporsluq. bazculuq. istintaq.
soraşıqsız

soraşığsız. sorağsız. sorğasız. sorğacsız. soraşsız. soraçsız. soğracsız.

bazporsluqsuz. bazculuqsuz. istintaqsız.
soraşlaşmaq

sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. tabışlaşmaq. tavışlaşmaq < çağışlaşmaq.
çavışlaşmaq. savırlaşmaq. savıclaşmaq. xəbərləşmək.

soraşmaq

1. kef əhvallaşmaq. səlam əleyk edmək. 1. somruşmaq. birbirindən sorağ
salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq. sorağlaşmaq. sorğaşmaq.
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soğraşmaq. somraşmaq. sotraşmaq. 1. sığınmaq. sovranmaq. sovğanmaq.
savranmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. diləyişmək. iltimas edmək.
1. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq.
sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, '
iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.
soraşsız

soraçsız. soğracsız. sorağsız. sorğasız. sorğacsız. soraşığsız. bazporsluqsuz.
bazculuqsuz. istintaqsız.

sorat

1. sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş
(fars)}. sorağ. rica, xahiş. 1. sorağ. sevgi. tələb. xahiş. rica. 1. sorağ. soraş.

sorayış. soğaş. soğayış. sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş. 1. sorağ. sürə. açaz.
açat. icazə. ruxsət. 1. sorağ. tabış. tavış < çağış. çavış. istək. tələb. istida.
yaxış. xahiş. 1. soğraş. soğrav. soğrav. soğrar. soraq. sorağ. sorar. soraltı.
soraş. soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb.

istək. istəm. sorat. dər xast. təmənna. iltimas. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza.
1. soğraş. soğrav. soğrav. soğrar. soraq. sorağ. sorar. soraltı. soraş.
porsişnamə. təqazanamə. ərzə. 1. sorağ. yarar. yaraq. yarır. açaz. açat.
musaidə. icazə. ruxsət. -yarar versəniz. 1. sorağ. yaxış. (yax <> xah) xahiş.
yoğuş. 1. sorağ. yoluğ. yolağ. açaz. açat. icazə.
soratlamaq

1. sorlatmaq. salmaq. salmaq. salıtmaq. salımaq. qoymaq. açatmaq.
açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə
bir oyuna salınamam. 1. sorlatmaq. yoluqdurmaq. açatmaq. açatımaq. yol,

icazə vermək.
soratlıq

soralıq. sorağlıq. tanqac. danğac. dəngəc. tanalıq. tanaylıq. açazı. açazığ.
açatlıq. açtağ. icazənamə. pərvanə. təsdiq.

soratmaq

1. somurtmaq. (dışarıdan özünə sürdürmək) sorumaq. soruşdurmaq. soratmaq.
sorağıtmaq. sorğatmaq. soğratmaq. somratmaq. sotratmaq. arqıtıtmaq. təftiş
etdirmək. 1. somurtmaq. (içəri sürmək) sorutmaq. əmdirmək. (opdurmaq.
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hopdurmaq). -gücün, biliyin soramaq. 1. sorumaq. soruşdurmaq. sorağıtmaq.

sorğatmaq. soğratmaq. somratmaq. sotratmaq. soratmaq. somurtmaq.
(dışarıdan özünə sürdürmək) arqıtıtmaq. təftiş etdirmək.
soratsız

sorağsız. sürqay. havayı. savay. sovay. boşay. birdən. açasız. açatsız.

icazəsiz. özbaşına.
sorav

soğraş. soğrav. soğrav. soğrar. soraq. sorağ. sorar. soraltı. soraş. sorat. 1.

soruc. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb. istək.
istəm. sorat. dər xast. təmənna. iltimas. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza. 1.
porsişnamə. təqazanamə. ərzə.
sorayış

1. sığaş. soraş. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimasi dua. 1. sığaş. soraş.
soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimas. 1. sığaş. soraş. soğaş. soğayış. diləş.
diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1. sığaş. soraş.
soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sipas. minnətdalıq. həmd. şükr. lütf. mərhəmət.

şəfqət. 1. sorağ. sorat. soraş. soğaş. soğayış. sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş.
1. sorağış. sorğayış. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım.
yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma.
yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə
istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
sorayışmaq

1. sığınmaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. soğaşmaq.
soğayışmaq. diləyişmək. iltimas edmək. 1. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq.
sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. soğaşmaq. soğayışmaq.
sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı
sorayıq.
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-sorquları sorayla: sorquları, sualları yanıtla, cavabla. -sorquları sorayla, öncəliklər
sırayla. (öncəlik: bəğəni. tərcih).

sorba

sorab > şorba. ( < sormaq). 1. suyuq yemək. sulu bir yüməyin, sorularaq içilən,

yaki içinə çörək doğranan suyuq bölümü. 1. yeməyin sorularaq içilən suyu.
içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu.
sorbalamaq

sorcalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorcunmaq. sorçunmaq. sorçunlanmaq.

soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq. bilgi əldə edinsəmək.
sorbayış

burbayış. səlam əleyk. -sorbayışın onla varmı.

sorbet

üzü soruq. qaşqabaqlı. ətacı.

sorbunmaq

sorbalamaq. sorcalamaq. sorçlamaq. sorcunmaq. sorçunmaq. sorçunlanmaq.

soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq. bilgi əldə edinsəmək.
sorburun

sorsuburun. süvsuburun. sövsüburun. 1 sivsiburun. çiviburun. uzun burun.

burunu uzun. 1. söksi. acgöz. tamahkar. doymaz. həris. təmma. acman.
azman > azmənd. 1. dargöz. pəxil. ləim.
sorc

1. sorc. sürc. soraca. soruc. sürc. arcayış. arşatış. axdarış. incəyiş. çincəyiş.
təhqiq. 1. sorca. sürcə. sürc. surca. surc. yürcə. yürc. boylam. uzunluq. 1.
sorca. sürcə. sürc. surca. surc. yürcə. yürc. sürgün. 1. sorca. sürcə. sürc. surca.
surc. yürcə. yürc. səğə. öcük. ösük. budağ. 1. sürc. sorc. soraca. soruc. sürc.

arcayış. arşatış. axdarış. incəyiş. çincəyiş. təhqiq.
sorca

1. sorc. sürcə. sürc. surca. surc. yürcə. yürc. boylam. uzunluq. 1. sorc. sürcə.
sürc. surca. surc. yürcə. yürc. sürgün. 1. sorc. sürcə. sürc. surca. surc. yürcə.
yürc. səğə. öcük. ösük. budağ. 1. soruş. sorcuş. sorcamışi. soracmışi. sürcə.

arcamışi. aracmışi. arama. araştırı. axtarma. arqış. incələmə. çincələmə.
təhqiq edmə.
sorcaçı

sorşucu. sorcuçu. sorcaçı. soracçı. sürcə. arca. aracıçı. arayan. araştıran.
axdaran. incələyən. çincələyən. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq. muhəqqiq.
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sorbalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorcunmaq. sorçunmaq. sorçunlanmaq.

soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq. bilgi əldə edinsəmək.
sorcamaq

1. soraclamaq. soracalamaq. soruclamaq. sürcəmək. arcalamaq. arşatlamaq.
araşdırmaq. axdarmaq. incələmək. çincələmək. təhqiq edmək. 1. sürcəmək.
sürcətmək. aramaq. araclamaq. araştırmaq. axtarmaq. qarqanmaq. incələmək.
təhqiqləmək.

sorcamışi

soracmışi. sorca. soruş. sorcuş. sürcə. arcamışi. aracmışi. arama. araştırı.
axtarma. arqış. incələmə. çincələmə. təhqiq edmə.

sorcanmaq

sürcənmək. surcanmaq. yürcənmək.

sorcuçu

sorcaçı. sorşucu. sorcaçı. soracçı. sürcə. arca. aracıçı. arayan. araştıran.
axdaran. incələyən. çincələyən. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq. muhəqqiq.

sorcunmaq

sorçunmaq. sorbalamaq. sorcalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorçunlanmaq.

soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq. bilgi əldə edinsəmək.
sorcuş

sorca. soruş. sorcamışi. soracmışi. sürcə. arcamışi. aracmışi. arama. araştırı.
axtarma. arqış. incələmə. çincələmə. təhqiq edmə.

sorçlamaq

sorbalamaq. sorcalamaq. sorbunmaq. sorcunmaq. sorçunmaq. sorçunlanmaq.

soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq. bilgi əldə edinsəmək.
sorçunlanmaq sorbalamaq. sorcalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorcunmaq. sorçunmaq.
soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq. bilgi əldə edinsəmək.
sorçunmaq

sorcunmaq. sorbalamaq. sorcalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorçunlanmaq.

soruşmaq. sorşunmaq. araşdırmaq. bilgi əldə edinsəmək.
sorənc

(sorənc (fars)} < sürünc tıxaq. tıvaq. duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun
tutmağ üçün tıxalan, sürülən sıvıq. zamısqa. (za masqa) bətunə.

sorfə

(sorfə (fars)} < sərpə. asqıraq. içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş.

sorımaq

sormaq. dartmaq. datmaq. -su dartan: su çəkən. -pul dadan: para çəkən.

soritən

(soridən (fars) < sürənmək. sürünmək. züvünmək. züvmək. (sürən! sürün!.
züvün! züv!).
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sorğa. 1. sorağ. xəbər. 1. sonğıra. sövğirə. somra. > süngər. isfənc. su soran,

çəkən nərsə. 1. sorağ. salıt. səlit. söz. xəbər. - səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək.
1. sorağ. salığ. salı. sal. xəbər. - ondan çoxdandı salım yox. - sizin bundan salız
varıdı mı. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız. 1. sorağ. dağarıc. dağac.

sav. xəbər. 1. sorağ. sorağ. salığ. xəbər. ittila. 1. tabış. tavış < çağış. çavış.
sav. savış. söylənti. xəbər. -çağış çıxdı: xəbər gəldi. -çağış yetirmək: xəbər
çatdırmaq.
- sorğa sorağ: sələn çələn. səs sov. xəbər ətər.

sorqaclıq

sorğaclıq. savçılıq. ayqatlıq. ayqatılıq. dağarcıq. dağacıq. xəbərrəsani. xəbər

qozari.
sorqaclıq

sorğaclıq. soğraçılıq. sorağçılıq. sorğaçlıq. soraşığlıq. soraçılıq. soraş.

bazporsluq. bazculuq. istintaq.
sorqacsız

sorğacsız. sorağsız. sorğasız. soraşığsız. soraşsız. soraçsız. soğracsız.

bazporsluqsuz. bazculuqsuz. istintaqsız.
sorqaçı

1. sorğaçı. soğraçı. sorağçı. soraçı. sorac. soğrac. dindirən. bazpors. bazcu.
müstəntiq. 1. sorğaçı. sorağçı. ulağ. xəbərçi.

sorqaçlıq

sorğaçlıq. soğraçılıq. sorağçılıq. sorğaclıq. soraşığlıq. soraçılıq. soraş.

bazporsluq. bazculuq. istintaq.
sorqalanmaq

sorğalanmaq. sorağlanmaq. salanmaq. salğanmaq. salqılanmaq. xəbər

verilmək.
sorqalanmaq

sorğalanmaq. sorağlanmaq. soraltamaq. salıqlanmaq. xəbər almaq.

sorqalantırılmaq

sorğalandırılmaq. sorağlandırılmaq. salandırılmaq. salğandırılmaq.

salqılandırılmaq. xəbər verdirilmək.
sorqalantırmaq sorğalandırmaq. sorağlandırmaq. salandırmaq. salğandırmaq. salqılandırmaq.
xəbər verdirmək.
sorqalaşmaq

sorğalaşmaq. 1. sorağlaşmaq. savlaşmaq. yoxlamaq. ağız aramaq.

xəbərləşmək. - kimdən bu sözləri yoxladın. - ilk axşamdan yoxlamağa el içinə,
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küçələrə casutlar saldı. 1. sorağlaşmaq. savlaşmaq. söyləşmək. salqılaşmaq.

xəbərləşmək.
sorqalaşmaq

sorğalaşmaq. sorağlaşmaq. soraşlaşmaq. tabışlaşmaq. tavışlaşmaq <

çağışlaşmaq. çavışlaşmaq. savırlaşmaq. savıclaşmaq. xəbərləşmək.
sorqalatmaq

sorğalatmaq. 1. sorağlatmaq. salqılatmaq. salamaq. salatmaq. salğamaq.

xəbər vermək. 1. sorağlatmaq. savırmaq. xəbərləmək. anlatmaq. tanlatmaq.
tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar
edmək. rapor vermək. 1. sorağlatmaq. sav salmaq. xəbər göndərmək.
(salmaq: yergitmək. yeritmək. yürgütmək. yürütmək. göndərmək. ulaşdırmaq. irsal
edmək).

sorqamaq

1. sorğamaq. sorağlamaq. sormaq. soramaq. açtanmaq. izin, icazə, ruxsət
istəmək. -soramadan içəri girmək olmaz. -utandım sorğayamadım. -sorayım yarın
gəlin. 1. sorğamaq. sorağmaq. soğramaq. soruşmaq. soramaq. somramaq.

sotramaq. sormaq. somurmaq. (dışarıdan özünə sürmək) arqıtmaq. təftiş
edmək. 1. sorğamaq. sormaq. somurmaq. (içəri sürmək) sorumaq. əmmək.
(opmaq. hopmaq). 1. sorğamaq. sorağlamaq. soramaq. sovranmaq.
sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq.
sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı
sorayıq. 1. sorğamaq. soğlamaq. sormaq. içəri çəkmək.

sorqasız

sorğasız. sorağsız. sorğacsız. soraşığsız. soraşsız. soraçsız. soğracsız.

bazporsluqsuz. bazculuqsuz. istintaqsız.
sorqaş

1. sorğaş. soraş. sorvaş. kef əhval. səlamlaşma. səlam əleyk. 1. təkiş sorğaş:
təkiş soraş: təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış

sınış {çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}. əslin nəslin, rasıtın düztün, əğrisin
doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.
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sorğaşmaq. 1. soraşmaq. kef əhvallaşmaq. səlam əleyk edmək. 1.

sorağlaşmaq. soğraşmaq. somraşmaq. sotraşmaq. soraşmaq. somruşmaq.
birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq.
sorqaştırış

-təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış sınış {çınğartıb
(həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}: təkiş soraş. təkiş sorğaş. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

sorqat

sorğat. çökət. soğat. soxat. qoçan. qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası

(sobası: uzun sovu) otrağ.
sorqatmaq

sorğatmaq. sorağıtmaq. soğratmaq. sorumaq. soruşdurmaq. soratmaq.

somratmaq. sotratmaq. soratmaq. somurtmaq. (dışarıdan özünə sürdürmək)
arqıtıtmaq. təftiş etdirmək.
-nərsəni birindən güclə, dirənclə istəmək, sorğatmaq, qoparmaq, almaq,
qaldırmaq: yoldurmaq. -o nərsə yoldumadan itilib gedməz.

sorqayış

sorğayış. 1. sorağış. götəriş. götrüş. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. iləti. (xəbər
vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş. 1. sorağış. sorayış. yaxarma.

yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq
yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş.
ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış.
bağşınalım. bağşınsayıq. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma,
bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff,
rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə. istirham.
sorqayıt

- silgik sorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab.

sorqıc

sorğıc. soğıc. 1. süsüc. çüşək. əmcik. əmcək. 1. nərsənin incə, həssas çəki,

nuxdəsi. 1. (su verən, sulu, suya düşən, həssas) bez. quddə. ğuddə. 1. gövdənin
ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. zar. sar. -uşağ tərləsə yapış soğıcları tez yanar:
(yapış: iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri). 1. bitgilərin dırmaşıb

sıvaşmağa yarar sarmaşığları. 1. balığ, kəpənək kimilərin başında olan dalğac
(hissi şaxək), buynuzluğları.
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sorğılmaq. soğulmaq. çəkilmək. dartılmaq. sinğmək (içəri cummaq. azaymaq). sular soğuldu: toprağa sindi. - mal davarın sütü soğuldu. - qanı soğulmuş, əti
tökülmüş bir gənc. - pəs sənin qeyrətin hara soğuldu: geddi.

sorqu

- yanlış sorqu düz yolları qapıyar, əğri yollar hamarlayıb yapıyar.

sorquc

kövürgə. dikit. kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə
oluşan, gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş. astalaqmit.

sorqul

törük. yörük. (insan. heyvan. bitgi) canlı. sorub soluyan, nəfəs alıb verən,
tənəffüs edən varlıqlar.

sorquları

-sorquları sorayla: sorquları, sualları yanıtla, cavabla. -sorquları sorayla, öncəliklər
sırayla. (öncəlik: bəğəni. tərcih).

sorqulmaq

sorğulmaq. sorağılmaq. soğralmaq. soralmaq. somrulmaq. (dışarıdan özünə
sürülmək) sorşulmaq. somralmaq. sotralmaq. arqıtılmaq. təftiş edilmək.

sorqulu

-üzünə sorqulu, somurlu durum verib durmaq: sorutmaq. somurtmaq. mat mat,
tum tum baxa qalmaq.

sorqunlaşmaq sorğunlaşmaq. məsləhətləşmək.
sorqunmaq

sorğunmaq. sorağı, izi, nişanı tapılmaq. -itik sorğundu: itən nərsənin sorağı, izi
bəlindi, blləndi. -bu itiyi axdarırıq sorğunmayıb hələ. (sorağ verilməyib hələ).

sorquyla

sualla . -fəlsəfə sorquyla başlır, sorağla sürür. (sorağla: yanıtla. cəvabla) .

sorlaşmaq

soruşmaq. (sormaqda olan dodağın, ovurdun, üzün tutduğu büzük, yığıq biçimi).
turuşmaq. tuşamaq. -nədən üzü soruşmuş: nədən üzü turşatılmış.

sorlatmaq

1. soratlamaq. salmaq. salmaq. salıtmaq. salımaq. qoymaq. açatmaq.
açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə
bir oyuna salınamam. 1. soratlamaq. yoluqdurmaq. açatmaq. açatımaq. yol,

icazə vermək.
sormaq

1. içmək. içivalmaq. sinirmək. -bu parça tər (su) sormaz. -su soran parça. 1.
soğmaq. əmmək. əmərək içmək. özünə çəkmək. içinə almaq, çəkmək,

sindirmək, sındırmaq. 1. soğmaq. soramaq. istəmək. 1. somurmaq. (dışarıdan
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özünə sürmək) soruşmaq. soramaq. sorağmaq. sorğamaq. soğramaq.

somramaq. sotramaq. arqıtmaq. təftiş edmək. 1. somurmaq. (içəri sürmək)
sorumaq. sorğamaq. əmmək. (opmaq. hopmaq). 1. soramaq. sorğamaq.
sorağlamaq. açtanmaq. izin, icazə, ruxsət istəmək. -soramadan içəri girmək
olmaz. -utandım sorğayamadım. -sorayım yarın gəlin. 1. uzamaq. 1. sorumaq.
somurmaq. soğurmaq. (# sağırmaq) çəkmək. içmək. əmmək. utmaq. 1.

soruşmaq. soramaq. sorağmaq. sorğamaq. soğramaq. somramaq. sotramaq.
somurmaq. (dışarıdan özünə sürmək) arqıtmaq. təftiş edmək. 1. sövmürmək.
somurmaq. əmmək. 1. sorımaq. dartmaq. datmaq. -su dartan: su çəkən. -pul
dadan: para çəkən. 1. soğramaq. 1. soğurmaq: . somurmaq. sığırmaq.
sınğırmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı,
sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun

sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar}.
sormışi

soran. sürən. sürmışi. 1. hay küy. həyahu. ğəriv. qiyamət. 1. sürür. sevinc.

şadlıq. nişat.
sorna

{(sorna (fars)} < sürnə > zırna. sürəndə, sevişdə çalınan incə səsli çalqı.

sorpu

törpə. törpü. körpə. sütəmər. sütül.

sorsal

1. quruş. sual cəvab. 1. saval soral. sual cəvab. suval cəvab.

sorsal

soğsal. soruq sürük. sual cəvab.

sorsarış

sorsarış. soğayış. soraşığ. pors o cu.

sorsat

toxuş töküşə tox tökə. sadirat varidat.

sorsıq

sosur. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman
altdan su yeridən. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
qaçın. - sosurun dili qarnında.

sorsim

sorağ simi, əlaməti. sorac. soğrac. əlaməti sual. -soğrac sözləm: soru, sual
cümlə.

sorsor

sorsür. uzunquyruq. sözü uzadan. uzunçu.
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{(sorsore (fars)} < sürsürə. sırıncağ. sürüncək. sıypancaq. sıyrıncaq.
süyrüncək. sürüncək. axşaq. yaxşaq.

sorsuburun

sorburun. süvsuburun. sövsüburun. 1 sivsiburun. çiviburun. uzun burun.

burunu uzun. 1. söksi. acgöz. tamahkar. doymaz. həris. təmma. acman.
azman > azmənd. 1. dargöz. pəxil. ləim.
sorsutmaq

üz itmək. sırsıtmaq. üz asmaq. üzün əkşitmək, turşatmaq. küsgün durmaq.

sorsür

sorsor. uzunquyruq. sözü uzadan. uzunçu.

sorşa

-sorşa sorşa: soraşa soraşa. soruşa soruşa. sora sora.

sorşucu

sorcaçı. sorcuçu. sorcaçı. soracçı. sürcə. arca. aracıçı. arayan. araştıran.
axdaran. incələyən. çincələyən. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq. muhəqqiq.

sorşulmaq

soralmaq. somrulmaq. (dışarıdan özünə sürülmək). sorğulmaq. sorağılmaq.
soğralmaq. somralmaq. sotralmaq. arqıtılmaq. təftiş edilmək.

sorşunmaq

sorbalamaq. sorcalamaq. sorçlamaq. sorbunmaq. sorcunmaq. sorçunmaq.
sorçunlanmaq. soruşmaq. araşdırmaq. bilgi əldə edinsəmək.

sortlamaq

sartlamaq. çartlamaq. dartlamaq. dərtləmək. dəritləmək. nərsəni böyük kiçiklik,
yaxcı pisliyi ilə ayırmaq, novlara bölmək.

sortlu

sartlı. çartlı. dartlı. dərtli. dəritli.

sortturmaq

sortdurmaq. sotdurmaq. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. 1. somurub,

içinə çəkmək. 1. üzün asmaq. qaş qabağ sallamaq. - başın aşağ salıb,
sortdurub oturmuş.

sortuq

sortuğ. 1. kisəçi. əmic. rüşvətxor. rüşvətçi. 1. sağan. istismarçı. 1. somuran.

sömürən. istismarçı. 1. yarqıc. tutay. məhkəmə. 1. süvsük. müfdəxor.
sortuq

sortuğ. sağdıran. istismarçı. müstə'mərəçi.

sortuqmaq

sortuğmaq. əmmək.

sortuqmaq

sortuğmaq. sağmaq. istismar edmək.

sortul

sağlın. sortun. istismar olunun.

sortun

1. qayğı kədərdən arığıb çürümüş. 1. sağlın. sortul. istismar olunun.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sortutma

qısdırma. qıstırı. əmitmə. rüşvət. rüşvət vermə.

sortutmaq

otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək. sıylamaq. sığlamaq. saylamaq.
yalatmaq. yalamatmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək.

soru

1. soval. suval. soral. məsələ. 1. sora. sorağ. soraş. soval. soral. soğal. sual.
1. soraq.
-soru, sual cümlə. soğrac sözləm.
-soruluq silindisə, soru yerində, kişi ölüşdüsə, işi yerində. (işi: yaradışı). (soruluq:
surəti məsələ).

-soru, məsələ kimi ortaya qoymaq: sorutmaq. gündəmə, güncələ gətirmək.
aktuallaşdırmaq.

-göz yumduğun açmaz gözü. (saymazdığın soru çözülməmiş).
-yanıt tapılınca, soru dəğişər.
-buruşuq, sıx soru, nərsə: təptik. təp.
-doğru soru, sorağın yarısı. (sorağın: yanıtın. cəvabın)
-fəri' qol, yol, soru: salma.
-çətin soru: çındır. -bir çındırı ya sindir ya sındır ya at. (çındır: 1. diş kəsmə qarın
açmaz tikə. 1. çətin soru)
-çətin soru, məsələ: sarqac.

sorub

-sorub soluyan, nəfəs alıb verən, tənəffüs edən varlıqlar: törük. yörük. sorqul.
(insan. heyvan. bitgi) canlı.

-təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış sınış {çınğartıb
(həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}: təkiş soraş. təkiş sorğaş. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

soruc

1. tozalan. 1. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. ərzə. arzu. yenğ. yen. yenis.
yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas.
soğrav. soğrav. soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza. 1. sorc.
sürc. sorc. soraca. sürc. arcayış. arşatış. axdarış. incəyiş. çincəyiş. təhqiq.
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sürcəmək. sorcamaq. soraclamaq. soracalamaq. arcalamaq. arşatlamaq.
araşdırmaq. axdarmaq. incələmək. çincələmək. təhqiq edmək.

sorucu

sorağçı. soraçı. soran. sovalçı. soralçı. soğalçı. sual edən. (pürsişgər).
-qan sorucu əngəl: sağırtqa. kənə. qansoran.

soruq

soruğ. 1. > soluğ. soluş. içəri alınan hava, nəfəs, dəm. soluş. (# salış: dışarı
verilən hava, nəfəs, dəm) . 1. sıyaz. siyəz. həssas. sinsor. 1. məqul. məntiqli.

ağıllı. dalqan. dalıqan. seçəyən. seçəğən. fərqində olan. 1. mulahizəli.
soracan. 1. soracan. əlaqəli. mütəvəccih. 1. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək.
ərik. ərim. ərip. əriç. əris. lətif. mühibb. mulayim. 1. işgif. içgiv. hər nəyi özünə
alan. alınqan. tez etgilənən. təsirpəzir. nifuzpəzir. -soruğ uşaq, kimsə. 1. duyarlı.
-soruğ burunlu. 1. diqqətli. açıqgöz. duyqulu. içli. -soruğ başlı. -soruğ qılıqlı. 1.

dərxast. 1. yoxsul. möhtac. 1. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
həyəcanlı. 1. sığışlı. sıyışlı. vicdanlı. atifəli. 1. xahan. 1. qabili dərk, hiss. 1.
müstəid. istedadlı. səlahiyyətli. 1. saruq. dilək. rica. 1. nam o nişan. -soruğ
qılmaq: nişan tutmaq. 1. suluq. zəli.
-sarı soruğ: soğar solağ. suyu çəkilmiş, solmuş. arığ soluq. lağır züğürt.

-soruq sürük: 1. koniş va koniş. 1. sorsal. soğsal. sual cəvab.
-üzü soruq: sorbet. qaşqabaqlı. ətacı.
soruqçu

soruğçu. bazcu. soran. axdaran.

soruqmaq

sorağımaq. sorağlaşmaq. sorağ, xəbər tutmaq.

sorulan

-sorulan, əmilən nərsə, kimsə:somurqa. sömürgə.

sorularaq

-sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə çörək doğranan suyuq bölümü:
şorba < sorba. sorab. suyuq yemək.

-yeməyin sorularaq içilən suyu: içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu. şorba.
sorba. ( < sormaq).

sorulmaq

uzalmaq.
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sığıntı. sığtı. sığıt. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. istənməmiş. təhmili.
naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq.

sorulmaz

-arı soxnaq varlıdan, bal dəğəri sorulmaz. (soxnaq: sancmamış).

sorulmaz

-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.

soruluq

surəti məsələ. -soruluq silindisə, soru yerində, kişi ölüşdüsə, işi yerində. (işi:
yaradışı).

sorumaq

1. sormaq. somurmaq. soğurmaq. (# sağırmaq) çəkmək. içmək. əmmək.
utmaq. 1. soralmaq. somrulmaq. (içəri sürülmək). əmilmək. (opulmaq.
hopulmaq). 1. sormaq. somurmaq. (içəri sürmək). sorğamaq. əmmək. (opmaq.
hopmaq). 1. soruşdurmaq. soratmaq. sorağıtmaq. sorğatmaq. soğratmaq.

somratmaq. sotratmaq. soratmaq. somurtmaq. (dışarıdan özünə sürdürmək)
arqıtıtmaq. təftiş etdirmək. 1. salbamaq. sambamaq. samlamaq. sallamaq.
bilsənmək. yoxlamaq.
sorumluq

-təki sorumluq, üsdəlik: fərdi məsuliyyət.

sorumtul

-sorumtul, rəhrufsuz, sağlıqsız görnüşlü: sartısqa.

sorun

-bu sorun toxay: bu gərəyə, məsələyə bağlı, mürtəbit.

sorunc

miğnatis. ahənrüba.

sorunuşmaq

sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq.

sorur

-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur) .

soruş

sorca. sorcuş. sorcamışi. soracmışi. sürcə. arcamışi. aracmışi. arama. araştırı.
axtarma. arqış. incələmə. çincələmə. təhqiq edmə.
-soyuş soruş: soyuş doyuş: sardirat varidat.

soruşa

-soruşa soruşa: soraşa soraşa. sorşa sorşa. sora sora.

soruşmaq

1. soramaq. sorağmaq. sorğamaq. soğramaq. somramaq. sotramaq. sormaq.
somurmaq. (dışarıdan özünə sürmək) arqıtmaq. təftiş edmək. 1. sorlaşmaq.
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(sormaqda olan dodağın, ovurdun, üzün tutduğu büzük, yığıq biçimi). turuşmaq.
tuşamaq. -nədən üzü soruşmuş: nədən üzü turşatılmış. 1. sorağlamaq. sorağmaq.
sorağışmaq. xəbər almaq. (pors o cuv edmək).

-birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq: soraşmaq.
somruşmaq. sorağlaşmaq. sorğaşmaq. soğraşmaq. somraşmaq. sotraşmaq.
-kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq: sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq.
sorunuşmaq.

soruşturma

soruşdurma. danışma. araştırma. sorağış (sualpiç) dindiriş. dindirmə.

danışdırma. (sıntağış) yarqı. dartış. anket. təhqiq. (bərrəsi. bazcuyi. pors o cu.
istintaq. istifsar. costar).

soruşturmaq

soruşdurmaq. sorumaq. soratmaq. sorağıtmaq. sorğatmaq. soğratmaq.

somratmaq. sotratmaq. soratmaq. somurtmaq. (dışarıdan özünə sürdürmək)
arqıtıtmaq. təftiş etdirmək.
sorut

gündəmdə, güncəldə olan. aktual. əktüel.

sorutən

(> sorudən (fars) < sürütmək. səğitmək. səritmək. sərimək. sürənmək.
sürünmək. ötünmək. ötmək. oxumaq.

sorutqamaq

soğutqamaq. (üz gözün büzmək) qırılmaq. incimək. - soğutqamadan qarşıvı dinlə.

sorutmaq

1. (içəri sürmək) soratmaq. somurtmaq. əmdirmək. (opdurmaq. hopdurmaq). gücün, biliyin soramaq. 1. somurtmaq. üzünə sorqulu, somurlu durum verib

durmaq. mat mat, tum tum baxa qalmaq. 1. canlı, ayaqda durmaq, saxlamaq.
1. soru, məsələ kimi ortaya qoymaq. gündəmə, güncələ gətirmək.
aktuallaşdırmaq. 1. uzatmaq. 1. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sortdurmaq.
sotdurmaq. somurub, içinə çəkmək. 1. somurtdurmaq. sorutdurmaq.
sortdurmaq. sotdurmaq. üzün asmaq. qaş qabağ sallamaq. - başın aşağ salıb,
sortdurub oturmuş.

sorutturmaq

sorutdurmaq. somurtdurmaq. sorutmaq. sortdurmaq. sotdurmaq. 1. somurub,

içinə çəkmək. 1. üzün asmaq. qaş qabağ sallamaq. - başın aşağ salıb,
sortdurub oturmuş.
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soruvalış

yalvara yalvara alış, əldə ediş.

soruvalmaq

yalvara yalvara almaq, əldə edmək.

soruya

- bu soruya onu salmayın. (salmaq: soxmaq. dəxil edmək. dəxalət vermək).

sorvası

sobası. uzun sovu -qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu)
otrağ: soğat. soxat. sorğat. çökət. qoçan.

sorvaş

1. savraş. savruz. sovraş. sovruz. sorvuz. uzun, hündür olan nərsə. 1. soraş.
sorğaş. kef əhval. səlamlaşma. səlam əleyk.

sorvaz

salğar. salvar. salva. > sərv. uca. uzun. - salva boylum.

sorvazlamaq

salğarlamaq. salvarlamaq. - salva (səlv) kimi sorvazlanmış bir qız uşağı.

sos

1. buynuz. 1. sosu < sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi. buynuz. 1. suyus. suyup.

sosbamaq

sosqurmaq. sosurmaq. buynuzlamaq.

sosı

sosu. soxsu. 1. bayağı iğnədən uzun, yoğun, qıyıqdan kiçik soxac, iğnə. 1.

qıyıq. çuvaldız.
sosis

soxuz. soxuc. soğru. soxru. sucuğ.
-kalbas, sosis çeşiti: soxdu. (ət, ürək içalatla doldurulmuş bağırsaq).
-sucuğ, kalbas, sosis biçimintə içinə yeməklər soxularaq yapılan yemək: soxtu.
soxma. bastıq. baslıq.

sosqan

buynuzlayan. -sosqan mala, tanrı buynuz verməz.

sosqur

süsgür. süsəgən. sosuğan. tosqur. buynuz vuran.

sosqurmaq

sosurmaq. sosbamaq. buynuzlamaq.

soslamaq

sösləmək. uzatmaq. -ayağın sösləmə.

soslatmaq

suslatmaq sustatmaq < soğutmaq. soyutmaq. sovutmaq.

sosmaq

tosmaq. süsmək. tos, buynuz vurmaq. -bu qoç sürməz.

sostav

toslav. tutsağ. tutçağ. toxlav. tuğlav. ( < tut. tuğ). dağarcıq. kif. çanta. torba.

kisə. məxzən. -söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.
sosu

1. sos < sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi. buynuz. 1. sosı. soxsu. bayağı iğnədən
uzun, yoğun, qıyıqdan kiçik soxac, iğnə. 1. sosı. soxsu. qıyıq. çuvaldız.
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sosuqan

sosuğan. sosqur. süsgür. süsəgən. tosqur. buynuz vuran.

sosul

susul. susov. sölər. {‘’s’’in düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. sulu. şol. yazık.
(lazık. nazik) yalaz. duru. rəqiq. sulu. sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan.

sosur

sorsıq. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman
altdan su yeridən. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
qaçın. - sosurun dili qarnında.

-sosur sosur: tıxır tıxır. pıxır pıxır. pıçı pıçı. -sosur sosur danışmaq: yavaşca,
gizsin qulağ qulağa danışmaq.

sosurmaq

1. somurmaq. süsürmək. soğurmaq. istemar edmək. 1. sosqurmaq. sosbamaq.
buynuzlamaq.

sosurtmaq

sallamaq. sallatmaq. sarkıtmaq. sarqıtmaq. təhdid edmək. müşrif edmək.

sotralmaq

somralmaq. soralmaq. somrulmaq. (dışarıdan özünə sürülmək) sorşulmaq.
sorğulmaq. sorağılmaq. soğralmaq. arqıtılmaq. təftiş edilmək.

sotramaq

soruşmaq. soramaq. sorağmaq. sorğamaq. soğramaq. somramaq. sormaq.
somurmaq. (dışarıdan özünə sürmək) arqıtmaq. təftiş edmək.

sotraşmaq

somraşmaq. sorağlaşmaq. sorğaşmaq. soğraşmaq. soraşmaq. somruşmaq.
birbirindən sorağ salıq, xəbər tutmaq, kef əhval soruşmaq.

sotratmaq

sorumaq. soruşdurmaq. soratmaq. sorağıtmaq. sorğatmaq. soğratmaq.
somratmaq. soratmaq. somurtmaq. (dışarıdan özünə sürdürmək) arqıtıtmaq.
təftiş etdirmək.

sotturmaq

sotdurmaq. sortdurmaq. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. 1. somurub,

içinə çəkmək. 1. üzün asmaq. qaş qabağ sallamaq. - başın aşağ salıb,
sortdurub oturmuş.

sov

1. durtuq. duyquç. hikmət. hekmət. -savsov: durtuqlu, duyquçlu, dayaqlı hekmət.
1. (> suv (fars)}. ( < savmaq). 1. sav. iy. qoxu. tüstü. ışıq. xəbər. buran, axan,
yayılan, uçan, dağılan, mütəsaid olan nərsə. -suda qaldıqca savlanır: iylənir. burnuma bir sav gəmir. 1. sav. yan. cəhət. -bu sova gedmə uçurumdur. -bilməm nə
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keçib, biz sova gəlməz yarım. 1. sav. cür. təhər. çeşit. qılıq. -nə sov adamdır. -o
sov elə, bu sov elə, ama belə eləmə. -elə keçdi ki, necə, nə sov olduğn bilmədim. 1.

sav. su. suv. süt. mənfəət. -bu sənə nə savı. 1. so. suv. su. (su çoxluq, bolluq
simgəsidir) əsgər. -bəy sov qurdu, bükdü: əsgərin topladı. -suv axdı: 1. su töküldü.
1. qoşun ılqadı, töküldü. 1. soy. sop. suy. suv. sup. boy. əsl. nəsl. nəsil. nəsəb. suyu kimə çəkib görən. 1. yayıq. qayıq. kovan. qırqov. şayiə. 1. sov (ingilis)

səpmək. saçmaq. 1. sav. salxaq. ayrı. dalqı. münfəsil. 1. sav. soy. söz. söy.
- səs sov. sələn çələn. sorğa sorağ. xəbər ətər.
-sovun, hovun, hov tovun, qorun, coşun basmaq, götürmək: nərsənin qızığın,
qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün, həyəcanın almaq, düşürmək.

-savsov: durtuqlu, duyquçlu, dayaqlı hekmət. (sov: durtuq. duyquç. hikmət. hekmət).
-sov sov, soluğ soluğ yanmaq: yanıqsımaq.
- söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.
-sav sov: dəlik deşik.
- söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

sova

1. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt. əcr. 1. sava. (> suv
(fars)}. ( < savmaq). uzunu. -yol sova ağaclar tikili. -yol sova ışıq görmədim. -bir
ağız belə danışmadı. 1. sava. (temperament). 1. sava. soxa, ğərizi vergi. 1.
sava. dəngə. dənək. orantı. ornat. sınaş. tinaş. tinəş. akord. muvazinə. 1. sava.

yaratış. yarav. siniz. sınız. dux. büküm. tüvarış. xulq. xuy. mitil. təbiət. təb.
nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. çinə. çiniğ. datu. datı. darıt. dartı. fitrət. sirişt.
1. sava. çıxar yol. nəcat yolu. 1. soğa. suva. suğa. uzun. -soğabaş: uzun baş.
sova

sava. 1. gec. yuba. - çox sava qalma, qaranlığ düşür. - sava gəldin hər nə
qurtulmuş. - sava girdi tez çıxdı. 1. çağından, başqalarından gec yetişən, pişən. sava yemiş: gec yetişən yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa sava
əkinlərdə yaxşı olur. 1. savayı. savrı. sayrı. səyri. alahı. ayrı. başqa. sayirə.

saerə. qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!. 1.
fəslindən dış yetiştirilən yemiş. sezondışı. - sava armıd. 1. sapa. sopa. nərsənin
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içinə görə yanı, qırağı. kənar. - şəhərdən sava keçən yol: kəndin içindən keçməyən
yol. - konudan sava: movzudan kənar. 1. sapa. sopa. boş, havayı atış, çalış.

amaca dəğməyən, isabət edməyən atış. - sova düşmək: boşa gedma. 1. sapa.
sopa. (sapan. savan. sopan. sovan) gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan.

arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan.
pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz
dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su
qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən.
bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

sovac

sovca. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə.
qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım xırda. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu.
qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.

sovaq

sovağ. 1. savağ. boşluq. kavus. kaus. xaus. xələ. 1. soyağ. danertə əsən yel.

sabah yeli. səba yeli. 1. savağ. sokak. soxaq. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək.
1 < sovmaq. savmaq). dara düdük küçə. təngig. tüngük. təng küçə. (təng <
tünük. # tənik: açıq. bol). 1. soğaq. suvaq. boş. alağ. işsiz. -sovağ qalmaq: boş
bekar, alağ qalmaq. 1. savağ. sərp. xərc. 1. savağ. iş arasında qılınan aralıq.

çatığ. tənəffüs. sinğiş. siniş. sınğış. sınış. istirahət. - çatığ almaq: azacığ
dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun
aldırmaq. 1. savağ. suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer. 1. savağ.

gərəksiz nərsə. 1. savağ. savlağa. savacağ. savac. supab. daşan nərsənin
aldığı yol.
sovaq

sovaq. savağ. sokak. soxaq. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq.
savmaq). 1. sökük. gədik. daş duvar arasından açılan yol. (surax (fars)}. 1. dara

düdük küçə. təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). 1.
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soxulma yeri. 1. suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu. güdük. 1. lülə. kanal. 1.
sökmük. qaçaq yol. ana yoldan ayılan yol.
sovaqan

sovağan. 1. sayağan. soğayan. yeyici. yeğici. yeyəgən. nərsəni bala bala

sürtüb, çeğnəyib, oğub aparan. 1. sovalan. süvələn. süvəğən. sobalan.
sabalan. sabağan. savalan. iti, sovuq uclu nərsə.

sovaqıc

sovalaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc.
sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic.

çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.
soval

1. suval. soral. soru. məsələ. 1. sora. sorağ. soraş. soral. soğal. sual. soru. 1.
səvab. tapaş. payaş. yağtış. padaşa, əcrə yarar, layiq iş. 1. sovalğa. gəzək.
mahana. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. 1. çoval. tobal. aylıq. 1. saval. ayıq.
ayiq. özündəkini eşiyə verməyən, dışdakıni özünə almayan. 1. saval. şö'lə
pəxşkon. 1. saval. > saxsı. suval. suğal. > sofal. suyu, suyuğu özündən
sızdırmayan. (kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.

sovalaqıc

sovaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc.
sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic.

çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.
sovalamaq

soralamaq. soğalamaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. 1. (>
sarancamlamaq. sırıncamlamaq) bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək. 1.

arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq.
arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək.
(sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi
burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. iyilətmək. yaxcılatmaq. islah

edmək. 1. sıralamaq. mürəttəb, münəzzəm edmək.
sovalan

sovağan. süvələn. süvəğən. sobalan. sabalan. sabağan. savalan. iti, sovuq uclu

nərsə.
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savalanmaq. sava olmaq. gec olmaq. gec qalmaq. gecikmək. - bu il əkinimiz
savalandı.
- inəyimizin doğmağı savıya qaldı.

sovalçı

sorağçı. soraçı. soran. sorucu. soralçı. soğalçı. sual edən. (pürsişgər).

sovalqa

sovalğa. soval. gəzək. mahana. yapamacıq. yapay. yapma. çapı.

sovallıq

savallıq. 1. ayıqlıq. ayiqlik. özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə

almamazlıq. 1. > sofallı. kirəmitli.
sovalmaq

1. savalmaq. azalmaq. 1. sovmaq. sönmək. keçmək. 1. sovmaq. soğumaq.
təskin təsəlli, aramiş tapmaq.

sovama

suvama. iş bilməyən. üzdə olan. içsiz.

sovamaq

savamaq. sovğamaq. savğamaq. yarcamaq. sərpəmək. xərcləmək. (#
sarcamaq: yığmaq). -satıp yarcamaq: satıb savcamaq. satıb savmaq.

sovan

1. savan. sivri. ucu iti. 1. soğan. > suhan. soğun. qoğara. 1. sopan. sapan.
savan. (sapa. sopa. sava. sova). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan.

arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan.
pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz
dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su
qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən.
bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən. 1. sovatan. söndürən.

keçidən. 1. sovatan. soğudan. təskin verən. 1. sovatan. soğutmaq. təskin,
təsəlli, aramiş verən. 1. sovun. savun. savan. ucu sivri, iti, inci.
sovap

savap. soğaq. supap. sındırqaç. qaçaq yol.

sovar

1. sofar. sovur. sufar. (> surax (fars)}. dəlik. 1. soxur. oxu atarkən, kirişə, çilliyə
dayanan, dibindəki çatığ. 1. sofar. sovur. sufar. (> sufal. sufal (fars)}. saxsı qab.
1. suvar. suar ( < savışmış). çağından ötə qalmış, yetişmiş. gec. -sovar yemiş
(armıd, alma, üzüm) : gec yetişən yem, yeməli, meyvə. -sovar yemiş ucuz olmaz. -
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yatıb sovara qalma ha. -sovara qalsan arabanı qaçıracaqsın. 1. savar. suvar səpər.
sərpər. {> separ (fars). sepor (fars)}. verən.

sovarta

sovarda. sapsaq > sampaq. sarpaq. velxəş. saçrıc. saçrac. israfçı. itlafçı. tələf

edmə.
sovaş

sövəş. suruş. (sirur < ) sovra > sur. sür. şənlik. şadlıq. cəşn.

sovaşlaq

sovaşlağ. solaşqa. sovlaşqa. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah.

saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə.
seyingə. seyləngə. salyanğa).

sovat

soyat. soğat. soxat. əl ağacı. maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada

işlənən dəğənək.
sovatan

sovan. 1. söndürən. keçidən. 1. soğudan. təskin verən. 1. soğutmaq. təskin,

təsəlli, aramiş verən.
sovatmaq

soyutmaq. sovutmaq. soğutmaq. sərinlətmək.

sovay

savay. sürqay. havayı. boşay. birdən. sorağsız. soratsız. açasız. açatsız.
icazəsiz. özbaşına.

sovayı

-savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək: qurut əzmək.

sovbalamaq

soplamaq. soğbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq. batınlamaq.

batımlamaq. batumlamaq. dəğnəkləmək.
sovbalaşmaq

soplaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq.

batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.
sovca

sovac. sovcara. (> sufcə (fars)} saçpara. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə.
qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım xırda. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu.
qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.

sovcara

(> sufcə (fars)} sovca. sovac. saçpara. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım.
qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə.
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qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım xırda. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu.
qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.
sovcat

savsat. sovsavat. (əsləhə). salac. salağ. silah. çaxma (əsləhə) sürsat. sapçap.
çapasap. savış (savaş) döğüş aracı.

sovcu

sofi. sovu. tutucu. qurtdalayan. vasvası. bağlı qafalı.

sovıq

səvik. savıq. yeğnik. yeğik. qozuq. qısqoz. fındıq. koket. xəfif məşrəb.

sovıqlıq

səviklik. savıqlıq. yeğniklik. yeğiklik. qozuqluq. fındıqlıq. koketlik. xəfif
məşrəblik.

sovımaq

sovrımaq. sapımaq. savımaq. savrımaq. buramaq. burmaq. bulamaq. - it kimi
quyruq sapıma.

sovır

savır. sapır. 1. iradəsiz. ixtiyarsız. qərarsız. sübatsız. 1. tutarsız. müsrif. 1.

sövüz. həvəs, əğləniş, kef əhli.
sovırmaq

savırmaq. çevirmək. devdirmək. döndürmək. nərsənin yolun dəğişmək. nərsəni

olduğu yoldan, durumdan caydırmaq. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş atılan
oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.

sovırmaq

sovratmaq. savırmaq.

sovq

-sovq edən: sevq edən. yartıc.

-sovq edmək: sevq edmək. yarıtmaq.
-sovq edmək: savdarmaq. səvdirmək. sağdırmaq. çağdırmaq. çatdırmaq. göndərmək.
yetirmək. - səni tanrı mənə savratdı.

sovqa

sovğa. 1. barış elçisi. müjdəçi. -elara sovğalar salıb gəzişdirdilər. 1. ehsan.

inayət. movhibət. -tanrı sovqası. 1. sovğat. savqa. savqat. -sovğa sağut: sovğa
səlam: (hidyə pəyami dusti). 1. sovqat. savqa. savqat. -sovğa sağut: sovğa səlam:
(hidyə pəyami dusti). 1. soğa . sovğa. bələk. bağış. 1. soğa . sovğa. sovğat. 1.
soğa . sovğa. yetənək. qabiliyyət. sığım. sığa. ərəmik. irəmik. vergi. (don) 1.

sufqa. sənğir < sınğır > səngər. qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer.
1. savğa. savağa. tərəkə. miras. 1. savğa. savağa. dərimə. dəğirmə. bir topumu,
yığımı bölüklərə ayırma.
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sovğac. sovğuc. savğuc. savğac. gələn nərsənin (güc, ışığ, iliktirisitənin) yönün

çevirən arac, nərsə. dönüşdürüc. dönüşdürəc. (dəğşiş, təviz, təbdil, təhvil, ,
edən. commute. transmute. transform). -ıldırım savğacları.

sovqamaq

sovğamaq. savğamaq. sovamaq. savamaq. yarcamaq. sərpəmək. xərcləmək.

(# sarcamaq: yığmaq). -satıp yarcamaq: satıb savcamaq. satıb savmaq.
sovqamaq

sovğamaq. sovramaq. savramaq. uğurmaq. sunmaq. önütmək. tutuzmaq.

tutuzlamaq. sayarlamaq. bağışlamaq. təqdim edmək.
sovqan

sovğan. 1. savağan. savğan. tərəkə, mirası bölən. 1. savağan. savğan. dərimə.
dəğirmə. bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma. 1. soğan. sayan. yeyni ( <
yeğnimək. yeynğimək. yeynimək). yeyə. yeğə. bərk nərsiyə sürtülərək yeyən,

oğan arac. qoğara. -yeyələmək: sayalamaq. qoğralamaq. -yeyələnmək:
qoğralamaq. sayalanmaq.

sovqanlatmaq tovqanlatmaq. sürgənlətmək. sürgündütmək. 1. yeyinlətmək. ititmək.
hızlandırmaq. 1. gurlandırmaq. gürləndirmək. 1. tələsdirmək. əcələ etdirtmək.
sovqanmaq

sovğanmaq. 1. sovranmaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. savranmaq.

soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq.
rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq. 1. sığınmaq. sovranmaq.
savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. diləyişmək.
iltimas edmək.
sovqanmaq

sovğanmaq. tovqanmaq. sürgənmək. sürgəndəmək. sürgünmək. sürgündəmək.

1. yeyinmək. itinmək. hızlanmaq. 1. gurlanmaq. gürlənmək. 1. tələsmək. əcələ
edmək.
sovqat

sovğat. 1. soğa . sovğa. 1. sıylav. sılav. buyruq. nəsib. qismət. - özüvə sılav
olsun: 1. özüvə nəsib olsun. 1. bizə gərək değil. 1. sovğa. savqa. savqat. -sovğa
sağut: sovğa səlam: (hidyə pəyami dusti). 1. savış. ərməğan. 1. süfdə. savda.

savat ( < savmaq). yarlıq. birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə.
-sovğat, töhvə götürmək: sıylamaq. sığlamaq. saylamaq. (sıysak: sıyçı: sovğat,
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töhvə sevən).
-sovğat, töhvə sevən: sıysak. sıyçı.

-sovğat, ərməğan edmək: duzqurmaq. duzurmaq.
-bir yəşil yapraq olur derviş əlindən sovqat.
sovqatlı

sovğatlı. savğatlı. səpəli. əlaçıq. ötünclü. ötüşlü. bağışlı. səxavətli. səxi.

sovquc

sovğuc. sovğac. savğuc. savğac. gələn nərsənin (güc, ışığ, iliktirisitənin) yönün

çevirən arac, nərsə. dönüşdürüc. dönüşdürəc. (dəğşiş, təviz, təbdil, təhvil, ,
edən. commute. transmute. transform). -ıldırım savğacları.

sovqun

1. seylab. sel. önünə gələni süprüb götürən. 1. hadd. şədid. -bu sovqun ağrıya
dözməkmi olur.

sovlama

-savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı: savand. savdan. savda. savat.
suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. bilöv.

sovlamaq

1. savlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. şişmək. qabarmaq. - su qızışsa savlayar. göz yaşı savladı. 1. savlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. dalqalanmaq.

daşqınmaq. - yağış belə yağsa, çay suları savlayıb selləyəcək. 1. savlamaq.
soylamaq. sözləmək <> söyləmək. 1. savlamaq. suvlamaq. (ağzına savağ
taxmaq). sarlamaq. yulavlamaq. cilovlamaq. maharlamaq. 1. savlamaq.
saplamaq. soymaq. qabığın almaq, çıxartmaq. 1. solumaq. nəfəs çəkmək.

dayanıb dincəlmək. ara vermək. 1. sovramaq. savramaq. sağlamaq.
sarğalamaq. axmaq. -gözdən yaş sağruqdı: gözdən yaş qoyuldu. 1. sulamaq.
sürtmək. (sayıtlamaq > sayidən (fars)}. 1. sulamaq. söndürmək. keçirtmək. 1.
sulamaq. soğutmaq. təskin, təsəlli, aramiş vermək.

sovlanmaq

1. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək.
bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq. 1. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. qızışmaq.
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qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. döğlənmək.
qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək.
gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq.
gurcuqmaq. gurcumaq. 1. soğlanmaq. sarsınmaq. salsınmaq. sallanmaq.
yorulmaq. bıqqınmaq. sustalmaq. 1. sulanmaq. suvlanmaq. suflanmaq. gərgin,
iti, qəvamlı nərsənin boşalması, gəvşənməsi.
sovlantırmaq

sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. sarsdırmaq.

salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq.
qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
sovlar

solvar. sovulğar. soyğar. təmbəl. düşük.

sovlaş

soğlaş. sibqət.

sovlaşqa

solaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. saylağ.
saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə.
seyləngə. salyanğa).

sovlaşma

solaşma. dolaşma. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş.
salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma.
yolğarış. səyahət. gərdiş.

sovlaşmaq

1. soğlaşmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq.
solquşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.
salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq.
solğunmaq. 1. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək.
yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək.
seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək.
yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. 1. sovlaşmaq. soğlaşmaq.

sibqət almaq.
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sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək.

sərvişdirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək.
sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.
sovlatmaq

soğlatmaq. soylatmaq. suslatmaq.

sovlı

1. hovlı. tovalı. tovlı. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran. 1. hovlı. tovalı. tovlı. sıxı. qızlac.
qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu.
qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək.
köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac.
quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü.
gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. hovlı. tovalı. tovlı.
gügürək. qızqın. qızmış. azmış. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. şəhvətli. şəhəvani.

sovluq

sovluğ. 1. suvluğ. savlıq. atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına

vurulan dəmir. gəmlik. dəhənə. dəhnə. 1. sobluğ. savlıq. sallıq. uzunluq.
boyluq.
sovma

-nərsə savma, sovma: savaş. savış. çapaş. çapış.

sovmaq

1. > soymaq. iki nərsəni biribirində açmaq, ayırmaq. -dəri, qabıq soymaq:
savırmaq. ayırmaq. -paltarı soyun: savın. çıxart. at. 1. sevitmək. sovratmaq.
sevindirmək. şad edmək. -incimiş ürəyim sovmadı bir gün belə. -nə belə

sovusun. -sovmağa tezdi hələ. -eşitdi, amma sovmadı. -sovun: kef edin. 1.
soğmaq. nərsəni bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, keçmək, dalı qoymaq. -soruq
sınavı (imtahanı) sovdı. -içib yeyib sovmaq: heç bir nə geri bıraxmamaq. -dağ daşı
sovub keçdi. 1. soğmaq. savmaq. soxmaq. udmaq. yenmək. yeğmək. üstün,

qalib gəlmək. -sözdə mən səni soğaram. -görək oyunda kim kimi soxacaq. 1.
soğmaq. savmaq. soğulmaq. qutarmaq. 1. soğmaq. savmaq. qurumaq. 1.
soğmaq. savmaq. kəsmək. qırmaq. 1. sovalmaq. sönmək. keçmək. 1.
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sovalmaq. soğumaq. təskin təsəlli, aramiş tapmaq.
savmaq. nərsədən, bir olaydan bitinmək, qurtulmaq. - bu sağaman savdığ.

(sağaman: sağ salamat. sağ aman) .
-başdan sovmaq: tezbazar (tezbasar) edmək, atmaq, ötmək.
sovmuş

-dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə: sofi < sovu.

sovra

> sur. sür. (> sirur) suruş. sovaş. sövəş. şənlik. şadlıq. cəşn.

sovramaq

1. savramaq. sağlamaq. sovlamaq. sarğalamaq. axmaq. -gözdən yaş sağruqdı:
gözdən yaş qoyuldu. 1. sovğamaq. savramaq. uğurmaq. sunmaq. önütmək.

tutuzmaq. tutuzlamaq. sayarlamaq. bağışlamaq. təqdim edmək. 1. savramaq.
soxqamaq. soxdamaq. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. sayramaq.
sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq,
söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.
sovranmaq

1. sığınmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq.
soğayışmaq. diləyişmək. iltimas edmək. 1. sovğanmaq. soramaq. sorğamaq.
sorağlamaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq.
sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı
sorayıq.

sovraş

savraş. savruz. sovruz. sorvaş. sorvuz. uzun, hündür olan nərsə.

sovratmaq

1. sovırmaq. savırmaq. 1. sovmaq. sevitmək. sevindirmək. şad edmək. -incimiş
ürəyim sovmadı bir gün belə. -nə belə sovusun. -sovmağa tezdi hələ. -eşitdi, amma
sovmadı. -sovun: kef edin.

sovri

suvri. sivri. iti. uclu.

sovrıq

sovrığ. savrığ. taxıl sovuran.

sovrılmaq

savrılmaq. soyulmaq. çəkilmək. sıyrılmaq. çıxarılmaq. lütlənmək.

sovrımaq

sovımaq. sapımaq. savımaq. savrımaq. buramaq. burmaq. bulamaq. - it kimi
quyruq sapıma.
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1. savrıq. sepordə(fars) tapşın. 1. savrıq. dadsız. duzsuz. ləzzətsiz. 1. savrıq.
kəsəl. zayıf.

sovruqmaq

1. savlamaq. sovlamaq. savruqmaq. şişmək. qabarmaq. - su qızışsa savlayar. göz yaşı savladı. 1. savlamaq. sovlamaq. savruqmaq. dalqalanmaq. daşqınmaq.
- yağış belə yağsa, çay suları savlayıb selləyəcək. 1. savruqmaq. savrıqmaq.

yüngülləşmək. azalmaq. xəfifləşmək. - istilər savruğur. 1. sovruğmaq.
savruqmaq. savruğmaq. savrulmaq. sovrulmaq. dağılmaq. (əfşan olmaq. pəxş
olmaq) .

sovrulcan

sovulcan. soğrulcan. solucan. savıncan. savrıncan. soğulcan. sürüncan.

sürüngən.
sovrulmaq

1. savrılmaq. savamaq. sapamaq. götürülmək. bitmək. tükənmək. - soğuq
düşcək milçəklər savadı. 1. savrulmaq. (bir yerdə duramamaq. yerdə göydə
durmamaq) yellənmək. uçarımaq. şişinmək. uçar kimi davranmaq. - geyinib
keçinib savrulan qızlar oğlar. - savrulanında bir gün qol qanadı qırılır. 1.

savruqmaq. savruğmaq. sovruğmaq. savrulmaq. dağılmaq. (əfşan olmaq. pəxş
olmaq) . 1. soğrulmaq. savrulmaq. bir nə bir nədən çıxarılmaq, dışarılmaq. 1.

sovulmaq. savrulmaq. savulmaq. sürvülmək. sürülmək. aparılmaq. -ölən öldü,
qalıtıda sürvüldü.

sovrultu

- qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu: saqqal. qarqıdalı saçağı.

sovrun

savrın. saça (> səza (fars)}. ödül. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş.
yağıt.

sovrutlamaq

savrıtlamaq. saçatmaq. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək. yağıtamaq.
yağıtlamaq. ödül, payaş, padaş vermək.

sovrutmaq

1. savrıtmaq. səyritmək. səvritmək. sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq.
siyirtmək. sivirtmək. çivritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək,

yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı.
1. soğrutmaq. sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə. -sobu baş:
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biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq. sivitmək. sıypıtmaq.

süngütmək. nərsənin ucun incədib uzatmaq. ititmək. -qələmin ucun çox
soğrutsanız, tez sınar.

sovruz

savraş. savruz. sovraş. sorvaş. sorvuz. uzun, hündür olan nərsə.

sovsa

savas. soxsa. soxas. sovas. dik, sivri biz duran. -soxsa buğ. -soxas saqqal.

sovsaq

sovsax. sovsağ. 1savsat. sovsat. savsox. sovsox. qoral. qorsal. silah. hərbə.

cəngəfzar. 1. savsavat. sürsavat. vəsayil. qıvır zıvır.
sovsalıq

savsalıq. salqılıq. solquluq. susluq. susdalıq. sallaq. sallaq. cansızlıq.

sovsalmaq

sovsanımaq. sozalmaq. sozanımaq. sovzalmaq. sovzanımaq. halsızlaşmaq.

kefsizləşmək. zayıflamaq. -genə niyə sovsalırsın.
sovsamaq

vird, duva (dua) oxumaq. -sökələ sovsadılarda onğulmadı: (sökələ: xəsdiyə) şəfa
tapmadı.

sovsanımaq

sovsalmaq. sozalmaq. sozanımaq. sovzalmaq. sovzanımaq. halsızlaşmaq.

kefsizləşmək. zayıflamaq. -genə niyə sovsalırsın.
sovsar

1. sansar. sösər. səmur. dələ. 1. savsar. dələ. samır. səmur.

sovsarlamaq

sovsurmaq. sovsarmaq. (mast mallamaq).

sovsarmaq

sovsurmaq. sovsarlamaq. (mast mallamaq).

sovsat

savsat. sovsax. sovsağ. 1. savsox. sovsox. qoral. qorsal. silah. hərbə.

cəngəfzar. 1. savsavat. sürsavat. vəsayil. qıvır zıvır.
sovsavat

savsat. sovcat. salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) sürsat. sapçap. çapasap.
savış (savaş) döğüş aracı.

sovsayış

soğsayış. soysayış. sustayış. soğuma. (azalma. tənəzzül).

sovsaytırmaq

soğsaytırmaq. soysaytırmaq. sustaytırmaq. soğusayıtmaq. təmbəlləşdirmək.

sovsoq

savsox. sovsox. savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. qoral. qorsal. silah. hərbə.

cəngəfzar.
sovsu

sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sopus. sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni.
üzü, biçimi uzunsov hər nə.
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sovsun

susun. 1. suyuq. 1. yağsız yemək. yavan.

sovsur

çox yumşaq parça. iprik. diba. hərir.

sovsurmaq

sovsarmaq. sovsarlamaq. (mast mallamaq).

sovşaq

1. keçinməli. durmamalı. müvəqqəti. quzəra. 1. bağışlana bilən. -bunun suçları
sovşaq.

sovşatmaq

iki, neçə nərsəni birbirindən savlatmaq, savalatmaq, ayırmaq.

sovt

{savt (sovt) (ərəb) : səs}. (ağzan. ozan. çançan. çox danışan kimsə. söz körüyü).

sovta

sovda < sovdal. savdal. sartal. 1. sevda. satış. 1. satçılıq. satqıl. sartqıl. sartalıq.

1. satal. ticarət. 1. satallıq. ticarətxana. furuşqah.
-sovda, maamilə edmək: savramaq. (səvrəmək) savlamaq. sovdalamaq. - iki
evimdən birini savraycağım.

sovtaqər

sovdagər. savdar. sovdar. sartar. satar. sartər. tacir. ticarət edən.

sovtal

sovdal > sovda. savdal. sartal. 1. satçılıq. satqıl. sartqıl. sartalıq. 1. satal.

ticarət. 1. satallıq. ticarətxana. furuşqah.
sovtalamaq

savdalamaq. 1. sovdalamaq. sartalamaq. satmaq. satırmaq. ticarət, tacirlik

edmək. 1. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. sovda, maamilə edmək. - iki
evimdən birini savraycağım.

sovtalaşmaq

sovdalaşmaq. savtalaşmaq. savdalaşmaq. sartalaşmaq. alver, alış veriş edmək.

sovtalçılamaq

savtalçılamaq. soytalçılamaq. savılamaq. sayılamaq. saypamaq. sapyamaq.
sapmaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq.

sovtamaq

savtamaq. 1. ayırmaq. seçmək. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. 1. əti yağdan,

sümükdən siyirmək.
sovtar

sovdar. savdar. sartar. satar. sartər. sovdagər. tacir. ticarət edən.

sovtu

-başdansovdu: salsırı. sürsat. yaxma bulamac. tez, kötü yapılan iş. - yaxma
bulamac otağı boyamış.

sovtuc

sovduc. soğduc. el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən

qonağlıq. gəzəgən, dolambac qonağlıq.
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1. hovu. tova. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. döğü.

qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan.
həzz. ləzzət. fərəh. nişat . 1. sövü. sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovsu. sopus.
sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə. 1. > sofi. dünya
varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə.
sovu

1. sofi. sovcu. tutucu. qurtdalayan. vasvası. bağlı qafalı. 1. sovuq. savıq. savı.
seyrək. -sovu səqqəl.
-uzun sovu: sorvası . sobası. -qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası:
uzun sovu) otrağ: soğat. soxat. sorğat. çökət. qoçan.

sovub

sop. soğub. soba. kötək. çubuğ. batın. batım. güvənlik güclərinin işlətdiyi

dəğənək.
sovuc

soğuc ( < savmaq). 1. kərə. dəfə. -bu soğuc: bu kərə. 1. sıra. seri. novbət.

növbət. -sogic verdiş: gələc, növbəti bərnamə.
sovuq

1. sovu. savıq. savı. seyrək. -sovu səqqəl. 1. sovuğ. sovut. soğut > sust.
soyuq. soyuğ. soyut. -soyuq qılıqlı: sust rəftarlı. 1. sovuğ. soğuq. çürük. pozuq.

yeyik. yenik. - sovuğ çiğid: çürük dənə. 1. (savuq. soyuq) (suyuq). seyik. seyrək.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.
-iti, sovuq uclu nərsə: sobalan. sabalan. sabağan. savalan. sovalan. sovağan.
süvələn. süvəğən.

sovuqlama

sovuğlama. soyuğlama. soyuğalma. üşümə.

sovul

1. savul. > sel. qabarmış su axını. 1. soğul. suğul. suvul. borcıq. borqıc.

şıratan. novdan.
sovulcan

soxulqan. soxulcan. soğulcan. girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq.

qıymaşıq. qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. yalpaq.
yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum. bolcum.
bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).
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sovrulcan. soğrulcan. solucan. savıncan. savrıncan. soğulcan. sürüncan.

sürüngən.
sovulqar

sovulğar. sovlar. solvar. soyğar. təmbəl. düşük.

sovulmaq

1. aşmaq. ötünmək. rədd olmaq. 1. sovrulmaq. savrulmaq. savulmaq.
sürvülmək. sürülmək. aparılmaq. -ölən öldü, qalıtıda sürvüldü.

sovulmaq

sovumaq. soğumaq. savımaq. savılmaq. soğulmaq. 1. bitirmək. qurtarmaq. birdənbirə hər nə savıdı. 1. ölmək. gəbərmək. -soğub bitirmir ha.

sovum

savım. 1. kəsilmək üçün ayrılan malqara. 1. qış üçün qavrılmış, duzlanıb

qurutulmuş (kəsilib savılmış, hazırlanmış) ət. 1. qış zumarı. 1. saxruğ. saxrağ.
zəxirə. 1. güz kəsimi. 1. əsgi.
sovumaq

1. savımaq. soyumaq. bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək.
zayıflamaq. 1. soğumaq. savruşmaq. sərinləmək. - öcün alıb savruşdu. - hər
sıxıntı oxşamaqla savruşur.

sovumaq

sovulmaq. soğumaq. savımaq. savılmaq. soğulmaq. 1. bitirmək. qurtarmaq. birdənbirə hər nə savıdı. 1. ölmək. gəbərmək. -soğub bitirmir ha.

sovun

1 <> savun > soxon. soxən (fars). 1. sovan. savun. savan. ucu sivri, iti, inci. 1.
sovunğ. sonğ. soyulmuş. çapılmış. qaret olunmuş.
-san sovun: san savın. sezgi.

-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.

sovuna

savına. salna. uzunluğuna.

sovunaq

sovunağ. soyunağ. soğunağ. savunağ. 1. yunağın (hamamın) çıxış dəhlizi. 1.

dusdax. 1. soyuqxana. sərdxana.
sovunq

sovunğ. sovun. sonğ. soyulmuş. çapılmış. qaret olunmuş.

sovunmaq

savunmaq. sunmaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. təqdim edmək.

sovur

1. soğur. arığ. cılız. 1. soğur. öpüş. 1. soğur. məs. yüngül sürüş, toxuş,
təmass. 1. soğur. ləms. 1. sufar. sovar. sofar. 1. (> surax (fars)}. dəlik. 1. soxur.
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oxu atarkən, kirişə, çilliyə dayanan, dibindəki çatığ. 1. (> sufal. sufal (fars)}.
saxsı qab. 1. savır. atur. ötür. sipəri ed.
-sovur sovur: somur somur: boş boş. bihudə bihudə.
sovuran

-taxıl sovuran: savrığ. sovrığ.

sovurmaq

1. savırmaq. soymaq. soyutmaq. çəkmək. sıyırtmaq. çıxartmaq. lütləmək. 1.
savırmaq. sapırmaq. pəxş edmək. 1. savırmaq. sapırmaq. uçurmaq. - suda üzən
balıq çün, göydə gəzən sığır çün, əldəkini savurma. 1. soğurmaq. savurmaq. bir

nəyi bir nədən çıxartmaq, dışartmaq.
sovurmaq

-soğutmaq üçün sovurmaq: savrutmaq.

sovurta

savurta. sağurta. savurat > siğorta. bir toxunun, ziyanın qarşılığın ödəmə üçün

sözləşmə. bimə. - baracı, araba siqortası: qayağ, maşın biməsi - kişi siqortası:
şəxs biməsi.

sovurtmaq

sürürtmək. züğürtmək. süğürtmək. yenitmək. batırmaq. yıxmaq. iflas edmək.

batqıtmaq. məfluc edmək. üzütmək. üzgütmək. xərab, təxrib edmək.
sovurtu

sürürtü. züğürtü. süğürtü. iflas.

sovurulmaq

sapırılmaq. savırılmaq. əsinmək. yellənmək. yelcənmək.

sovus

1. dənizdən əsən yel. 1. sonucsuz. sığınsız. nəticəsiz. -sovus işlər. 1. yüngül,
incə parçalı geyim. 1. incə sapağdan, həsirdən toxunmuş börk. 1. sovuz.
savus. sus. ( < savmaq. sovmaq).

sovusumaq

sozmaq. sovuzmaq. sozumaq. solsulamaq. solusumaq. süzə vermək. keçmiş
görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək. alızsamaq. -gündən
günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

sovuş

1. savaş. (soyuşmaq: savaşmaq) söğüş. soyuş. doğraş. oğraş. boğqa. boğra.
cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. qara. qata. qaza. qavqa.
qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal.
qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış.
daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca
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gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. söyüş. sövüş. sağuş. savuş. seviş. sevirğal.

söyürğal. ərməğan. 1. söyüş. sövüş. sağuş. savuş. seviş. muşduluğ. müjdə.
sovuşlamaq

söyüşləmək. sövüşləmək. sağuşlamaq. sevişləmək. 1. ağırlamaq. əzizləmək. 1.
soyuşlamaq. kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş davar)

kəsmək.
sovuşmaq

savışmaq. 1. savanmaq. savlanmaq. tükənmək. bitmək. 1. sunuşmaq. birbirinə

vermək.
sovut

soyut. soğut > sust. sovuğ. soyuq. soyuğ. -soyuq qılıqlı: sust rəftarlı.

sovutan

sovudan. soğudan. savudan. soyudan. soyuduc. soğuduc. savuduc. sovuduc.

savudqıc. sovudqıc. yəxcəl.
sovutqıc

sovudqıc. savudqıc. savuduc. sovuduc. soyuduc. soğuduc. soğudan. sovudan.

savudan. soyudan. yəxcəl.
sovutmaq

1. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək. çivritmək. savrıtmaq.
sovrutmaq. səyritmək. səvritmək. nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək,

yağmalamaq, çapqalamaq, çıpqalamaq. -bu işləri ilə qalan qulan sevgimi sıyrıtdı.
1. soyutmaq. soğutmaq. > soslatmaq. suslatmaq sustatmaq. 1. soyutmaq.
soğutmaq. sovatmaq. sərinlətmək.

sovutuc

sovuduc. savuduc. savudqıc. sovudqıc. soyuduc. soğuduc. soğudan. sovudan.

savudan. soyudan. yəxcəl.
sovuz

sovus. savus. sus. ( < savmaq. sovmaq).

sovuzan

-sovuzan günlər: sovzaran günlər. (sovzumaq: sovuzmaq. uzanmaq).

sovuzmaq

1. sovzumaq. uzanmaq. -sovzaran günlər: sovuzan günlər. 1. sozmaq. sozumaq.
sovusumaq. solsulamaq. solusumaq. süzə vermək. keçmiş görnüşdən,
duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək. alızsamaq. -gündən günə
sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

sovzalmaq

sovzanımaq. sovsalmaq. sovsanımaq. sozalmaq. sozanımaq. halsızlaşmaq.

kefsizləşmək. zayıflamaq. -genə niyə sovsalırsın.
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sovzalmaq. sovsalmaq. sovsanımaq. sozalmaq. sozanımaq. halsızlaşmaq.

kefsizləşmək. zayıflamaq. -genə niyə sovsalırsın.
sovzaran

-sovzaran günlər: sovuzan günlər. (sovzumaq: sovuzmaq. uzanmaq).

sovzavar

savzavar. 1. bozumtul. 1. göyümtül.

sovzumaq

1. sovuzmaq. uzanmaq. -sovzaran günlər: sovuzan günlər. 1. sovzulmaq.
uzamaq. uzanmaq.

sovzutmaq

sozdurmaq. uzatmaq.

soy

1. dal. boy. göbək. silsilə. şəcərə. 1. soğur. 1. sov. sop. suy. suv. sup. boy. əsl.
nəsl. nəsil. nəsəb. -suyu kimə çəkib görən. 1. tibir. uruq. nəjad. 1. töz. döz. tüz.
düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc.
köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. quşaq. qolan. kolan. quşam.
basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam.
cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc.
tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans. 1. sav. sov. söz. söy. 1. sin. ırq. nəjad.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-soy kök: kök kütük. çüt kütük. tük kök. him tim. dibtibir. dibtübür. dibdəmir. təkdəmir.
təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).

-soy sop: sütsümük. əsl nəjad.
-soy toy: el qəbilə. il o təbar.
soyaq

soyağ. sovağ. danertə əsən yel. sabah yeli. səba yeli.

soyat

sovat. soğat. soxat. əl ağacı. maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada

işlənən dəğənək.
soyatsız

soyatsız. nəcabətsiz . qurra. - dövülən uşaq uyatsız, övülən uşaq soyatsız.
(uyatsız: vicdansız) (soyatsız: nəcabətsiz. qurra).

soycatmaq

sırıtmaq. sırtarmaq. dışa vurmaq. görünmək. - onu ələk qəlbir eləyib için sırtardıla,
sıyrıtdılar.
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soycunmaq

soyunmaq.

soyçu

sinçi. ırqac. ırqut. nəjad pərəst.

soyçuluq

qaba başlıq. (soyçuluq: ırqçılıq. ırqıçlıq. rasism. nəjadpərəslik). (qaba başlıq: gobud
başlıq. acın başlıq. yov başlıq. dəli başlıq. yıtaclıq. qudurqanlıq. (acın: yov: vəhşi) .

soyha

kötü, işe yaramaz.

soyqa

soyğa. 1. (soyulmuş. nərsədən soyulmuş, qoparılan, bıraxılan nərsə) ölüdən arda

qalan nərsə. 1. yol çapqınından, oğurluqdan əsirdən tutulan, ələ keçən dağar
yağar (mal o mənal). 1. suyğa. söyğə. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış.
ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama.
sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış. ağırlama. ağırlayış.
ağırsayış. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz. 1. söygə. sevgə. səvgə. eşq.
sevüm. sevim. sövüm. məhəbbət. mehr.
soyqaq

soyğaq. soğraq. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. söylək. ötrək. oxraq.

əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.
soyqal

soyğal. söyürğal. sevğəl. sövgəl. söygəl. sevgəl. səvgəl. sıypa. sıyğa. yaxuluğ,

ehsan edmə.
soyqar

soyğar. sovulğar. sovlar. solvar. təmbəl. düşük.

soyqıc

soyğıc. soğqıc. susqaç. təmbəl. asta. gəvşək, yavaş, küt, sust davranan. soyqıc işçi.

soyqırım

soysilim. (silim: qırım).

soyqul

soyğul. sevgil. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. soyğun. suyğul. suyğun.

söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.
soyqulmaq

soyğulmaq. soyulmaq. qarətlənmmək. yağmalanmaq. çapılmaq.

soyqulu

soyğulu. soyulu. qarətlənmiş. yağmalanmış. çapılmış.

soyqun

soyğun. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. suyğul. suyğun.

söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.
-soyuq soyğun: soyuğ aclıq. salqın sürün.
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soyqunçuluqa -soyqunçuluğa ucraşmaq: soyuqmaq. çapılmaq. lütlənmək.
soyquntu

soyğuntu. soğquntu. salğınçı. arapozan. aranı birbirinə salan, birbirindən

soğudan, açan.
soyqurmaq

soyğurmaq. soyuğuclamaq. dalamaq. qarət edmək.

soyquş

soyğuş. soyuş. çapıl. qarət. yağma.

soylamaq

1. kökləmək. soyun, kökün işləmək. 1. savlamaq. sovlamaq. sözləmək <>
söyləmək.

soylatmaq

sovlatmaq. soğlatmaq. suslatmaq.

soylu

-soylu kişi: sayım. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi.
-soylu soyuna, dəli dölünə çəkər. (soyuna: atasına). (dölünə: anasına)
-soylu, cis, canlı at: kükürən. kükrəgən.
-ul sayıq (ulu sayqıl), soylu olan: tör döşəkli. əşraf. ağazadə. zadəgan. əyan.
aristokrat.

soyma

sarma. savma. (sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) geyim, nərsə üzərindəki

işləmə, savma, aralıqlı işləmə, bəzək. - altın sarma. - sarmalı çəgət (çərdət). orta otağ duvarları sarma boyalıydı.

soymaq

1. # yosmaq. 1 < sovmaq. iki nərsəni biribirində açmaq, ayırmaq. -dəri, qabıq
soymaq: savırmaq. ayırmaq. -paltarı soyun: savın. çıxart. at. 1. çıxarmaq. olduğu

yerdən almaq, çəkmək. istixrac edmək. 1. arçamaq. (qabığ). 1. soğurmaq. 1.
ütgətmək. ütətmək. lütləmək. 1. yalağaşdamaq. dərini fırığ çıxartmaq. 1.
soyutmaq. savırmaq. sovurmaq. çəkmək. sıyırtmaq. çıxartmaq. lütləmək. 1.
savçamaq. üzmək. - toyuğuğn dərisin savçayıb pişirdi. 1. sıyıqlamaq. çalmaq.
lütləmək. açmaq. 1. sıymaq. - çiğ yumurta sıyılmaz. - çiğ yumurtanı sıyan:
yumurtadan tük qırxan. çox köpöyoğlu. 1. salmaq. atmaq. sıyırmaq. ayırmaq. əğnivi salda dinc yat. - o moda çoxdandı salınmış. 1. saplamaq. savlamaq.
sovlamaq. qabığın almaq, çıxartmaq. 1. sırımaq. sırıvalmaq. dərisin sıyırmaq,

siyrimək, açmaq.
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sarmalamaq. savmalamaq. geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək,

bəzəmək.
soymalı

sarmalı. savmalı. işləməli. işli.

soyna

1. hamam girişi. hamamda soyunan bölüm. 1. sona. söynə. sevnə. sevgili. 1.
sona. söynə. sevnə. gözəl, görklü ördək çeşiti.

soynuq

soyunuq. 1. istiriptiz. 1. geyimi, başmağı çıxardılan yer. camedarxanə.

camexanə. 1. açığca. çalağı. yalağı. aylayın. ələni. aşgara. -sizə soynuq
söylüyürüm.

soyru

qıf, qoni biçimli. -soyru börk.

soysayış

sovsayış. soğsayış. sustayış. soğuma. (azalma. tənəzzül).

soysaytırmaq

sovsaytırmaq. soğsaytırmaq. sustaytırmaq. soğusayıtmaq. təmbəlləşdirmək.

soysilim

soyqırım. (silim: qırım).

soysür

soğsür. hər nəyi soyuğa sürən, götürən. soyuğqanlı. -soysür uşaqla oynamaq
qolay değil. -o soysürün biri, danla dinlə, qılı belə təprəşməz, heç nəyinə değil.

soysürüş

nəsəb, nəjad, şəcərə şinasi.

soytalçılamaq

savtalçılamaq. sovtalçılamaq. savılamaq. sayılamaq. saypamaq. sapyamaq.
sapmaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq.

soyu

qurbanlıq. -soyu soyulamaq: (toxu toxulamaq: qoyun qurbanlamaq).

soyuq

soyuğ. 1. soyut. soğut. sust. silik. 1. salığ. - salqın buğları salığdan buz
qaplamıdı. (salqın: salınğın. aslağ. düşük). 1. (savuq. sovuq) (suyuq). seyik. seyrək.

1. soyut. sovuğ. sovut. soğut > sust. -soyuq qılıqlı: sust rəftarlı.
-soyuğ dəğmə: uçğuq. uçuq.
-küləkli, sancan soyuq: saçağ. sazağ.

-başı soyuq: diqqətsiz.
-biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraqla, silahla yararlamaqq: soxlamaq.
-soyuğ dəğmək: soyuğ qapmaq. soğunmaq. -üstü açıq yatma soğunursun.
-soyuq yerlərə alışqanlı qartal çeşitlərindən: durumtay.
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-göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək: salat. salğat. salaş.
-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça:
güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər
- sərin, soyuğ, ağrı: sazağ. sızağ. cana süzən, işləyən nərsə.
-başısoyuq: sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. ağzına gələni danışan.
-soyuq soyğun: soyuğ aclıq. salqın sürün.
- soyuq üz: savıq salıt
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.
-biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraq, silah: sox.

soyuqa

-hər nəyi soyuğa sürən, götürən: soysür. soğsür. soyuğqanlı. -soysür uşaqla
oynamaq qolay değil. -o soysürün biri, danla dinlə, qılı belə təprəşməz, heç nəyinə
değil.
-soyuğa qarşı olan hər nə: soğuqluq. soyuqluq. (ziddi sərma).

soyuqalma

soyuğalma. soyuğlama. sovuğlama. üşümə.

soyuqazar

soyuğazar. soğazar. zatürriyə. zatiriyyə.

soyuqqana

soyuqxana. soyunağ. soğunağ. savunağ. sovunağ. sərd xana.

soyuqqanlı

soyuğqanlı. 1. dayanıqlı. durnaqlı. durnuqlı. dözümlü. 1. sərinqanlı. basnığ. 1.

silik. 1. soysür. soğsür. hər nəyi soyuğa sürən, götürən. -soysür uşaqla
oynamaq qolay değil. -o soysürün biri, danla dinlə, qılı belə təprəşməz, heç nəyinə
değil.

soyuqlama

soyuğlama. sovuğlama. soyuğalma. üşümə.

soyuqluq

soğuqluq. 1. soyuğa qarşı olan hər nə. (ziddi sərma). 1. salğıntı. salxıntı.

sərinlik. - iki istəkli arasında salğıntı salmaq. 1. soğuçuluq. sevgisizlik. küsgünlük.
- sevən ara soğuçuluq düşdü.

-başı soyuqluq: diqqətsizlik.
soyuqmaq

soyqunçuluğa ucraşmaq. çapılmaq. lütlənmək.

soyuqtəqmə

-burun suyu dayanmada axan soyuğdəğmə kəsəli: suzam. sucam. zükam.
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soyuquclamaq soyuğuclamaq. soyğurmaq. dalamaq. qarət edmək.
soyulamaq

-soyu soyulamaq: toxu toxulamaq: qoyun qurbanlamaq. (soyu. qurbanlıq).

soyulan

-qabığı qolay savılan, soyulan, ayrılan nərsə:savıl.

soyulmaq

1. soyğulmaq. qarətlənmmək. yağmalanmaq. çapılmaq. 1. soyunmaq.
savrulmaq. savrunmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. düşmək. yapraqlar töküldü. -əti tökülmək: arığlanmaq. 1. savrılmaq. sovrılmaq. çəkilmək.

sıyrılmaq. çıxarılmaq. lütlənmək.
soyulmuş

sovunğ. sovun. sonğ. çapılmış. qaret olunmuş.
-(nərsədən soyulmuş, qoparılan, bıraxılan nərsə) ölüdən arda qalan nərsə: soyqa.

soyulu

soyğulu. qarətlənmiş. yağmalanmış. çapılmış.

soyumaq

savımaq. sovumaq. bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək. zayıflamaq.

soyun

soğun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). 1.

səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1. sərin.
dingin. tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun.
asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ). 1. durğun. hərəkətsiz. 1. durğun. (mandqar).
-soyun, kökün işləmək: soylamaq. kökləmək.
soyuna

atasına. -soylu soyuna, dəli dölünə çəkər. (soyuna: atasına). (dölünə: anasına).

soyunaq

soyunağ. soğunağ. savunağ. sovunağ. 1. yunağın (hamamın) çıxış dəhlizi. 1.

dusdax. 1. soyuqxana. sərdxana.
soyunan

sağılan. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan
kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
-hamamda soyunan bölüm: soyna. hamam girişi.

soyunmaq

1. soğunmaq. nərsədən sökünmək, tökünmək. -ayağqabın geyimivi soğun dinc
al. 1. soycunmaq. 1. soyulmaq. savrulmaq. savrunmaq. tökülmək. tökünmək.

döğülmək. döğünmək. düşmək. -yapraqlar töküldü. -əti tökülmək: arığlanmaq. 1.
yalağaşdanmaq. çalağaşdanmaq. çırıl çıplaq olmaq. 1. savçamaq. çıxarmaq. başmaqların savçama. 1. sıyıqlanmaq. çalınmaq. lütlənmək.
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soynuq. 1. istiriptiz. 1. geyimi, başmağı çıxardılan yer. camedarxanə.

camexanə. 1. açığca. çalağı. yalağı. aylayın. ələni. aşgara. -sizə soynuq
söylüyürüm.

soyunur

sağılır. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim.
(sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

soyurqal

sevirqal. qoyul. sür. ərməğan. bağış. bəxşiş. verəsi. saç. saçı. ehsan. tiyül.

soyurqama

sevərgəmək. bağışlamaq. iltaf edmək.

soyurqamışı

iltifat. məhəbbət. təvəccüh. lütf.

soyurqanmaq

bağışlanmaq. maaf olmaq.

soyuş

1. bəslənmiş davar. -kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş
davar) kəsmək: soyuşlamaq. söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq.
sevişləmək. 1. soyğuş. çapıl. qarət. yağma. 1. söğüş. (soyuşmaq: savaşmaq)

sovuş. savaş. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə.
dövgə. döğüş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac.
qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca.
vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa.
hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək.
-soyuş doyuş: soyuş soruş: sardirat varidat.
soyuşlamaq

söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq. sevişləmək. kimsəni
ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş davar) kəsmək.

soyut

1. sovut. soğut > sust. sovuğ. soyuq. soyuğ. -soyuq qılıqlı: sust rəftarlı. 1. soyuq.
soyuğ. sovuğ. sovut. soğut > sust. -soyuq qılıqlı: sust rəftarlı. 1. soyuğ. soğut.

sust. silik. 1. soğut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut. {sağun. sayun. soğun. soyun. sıyın.
sığın. 1. səssiz səmirsiz. xamuş. -soğun yuxu. -soğun yaşam. -sıyın gecə. 1. sərin.
dingin. tingin. tingit. (rahat) uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun. asudə.
sakin. toxdayın. (asayişli. ). 1. durğun. hərəkətsiz. 1. durğun. (mandqar)}.

soyutan

soyudan. soğudan. sovudan. savudan. soyuduc. soğuduc. savuduc. sovuduc.

savudqıc. sovudqıc. yəxcəl.
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soyuduc. soğuduc. savuduc. sovuduc. savudqıc. sovudqıc. soğudan. sovudan.

savudan. soyudan. yəxcəl.
soyutlamaq

quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq.
saltatmaq. ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək.
sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.

soyutmaq

1. sovutmaq. soğutmaq. > soslatmaq. suslatmaq sustatmaq. 1. sovutmaq.
soğutmaq. sovatmaq. sərinlətmək. 1. soymaq. savırmaq. sovurmaq. çəkmək.

sıyırtmaq. çıxartmaq. lütləmək.
soyutuc

soyuduc. soğuduc. savuduc. sovuduc. savudqıc. sovudqıc. soğudan. sovudan.

savudan. soyudan. yəxcəl.
soyuz

toyuz. birlik. birsaplıq. ittihad. ittifaq. -yazıçılar soyuzu. -oşçilər soyuzu. -ellər
soyuzu.

soyuztaş

soyuzdaş. toyuzdaş. bir birikdən, birlikdən olan, olanlar. həmqatar.

sozalış

sozalma. sozuluş. azalma. soluğ. soluş. soluğuş. soğuş. soğuluş. - süt soluğu.
- su soluğu.

sozalma

sozuluş. sozalış. azalma. soluğ. soluş. soluğuş. soğuş. soğuluş. - süt soluğu. su soluğu.

sozalmaq

sozanımaq. sovsalmaq. sovsanımaq. sovzalmaq. sovzanımaq. halsızlaşmaq.

kefsizləşmək. zayıflamaq. -genə niyə sovsalırsın.
sozan

süzən. (> suzən (fars)}. 1. gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək)

tikməkdə işlənən uzun, incə iğnə.
sozana

sozanağ. süzənə. süzənək. 1. incə saplardan işlənmiş, baca baca olan toxuma.

sulamı. qullabduzluq. bırodri. 1. incə naxış. 1. incə naxışlı tor örtük, tutu, tutuğ,
pərdə.
sozanaq

sozanağ. sozana. süzənə. süzənək. 1. incə saplardan işlənmiş, baca baca olan

toxuma. sulamı. qullabduzluq. bırodri. 1. incə naxış. 1. incə naxışlı tor örtük,
tutu, tutuğ, pərdə.
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sozalmaq. sovsalmaq. sovsanımaq. sovzalmaq. sovzanımaq. halsızlaşmaq.

kefsizləşmək. zayıflamaq. -genə niyə sovsalırsın.
sozanquc

sozanğuc. tozanğuç. tosunğuç. buynuzçu. buynuz soxan. -tozanğuç qoç:
qoçqar.

sozqalmaq

salqınmaq. solqunmaq. sustalmaq.

sozqan

sozğan. uzanan.

sozlamaq

süzləmək. süzürmək. sezirmək. göz gəzdirmək, göz salmaq. bir qarab qoymaq.

nəzər salmaq. bərəndaz edmək. -öncə sozlayıb sonra girdi.
sozmaq

1. dartmaq. datmaq. yaymaq. uzartmaq. 1. sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq.
solsulamaq. solusumaq. süzə vermək. keçmiş görnüşdən, duruşundan
arıqsamaq, üzsümək, düşsümək. alızsamaq. -gündən günə sozumyur. keçmişə
görə çox sozumusan.

sozturmaq

sozdurmaq. sovzutmaq. uzatmaq.

sozulqan

sozulğan. süzülgən. (müzmin. sürəkli. durna. dəvamlı) uzanan. uzağ sürən,

gedən.
sozuluş

sozalma. sozalış. azalma. soluğ. soluş. soluğuş. soğuş. soğuluş. - süt soluğu. su soluğu.

sozumaq

sozmaq. sovuzmaq. sovusumaq. solsulamaq. solusumaq. süzə vermək.

keçmiş görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək. alızsamaq. gündən günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

sozutmaq

çəkib süzütmək, uzatmaq, əsnətmək, sündürmək, sürdürmək.

söbi

sobı. sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus. sopsi. məxrut.
qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə.

söçtə

söçdə. süçdə. köçdə. səcdə ( < çökmək) namazda yerə köçmə durumu.

söfürmək

ah çəkmək. iç çəkmək. için dartmaq. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq.
yazığınmaq. qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir olmaq. təəssüf edmək.
əfsus yemək. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ edmək.
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-söy söhbətləşmək: sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.
canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək.

söhrəmişi

səvrəmişi. başısoyuqluq. qısrıtlıq. qıtsırlıq. səhlənkarlıq. qısırlıq. təəllül.

söq

sök. 1. sökük. yoxsul. kasıb. yalnağ. fəqir. - sök ər: sökə yalnız: sökə yal:
arxasız, dossuz kişi. 1. sökür. soğur. yerindən çıxart, qaz.

söqçülmək

sökçülmək. kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}. sıtılmaq . sitilmək . çıtılmaq. çitilmək.

çatçılmaq. qırçılmaq. didçilmək. - gözü sitiləsi.
söqə

sökə. 1. söggə. yıxılmış, düşmüş, qırılmış nərsə. 1. söggə. yenik. sınığ. yenik.

məğlub. məfluc. yenmiş. 1. söggə. sökütüm. çalıçırpı. salısırpı. 1. söggə.
seşmə. saçma. poxpüsür. 1. söggə. sökgütüm. 1. söggə. sökgə. sill. vərəm. 1.
söykə. səki. səkə. səkgi. bənayin. (sökə, bənayin daşı) qolun (situn) daşı. 1.
şuxum. -öncə təməl, geyin duvar, öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün, sonra yuvar.
(yuvar: açıqla). 1. surax (fars) < soxaq. dəlik. yuva.
- sökə, bənayin daşı: qolun (situn) daşı. səki. səkə. səkgi. sökə. söykə. bənayin.
- sökə yalnız: sök ər. sökə yal: arxasız, dossuz kişi. (sök: sökük. yoxsul. kasıb.
yalnağ. fəqir).

söqəcən

sökəcən. 1. sukəsən. burun. gəminin künclü olan uc bölümü. 1. içgənə. işgənə.

eşgənə. nərsənin için oyma racı.
söqəh

sökəh. sökək. günün sökən, çıxan çağı. sübh. sabah.

söqəq

sökək. sökəh. günün sökən, çıxan çağı. sübh. sabah.

söqəl

sökəl. iğ. -iğ durtuğu uyuqdur: (durtuq: vəsiyyət). sökəlin vəsiyyəti məsləhətdir. sap sökəl: çox xəsdə. (sap: çox).
- sökəl iğdin savradı: xəsdə ağrın (naxoşluğun) sovdu.

söqələ

sökələ. xəsdiyə. -sökələ sovsadılarda onğulmadı: şəfa tapmadı. (sovsamaq: vird,
duva oxumaq).

söqələmə

sökələmə. sökləmə. söğləmə. söküş. saçlama. xaşlama. xaş. dəmlənmiş,

həlim, açıla pişmiş ət. yəxni.
söqələv

sökələv. kəsilmək üçün ayrılan, bəslənən davar.
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söqəlliq

sökəllik. açıllıq. acılğaq. çalığ. xəsdə. naxoş.

söqəm

- bir sökəm: bir süyəm (sıyam. siyə. sövəm) (sox: işarə). : baş barmaqla işarə
barmağı arasındaki uzunluq.

söqən

1. söğən. # öğən. 1. sökən. (sökmən. batur. qəhrəman).
-günün sökən, çıxan çağı: sökəh. sökək. sübh. sabah.

söqəntən

çıxandan. -gün sökəndən sonrakı çağ: quşluq.

söqətmək

sökətmək. söyəmək. söyətmək. kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq.

dayamaq. dayatmaq. yaslamaq. yaslatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına
dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət. - gözün sökətmək:
gözün kor etdi. gözün tökdü.

söqəv

sökəv > şikaf (fars).

söqqə

söggə. 1. sökə. yıxılmış, düşmüş, qırılmış nərsə. 1. sökə. yenik. sınığ. yenik.

məğlub. məfluc. yenmiş. 1. sökə. sökütüm. çalıçırpı. salısırpı. 1. sökə. seşmə.
saçma. poxpüsür. 1. sökə. sökgütüm. 1. sökgə. sökə. sill. vərəm.
söqqənil

sökkənil. sökmənil. sökmənilən. baturlan. qəhrəmanlan. pəhləvanlan.

söqqənilmək

sökkənilmək. sökmənilmək. sökmənlənmək. baturlanmaq. qəhrəmanlanmaq.

pəhləvanlanmaq.
söqqütüm

sökgütüm. söggə. sökə.

söqləmə

söğləmə. sökləmə. sökələmə. söküş. saçlama. xaşlama. xaş. dəmlənmiş,

həlim, açıla pişmiş ət. yəxni.
söqləmək

sökləmək. azarlamaq. sarsıtmaq. xaşlamaq.

söqlüncü

söxlüncü. soxlunc. soxluncu. kabab. -soxluncu qoğutmaq. qızartıb iyin
çıxartmaq.

söqmək

sökmək. {kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq}. 1. (# soxmaq: kimi yolla
birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq. qatmaq) 1. incələmək. 1. dəlmək. - soxulmamış
mıncıq. - sürgü (mətə) burula burula ağacı soxar. 1. xışlamaq. sürmək. - tarla
sökmək: zəmi sürmək. 1. çıxarmaq. (# soxmaq: girdirmək). 1. sökürmək.

incitmək. işkəncə, əziyyət edmək. - canın sökürüb aldı. 1. açmaq. əldən
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salmaq. - bu iş onu sökdü. 1. sikmək. - ağzın sikdiyim: ağzın sökdüyüm. - sikim
ağzıvi: söküm ağzıvi. - ağzına soxduğum: ağzını sökdüyüm. 1. salmaq. açmaq. gün saldı. - dan saldı. 1. sıtmaq . sitmək . çıtmaq. çitmək. didmək. qırmaq.

kəsmək. yencmək. 1. kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq. (# kimi yolla
birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq, qatmaq. soxmaq. suxmaq. ). 1. soğurmaq.
soğurtmaq. soğuymaq. nərsənin için boşaltmaq. 1. soğurmaq. soğurtmaq.
soğuymaq. nərsəni çəkib yerindən çıxarmaq, qoparmaq. -diş soğurmaq,
sökmək: diş çəkmək. 1. sökürmək. soğurmaq. yerindən çıxartmaq, qazmaq. -yel
ağacı kökündən soğurdu. -tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq: yerindən yox edmək, iz
bıraxmamaq. 1. soxmaq. soxamaq. soxqamaq. yencmək. çancamaq. əzmək.

döğmək. -duz soxmaq. 1. yarımaq. ağarmaq. (ifşa edmək). -dan yarıdı. -bizim
ulduz yarımadı: çıxmadı, doğmadı, ışımadı.

-deşən, sökən nəmə, söz: söğüş. doşnam (fars) < deşnam. yaman.
-birbirin sökmək, yırtmaq, piçağlamaq, güllələmək: soxruşmaq. sökrüşmək.
söqmən

sökmən. 1. (sökən) batur. qəhrəman. 1. səf qıran.

söqmənil

sökmənil. sökkənil. sökmənilən. baturlan. qəhrəmanlan. pəhləvanlan.

söqmənilən

sökmənilən. sökkənil. sökmənil. baturlan. qəhrəmanlan. pəhləvanlan.

söqmənilmək

sökmənilmək. sökkənilmək. sökmənlənmək. baturlanmaq. qəhrəmanlanmaq.

pəhləvanlanmaq.
söqmənlənmək sökmənlənmək. sökmənilmək. sökkənilmək. baturlanmaq. qəhrəmanlanmaq.
pəhləvanlanmaq.
söqmük

sökmük. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 <
sovmaq. savmaq). qaçaq yol. ana yoldan ayılan yol.

söqrülmək

söğrülmək. süğrülmək. sürülmək. malqaranın cütləşməsi.

söqrüşmək

sökrüşmək. soxruşmaq. birbirin sökmək, yırtmaq, piçağlamaq, güllələmək.

söqsi

söksi. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun. acgöz. tamahkar.
doymaz. acman. azman > azmənd. həris. təmma.
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söqsümək

söğsümək. söğüb saymaq.

söqtü

sökdü. yarıdı. -dan yarıdı

söqtüqüşmək

söktüğüşmək. söğüşmək. savaşmaq. toxuşmaq. vuruşmaq.

söqü

sökü. soxu.

söqüb

-soxub, söküb qarışdırmaq: sıncıramaq. qurtdalamaq.
-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək.
yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq).

-söğüb saymaq: söğsümək.
söqüc

söküc. yüküc. ərsin. şişi.

söqücəq

sökücək. soxucaq. kiçik ox, şiş.

söqüq

sökük. 1. sök. yoxsul. kasıb. yalnağ. fəqir. - sök ər: sökə yalnız: sökə yal:
arxasız, dossuz kişi. 1. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 <
sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). gədik. daş duvar arasından açılan yol. (surax
(fars)}.
-suyu axıb, göz oyuğu sökük, boş qalmış görməz göz: soqur < suyqur. sökür.
korqu.

söqülmək

-vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq: döğülmək. -buğda döğüldü. (# toxulmaq:
vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək. -bez toxundu).

söqültü

-tamay yarıldı, söküldü: yayılmaq. hilal olmaq.

söqülüb

-(gözünün ağı qarası sökülüb yei çuxur qalmış olan) soxur. çuxur. kor.

söqülüş

sökülüş. yıxılış. pozuluş. çökülüş. çövülüş.

söqüm

söküm. soxum. baş barmaqla sox barmağın (ikin barmağın) arasındaki aralıq.

söqün

1. söğün. maral. gözəl. (qəzal. gəvəzn). 1. sökün > sükün. ağız. lülə, şüşə kimi
nərsələrin ağzı. 1. sökün > sükün. obaşdan. obaşdan yeməyi.

söqüncülü

söğüncülü. sevişli. sevincli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüşlü.
1. eşqli. 1. neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.
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-nərsədən sökünmək, tökünmək: soğunmaq. soyunmaq. -ayağqabın geyimivi
soğun dinc al.

söqür

(sökür. söküt). 1. azığ. azaş. qəbih. şəni. 1. əxlaqsız. xuysuz. 1. məkruh. 1.
qorxu. qorxut. dehşət. vəhşət. 1. qayqı. sıxıntı. dərd. 1. ətacı. zəhləgedməli. 1.
əhanətli. tovhinli. 1. saldıran. saldırqan. yürüş. hicum. 1. risk. xətər. xovf. 1.
itici. sevimsiz. çirkin. 1. dev. həyula. 1. çotur. şeytan. kötü qoş, ruh. zalim.
qıytaq. şərur. 1. biçimsiz. 1. iğrənc. kərih. çirkin. mənfur. 1. sivrilmiş. utanmaz.
həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə. çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş,
xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə. 1. uzman. 1. sövgər. söygər.
vəsvəsəli. həvəsli. 1. soqur < suyqur. suyu axıb, göz oyuğu sökük, boş qalmış
görməz göz. korqu. 1. sök. soğur. yerindən çıxart, qaz. 1. sökür > sükür.
obaşdan. obaşdan çağı. 1. sökür > sükür. sırqıc. ısırqan. yırtıcı. azqın. azığ.
vəhşi.

söqürmək

sökürmək. 1. sökmək. incitmək. işkəncə, əziyyət edmək. - canın sökürüb aldı. 1.
sökmək. soğurmaq. yerindən çıxartmaq, qazmaq. -yel ağacı kökündən soğurdu.
-tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq: yerindən yox edmək, iz bıraxmamaq.

söqüş

söğüş. 1. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. doğraş. oğraş. boğqa.

boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. qara. qata. qaza.
qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal.
qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş.
dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. sövüş. soxuş. 1. deşən, sökən nəmə,

söz. doşnam (fars) < deşnam. yaman. 1. sökələmə. sökləmə. söğləmə.
saçlama. xaşlama. xaş. dəmlənmiş, həlim, açıla pişmiş ət. yəxni.
-seviş söğüş yasalki yox, yasadır. (yasnı: yasal).
-söğüş oğuş: çıpıt yoğuş. lə'nət rəhmət.

söqüşlü

söğüşlü. sevişli. sevincli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü.
1. eşqli. 1. neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.
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söğüşmək. 1. diləşmək. didəşmək. - gün boyu diləşirlər. 1. söktüğüşmək.

savaşmaq. toxuşmaq. vuruşmaq.
söqüt

(söküt. sökür. ). 1. azığ. azaş. qəbih. şəni. 1. əxlaqsız. xuysuz. 1. məkruh. 1.
qorxu. qorxut. dehşət. vəhşət. 1. qayqı. sıxıntı. dərd. 1. ətacı. zəhləgedməli. 1.
əhanətli. tovhinli. 1. saldıran. saldırqan. yürüş. hicum. 1. risk. xətər. xovf. 1.
itici. sevimsiz. çirkin. 1. dev. həyula. 1. çotur. şeytan. kötü qoş, ruh. zalim.
qıytaq. şərur. 1. biçimsiz. 1. iğrənc. kərih. çirkin. mənfur. 1. sivrilmiş. utanmaz.
həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə. çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş,
xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə. 1. uzman. 1. sövgər. söygər.
vəsvəsəli. həvəsli. 1. söğüt. söyüt. söyümlü. sevimli. yumşaq, gözəl qılıqlı,
çinəli, xuylu. 1. söğüt. söyüt. su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən,
əsnək, əğilgən, yumşaq dallı ağac. dal. 1. söküt. xırım xırda. 1. söğüt. suğut. (1
< su. su yanında çıxan ağac türü. (1. ? < söküt)

-söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək
(iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən
püfləmək).

{saule (fırans)}. {səvhər (ərəb)}.
- söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa: (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa,
qatığ qatıya çəkilir). 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur.
1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.
-söğüt suya, qazıq qata: 1. sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur. 1. söğüt
ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər.

söqütüm

sökütüm. söggə. sökə. çalıçırpı. salısırpı.

söqüzmək

söküzmək. söküb keçmək. - öküz kimi söküzdü.

söləmək

söyləmək.

sölənq

sölənğ. sulanğ. abi hava. abu hava.

sölənmək

solanmaq. yellənmək. - yaşamda özü özünə sölənən çoxdu.
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{‘’s’’in düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. susov. (susul. sosul) sulu. şol. yazık.
(lazık. nazik) yalaz. duru. rəqiq. sulu. sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan.

söləşi

söyləşi. diyaloq.

sölqüt

sölküt. sölkütə. solğut. solağut. salağut. sölpü. 1. sövələk. salığ sallağ. salığ

sullağ. salığ sulxaq. ( < soluq. savıq. sovuq. salıq). 1. bacarıqsız, iş yapamaz
kimsə. 1. işlərin yerində olmayıb, axsağ durum.
sölqütə

sölkütə. sölküt. solğut. solağut. salağut. sölpü. 1. sövələk. salığ sallağ. salığ

sullağ. salığ sulxaq. ( < soluq. savıq. sovuq. salıq). 1. bacarıqsız, iş yapamaz
kimsə. 1. işlərin yerində olmayıb, axsağ durum.
sölqütünmək

sölkütünmək. 1. solğalanmaq. sölpülənmək. sövələnmək. solğutunmaq.

solağunmaq. salağunmaq. sölügünmək. - söv söv (sav sov) sırıb gedən:
sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə. 1. solğutunmaq. solağunmaq.
salağunmaq. sölügünmək. sölpülənmək. sövələnmək. solğalanmaq. - söv söv
(sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

sölpə

sölpük. solpuq. solpa. salpıq. salpa. salxıq. saxmış. sallaq. dursuz. durunsuz.
durumsuz. durutsuz. gəvşək. sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl).

sölpü

solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. 1. sövələk. salığ sallağ. salığ sullağ.

salığ sulxaq. ( < soluq. savıq. sovuq. salıq). 1. bacarıqsız, iş yapamaz kimsə.
1. işlərin yerində olmayıb, axsağ durum.
sölpüq

sölpük. 1. səlpik. soluğ. (sınğın. saçın. saçğın. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş.

pərişan. julidə) . 1. salanğ. salğıq. salğaq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış). düşük.
gəvşək. 1. salaq. gəvşək. 1. savıq. savrığ. soluğ. savul. ( met > əfsordə (fars)}.
savulcuğ. solcuğ. savılqın. soluğqın. savğın. 1. sölpə. solpuq. solpa. salpıq.
salpa. salxıq. saxmış. sallaq. dursuz. durunsuz. durumsuz. durutsuz. gəvşək.
sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

sölpülənmək

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

solğutunmaq. solağunmaq. salağunmaq. sölügünmək. sölkütünmək.

sövələnmək. solğalanmaq. - söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz
gücsüz dolaşan kimsə.

söltürər

söldürər . -çağlan ürək, çox bir üzü güldürər, tutqun ürək, bənizləri söldürər.
(çağlan: şad olan).

sölüq

-soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq: soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək.
solcamaq.

sölüqünmək

sölügünmək. solğutunmaq. solağunmaq. salağunmaq. sölkütünmək.
sölpülənmək. sövələnmək. solğalanmaq. - söv söv (sav sov) sırıb gedən:
sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

sömürən

somuran. 1. əmci. əmici. sağan. 1. sortuğ. istismarçı.

sömürqə

sömürgə. somurqa. sorulan, əmilən nərsə, kimsə.

sönər

-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.
-sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.
-iti əsən tez ötər, iti yanan tez sönər.

sönqmək

sönğmək. savılmaq. batmaq. yoxumaq. engəymək. yengəymək. - keçdi günü,
savıldı günü.

sönqür

söngür > suğur. soğur. kar kor.

sönqüş

sönğüş. sönüş. sönüşlük. soluş. solğış. soluğluq. darqınlıq. (xamuşluq)

(əfsürdəgi. pəjmordəgi (fars) hüzn) .
sönləm

1. sonlam. sərəncam. 1. sönmə, durqunluq, qaranlıq, geriləmə, dönüşmə.

sönmə

-sönmə, durqunluq, qaranlıq, geriləmə, dönüşmə: sönləm.

sönmək

1. daşa dönmək. qurumaq. uçmaq. daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir
gedişin, gəlişmənin, yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması). -endisi daşqınmış:
soyu, sülaləsi qurumuş. -bəklənən yol umudlar daşqınmış. -daşıral değil: duran,
dayanan değil. 1. sovmaq. sovalmaq. keçmək. 1. uçmaq. -iti yanan, tez uçar. uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa (yaşalsa) odun, od qalmaz. -uçmuş tından
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(kəsilmiş nəfəsdən) səs çıxmaz. 1. uçuşmaq. keçmək. 1. savınmaq. 1. sınğmaq.

ölmək.
sönməz

solmaz. solsamaz. sönsəməz. həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay.
həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. cavidan.
-buruş barış sönməz döğüş içində

-sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.
sönmüş

uçmuş. çökmüş. qurumuş. bitmiş. tökünmüş. tükünmüş. tükənmiş. ötünmüş.
mədum. xərab.
-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.

sönsəməz

solmaz. solsamaz. sönməz. həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay. həmməşə
göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. cavidan.

söntü

- onun bəxt ulduzu söndü: onun qutu ötündü, uçundu.

söntürən

söndürən. 1. sovan. sovatan. keçidən. 1. uçurquş. uçurquc. toxdadan. kəsən. od uçurquc: od söndürən. -ağrı uçurquc: ağrı toxdadan. ziddi dərd. müsəggin.

-od keçirən, söndürən: od uçuran.
-od söndürən, keçirdən: yanqın uçuş.
söntürmək

söndürmək. 1. (??səvindirmək. savındırmaq) keçitmək. keçirtmək. - ışığı söndür.

1. sovlamaq. sulamaq. keçirtmək. 1. uçurmaq. keçirmək. ötürütmək.
kəmşitmək. gömşütmək. xamşutmaq. -yandı içim, yox ötürən bu odu. -öpgəni
uçuran sözlər. sindirmək. üzsütmək. odun almaq. günün almaq. islatmaq.

oturtmaq.
söntürür

-üh var yardırır odu, üh var söndürür onu. (üh: püh. püf). (ühləmək: pühləmək.
püfləmək).

sönüb

- qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə.

sönüq

sönük. 1. soluq. rəngsiz. 1. soluq. həzin. - soluğ səs. 1. soluq. zayıf. - soluğ
qarı. 1. uçuq. çökük. məxrubə. xəraba. quruq. bitik. tökük. tükük (ötük. tükənmiş)

mədum.
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-hər bir od ötünlə sönür, hər bir yara ötünlə yarur. (yarur: sağalır). (ötünlə:
zamanla).

sönüş

sönğüş. sönüşlük. soluş. solğış. soluğluq. darqınlıq. (xamuşluq) (əfsürdəgi.
pəjmordəgi (fars) hüzn) .

sönüşlüq

sönüşlük. sönüş. sönğüş. soluş. solğış. soluğluq. darqınlıq. (xamuşluq)

(əfsürdəgi. pəjmordəgi (fars) hüzn) .
sönütür

sönüdür. uçur!. çökür!. xərabla!. qurut. bitir. töküt. tüküt (ötüt. tükəndir) mədum

ed.
söpüq

söpük. süpür. sapır. silki. sürgü. sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin
(fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). saçır. saçır

soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: >
samartlamaq. sıçıb batırmaq) fəzlə.

sös

(süs. tıs. dış. tüs. tössəp. sis. his. yös. hüs. mas. pas. püs) boya. rəng. -türlü tüslü:
rəh bə rəh.

sösər

sovsar. sansar. səmur. dələ.

sösləmək

soslamaq. uzatmaq. -ayağın sösləmə.

sösülsə

qaçılsa. keşilsə. -yorqandan artıq qaçılsa ayaq, üşüyür.

sötqə

sötgə. söykə. söykət. götgə. tükgə. butqa. dayağ. daynağ. dəsdək.

sötül

soluq. buruşmuş. pörsümüş.

söv

- söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

sövcüq

sövcük. söycük. sucuğ. dadlı. suvcığ. süvcüğ. sevcik. səvcik. şirin. duzlu.

sarqan. sarqal. ləzzətli.
sövcüt

söycüt. süycüt. süycüt. sevcit. səvcit. sarqın. aşiq mə'şuq. - sarqınsı dolananlar.

sövey

suley. umsu. umus. umca. odca. əzöy. elsöy. sevimli. oğşala. ovşala. duzlu.
qırışmal. naz. şirin. -umsu cocuq özün istədər.

sövə

1. dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə. -sövəboya: tez solan boya. sövəbasma: rəngi tez uçan çap, oyma parça. -sövə yaş: keçəri yaşam. -sövə gül: iki
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günlük gül. 1. söyə. süyə. süvə. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək.

təkyələnmək.
sövəbasma

rəngi tez uçan çap, oyma parça. (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə).
-sövə yaş: keçəri yaşam.

sövəboya

tez solan boya. (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə).

sövəq

sövək. suyaq. sevinc. sulum. səfa. - xoş gəlib, sövək gətirdiz.

sövəl

söyəl. süyəl. sevrək. söyrək. sövrək. süvəl. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir.
tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif)
mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

sövələnən

söv söv (sav sov) sırıb gedən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.
- sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə: söv söv (sav sov) sırıb gedən.

sövəliq

sövəlik. süvəlik. süyəlik. söyəlik. susalığ.

sövəlmək

sövülmək. söyülmək. söğülmək. ssvilmək. istənmək.

sövəm

sıyam. siyə. {- bir sökəm: bir süyəm . (sox: işarə). : baş barmaqla işarə barmağı
arasındaki uzunluq).

sövəş

sovaş. suruş. (sirur < ) sovra > sur. sür. şənlik. şadlıq. cəşn.

sövəyin

süvəyin. süyəsin. söyəsin. susağın. 1. acgöz. tamahkar. 1. istəkli. 1. qarınpa.

qarınqulu.
söviyənmək

söyənmək. söykənmək. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək. təkyələnmək.

sövqəl

sövgəl. sevğəl. söyürğal. soyğal. söygəl. sevgəl. səvgəl. sıypa. sıyğa. yaxuluğ,

ehsan edmə.
sövqən

sövgən. sevgən. süygən. süvgən. söygən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü.

sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq.
sövqər

sövgər. söygər. sökür. söküt. vəsvəsəli. həvəsli.

sövqirə

sövğirə. sonğıra. sorğa. somra. > süngər. isfənc. su soran, çəkən nərsə.

sövqü

sövgü. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. söyünc. söyüş.
söygü. söyüt. 1. eşq. aşq. 1. sevgili. əziz. 1. zovq. zövq. zevq. 1. atığ. atış.
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coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum.
səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu.
qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat .
sövqülü

sövgülü. sevgili. söygülü. süygülü. 1. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən.

sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. mə'şuq.
tutqun. 1. dosd. yar.
sövqün

sövgün. sevgin. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. sayılan. sayılı.

saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay.
sövqünc

sövgünc. sövünc. sövüş. sövgüş. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş.
sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün.

atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq.
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
sövqüş

sövgüş. sövüş. 1. sövünc. sövgünc. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş.
sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün.

atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq.
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sevquş. sevuş. silik.
sevgi dolu. müşfiq.
sövqüştürmək sövgüşdürmək. sövüşdürmək. sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək.
söyünüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. birbirini

sevindirmək.
sövlən

soğulan. soruq. soruğ. sevəcən. gəvrək. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. lətif.

mühibb. mulayim.
sövmürmək

somurmaq. sormaq. əmmək.
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sövrək. sevrək. söyrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir.

sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ.
(lətif) mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
sövrənmək

soxranmaq. öz özünə dodağ altı deyinmək.

sövsəlmək

söysəlmək. sevsəlmək. səvsəlmək. vurulmaq. aşiq olmaq.

sövsəmək

söysəmək. suvsamaq. susamaq. sevsəmək. səvsəmək. istəmək.

sövsənmək

söysənmək. suvsanmaq. susanmaq. sevsənmək. səvsənmək. istənmək.

sövsətmək

söysətmək. suvsatmaq. susatmaq. sevsətmək. səvsətmək. istətmək.

sövsüburun

süvsuburun. sorburun. sorsuburun. 1 sivsiburun. çiviburun. uzun burun. burunu

uzun. 1. söksi. acgöz. tamahkar. doymaz. həris. təmma. acman. azman >
azmənd. 1. dargöz. pəxil. ləim.
sövsüq

süvsük. sortuğ. müfdəxor.

sövsüşmək

söylüşmək. sevsüşmək. sevlüşmək. səvsüşmək. səvlüşmək. dadlanmaq.
şirinləşmək. duzlanmaq. ləzzətlənmək.

sövü

sovu. sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovsu. sopus. sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni.
üzü, biçimi uzunsov hər nə.

sövüqlü

-sövüklü göz: sızık. zırzır. yerli yersiz ağlayan. yaşlı göz.

sövüm

sevüm. sevim. soyğa. söygə. sevgə. səvgə. eşq. məhəbbət. mehr.

sövünc

1. sövgünc. sövüş. sövgüş. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünüş.
söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub
gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış.

coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik.
sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət.
xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. eşq. aşq. 1. sevinc. seviş.
sevit. sevik. sevgi. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. sevgili.

əziz. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş.
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söygü. söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövüş.
sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət.

sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş.
ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan.
nişat 1. söyünc. sıyınc. yarınc. müjdəlik. muştuluq. bəşarət.
sövüncülü

sevişli. sevincli. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. 1. eşqli. 1.

neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.
sövünçü

söyünçü. süyünçü. sıyınçı. yarınçı. müjdəçi. muştuluqçu. bəşarətçi.

sövünüş

söyünc. söygünc. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc.
sövüş. sövgüş. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub
gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış.

coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik.
sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət.
xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
sövünüştürmək sövünüşdürmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək.
söyünüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. birbirini

sevindirmək.
sövürqəmək

sövürgəmək. söyürgəmək. səvirgəmək. sivərgəmək. ağırmışi. bağşıc, bəylik,

ağalıq, hörmət, təkrim, mərhəmət, ehsan edmək.
sövüş

1. söğüş. soxuş. 1. söyüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş. sevirğal. söyürğal.
ərməğan. 1. söyüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş. muşduluğ. müjdə. 1. sövgüş.
sövünc. sövgünc. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünüş. söyünc.
söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb,
sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu.

şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq.
behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ.
həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüt.
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sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. eşq. aşq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik.
sevgi. sövünc. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. sevgili. əziz. 1.
sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü.
söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüt.
sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür.

surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac.
inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat 1.
sövgüş. sevquş. sevuş. silik. sevgi dolu. müşfiq.
sövüşləmək

söyüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq. sevişləmək. 1. ağırlamaq. əzizləmək. 1.
soyuşlamaq. kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş davar)

kəsmək.
sövüşlü

sevişli. sevincli. sövüncülü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. 1. eşqli.

1. neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.
sövüşmək

söyüşmək. süyüşmək. sevişmək. səvişmək. sevişmək. birbirin sevmək,

istəmək. əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə
güclə, basaraq girmək, taxılmaq).

sövüştürmək

sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək.
söyünüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. birbirini

sevindirmək.
sövüt

sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövgü. söyünc. söyüş. söygü.
söyüt. 1. eşq. aşq. 1. sevgili. əziz. 1. zovq. zövq. zevq. 1. atığ. atış. coşu. şovq.

həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef.
şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ.
həyəcan. nişat .
sövüz

həvəs, əğləniş, kef əhli. savır. sovır. sapır.

söy

1. söz. sav. sov. soy. 1. söz. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa.
xəbər). kəlmə. 1. süy. səv. sev. sür. meyl. işrah.
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-söy söhbətləşmək: sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.
canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək.

söycüq

söycük. sövcük. sucuğ. dadlı. suvcığ. süvcüğ. sevcik. səvcik. şirin. duzlu.

sarqan. sarqal. ləzzətli.
söycünmək

süycünmək. sucunmaq. girnişmək. şirnişmək. -sucuğ süycünü: içgi dəlisi,
düşgünü.

söycüt

süycüt. sövcüt. süycüt. sevcit. səvcit. sarqın. aşiq mə'şuq. - sarqınsı dolananlar.

söyçi

süci. süyçi. sağır. > sağər ( < sağmaq) (dadlı, şirin olan) çaxır, boza, şərab

verən.
söyə

sövə. süyə. süvə. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək. təkyələnmək.

söyəq

söyək. 1. söykə. tapu. sənəd. mədrək. 1. söykək. söykət. söykək. söyənik.

söyənit. söykənic. sarnıc. sarınc. sarış. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq.
bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq.
yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq.
yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq.
dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc.
təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat.
arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik.
yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq.
ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1. söyük. seyik. qırılan sümüyün
qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə.
söyəqə

-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan
dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.

söyəqləmək

söyəkləmək. söyükləmək. seyikləmək.

söyəqli

söyəkli. 1. dayanıqlı. durnaqlı. durnuqlı. hamilli. 1. söykəli. dayalı. müttəki.

məsnədli. sənədli.
söyəqsiz

söyəksiz. uçuq. beybazarsız. güvənilməz. əstək. sürsat. bağdalsız. bağdasız.

etibarsız.
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1. sövəl. süyəl. süvəl. sevrək. söyrək. sövrək. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir.
tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif)
mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) . 1. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi.

söyəliq

söyəlik. süyəlik. süvəlik. sövəlik. susalığ.

söyəlqətmək

söyəlgətmək. söykənətmək. dəsdəkləmək. dayatlamaq. atağlamaq. atağamaq.

söyəmək

söyətmək. sökətmək. kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. dayamaq.

dayatmaq. yaslamaq. yaslatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına dirək
yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.

söyəniq

söyənik. söykək. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. sarnıc. sarınc.

sarış. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik.
dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik.
endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək.
könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük.
daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
söyənit

söykək. söyənik. söykənic. söykək. söyək. söykət. sarnıc. sarınc. sarış. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit.
yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq.
yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

söyənmək

söykənmək. söviyənmək. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək. təkyələnmək.
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süyəsin. süvəyin. sövəyin. susağın. 1. acgöz. tamahkar. 1. istəkli. 1. qarınpa.

qarınqulu.
söyətmək

söyəmək. sökətmək. kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. dayamaq.

dayatmaq. yaslamaq. yaslatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına dirək
yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.

söyqə

1. söykə. söykət. sötgə. götgə. tükgə. butqa. dayağ. daynağ. dəsdək. 1. söykə.
söyək. tapu. sənəd. mədrək. 1. söyğə. soyğa. suyğa. yasıma. yaslama.

yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama.
sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış. ağırlama.
ağırlayış. ağırsayış. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz. 1. söykə. söygə.
söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün
qurulan dayağ. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq. 1. söykə.
söygə. sökə. səki. səkə. səkgi. bənayin. (sökə, bənayin daşı) qolun (situn) daşı.
1. söykə. söygə. soyğa. sevgə. səvgə. eşq. sevüm. sevim. sövüm. məhəbbət.

mehr.
söyqəq

söykək. söyək. söykət. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. sarnıc. sarınc.

sarış. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik.
dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik.
endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək.
könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük.
daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
söyqəl

söygəl. sevgəl. səvgəl. söyürğal. soyğal. sevğəl. sövgəl. sıypa. sıyğa. yaxuluğ,

ehsan edmə.
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söygələmək. sıyqalamaq. sıypalamaq. sıyğamaq. sığqalamaq. sıypamaq.

söygəllik, uysallıq, yumşaqlıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq edmək.
söyqəli

söykəli. söyəkli. dayalı. müttəki. məsnədli. sənədli.

söyqəlliq

-söygəllik edmək: uysallıq, yumşaqlıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq
edmək: sıyqalamaq. sıypalamaq. sıyğamaq. sığqalamaq. sıypamaq. söygələmək.

-söygəllik gözləmək, istəmək: uysallıq gözləmək, istəmək. yumşaqlıq gözləmək,
istəmək. sınlığ gözləmək, istəmək. sıylıq gözləmək, istəmək. mulayimət, məhəbbət,
mehribanlıq gözləmək, istəmək. sığınmaq. söygənmək. süygənmək. sıyqanmaq.
sıypanmaq. sıyğanmaq. sığqanmaq. pənah gətirmək.

söyqəm

- sağ söykəm: sap söykəm: lap dayanıqlı, mökhkəm. (sap: lap) .

söyqən

söygən. süygən. süvgən. sövgən. sevgən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü.

sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq.
söyqəncəq

-yatırkən baş altına qoyulan, otururkən söykəncək kimi işlənən yastıq, mitəkgə:
yasıq. yastıq.

söyqənətmək

söykənətmək. söyəlgətmək. dəsdəkləmək. dayatlamaq. atağlamaq. atağamaq.

söyqənic

söykənic. söykək. söyənik. söyənit. söykək. söyək. söykət. sarnıc. sarınc.

sarış. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik.
dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik.
endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək.
könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük.
daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
söyqənliq

sükənlik arxayınçılıq. mütməinçilik.

söyqənmək

söygənmək. süygənmək. sıyqanmaq. sıypanmaq. sıyğanmaq. sığqanmaq.

söygəllik, uysallıq, yumşaqlıq, sınlığ, sıylıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq
gözləmək, istəmək. sığınmaq. pənah gətirmək.
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söykənmək. söyənmək. söviyənmək. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək.

təkyələnmək.
söyqər

söygər. sövgər. sökür. söküt. vəsvəsəli. həvəsli.

söyqət

söykət. 1. söykə. sötgə. götgə. tükgə. butqa. dayağ. daynağ. dəsdək. 1.

söykək. söyək. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. sarnıc. sarınc. sarış. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit.
yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq.
yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
söyqü

söygü. 1. sevgi. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım.

sevərlik. eşq. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik.
sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söyüt. 1. eşq. aşq. 1.

sevgili. əziz. 1. zovq. zövq. zevq. 1. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür.
surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac.
inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat .
söyqül

söygül. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul.

suyğun. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.
söyqüli

söygüli. sevgili. sevilməyə dəğər olan.

söyqülü

söygülü. sevgili. sövgülü. süygülü. 1. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən.

sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. mə'şuq.
tutqun. 1. dosd. yar.
söyqünc

söygünc. sövünüş. söyünc. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc.
sövgünc. sövüş. sövgüş. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (-
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oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün.

atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq.
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
söyqüş

söygüş. söyüş. söyüş. söyünüş. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş.
sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. sevələ. səvələ. (oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün.

atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq.
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
söyqüştürmək söygüşdürmək. söyüşdürmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək.
söyünüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. birbirini

sevindirmək.
söylə

atur. aytur. ötür. xahiş ed. şəfaət ed. (ötükçü: şafe).
-bilsən söylə, bilməsən dinlə.
-söyləyəndə az söylə, dinləyəndə yey dinlə. (yey: yeğ. iyi. yaxcı).

söyləq

söylək. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. ötrək. oxraq.

əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.
söyləm

1. dil tutunu. dil özgəri, özbəri, əzbəri. 1. qoylam. qoydam. anlamı bütün, tam
olan tümlə, birikmiş söz. cümlə. ibarət.

söyləmə

-sağu, sarkı, nəğmə söyləmə: sağunma. sağunuş. sağınış. yağunma. yağunuş.
yağınış. təğənni. məqamla oxuma.

söyləmək

1. söləmək. 1. demək. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq.

anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar
edmək. rapor vermək. 1. savıqlamaq. 1. gürləmək. gürlətmək. gurlamaq.
gurlatmaq. anlatmaq. oyqalatmaq. oyqatmaq. oylatmaq. (xatırlatmaq. ilham
vermək. götrütmək. körükləmək. çapdamaq. sürşütmək. təşviq edmək) açığlatmaq.
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izah edmək. iləri sürmək. 1. sağnamaq. sağarmaq. sarnamaq. 1 <> sözləmək .
savlamaq. sovlamaq. soylamaq. 1. savlamaq. danışmaq. 1. söz edmək. 1.
sürtmək. söz arası çatdırmaq. -o gün sürtdüyüm söz yadındamı.
-bilməcə bəlirtmək, söyləmək: tapzıq, tapzğu, tapızmaq. (tapızmaq: açmağa
çalışmaq).
-ağzına gələni söyləmək: sansıraşmaq. sanğıraşmaq. çançınaşmaq. çançanaşmaq.
(çənə çalmaq) həvərələmək.
- işə uydurmadan, oranlamadan, qatmadan yalnızca söyləmək: sözünü edmək.
-avaz, nəğmə söyləmək: sayramaq. sağramaq. səyrəmək. səyrəmək. ötmək.
oxumaq.
-çox şişirib, hədərə vədərə söyləmək:satılamaq. qozalamaq. (gəzaf. bihudə)
-mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək: saddamaq. sadğamaq.
sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. savramaq. sovramaq.
soxqamaq. soxdamaq. - mənə bax, sən nə sattırsın.
-ağzına gələni, iti sözlər artamaq, söyləmək: savğamaq. savramaq. (narəva. dürüşt.
zişt). - ona nə olub genə belə savrayır.
-ağıt söyləmək: sıxıtmaq. sıxlamaq.

-yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız, kinayəsiz) sərləmək, söyləmək: yastamaq.
yasıtamaq. yasılamaq. -o sözünü utanmadan üzümə yastadı.

söyləmətən

-söyləmədən kimliyimiz bəllənməz.

söyləməz

-söyləməz ön sonun oyla. (oyla: düşün).

söyləməztən

-söyləməzdən ön dibin oyla. (oyla: düşün).

söyləməztən

-söyləməzdən ön dibin oyla. (oyla: düşün).

söyləmiş

-keçən, qədimki alim böylə söyləmiş: üzəki bilgə, anca aytmış.

söylənən

-bir anlaşılmazlığı gidərmək üçün söylənən deyim, söz: sözüm sözüvə, suyum
suyuva.

söylənilmək

sözlənilmək. 1. danışılmaq. 1. dilə gəlmək.
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{ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}. -uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı
əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə.
- dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir: püf! sassıq əkən: bu nədir?.

söylənmək

-(birinə görə) süm tüm, qapalı, anlaşılmaz dildə söylənmək: sümləmək. tatlamaq.
tatlanmaq. -bilməm nə sümlənir.

söylənməmiş

deyilməmiş. anlatılmamış. göstərilməmiş.

söylənti

sav. savış. tabış. tavış < çağış. çavış. sorağ. sorğa. xəbər. -çağış çıxdı: xəbər
gəldi. -çağış yetirmək: xəbər çatdırmaq.

söyləntirtmək

söyləndirtmək. söylətmək. sarsıtmaq. dilləndirtmək. diləndirtmək. deyindirtmək.

deynitmək.
söylər

-söylər aşıq: -od olursan, samanın, gül olursan, tikənin, su olursan, çayın ollam, hər
nə desən oyun ollam.

söyləsən

-sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin bilib tükətsən, cibin pulu
tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).

söyləş

deyiş. rivayət.

söyləş

söyləv. söylük. gələş (moğol). 1. ötük. aytığ. aytlığ. aytuv. aytul. xitabə. xutbə.

nıtq. suxənranlıq. 1. movizə. moizə. 1. bəlağət. fəsahət.
söyləşi

söləşi. diyaloq.

söyləşqən

söyləşgən. sözləşgən. sırgəp. sərgəp. sığgəp. gəpləşgən. çox danışan. vərrac.

söyləşmək

1. savlaşmaq. salqılaşmaq. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək. 1.

sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. canına
yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söy söhbətləşmək. 1. sözləşmək.
yedişmək. (yed < metatez > dey) deyişmək. gedişmək. gərişmək. gerişmək.
qırvaşmaq. qırvışmaq. qırvalaşmaq. başbaşa qoymaq. mubahisə edmək.
söyləti

- söz söylədi bal qabağı: saçma sapan danışdı.

söylətiqin

-yelli ağız söylədiğin bilənməz.

söylətmək

söyləndirtmək. sarsıtmaq. dilləndirtmək. diləndirtmək. deyindirtmək.
deynitmək.
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söyləş. söylük. gələş (moğol). 1. ötük. aytığ. aytlığ. aytuv. aytul. xitabə. xutbə.

nıtq. suxənranlıq. 1. movizə. moizə. 1. bəlağət. fəsahət.
söyləyən

-çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən: saxda < çaxat. çaxtan. soxda.
-çaxda kişi, yaşdı işi.
- hər nəyə yaxışıqlı söz söyləyən: söz əbəsi. söz qurdu. söz usdası. söz maması.
-çox danışan, söyləyən: sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü.
qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş.
boşboğaz. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
-söyləyən dəlisə, eşidən başlı gərək. (başlı: uslu. ağıllı) .

-düşüncəsin çəkinmədən söyləyən: usmuş. usmanlı.
söyləyəntə

-söyləyəndə az söylə, dinləyəndə yey dinlə. (yey: yeğ. iyi. yaxcı).

söyləyib

-az söyləyib çox dinlə, az əlləyib çox işlə. (əlləmək: qurcalamaq).

söyləyiş

gələçi. gələç. söz.

söyləyiştənsə

-sevgini söyləyişdənsə, göstərişlik yeğ.

söylüq

söylük. söyləş. söyləv. gələş (moğol). 1. ötük. aytığ. aytlığ. aytuv. aytul. xitabə.

xutbə. nıtq. suxənranlıq. 1. movizə. moizə. 1. bəlağət. fəsahət.
söylüşmək

sövsüşmək. sevsüşmək. sevlüşmək. səvsüşmək. səvlüşmək. dadlanmaq.
şirinləşmək. duzlanmaq. ləzzətlənmək.

söymək

1. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq.
sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək. 1. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq.
söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək.

söyməli

sıyıl. sevil.

söynə

sona. soyna. sevnə. 1. sevgili. 1. gözəl, görklü ördək çeşiti.

söyrəq

söyrək. sevrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir.

sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ.
(lətif) mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
söysəlmək

sövsəlmək. sevsəlmək. səvsəlmək. vurulmaq. aşiq olmaq.

söysəmək

sövsəmək. suvsamaq. susamaq. sevsəmək. səvsəmək. istəmək.
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söysənmək

sövsənmək. suvsanmaq. susanmaq. sevsənmək. səvsənmək. istənmək.

söysətmək

sövsətmək. suvsatmaq. susatmaq. sevsətmək. səvsətmək. istətmək.

söyşüqlüq

söyşüklük. süyşüklük. sevşiklik. aşığlıq. aşiklik. eşqbazlığ.

söyşün

sevgin. sövgün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. sayılan. sayılı. saylı.

sayqın. yaraşqan. yaraşay.
söytürmək

söydürmək. sevdirmək. sıydırmaq. sıdırtmaq. istətmək. məhbub edmək.

söyüq

söyük. söyək. seyik. qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub

bağlanan yassı təxdə.
söyüqləmək

söyükləmək. söyəkləmək. seyikləmək.

söyülü

sıyıl. sıylı. sıyca. sıycığ. sevil. dürdənə. əziz. məhbubə. mə'şuqə. canan.

söyümək

söymək. sevmək. sevimək. sevəmək. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq.

sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək.
söyümlü

söğüt. söyüt. sevimli. yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu.

söyün

süyün. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul.
suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. sevin. mə'şuq. məhbub.

söyünc

1. sevinc. sıyınc. sıtıc. müjdə. nəvid. 1. sövünc. sıyınc. yarınc. müjdəlik.

muştuluq. bəşarət. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt.
sövgü. söyüş. söygü. söyüt. eşq. aşq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi.
sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyüş. söygü. söyüt. sevgili. əziz. 1. sevinc.
seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyüş. söygü. söyüt.

zovq. zövq. zevq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt.
sövgü. söyüş. söygü. söyüt. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur.

fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat.
sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat . 1. seviş.
süyüş. səviş. sevinc. xoşallıq. xoşhallıq. 1. seviş. süyüş. səviş. sevinc. eşq. sevişsiz üz sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq,
sallaq üzlü), qazan duzluq (həlimlik), eldə dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa.
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1. sövünüş. söygünc. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc.
sövüş. sövgüş. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub
gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış.

coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik.
sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət.
xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
söyüncəq

söyüncək. sevincək. sıyınqac. sıytınqaç.

söyüncülü

sevişli. sevincli. sövüncülü. sövüşlü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. 1. eşqli. 1.

neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.
söyünçü

sövünçü. süyünçü. sıyınçı. yarınçı. müjdəçi. muştuluqçu. bəşarətçi.

söyünən

sevingici. sıyıncı. sıytıcı.

söyünlüq

söyünlük. sevinlik. sıyılıq. sıylığ. sıyınlıq. çınlıq. şənlik. şadlığ. tərəbnaki.

söyünmək

sevinmək. sıyınmaq. sıytınmaq. şad olmaq. öğünmək. öğlənmək.

söyüntürmək

söyündürmək. sevindirmək. sıyındırmaq. sıytıtmaq. şad edmək.

söyünüş

söyüş. söyüş. söygüş. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc.
sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. sevələ. səvələ. (- oynuyub
gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış.

coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik.
sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət.
xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
söyünüşmək

söyünüşmək. süyünüşmək. sügünüşmək. süvünüşmək. sevinişmək. birbirin

sevindirmək.
söyünüştürmək söyünüşdürmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyüşdürmək.
söygüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. birbirini sevindirmək.

söyürqal

söyürğal. 1. sevirğal. söyüş. sövüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş. ərməğan.

ərməgin. 1. soyğal. sevğəl. sövgəl. söygəl. sevgəl. səvgəl. sıypa. sıyğa.
yaxuluğ, ehsan edmə.
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söyürgəmək. sövürgəmək. səvirgəmək. sivərgəmək. ağırmışi. bağşıc, bəylik,

ağalıq, hörmət, təkrim, mərhəmət, ehsan edmək.
söyürlü

sürürlü. süyürlü. sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sevirli. səvirli. sevintirərli . (şadibəxş.
ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

söyüş

1. söygüş. söyünüş. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc.
sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb,
sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu.

şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq.
behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ.
həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. sevgili.
sevilən. sevimli. sayılan. sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay. 1. sevinc.
seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söygü. söyüt.

eşq. aşq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü.
söyünc. söygü. söyüt. sevgili. əziz. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söygü. söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. sevinc. seviş.
sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söygü. söyüt. atığ.

atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma.
sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü.
qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat . 1. sövüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş.
sevirğal. söyürğal. ərməğan. 1. sövüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş. muşduluğ.
müjdə.
söyüşqən

-yetim qoduq söyüşgən, dul arvadlar deyişgən.

söyüşqəp

söyüşgəp. süyüşgəp. sügüşgəp. süvüşgəp. sevüşgəp. sevəgən. sevən. sevgili.

söyüşləmək

sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq. sevişləmək. 1. ağırlamaq. əzizləmək. 1.
soyuşlamaq. kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş davar)

kəsmək.
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sevişli. sevincli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söğüncülü. söğüşlü. 1. eşqli.

1. neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.
söyüşmək

1. sövüşmək. süyüşmək. sevişmək. səvişmək. sevişmək. birbirin sevmək,

istəmək. əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə
güclə, basaraq girmək, taxılmaq). 1. süyüşmək. sevişmək. səvişmək.

söyüştürmək

söyüşdürmək. söygüşdürmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək.
söyünüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. birbirini

sevindirmək.
söyüt

1. söğüt. söyümlü. sevimli. yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu. 1. söğüt. su
qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac. dal. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü.
söyünc. söyüş. söygü. eşq. aşq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. sevgili. əziz. 1. sevinc. seviş. sevit.
sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. zovq. zövq.

zevq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc.
söyüş. söygü. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad.

xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu.
hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat .
söz

1. gələçi. gələç. ləfz. 1. gələçi. gələç. sözləm. ibarət. 1. gələçi. gələç. qonuşma.
danışma. nıtq. 1. gələçi. gələç. dil. 1. gələçi. gələç. söyləyiş. 1. luğət. kəlmə.
hərf. vajə. 1. sav. kəlam. 1. sav. sov. soy. söy. 1. söy. savır. savrı. çavır. çavrı.
çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). kəlmə. 1. sala . - sala salmaq: söz salmaq. 1.
salıt. səlit. sorağ. sorğa. xəbər. - səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək. 1. gəp. kələçi.
-qızmar ayın istisi, ovad yerin tüstüsünə söz olmaz. (qızmar ayın: yayın). (ovad >
abad).

-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.
-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.
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-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.
-söz çıxdısa ağızdan, geri girməz bayırdan.
-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).

-sözlənəndən söz dinlə, sözləyəndə az sözlə.
-kişi gizli söz atda, sözdə gizli dil altda.

-körpü üsdə yol üsdə söz verənə inanma.
-söz, yol açar, iş açmaz. (açmaz: çözməz).
-deşən, sökən nəmə, söz: söğüş. doşnam (fars) < deşnam. yaman.
-söz dinləməmək: keçiləşmək. inadı tutmaq. girtişmək. kitrişmək.
-söz törətmə. söztörəti. sözürəti. kəlmə sazi. (törəti: sazi).
-uzağ yoldan, yaxın könüldən söz salmaq: yanıx yanıx, dərdli dərdli danışmaq.
-söz yaladan, çatdıran: yalavac. (peyamrəsan. peyğambər). -yaş küyməz, yalavac
ölməz demə: yaş yanmaz demə, elçi ölməz demə.
-təkiz söz: açıq söz. (təkiz: gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. açıq aşqar olan).

-dal söz: iti söz. (dal: lüt. boş. çıplaq).
-əğib, kifir söz: suyuğ gəp. (suyuğ: pis. pozuq. iğrən).
-suyuğ söz. (suyuğ. bayat. mübtəzəl. ).
-bəğənilməz söz: suyuğ söz: (suyuğ: boş. etgisiz. təsirsiz).

-təkiz söz: doğru, açıq söz. {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}.
-söz sav, danışıq gücü, bilşi olan: sözəvər. sözəbar. sözəbal. sözəmal. aytğan.
çeçen. (suxəndan. suxənvər).

-yer tutmaz söz: quru söz: boş söz. -dərəbəyi söz: gobud, boş, çox yüksəkdən satılan
söz.

-anlamı bütün, tam olan tümlə, birikmiş söz: söyləm. qoylam. qoydam. cümlə.
ibarət.

-söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.
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-söz demək: sözləmək. danışmaq.
-söz sav, danışıq gücü, bilşi olmaqlıq: sözəvərlik. səzəbarlıq. səzəballıq.
səzəmallıq. aytğanlıq. çeçenlik. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. ).

-bir anlaşılmazlığı gidərmək üçün söylənən deyim, söz: sözüm sözüvə, suyum
suyuva.

-söz arası çatdırmaq: sürtmək. söyləmək. -o gün sürtdüyüm söz yadındamı.
-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.
-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.
-bilirsen, bir söz de! seni örnək saysınlar, bilmeyiren sus, seni adam sansınlar.
-basma qalıb, öğrətilmiş söz: soxdurulan, uydurulan sav, söz: soxsav. (sox sav).
-aydılan söz, aydılacaq sözün qaynanası. (aydamaq: ayıtmaq: demək).
-yeni söz, xəbər: süfdə. savda. savat ( < savmaq). -savdanız nə. -çoxdandı ondan
savat ətərim yox.

-önsöz: tanışdırış. tanşıtış. tanıtım. müqəddimə. mədxəl. mətlə. dibaçə.
-uşaq sözü. 1. anlamsız, tutarsız söz. 1. oğşaq, qoğşaq söz. dediqodu.
-eşşəyi durdurma istəkdə deyilən söz: tüş tüş. tuş tuş. hoş hoş.
-tınım (nəfəsim. -dinim: səsim) daha uçuğdu, söz deməyə gücüm yox.
-söz yoruğu: söz təfsiri, təbyini.
-söz tutmayan: yuağız. ağzı yufa. ağzı açıq, yırtıq. ağzı göyçәk yüngül, yersiz
danışan.

-düzəlmə, qondarma, yonma söz: yasma söz.
-bir konuda çox danışmaq, çox söz edmək: qaqalamaq. qaqlamaq.
- aydılan söz, aydılcaq söz qaynanası. (aydılan: deyilən). (aydılcaq: deyiləcəl)
-aytsam söz olar, aytmasam dərd olar. (aytsam: desəm)

-söz var el içində, söz var ev içində.
-söz var əş içində, söz var ər içində. (əş: ərarvad)

-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
-çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə
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yaşarsan.
-kor boyadan anlamaz, anlamaza açıtma söz anlamaz. (açıtma: çalışma
açıqlamağa)
-usluya bir söz yetər, ussuza min söz itər.
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
- çonğ söz: əsil söz.
-doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə.
çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.
-iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış: saltav. salto. (xəşin)
- quru söz: boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə).
(quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).
-söz alış verişmək: (alış verişi edmək) savlaşmaq.
-söz düşüyü: sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan.
çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan,
söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
-söz edmək: savınmaq. söhbət edmək. - uyğu (iygi) savınmaq: iygüləmək.
eygiləmək. zikri xeyr edmək. sözü gedirkən birindən taba çıxmaq, difa' edmək.
-kişi başın pozanda ''söz''düzəndə söz.
-kişi görkü söz, ocaq görkü köz. (görkü: yaraşığı. gözəlliyi)
-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.
-yerdən tapsan sanab al, söz bilməsən dinməz.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
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-iti, acı, uslu söz, davranış: sivsi (> sipsi). səpsə.
-uyumsuz, əməlsiz söz:sırgəp. sərgəp. boş danışıq.
- (tapmaca). -eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz.
- söz əbəsi: söz qurdu: söz usdası: söz maması: hər nəyə yaxışıqlı söz söyləyən.
- söz konusu olmamaq: söz düşməmək
- söz aramızda: kimsə bilmədən, duymadan.
- söz atmaq: sataşmaq. sözlə sarkıtmaq, müzahimət edmək.
- söz daşımaq: söz gətirib aparmaq.
- söz edmək: söyləmək.
- söz ola bəri gələ: saçma sapan söz.
- söz salatı: gərəksiz, düzənsiz uzun qonuşma
- söz toxundurmaq, ilişdirmək: iğnəli qonuşmaq.
-söz olsun, torba dolsun: işsiz qalmayıb, gərəksiz qonuşmaq.
- söz eşitmək: çor eşitmək: paylanmaq. danlanmaq.
- söz qaçırmaq: bara qoymaq.
- söz düşməmək: söz konusu olmamaq.
- söz körüyü: 1. çox danışan kimsə. çançan. ozan. ağzan. (savt (sovt) (ərəb) : səs).
1. sözdə, dildə qalmayan. - sözlə gəmi yeriməz.
- söz söylədi bal qabağı: saçma sapan danışdı.
- ömür bitər yol bitmez, varın itər, söz itməz .
- saçma sapan söz: quşçuq.
-söz atmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq. sataşmaq.
icəşmək. incitmək. əl itişmək, ataşmaq.
-yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz: quş tuttu.
- söz salmaq: 1. sözün edmək. 1. söz atmaq. sözlə sataşmaq.
-iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz:nəğz, lətif söz. sağın. savın.
- sav söz: açığ söz. {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.
-boşuna söz carlayan, atan, dağıdan: şarlatan. carlatan.
-üz görkü göz, ər görkü söz. (görkü: gözəlligi)
-işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz: sıxqa. > sikkə. sikgə. saz.
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- o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
-dayan, dirən, döz, yaşamında olmaz söz.

sözbelə

sözülə. məsələn. -sözbelə, mən getdim nə olacaq. -sözülə ilə iş olmaz, işi

görmək gərək.
sözbəsöz

sözməsöz. kəlmə kəlmə. -sözbəsöz çevriş: təhtəlləfzi tərcümə.

sözbirliqin

-sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş: alalmış. -altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş,
altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.

sözçü

təmsilçi.

sözə

- sözə qoşulmaq: sözə qarışmaq.
- sözə tutmaq: 1. sözlə başın qatmaq, oyalamaq. 1. sözü uzaldıb işdən alıqoymaq.

-sevgi sözə sığınmaz, iş olmasa alınmaz.
-doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə.
çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.
-sözü sözə oxşamaz, ağzı sözdən boşamaz. (boşamaz: boşalmaz)
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
- sava sözə gərək değil. (sava: sova. savayı. savrı. sayrı. səyri. alahı. ayrı. başqa.
sayirə. saerə. qeyri).

-sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır: -dan. -çan. -can. -lan. -ğan. -gən.
-qın. -ban. -yağçan: yağdan: yağ qabı. -duzdan: duzçan: duz qabı.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.

-sözə bax: tap. tapın. müqəyyəd, tabe ol.
-sözə gətirtmək: sözlətmək. danışdırtmaq. -onu kimsə sözlətəməz: ondan kimsə söz
ala bilməz.

-başına artırıldığı sözə güclülük, itilik anlamı artırır: yel.
-bir tutama, sözə, qərara gələmək: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.
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duraqsamaq. -nə satılayıb durursun, sözüvü söyləi ver.

-sözə baxan: uyuş. yaxcı. üzü yola.
-sözə baxdırtmaq: tapıtmaq. tapındırtmaq. tapınıtmaq. müqəyyəd, tabe edmək.
boyun əğdirtmək.

-sözə baxmaz: yağı. tapmaz. tapınmaz. müqəyyəd, tabe olmaz. (sərkeş).
-sözə sığamaz: tanıtlanamaz. tovsif, bəyan olunamaz.
sözəbal

sözəvər. sözəbar. sözəmal. aytğan. çeçen. söz sav, danışıq gücü, bilşi olan.

(suxəndan. suxənvər).
sözəbar

sözəvər. sözəbal. sözəmal. aytğan. çeçen. söz sav, danışıq gücü, bilşi olan.

(suxəndan. suxənvər).
sözəmal

sözəvər. sözəbar. sözəbal. aytğan. çeçen. söz sav, danışıq gücü, bilşi olan.

(suxəndan. suxənvər).
sözəvər

sözəbar. sözəbal. sözəmal. aytğan. çeçen. söz sav, danışıq gücü, bilşi olan.

(suxəndan. suxənvər).
sözəvərliq

sözəvərlik. səzəbarlıq. səzəballıq. səzəmallıq. aytğanlıq. çeçenlik. söz sav,

danışıq gücü, bilşi olmaqlıq. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. ).
söziylə

-adam qaynar söziylə, qazan qaynar köziylə.

söziylə

-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə.

sözlə

- sözlə başın qatmaq, oyalamaq. sözə tutmaq.
- sözlə sarkıtmaq, müzahimət edmək: söz atmaq. sataşmaq.
-sözlə işin bir olsa, başın uca qolun zor.
-sözlə sataşmaq: söz salmaq. söz atmaq.
-bilisən sözlə, bilmisən gözlə.

-sözlənəndən söz dinlə, sözləyəndə az sözlə.
sözləm

1. gələçi. gələç. söz. ibarət. 1. sürə. tam cümlə. ibarət. 1. cümlə .
-soğrac sözləm: soru, sual cümlə.
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<> söyləmək. 1. savlamaq. sovlamaq. soylamaq. 1. söz demək. danışmaq.

-sözüvü kimsəyə sözləmə.
-süzləyib sözləmək: bir konuda incədən incəyə danışmaq.
sözlənəntən

-sözlənəndən söz dinlə, sözləyəndə az sözlə.

sözlənilmək

söylənilmək. 1. danışılmaq. 1. dilə gəlmək.

sözlər

-çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə
yaşarsan.
-ağzına gələni, iti sözlər artamaq, söyləmək: savğamaq. savramaq. (narəva. dürüşt.
zişt). - ona nə olub genə belə savrayır.
-azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq: saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq.
sasıqmaq. sarsıqmaq.
-dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq).
-üğəli sözlər: qəbahətli sözlər. qəbeh sözlər.

-oxşayıcı, yüngüllətici, təsgin verici sözlər, işlər yapmaq: yasıyat. oxşayat. təziyət.
təsliyət. toxdayat.

sözlərin

-ürək sözlərin dilə gətirmək: sağınmaq.

sözlərintən

(bəylər sözlərindən dönməzlər). -gündə yarıq yox, bəydə qayıq yox. (qayıq : dönmə).
(yarıq: yırıq. cırıq. ).

sözlərintən

-pişikin əizləmə sözlərindən: arslancıgım! qaplacigim! .

sözlərlə

-iti, acı davranış, sözlərlə azarlayan, incidən: dişləngic. ısıran. (gəzəndə).

sözlərtən

-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş
sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

sözləşqən

sözləşgən. söyləşgən. sırgəp. sərgəp. sığgəp. gəpləşgən. çox danışan. vərrac.

sözləşmə

yarıq. anlaşma. yarğaşma. yarğaş. yazış. gəlişim. düşüt. qərardad. pakt.
muqavilə. maahidə. misaq. əhd. peyman. saziş. saziş.

sözləşmək

söyləşmək. 1. yedişmək. (yed < metatez > dey) deyişmək. gedişmək. gərişmək.

gerişmək. qırvaşmaq. qırvışmaq. qırvalaşmaq. başbaşa qoymaq. mubahisə
edmək. 1. salqılaşmaq. salığlaşmaq. qərarlaşmaq .
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sözə gətirtmək. danışdırtmaq. -onu kimsə sözlətəməz: ondan kimsə söz ala
bilməz.

sözləyəntə

-sözlənəndən söz dinlə, sözləyəndə az sözlə.

sözlü

1. dilli. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. qonuşqan. çənəçi.

çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox
danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac). 1. savsaq. içili.
-gözəl, dadlı sözlü, danışan: yozan. ozan.
sözməsöz

sözbəsöz. kəlmə kəlmə. -sözbəsöz çevriş: təhtəlləfzi tərcümə.

sözsüz

1. açıqlamasız, sırışsız sürüşsüz, şərhsiz bəyansız. 1. dilsiz. səssiz. susqun.
ölüyt. büküt (müti) duraş. sakit.

söztaşlıqın

-sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş: alalmış. -altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş,
altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.

söztə

-kişi gizli söz atda, sözdə gizli dil altda.
-sözdə yalan çox olur, işdə yalan pox olur.
- bir sözdə olurkən susdurulmaq: sözü ağzına tıxmaq.
- sözdə, dildə qalmayan: söz körüyü. - sözlə gəmi yeriməz.

söztən

-sözü sözə oxşamaz, ağzı sözdən boşamaz. (boşamaz: boşalmaz)
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

söztörəti

sözürəti. kəlmə sazi. söz törətmə. (törəti: sazi).

söztü

-sevmək bəlki ola bir sözdü, sevildiyin bilənlərə çox sözdü.

sözun

- sözun bitirəməmək: sözü ağzına qalmaq
- sözün bitirməmək: sözün çeğnəmək.

sözü

değəni. demişi. demişkən. -atalar değəni. -sizin değəni. -qaynana değəni. -gəlin
değəni: qadın diliylə.

-sözü, gücü keçmək: dişi ötmək.
-bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var. (qədər : dəğiş).
-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü,
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kişi vardı özü dadlı duymayasan səsini.

-sözü uzadan: uzunçu. sorsür. sorsor. uzunquyruq.
-sözü sözə oxşamaz, ağzı sözdən boşamaz.
-sözü verib tutana, canlar yolağ qanana. (yolağ: qurban).

-atalarsözü, için sözü.
-bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var. (qədər : dəğiş).
-kişinin sözü, özlügün özü. (özlügünq şəxsiyyət).
-bir sözü sıx sıx yeniləmək: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.
savralamaq. (deyinmək. mırıldamaq). -bir sözü on kərə səğirtmə.
-sözü uzaldıb işdən alıqoymaq: sözə tutmaq.
- sözü yox: çox gözəl. yoğlaz. heç kəsirsiz. mükəmməl
-sözü ağzına qalmaq: sözun bitirəməmək.
- sözü ağzına tıxmaq: bir sözdə olurkən susdurulmaq.
- sözü çevirmək:danışıq yönün sapdırmaq, dəğişdirmək.
- sözü gəvələmək: bir sözü dönə dönə qaytarmaq.
- sözü ağzında qalmaq: deyəcək ara, yer bulmamaq.
-çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə
yaşarsan.

- sözü savla buyur. (savlamaq: məsəl çəkmək).
-doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə.
çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.
-sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma: savsata. səfsətə. çaxnaş.
doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac.
-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).
-qırx ağızlıq el pozar, ara sözü ev pozar.
-sözü sözə oxşamaz, ağzı sözdən boşamaz. (boşamaz: boşalmaz)
-yalançının sözü quyruqlu, yetim cocuq buyruqlu.
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-cadu, tilism sözü: sına. vird.
- sözü gedirkən birindən taba çıxmaq, difa' edmək. uyğu (iygi) savınmaq. zikri xeyr
edmək. (iygi: eyği. uyğu)
-doğru kişi versə sözü ötürməz, heç bir kölgə artıq boya götürməz.
-sözü ağzında qalmaq: saçımaq. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. keçəmək.
çeçəmək.
-atasözü: salanaq.

sözülə

sözbelə. məsələn. -sözbelə, mən getdim nə olacaq. -sözülə ilə iş olmaz, işi

görmək gərək.
sözüm

-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
yox.
-sözüm sözüvə, suyum suyuva: bir anlaşılmazlığı gidərmək üçün söylənən deyim,
söz.

sözün

ağzın. -çıxdığın dağın təpəsin qara, aldığın kişinin ağzını qara. (qara: yoxla). (aldığın
kişinin: evlənmədə erkək, dişi).

-aydılan söz, aydılacaq sözün qaynanası. (aydamaq: ayıtmaq: demək).
-sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin bilib tükətsən, cibin pulu
tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).

-köp sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xülasəsi).
-üzlə özün, işlə sözün bir olsun.
-sözün düzün duzlu desən, acıtmaz!.

-sözün çaşıb açıq anlatamamaq: (sözün çaşdırıb, uzaldıb, istədiyini açıq
anlatmamaq, açığ, aydın deməkdən burunmaq) sayılamaq. sayramaq. səğrəmək.
saçılamaq.

-sözün tutan: tuturuqlu. tutruqlu. xoşqovl.
-oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişdirmək: yalotunmaq. yalotlanmaq.
çaloylanmaq. quşoylanmaq.

-oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən: yalotu. çaloyu. quşoy. çalbacay. səlbə.
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-ona güvənilməz, çaloyun biridir. -çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. -bu
səlbəlik sənin başıvı çalar bir gün.
-çox sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xulasəsi)
-sözün canı işdədir.
-sözün çoxu yalansız, pulun çoxu talansız (olmaz).
-təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin : seçgin. quzidə). -(təkin kişi:
təkcə kişiki). (təkin kişi: təkcə kişiki).
-toy gəlşiğü bağşıdur, sözün düzü yaxşıdur. (gəlşiğü: yaraşığı)
-yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır: sır.
sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən
yalan.
(yamanın sözün boş ver) . -dinlə kötünü, itir özünü.
- sözün uçuğu: sözün ruhu.
-sözün, qovlun tutan: sağdıyan. sözünün əri. tuturuqlu. tutruqlu. güvənilir.
- sözün edmək. söz salmaq.
- sözün salmadan kim biləcək nə istirsin. (salmaq: mətrəh edmək).

sözünə

-kişiyə tutar sözüylə, sözünə tutar işiylə. (tutar: dəğər).

-birbirinin sözünə baxmaq: tapışmaq. birbirinə baş əğmək.
sözüntə

sözündə. dilində. -kişi gücü dilində. {kişi dediyin tuluğdur, ağzın açsan dağılır
(yıxılır)}.
-sözündə tapılmaq: sözündə durmaq.

sözüntən

- çürük ağac özündən, çürük kişi sözündən (bəlqürür)
-tutruğundan, sözündən, qovlundan qaçmaq: sapıtmaq. - sapıta sapıta günləri
savdı.
- gedər yelə çox sürməz, qarınpalar qarından, çox danışan sözündən.
-sözündən, diləyindən dönməyən: tüvək. tüpək. dövgən. dirəşgən. inadçı.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən. (töz: düz. öz.
təməl).
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- sözünü bilmək: gərəyi kimi danışmaq.
- sözünü edmək: işə uydurmadan, oranlamadan, qatmadan yalnızca söyləmək.
- dögül kişi bu: sözünü yel kimi tutan, özünü çox ucuz satan.
-sözünü duyda gəlini al, qırığın gördə daşını.
-sözünün əri: sağdıyan. tuturuqlu. tutruqlu. sözün, qovlun tutan. güvənilir.

sözürəti

sözürəti. söztörəti. kəlmə sazi. söz törətmə. (törəti: sazi).

sözütür

- mutluluğda gedən yollar mutluluğun özüdür, mutluluğa gedən yollar mutluluğun
sözüdür.

sözüvə

-sözüm sözüvə, suyum suyuva: bir anlaşılmazlığı gidərmək üçün söylənən deyim,
söz.

sözüvü

-sözüvü kimsəyə sözləmə.

sözüylə

-kişiyə tutar sözüylə, sözünə tutar işiylə. (tutar: dəğər).

sözüz

-bu dəğişdə sözüz nədir. (dəğiş. üzrə. görə).

su

1. suv. sav. çav. çağ. cah. tutu. tutuc. şan. san. çapa. saxa. bağdal. daraq.
ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət. 1. süyü. sür. qoşun. ordu. ləşgər.
artıc. arteş. 1. suv. sov. so. (su çoxluq, bolluq simgəsidir) əsgər. -bəy sov qurdu,
bükdü: əsgərin topladı. -suv axdı: 1. su töküldü. 1. qoşun ılqadı, töküldü. 1. suv. süt.

sov. sav. (> suv (fars)}. ( < savmaq). mənfəət. -bu sənə nə savı. 1. sav. daş,
qayış kimi itimə aracı. 1. duş. - su tutmaq: duş tutmaq.
- sav su: damıt, süzmə, tanğış, (təsfiyələnmiş) muqəttər su. {sav: (çav) say. sap. saf.
aya}.
-suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). güdük.
-ağızdan salınan su: salvağ. saldağ. tüpürük.
-donuğ qandan ayrılmış sarı su: sarsu (sarı su) sirom
-toprağlı, bulanıq daşqın su: sırnax. sıvax. sırvax. sel suyu.
-saman altdan su yeridən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı
işləyən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
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qaçın. - sosurun dili qarnında.
-su içmək: suvlamaq. soğlamaq.
-su saxlamaz toprağ: silgik topraq.
- sadış su. (sadış: sağdac. sağdıc. sağduş. bəsi. becəri. pərvəri) .
- su qoğan: sapasu. (sapa: sayladan. təmizləyən).
- su soluğu. (soluğ: soluş. soluğuş. soğuş. soğuluş. sozalma. sozuluş. sozalış.
azalma).
-qabarmış su axını: savul. sovul > sel.

-sarı su. {sarus. sasuq. 1. yaradan axan sarı su. 1. irin. çirk. - yarası sasuqladı}.
-sarı su: saruğ. səfra.
-sarı su: sarut. surat.
-yaradan axan sarı su: sarus. sasuq. (sarı su).
-sarı su: sümük. fırtığ. zükam. nəzlə.
-savıt su: bulaşıq su. pəs ab. pəsab.
-su ambarı: sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. sərdaba.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.
-su basqını: coşqun. sel. seyl < çal.
-su bulqunu:səmur. rasu.

-su daşı. bilöv daşı. savanğ. savan. suvan. ( < savamaq: ititmək) sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).
-ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd:
sapay. səpəy. savba. savğa.
-təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə: sapqal.
çapqal. gilgir
-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.
-suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer: savağ. sovağ.
-su axımın çevirmə üçün qoyulan, qurulan bəd, səd, nərsə: savacağ. savac.
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savağ. savağbaşı.
-eşşək ayar başım olsa (başım sağ olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər).
(yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən)
-dərin olmayan su: sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ.
sıy > sıv > sığ. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ.
-sırsu. sırsuv. sığsu. tıxsu. gur, bol sulu olan.
-su soran, çəkən nərsə: sonğıra. sorğa. sövğirə. somra. > süngər. isfənc.
- kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq:güdür açmaq.
{güdür:(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz}.
-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya.
(güv: yağış suyu yığışan çuxur)
-su tökülməz quyuya, çəkilər su quyudan.
-külək, su axımı: axıntı. kürən.
- bol bol axan su:gürdür gürdür.
-su kimi duru: saltan. sultan. arın. təmiz. sav. saf.
-su kovası, qabı: güvlək. gürüm.
-su salmaq: sağınmaq. suğunmaq. işəmək. - çox su içən uşaq yerinə sağınarmış.
- su verən. sağır. suçu. (abdar)
-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə:
sarap. sarab. sarqağuc.
-üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı: salbat. salqat.
-yel, su ilə gətirilmiş, dağılmış, salınmış, atılmış olan:salıntı (atıntı). - salıntı
küçələri qapamış.
-su kimi nərsələr gurul gurul çağlayıb, çağqayıb axması: gürləmək. gürlətmək.
gurlamaq. gurlatmaq.
-su tökülməz quyuya, çəkilər su quyudan.
-özsu: salqı. covhər. üsarə. (yemiş (meyvə) suyu)
-salma su: çəkilmiş arx.
-su qabı: sağnağ. su, suyuq qoylan qab.
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-su, suyuq qoylan qab: sağnağ. su qabı.
-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng:
sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.
- sağ su: içməli, gözəl su.
-yuğuntudan sürən, arda qalan kirli su: sarsu. sürsu. çalba. pəsab.
-su qıtlığı: sukəsik.
-su tanışlıq: suçuluq. susınaşlıq. hidroloji.
-su toplamaq: şişmək.
-su sərpilmək: suğarmaq. suvalmaq. sulanmaq. suğsarılmaq. - tarla (tarığ) suğarıldı:
əkincağ suvarıldı, sulandı.
- gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.
-su götürüş: su qabarcığı. su köpürcüyü. püsgə > fisgə.
-su içirtmək: suğartmaq.
-su qabı: suğa.
-su qoğur: su qoğuran. suğur. soğur. yoxsul. əli boş.
-su qoymaq: su qoyuv: su tökmək. su töküv. sulamaq. suvarmaq. suvarışmaq.
(abyari).

-su yosunu: suysun. yosun. xəzə. cülbək.
-su daşı: bilöv daşı. sürtək daşı. sürtmə daşı.
-su daşıyan: sulqa. suvqa.
-su quşu: soğuş. suğuş. ördək.
-su oyulmaz, buz oyular. (su yonulmaz, buz yonular). {su ilə buz bir öznədən
(maddədən yapılsada, durumuna (moqeiyyətinə) görə dəğişik olasılar (imkanlar) əldə
olunur. dəğişik biçimin, formun başqa özəllikləridə var}.

-malheyvana yem, su verilən qab: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq).
-kiçik su axıntısı: zolaq. yolaq. bulaq. kiçik arx. -axdırar gözüm yolağ: göz yaşım
bulağ tək axır.

-saman altdan su yeritmək: yer altdan yasa gedmək. (yasa: yaşan. gizli. yattıq).
-su başı: sulağ. suğal. suvat. sutav. sıvat. su götürülüb içilən yer. (abeşxor).
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-yuğunmaq üçün hamamda qurulan böyük su qabı: sulan. suvlan. suvan. hovuz.
van. vanna. banna.

-su kimi açıq tözlü, boyalı: supgi. süypgi. subəki. suvaki. -supgi al. -süypgi göy.
-su oyuntusu: supüçüyü. subiçiyi.
-su mənbəyi: suqar. suvat. sulağ.
-su töküldü: suv axdı.
-boşuna axan, gedən su, nərsə: sürtün.
-su ibiyi: süvluğ. sülük. sivlik. çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü.
-su rəngi: usut. boyasız.
-su atmaq: sütmək. süzütmək. tüpürmək. -sütti: tüpürdü.
-su içməyə, keçməyə, yuğunmağa əlverişli yer: suvat. suvla. suval.
-su salışmaq: suya düşmək. sutqarmaq. sıtqarmaq. sulaşmaq.
-su səpən, verən: suvçı. suğarıçı. suçı.
-su tökülmək: suvalmaq.
-söylər aşıq: -od olursan, samanın, gül olursan, tikənin, su olursan, çayın ollam, hər
nə desən oyun ollam.

-quş kimi uçub, su kimi axıb, gül kimi solan sevgi. (deyim).
-su ayağında atılan, su başında yığılar.
-su basırsa qarışqalar balıqlara yem olur, çəkilmişsə qarışqalar balıqları yərmiş.

-su başdan aşmasın, durum kökdən pozulmasın.
-sütdən ağız pişərsə, üfləb üfləb su içər.
-ağac dibdən su içər, kişi başdan.

-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.

-nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş su çəkdirtmək, qavamlatmaq,
xaşlatmaq, olqunlatmaq: tərlətmək. (> dəmlətmək). buğlatmaq.

-su dərgəşi. (dəğrəş: dərnək. birikiş. toplanış). -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar
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dəğrəşidir. (dəğrəş: dərnək. birikiş. toplanış).

-su altında olan, işləyən: (zir dəryayi. zir abi). suvastı. suastı. (suv + astı) suvaltı.
suvaltı. (suv + altı). -suvastı gəmi. -suvastı quram.

-su ilə yuma, yelxama: suyuş. suyuc.
-su töküşmək: sulamaq.
-su tutmaq: su tökmək.
-mütəbərrək su: adaq su. duva oxunmuş su. tapıq suyun.
suar

suvar. sovar. ( < savışmış). çağından ötə qalmış, yetişmiş. gec. -sovar yemiş
(armıd, alma, üzüm) : gec yetişən yem, yeməli, meyvə. -sovar yemiş ucuz olmaz. yatıb sovara qalma ha. -sovara qalsan arabanı qaçıracaqsın.

suastı

suvastı. (suv + astı) suvaltı. suvaltı. (suv + altı) su altında olan, işləyən. (zir
dəryayi. zir abi). -suvastı gəmi. -suvastı quram.

subalıtmaq

suğalıtmaq. suvalıtmaq. suyun aldırmaq. qurutmaq.

subarmaq

suğarmaq. suvarmaq. sirab edmək.

subaşı

1. suvsal. (suvsar). suyu salan, qoyan görəvli. 1. süybaşı. süyüçü. subəyi.
subay. qoşunçu. ordaç. ordubaşı. ləşgər, artıc, arteş başı. sipəh salar.

arteşbod.
subay

1. sallağ. evlənməmiş. mücərrəd. - sallağ gəzmək. 1. saltay. salbay. saltan.
evlənməmiş. mücərrəd. 1. subəyi. süyüçü. süybaşı. subaşı. qoşunçu. ordaç.
ordubaşı. ləşgər, artıc, arteş başı. sipəh salar. arteşbod.
-sat subay: salt suvay. salt. salta. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə.
-evlənməmiş, subay qız: yengə. yencə qız. yengə qız. yencağız. yencə qız. duşizə.

subaya

(subaya uğur dilək, alqış). -ağ gəlin payın olsun. toyunda qayıtsın.

subəqi

subəki. suvaki. supgi. süypgi. su kimi açıq tözlü, boyalı. -supgi al. -süypgi göy.

subəy

> sipah > sepah (fars). qoşun kişisi.

subəyi

subay. süyüçü. süybaşı. subaşı. qoşunçu. ordaç. ordubaşı. ləşgər, artıc, arteş

başı. sipəh salar. arteşbod.
subiçiyi

supüçüyü. su oyuntusu.
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sucam

suzam. zükam. burun suyu dayanmada axan soyuğdəğmə kəsəli.

sucuq

sucuğ. 1. soxuz. soxuc. soğru. soxru. sosis. 1. cucuğ. sücük. süycük. dadlı.

şirin. ləziz. 1. sövcük. söycük. dadlı. suvcığ. süvcüğ. sevcik. səvcik. şirin.
duzlu. sarqan. sarqal. ləzzətli. 1. süyün. sücün. (şirin. xoşməzə). səməli. sımalı.
istəməli. sevməli. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq.
sılamaq. sıylamaq. sevmək).

-sucuğ, kalbas, sosis biçimintə içinə yeməklər soxularaq yapılan yemək: soxtu.
soxma. bastıq. baslıq.

-sum sucuk: çox dadlı, ləzzətli, şirin.
-sucuğ süycünü: içgi dəlisi, düşgünü.
sucuqun

-sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam
içi qarışığı: dalğan. təlgən. dadğın.

sucunmaq

1. sucurmaq. dadlanmaq. tamlaşmaq. xoş tə'mləşmək. xoş məzələşmək. 1.
sucurmaq. dadlanmaq. şirinmək. şirinləşmək. 1. süycünmək. söycünmək.

girnişmək. şirnişmək. -sucuğ süycünü: içgi dəlisi, düşgünü.
sucur

suçur. sudur. supur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış. saçış. soçuş. tovuş.
tələlö. ışıltı. ışın. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.

sucurmaq

sucunmaq. dadlanmaq. 1. tamlaşmaq. xoş tə'mləşmək. xoş məzələşmək. 1.

şirinmək. şirinləşmək.
suç

1. sapma. saçma. 1. üğə. ürə. günah. -ürə məndə yox.
-yoxsa gücün ayaqda, başmaqda suç arama.
-doğursa nisgilim səndə, gedən sənidin , suç kesir, yoxdurur məndə.
-aşq olan yerdən suç günah qaçmış.
-aşq olan yerdən suç günah qaçmış.

suça

-suça batar: yaxılar. -tıxıta taxılmayan, yaxılar: fizulun qarşın almayan, suça batar.

suçaqu

suçağu. tələ . -siçan tələsər , suçağu qapar.

suçalıq

suyçalıq. dadılıq. dadlılıq. şirinlik. yonğatlıq. yoğatlıq. yonatlıq. məlahət.

suçı

suvçı. suğarıçı. su səpən, verən.
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saçrışmaq. səkrişmək. urküşmək. suçruşmaq. suçuşmaq. - at ilrən kimi
suruşdu.

suçlama

suvaq. sıvaq. çıpaq. ittiham. töhmət.

suçlamaq

-birbirin suçlamaq, töhmətləmək, ittihamlamaq:saçışmaq. suçuşmaq.

suçları

-bunun suçları sovşaq. (sovşaq: bağışlana bilən).

suçluq

1. şirinlik. - buda evlənməmin suçluğu. 1. çaşnı. məzəlik. 1. suçuluq. çaşnı.
məzəlik.

suçlusunmaq

1. şirinsinmək. sirinləşmək. 1. məzələnmək.

suçlut

suçlut!. şirinlət!.

suçruşmaq

suçuşmaq. 1. (nərsə olduğu yerdən oynağlamaq) suruşmaq. salcışmaq.

solcuşmaq. büdrəşmək. sırvışmaq. (ləğzidən). 1. suçqurmaq. saçrışmaq.
səkrişmək. urküşmək. - at ilrən kimi suruşdu. 1. şuluğluq edmək. (suçuş uşaq.
qırışmal) .

suçtan

-suçdan, qıtsırdan, günahdan arınmaq: sıylanmaq. saylanmaq. paklanmaq.
arınmaq.

suçu

sağır. su verən. (abdar) .

suçuluq

1. susınaşlıq. su tanışlıq. hidroloji. 1. suçluq. çaşnı. məzəlik.

suçur

sucur. sudur. supur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış. saçış. soçuş. tovuş.
tələlö. ışıltı. ışın. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.

suçuş

şuluq - suçuş uşaq: şuluq uşaq. qırışmal. (şuluğluq edmək: suçruşmaq. suçuşmaq).

suçuşmaq

1. saçışmaq. birbirin suçlamaq, töhmətləmək, ittihamlamaq. 1. suçruşmaq.

(nərsə olduğu yerdən oynağlamaq) suruşmaq. salcışmaq. solcuşmaq.
büdrəşmək. sırvışmaq. (ləğzidən). 1. suçruşmaq. suçqurmaq. saçrışmaq.
səkrişmək. urküşmək. - at ilrən kimi suruşdu. 1. suçruşmaq. şuluğluq edmək.
(suçuş uşaq. qırışmal) .

sufal

{(sufal. sufal (fars)} < sovur. sufar. sovar. sofar. saxsı qab.

sufar

sovur. sovar. sofar. 1. (> surax (fars)}. dəlik. 1. soxur. oxu atarkən, kirişə, çilliyə

dayanan, dibindəki çatığ. 1. (> sufal. sufal (fars)}. saxsı qab.
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(sufcə (fars)} < sovcara. sovca. sovac. saçpara. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq.
qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə.
kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım xırda. biçqırt. bıçqıt. kəsəs.
oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik.

sufqa

sovqa. sənğir < sınğır > səngər. qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer.

suflanmaq

sulanmaq. suvlanmaq. sovlanmaq. gərgin, iti, qəvamlı nərsənin boşalması,

gəvşənməsi.
suhan

1. soğan. sovan. soğun. qoğara. 1. suhan (fars) < sokan. soxan. suğun. ( <
soxmaq) dibək. həvəng. (soxa: qol. sap. ox. şiş. dəsdə). - soxan soxa: qol dibək
dibək dəsdə. həvəng dəsdə.

suhanlamaq

< soxanlamaq. (sürgətmək. sürtüb itimək. -buynuzların sürgətdi).

suq

1 < sağı. sox. sıx. müsibət. matəm. əza. qəm. sıxın. sınığ. ənduh. dərd. 1. sox.
suğ. soğun. soxun. sürün. buynuz. 1. suğ. suğut. suğat. suvud. suva. sud.

tükrük. tüprük. salya.
suqa

1. qoşuna. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ
suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı
(şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq.
tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək
(göstərmək)}. 1. suğa. suva. sova. soğa. uzun. -soğabaş: uzun baş. 1. suğa. su

qabı.
suqab

suğab > sirab. suğar. suğarma.

suqabaq

suqabağ. suqavağ. qabığı qalın, dayamlı qabağ çeşiti. bu qabağdan yasanmış

qab.
suqac

suğac. suğrıc. gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı

süzgəçli qab. abpaş. abbaş.
suqal

1. suğal. suval. saxsı. > sofal < saval. soval. suyu, suyuğu özündən
sızdırmayan. (kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit. 1. sulağ. suvat. sutav. sıvat. su
başı. su götürülüb içilən yer. (abeşxor).
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suqalıtmaq

suğalıtmaq. suvalıtmaq. subalıtmaq. suyun aldırmaq. qurutmaq.

suqar

1. suğar. suğab > sirab. suğarma. 1. suvat. sulağ. su mənbəyi.

suqarıçı

suğarıçı. suvçı. suçı. su səpən, verən.

suqarış

suğarış. suyarış. abyari.

suqarma

suğarma. suvarma. suğab > sirab. suğar.

suqarmaq

suğarmaq. 1. sirab edmək. 1. suya daldırmaq. 1. suvalmaq. sulanmaq.

suğsarılmaq. su sərpilmək. - tarla (tarığ) suğarıldı: əkincağ suvarıldı, sulandı. 1.
suvarmaq. subarmaq. sirab edmək.

suqartmaq

suğartmaq. su içirtmək.

suqat

suğat. suğut. suğ. suvud. suva. sud. tükrük. tüprük. salya.

suqatmaq

suğatmaq. 1. suğutmaq. suğmaq. suvudmaq. suvatmaq. sudmaq. tükürmək.

tüpürmək. 1. suya doyurmaq. (sirab) .
suqavaq

suqavağ. suqabağ. qabığı qalın, dayamlı qabağ çeşiti. bu qabağdan yasanmış

qab.
suqayramaq

suqaytamaq. suyun qaytamaq. suyun almaq. qurutmaq.

suqayrı

suqaytamaq. suyun qaytamaq. suyun almaq. qurutmaq.

suqaytamaq

suqayramaq. suyun qaytamaq. suyun almaq. qurutmaq.

suqəsən

sukəsən. sökəcən. burun. gəminin künclü olan uc bölümü.

suqəsiq

sukəsik. su qıtlığı.

suqımaq

sukımaq . qıdıklamaq. qurdalamaq. sokmaq < sok.

suqmaq

1. suxmaq. soxmaq. (kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq. qatmaq) (#
sökmək: kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq). 1. suxmaq. soxmaq. girdirmək. onu evə soxma. 1. ilişdirmək. sırımaq. -bu kişini kim sənə soxmuş. 1. suxmaq.
soxmaq. bastırmaq. quylamaq. -toprağa soxdular. 1. suxmaq. soxmaq.

(artıraraq) ağırlatmaq. qatılaşdırmaq. yoğunlatmaq. -bu torba çox soxmağa
dözməz. 1. suxmaq. soxmaq. döğmək. dövmək. vurmaq. -sox sox!: vur vur. 1.
suxmaq. soxmaq. (güclüyü çoxaltmaq) basmaq. sıxmaq. əzmək. -onu dərslərində,
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işlərində çox soxma. 1. suxmaq. soxmaq. sikmək. -ağzıva soxum. 1. suxmaq.
soxmaq. yükləmək. təpmək. dövətmək. döğətmək. məcbur edmək. -səni kim bu
suça soxdu. 1. suğmaq. suğutmaq. suğatmaq. suvudmaq. suvatmaq. sudmaq.

tükürmək. tüpürmək. 1. suxmaq. soxmaq.
suqrıc

suğrıc. suğac. gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı

süzgəçli qab. abpaş. abbaş.
suqsarılmaq

suğsarılmaq. suğarmaq. suvalmaq. sulanmaq. su sərpilmək. - tarla (tarığ)
suğarıldı: əkincağ suvarıldı, sulandı.

suqtar

suqdar. suqvar. soxlu. sıxlı. sağılı. sıxnıq. sınğıq. dərdli.

suqu

1. suğu. sağur. ağız suyu. - sağur yarın yuxarı, topla onu üzündə. 1. suxu. soxu.
sox. vuruş. təpiş. salıt. zərbə.

suquq

suğuq. suvuq. qanıq. qanmış. suya doyqun. sirab.

suqul

suğul. suvul. soğul. sovul. borcıq. borqıc. şıratan. novdan.

suqun

1. suğun. ( < soxmaq) sokan. soxan > suhan (fars). dibək. həvəng. (soxa: qol.
sap. ox. şiş. dəsdə). - soxan soxa: qol dibək dibək dəsdə. həvəng dəsdə. 1. suğun.

saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun.
söygül. sevgin. səvgil. sığın. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub. 1. suxun.
soxun. ox.

suqunquş

suğunquş. sunquş. suyunquş. yunquş. (suy: gözəl) tovuz. tavus.

suqunmaq

suğunmaq. sağınmaq. işəmək. su salmaq. - çox su içən uşaq yerinə sağınarmış.

suqur

< suğur < söngür. 1. soğur. kar kor. 1. soğur. su qoğur. su qoğuran. yoxsul. əli
boş. 1. soğur. suyu qurumuş. arıq. cılız. soluq. 1. soğur. {suquy. suğuy: suquraq.
sudan quru. (kor. kar)}. yanğır. yanğur. qıt. çoraq.

suquraq

suquy. suğuy. sudan quru. (kor. kar).

suqurmaq

suğurmaq. sağurmaq. ağız suyun atmaq. tüpürmək.

suquş

su quş. ördək.

suquş

suğuş. soğuş. 1. su quşu. ördək. 1. sevgili.
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suquşmaq

suğuşmaq. suyuşmaq. suvuşmaq. sululmaq. (sulanmaq) boşalmaq.

suqut

suğut. 1. söğüt. (1 < su. su yanında çıxan ağac türü. (1. ? < söküt) . 1. suğat. suğ.
suvud. suva. sud. tükrük. tüprük. salya.

{saule (fırans)}. {səvhər (ərəb)}.
suqutmaq

suğutmaq. suğatmaq. suğmaq. suvudmaq. suvatmaq. sudmaq. tükürmək.

tüpürmək.
suquy

suğuy. suquraq. sudan quru. (kor. kar).

suqül

sugül. sügül. gülab. sağmagül.

suqvar

suqdar. soxlu. sıxlı. sağılı. sıxnıq. sınğıq. dərdli.

suqvarlıq

soxluq. sıxlıq. sağılıq. sıxınlıq. sınığlıq.

sulaq

sulağ. 1. suğal. suvat. sutav. sıvat. su başı. su götürülüb içilən yer. (abeşxor).

1. suvat. suqar. su mənbəyi. 1. novdan.
-sulağ salan: sumağbalan.
- sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin.
çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.
-sulaq yer: kürsək. gursaq. gürsək. sulu yer.
-sulaq yerdə çıxıb, yeyilir göbələk çeşiti: quzugöbəyi.
-gur, sıxı çalılı, sulaq yer: gürləvi. gürləği. gurlavı. gurlağı.

sulaqan

sulağan. sırlağan. sulu. sırğov. süröv. soğul. susov. (susul. sosul) sölər. {‘’s’’in
düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. sulu. şol. yazık. (lazık. nazik) yalaz. duru. rəqiq.

sulaqlıq

sulağlıq. sulalıq. gözəllik. saybırlıq. saybirlik. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq.

savağlıq. yupağlıq. məlahət. səbahət.
sulalıq

sulağlıq. gözəllik. saybırlıq. saybirlik. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq.

yupağlıq. məlahət. səbahət.
sulama

-bir başdan savma sulama: savdırma. (çavdırma).
-savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı: savand. savdan. savda. savat.
suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. bilöv.
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1 < savlamaq. ititmək. 1. suvarmaq. suvarışmaq. su qoymaq su qoyuv. su

tökmək. su töküv. (abyari) 1. savamaq. ititmək. 1. sovlamaq. sürtmək.
(sayıtlamaq > sayidən (fars)}. 1. sovlamaq. söndürmək. keçirtmək. 1. sovlamaq.
soğutmaq. təskin, təsəlli, aramiş vermək. 1. süləmək. sürləmək. qoşun
çəkmək. -yağ axdı sürləyu. 1. suyutmaq. 1. suyutmaq. 1. su töküşmək.
-gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab:
suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.

sulamı

süzənə. süzənək. sozana. sozanağ. incə saplardan işlənmiş, baca baca olan
toxuma. qullabduzluq. bırodri.

sulan

suvlan. suvan. hovuz. van. vanna. banna. yuğunmaq üçün hamamda qurulan

böyük su qabı.
sulanq

sulanğ. sölənğ. abi hava. abu hava.

sulanmaq

1. (cıvımaq) suvunmaq. sıvımaq. sıvınmaq. 1. suğarmaq. suvalmaq.

suğsarılmaq. su sərpilmək. - tarla (tarığ) suğarıldı: əkincağ suvarıldı, sulandı. 1.
(sululmaq. suyuşmaq. suğuşmaq. suvuşmaq. boşalmaq). 1. suvlanmaq. suflanmaq.
sovlanmaq. gərgin, iti, qəvamlı nərsənin boşalması, gəvşənməsi. 1. sürə

düşmək. suya düşmək. 1. yaşıqmaq. yaşanğırmaq. suya düşmək. şehəlmək. göz düşdü günə yaşığdı, (yaşanğırdı. -yaşıq göz: ağlar göz.

-ağzı sulanmaq: suyu sızmaq. suyu süzmək. (# susamaq. susazmaq).
sulanmış

-sulanmış qabar: sulğuq. toval.

sulantırmaq

sulandırmaq. 1. durultmaq (safaltmaq. ışıqıtmaq) rəqiqlətmək. 1. xamsıtmaq.

yumuşatmaq. ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək. 1. suvutmaq. suya salmaq.
sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək. süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq.
sızıtmaq. sızdırmaq.
sulaşmaq

sutqarmaq. sıtqarmaq. suya düşmək. su salışmaq.

sulat

suqat. 1. gölət. gölcük. istəxr. 1. dəryaçə. 1. sulaq. sulu. -suqat yer. -suqat ölkə.

1. suluh. eski evlerde yıkanılan yer.
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suladan. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq.

xoşalladan. şadladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.
sulbaqa

sulbağa. sarq bağa. sarqabağ. sulqabağ. > cülbək. yozun. qarayosun. mamır.

xəzə.
sulbanmaq

cimcilağlaşmaq. sırılsıxlam olmaq.

suley

sövey. umsu. umus. umca. odca. əzöy. elsöy. sevimli. oğşala. ovşala. duzlu.
qırışmal. naz. şirin. -umsu cocuq özün istədər.

sulqa

suvqa. su daşıyan.

sulqabaq

sulqabağ. sarq bağa. sarqabağ. sulbağa. > cülbək. yozun. qarayosun. mamır.

xəzə.
sulqaq

-salığ sulxaq: salığ sallağ. salığ sullağ. sövələk. ( < soluq. savıq. sovuq. salıq).
solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü.

sulquq

sulğuq. toval. sulanmış qabar.

sullaq

-salığ sullağ: salığ sallağ. salığ sulxaq. sövələk. ( < soluq. savıq. sovuq. salıq).
solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü.

sulluq

sulumluq. bolluq. sağamanlıq. sağasanlıq. bərəkət.

sultan

saltan. 1. (su kimi) duru. arın. təmiz. sav. saf. 1. başdağ. padşah. el içində

seçgin, güclü, bilgin kişi.
sultar

- saltar sultar: yırtığ pırtığ. cırım cırıq. parıç puruç.

sultur

- saldır suldur: sallana sallana.

sulu

1. silik. sıvık. ağkönül. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. nazik. yalxı. yalxoy. lətif. kibar.

mehriban. məhəbbətli. nərm. mulayim. 1. sıvıq. cıvıq. zıvıq. suvuq. suyuq. 1.
sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan. susov. (susul. sosul) sölər. {‘’s’’in
düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. sulu. şol. yazık. (lazık. nazik) yalaz. duru. rəqiq.

1. suyşuq. sun. sum. ( < savın). yaxşıqay. uysal. yıpaş. ipəş. xoşəxlaq. (#
kötüqay: girtüc. bədəxlaq) xuylu. -yıpaş balam. 1. yaş. (yuş). yeni. taza.

-sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə çörək doğranan suyuq bölümü:
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şorba < sorba. sorab. suyuq yemək.
-gur, bol sulu olan: tıxsu. sırsu. sırsuv. sığsu.
-söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: (söğüt sulunğa, qatınğ
qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).
-sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac.
qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva.
çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı.
qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl
çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
-sulu, irinli qabar, cuş: sızlağıc.
-sulu yara: saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq.
-sulu yer: kürsək. gursaq. gürsək. sulaq yer.

-sulu qabar: sudur.
suluca

-suluca, sütlü qaymaq: süt qoyusu.

suluh

sulat. eski evlerde yıkanılan yer.

suluq

suvluq. 1. ərəqçin. 1. soruq. zəli. 1. nərsənin suyun dərməyə, qurutmağa yarar

yaraq, vəsilə. 1. hovlu. toxul. öpcün. öpcin. sürgü (üzbək) silgi. dəsmal. 1.
təpəlik. ərəqçin. 1. suluğ. hovlə. hopla. 1. sarma. səldə. səlbə. sarba. çəldə.
çalba. əmmamə. (dəstar).
suluqa

-söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir: (söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt
sulunğa, qazanğ qatınğa) 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə
uyğundur. 1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

sululmaq

(sulanmaq) suyuşmaq. suğuşmaq. suvuşmaq. boşalmaq.

sulum

1. xoşa gəlim. xoşa ayənd. 1. yarıq. yaraşqan. yaraşay. yarşaq. mətbu.
məqbul. munasib. 1. sevinc. suyaq. sövək. səfa. - xoş gəlib, sövək gətirdiz. 1.
döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq.
xoşlanma. sovu. hovu. tova. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan.
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həzz. ləzzət. fərəh. nişat 1. saya. sayağı. sığıl. sığın. sıyıl. sıyın. gözəl.
qəşəng. yaxcı. - çox sığıl uşaq. 1. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. sevinc. seviş.
səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. yumşaq. məlih. - üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum,
məlih, cəzzab: ısı sıt. sırtı ısıq. sırtası ısıq.
-sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici: sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan.
yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. əğləndirici.

sulumlu

bolarğan. bol bol. sıx sıx. bərəkətli. tovarğan. toğarğan. doğarğan. saysız
(sınırlı. qısıtlı). {# kovarğan (moğol) seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan.
kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. azaraq.
araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir halda.
nadirən. ziyq}.

sulumluq

sulluq. bolluq. sağamanlıq. sağasanlıq. bərəkət.

sulumuqla

sığayla. sevinərək. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.

sulunqa

- söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa: (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa,
qatığ qatıya çəkilir). 1. söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur.
1. söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi.

sulur

surur. suruş. sucur. suçur. sudur. supur. suvur. sıyış. saçış. soçuş. tovuş.
tələlö. ışıltı. ışın. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.

suluşmaq

suya düşmək, gəlmək. (# soluşmaq: suyu çəkilmək).

sum

1. sun. ( < savın). yaxşıqay. uysal. yıpaş. ipəş. suyşuq. sulu. xoşəxlaq. (#
kötüqay: girtüc. bədəxlaq) xuylu. -yıpaş balam. 1. sun. ( < savın). arın. təmiz.

xalis. 1. tum. səm. təm. tim. qapalı. susqun. səssiz. - tim ol: sus. qapan. - tim ed:
susdur.

-sum sucuk: çox dadlı, ləzzətli, şirin.
-sum tum edmək: sümləmək. sumlamaq. vırravırlamaq. dırradırlamaq. danışdığı
anlaşılmamaq.

sumaqbalan

sıvağalan. sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). süzgəç.

sumaqbalan

sumağbalan. sulağ salan.
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sumarıq

yaşlı göz. suyu axan göz.

sumba

sumka. tumqa. tumaq ( < tum. yum). 1. sak. topra. torba. kif. 1. sayılı nərsənin

çoxluğun göstərir. -bir sumba: bir aləm. -bu arabaya bir tumqa para vermiş.
sumqa

sumka. sumğa. sumba. tumqa. tumaq ( < tum. yum). 1. sak. topra. torba. kif. 1.

sayılı nərsənin çoxluğun göstərir. -bir sumba: bir aləm. -bu arabaya bir tumqa
para vermiş.

sumlamaq

sümləmək. sum tum edmək. vırravırlamaq. dırradırlamaq. danışdığı

anlaşılmamaq.
sumlum

sümlüm. dil qanmaz. -sümlüm tat.

summaq

cummaq. tummaq. dadanmaq.

sumutqan

somutqan. tomutqan. büzütgən. küsəgən. üzgöz sallayan.

sumutmaq

somutmaq. tomutmaq. büzütmək. küsgünmək. üzgöz sallamaq.

sun

1. sum. ( < savın). yaxşıqay. uysal. yıpaş. ipəş. suyşuq. sulu. xoşəxlaq. (#
kötüqay: girtüc. bədəxlaq) xuylu. -yıpaş balam. 1. sum. ( < savın). arın. təmiz.

xalis. 1. suna. sunu. sunğ. qoşdıq. qoşlıq. önərgə. önəri. sanı. sandırış. dəğiş.
təkiş. təklif. taarüf.
- sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin.
çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.

suna

sunu. sunğ. sun. qoşdıq. qoşlıq. önərgə. önəri. sanı. sandırış. dəğiş. təkiş.

təklif. taarüf.
sunanmaq

savanmaq. uzanmaq.

sunq

sunğ. 1. bir kimin oğul oğladı, tör törəsi, tör tökü, tör törüş, öğ öğüş. dəvam.

tətümmə. asar. (pey ayənd. dünbalə). 1. suna. sunu. sun. qoşdıq. qoşlıq.
önərgə. önəri. sanı. sandırış. dəğiş. təkiş. təklif. taarüf.
sunqur

sunğur. süyüngür. şunqar < sivingir quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi.

sunquş

suyunquş. suğunquş. yunquş. (suy: gözəl) tovuz. tavus.
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1. savnamaq. uzatmaq. tutuzmaq. 1. səritmək. sarıtmaq. qurmaq. salığlamaq.

hazırlamaq. iləri sürmək. tutuzmaq. 1. savunmaq. sovunmaq. tutuzmaq.
tutuzlamaq. təqdim edmək. 1. uğurmaq. önütmək. tutuzmaq. tutuzlamaq.
sayarlamaq. bağışlamaq. sovramaq. sovğamaq. savramaq. təqdim edmək. 1.
sərgiləmək. sərgəmək. göstərmək. tutuzmaq. ortalatmaq. təşhir edmək.
göstəriş yapmaq. numayişə, səhnəyə qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq.
tutuzlamaq. düşrütmək. təqdim edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək.
çıxartmaq.
-dəğişsiz (əvəzsiz) sunmaq: uğurlamaq. bağışlamaq. -o ölmədən hər nəyini arvadına
uğurlamış. -birindən oğurlayır, birinə uğurlar.

sunturma

sundurma. sündürmə < {sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. sürtürüt. sürdürük. 1.
çox uzun olan. 1. ev önündəki səggi. 1. dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü. 1. sırdrıc.
sırcıq. qıyıq. ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit. 1. atqı. çatı əninə boyuna
sürülən, atılan dirək. bir yandan bir yana uzadılan sırıq}.

sunu

suna. sunğ. sun. qoşdıq. qoşlıq. önərgə. önəri. sanı. sandırış. dəğiş. təkiş.

təklif. taarüf.
sunub

-əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq: sıypalamaq. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.

sunuq

-sınığ sunuğ: sınığ çırtıq. sınığ pərtik. sınığ bərtik. - sınığ çırtıq idişlər . : qablar.

sunulan

-tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) : sınğıt. sınğut. sığnıt.

sunulmaq

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. verilmək. -qonağlıqda nə qədər aş
töküdü.

sunusmaq

tutmaq. kimsənin könlü qalmamaqsın davranmaq. dəğişmək. təkişmək. taaruf
edmək. -qonağlara çay tut.

sunuş

tapıq. pişkeş. qurban. təklif. bağış. ehda. adaq. qurban. nərsə üçün toplanan
para. xeyrat. ehsan. nəzr. inayət. (tapıq taxıl). -tapuq barutmaq: sunuş qılmaq.
-tapıq suyun: mütəbərrək su. adaq su. duva oxunmuş su.
-sunuş sünüş: qonuş gönüş. ərzə təqaza.
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1. usnuşmaq. uznuşmaq. uzatmaq. 1. usnuşmaq. uznuşmaq. dəğişmək.
təkişmək. tutuşmaq. tutmaq. tuşutmaq. taaruf edmək. -sən haçan tuşutdun mən
almadım. -könlün olsa tut, könül yoxsa, unut. 1. savışmaq. sovuşmaq. birbirinə

vermək.
sup

suy. suv. boy. soy. sov. sop. əsl. nəsl. nəsil. nəsəb. -suyu kimə çəkib görən.

supap

sovap. savap. soğaq. sındırqaç. qaçaq yol.

supqi

supgi. süypgi. subəki. suvaki. su kimi açıq tözlü, boyalı. -supgi al. -süypgi göy.

supur

sucur. suçur. sudur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış. saçış. soçuş. tovuş.
tələlö. ışıltı. ışın. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.

supüçüyü

subiçiyi. su oyuntusu.

supürqə

-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

sur

sür < sovra > (> sirur) suruş. sovaş. sövəş. şənlik. şadlıq. cəşn.

sura

tör. törə. dur. sədr. bir yerdə yuxarı baş. (yör: yörə: sürə. bir yerdə aşağı baş. yörə əğləşməyin, buyurun törəyə) (bur: bir yerin ortancı bölümü).

suraq

1. surax (fars) < soxaq. sökə. dəlik. yuva. 1. {(surax (fars)} < sökük. sokak.
soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq).
gədik. daş duvar arasından açılan yol. 1. {> surax (fars)} > soxur. ( <
soxurmaq). 1. {(surax (fars)} < sökük. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). gədik. daş duvar arasından açılan

yol. 1. surax < savağ. qaçağ. qaçağ yolu.
surat

sarut. sarı su.

surc

surca. yürcə. yürc. sürcə. sürc. sorca. sorc. 1. boylam. uzunluq. 1. sürgün. 1.

səğə. öcük. ösük. budağ.
surca

surc. yürcə. yürc. sürcə. sürc. sorca. sorc. 1. boylam. uzunluq. 1. sürgün. 1.

səğə. öcük. ösük. budağ.
surcanmaq

sürcənmək. sorcanmaq. yürcənmək.
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{(sırxab (fars) surxab (fars)} < sırnax. sıvax. sırvax ənlik. qadınlar yanağlarına
sürtən ət rəngində (ət toprağısı) özlü toz, pudr.

surquramaq

surlamaq. ışıldamaq.

surlamaq

surquramaq. ışıldamaq.

sursal

susən, zəmbəq gülü.

suruq

suruğ. sürük. 1. (hərəkətli) axışqan. dəğişgən. səyyal. mobil. 1. suyuğ. axışqan.

səlis. rəvan. 1. dəli. dəlisi. devingən. rəvani. 1. tökümlü. dalqalı. movclu.
məvvac. -suruğ boya. -suruğ çəki: dalqalı nəqqaşlıq. 1. qadınların aybaşı kəsəli.
1. yuçut. sərbəst. azad. 1. sürəklic iti qımıldayan, hərəkət edən.
surur

1. suruş. sulur. sucur. suçur. sudur. supur. suvur. sıyış. saçış. soçuş. tovuş.
tələlö. ışıltı. ışın. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş. 1. sürür. atığ. atış. coşu.
şovq. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum.
kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc.
söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat .

suruş

1. (sirur < ) sovra > sur. sür. sovaş. sövəş. şənlik. şadlıq. cəşn. 1. surur. sulur.
sucur. suçur. sudur. supur. suvur. sıyış. saçış. soçuş. tovuş. tələlö. ışıltı. ışın.
savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.

suruşmaq

suçruşmaq. suçuşmaq. (nərsə olduğu yerdən oynağlamaq). salcışmaq.
solcuşmaq. büdrəşmək. sırvışmaq. (ləğzidən).

sus

1. sovus. sovuz. savus. ( < savmaq. sovmaq). 1. dinmə!: din!. 1. uss!. usut.
sakit. 1. qapan tim ol.
-bilirsen, bir söz de! seni örnək saysınlar, bilmeyiren sus, seni adam sansınlar.
-kitab kimi sus, qanmaza qılıc vermə. (qanmaza: cahilə).

susaç

sasaç. püsgüc. səpgüc. (abpaş) duş. əfşan.

susaq

- suvsaq: susaq: susuz. təşnə. -susıraq: susağ: su istmə. susama. { sağ. sıyağ.
sıraq. sik. siyək. ( < sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək,
sevəmək'' anlamın artırır}
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-qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq:qurumsaq.
- susağ: susıraq: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susuz. təşnə. { sağ. sıyağ.
sıraq. sik. siyək. ( < sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək,
sevəmək'' anlamın artırır} .

susaqın

susağın. süvəyin. sövəyin. süyəsin. söyəsin. 1. acgöz. tamahkar. 1. istəkli. 1.

qarınpa. qarınqulu.
susaqlıq

susağlıq. susuzluq. yanğaq. yanqıllıq. yanığlıq. qurağlıq.

susaqta

susaqda. çömçədə. -qazanda olsa, susaqda çıxar. ).

susalıq

susalığ. süvəlik. sövəlik. süyəlik. söyəlik.

susalmaq

sürsalmaq. sürçalmaq. sürqalamaq. sürqallamaq. saldırmaq. cummaq.

susamaq

1. yanğmaq. yanmaq. qurumaq. 1. susazmaq. (# suyu sızmaq: suyu süzmək:
ağzı sulanmaq). 1. suvsamaq. sevsəmək. səvsəmək. sövsəmək. söysəmək.

istəmək.
susanaq

susanağ. sisənək. sisli, qapalı hava.

susanma

suysanma. susayış. suysayış. yavaşlama. astayış. asışlama. astalama.
astanış. yasanış. yastayış. sallanış.

susanmaq

suvsanmaq. sevsənmək. səvsənmək. sövsənmək. söysənmək. istənmək.

susanmıyan

-kimləri üçün. -gülənməyən ağlayır, susanmıyan qonuşur, ölənməyən yaşayır.

susar

-inanc başlayında, usluq susar, oyu gidər. (usluq: məqulluq).

susarı

süsəri. saçağçı. saçğayı. hamam böcəyi.

susatıqan

susadığan. suvsadığan. susuzladan.

susatmaq

suvsatmaq. sevsətmək. səvsətmək. sövsətmək. söysətmək. istətmək.

susayan

yanığan. -acığan doymam, yanığan qanmam sanır.

susayılmaq

susayışmaq. 1. sustalmaq. yavaşlanmaq. 1. təməkin olunmaq.

susayış

suysayış. 1. susanma. suysanma. yavaşlama. astayış. asışlama. astalama.

astanış. yasanış. yastayış. sallanış. 1. yayvaşış. yavaşış. yavşaş. astayış.
asayış. aramiş. 1. çəkiniş. mətanət. mütəməkkinlik. təməkinlik.
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1. susayılmaq. sustalmaq. yavaşlanmaq. 1. susayılmaq. təməkin olunmaq. 1.
suysayışmaq. susaymaq. suysaymaq. yavaşlamaq. yayvaşlamaq. təmkin

edmək.
susaymaq

suysayışmaq. suysaymaq. yavaşlamaq. yayvaşlamaq. təmkin edmək.

susazmaq

susamaq. (# suyu sızmaq: suyu süzmək: ağzı sulanmaq).

susən

-susən, zəmbəq gülü: sursal.

susımaq

suvsımaq. yumşanmaq. kəsginliyin itirmək.

susınaşlıq

suçuluq. su tanışlıq. hidroloji.

susıraq

- susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susuz. təşnə. { sağ. sıyağ.
sıraq. sik. siyək. ( < sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək,
sevəmək'' anlamın artırır} .

susıramaq

1. su istmək. 1. susuzlamaq. 1. (sıy: siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək.
seymək.

susıymaq

sasıymaq {> şaşıymaq (fars)} (südüymək. sıdıymaq. sisəymək > işəymək.
işəmək) su salmaq. (qaşanmaq).

susqaç

soyğıc. soğqıc. təmbəl. asta. gəvşək, yavaş, küt, sust davranan. -soyqıc işçi.

susqun

1. səm. təm. tim. sum. tum. qapalı. səssiz. - tim ol: sus. qapan. - tim ed: susdur.
1. sözsüz. dilsiz. səssiz. ölüyt. büküt (müti) duraş. sakit.
-susqun durub yerə baxmaq: suvmaq.

susqunluq

durqunluq. sıxıt. sikut. suyus. suyuş. susma. susqut. susut. səssit. sakinlik.

susqunluq

-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.

susqunmaq

suyunmaq. suyuşmaq. susmaq. sikut edmək.

susqut

suyus. suyuş. susma. susut. susqunluq. durqunluq. sıxıt. sikut. səssit. sakinlik.

suslaşmaq

sustalmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq.
solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.
salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq.
solğunmaq.
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1. soslatmaq. sustatmaq < soğutmaq. soyutmaq. sovutmaq. 1. sovlatmaq.
soğlatmaq. soylatmaq.

susluq

1. susdalıq. salqılıq. solquluq. savsalıq. sallaq. sovsalıq. cansızlıq. 1. bitginlik.
halsızlıq. qısıllıq. 1. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq.
koğluq. kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq.
korlaşlıq. uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik.
rixvət. rəxavət.

susma

1. susma. ağızpayı. tanğı. həqqi. susmaq üçün verilən nərsə. dilbasan.
boğazbasan. 1. suyus. suyuş. susqut. susut. susqunluq. durqunluq. sıxıt. sikut.
səssit. sakinlik.

susmaq

suyunmaq. suyuşmaq. susqunmaq. sikut edmək.
-susmaq üçün verilən nərsə: susma. ağızpayı. tanğı. həqqi. dilbasan. boğazbasan.
-nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq: qurumsamaq. yerikləmək.

susmaqtır

-anlamaza bir qanıt, susub susmaqdır yanıt. (qanıt: dəlil). (yanıt: cəvab).

susmar

< soxsar. çalbasa. dəlik deşik, yer altlarda yaşayan böcək.

susov

1. (susul. sosul) sölər. {‘’s’’in düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. sulu. şol. yazık.
(lazık. nazik) yalaz. duru. rəqiq. sulu. sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan. 1.
saydam. şəffaf.

sust

1 < sovut. soyut. soğut. sovuğ. soyuq. soyuğ. -soyuq qılıqlı: sust rəftarlı. 1.
soyuğ. soyut. soğut. silik.
-gəvşək, yavaş, küt, sust davranan: soyğıc. soğqıc. susqaç. təmbəl. asta. -soyqıc
işçi.

sustalıq

susdalıq. susluq. salqılıq. solquluq. savsalıq. sallaq. sovsalıq. cansızlıq.

sustalmaq

1. qantallaşmaq. hantallaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. təmbəlləşmək.
kövgürləşmək. kovlaşmaq. uyuşmaq. kövgürənmək. kovlanmaq. gəvşənmək.
1. sozqalmaq. salqınmaq. solqunmaq. 1. susayışmaq. susayılmaq.
yavaşlanmaq. 1. sarsınmaq. salsınmaq. sallanmaq. yorulmaq. bıqqınmaq.
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sovlanmaq. soğlanmaq. 1. suslaşmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq.
solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. astınmaq.
yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq.
solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.
sustatmaq

1. soslatmaq. suslatmaq < soğutmaq. soyutmaq. sovutmaq. 1. susdatmaq.
süytütmaq. sustaytmaq. sustayıtmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq.

ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək.
sustayış

sovsayış. soğsayış. soysayış. soğuma. (azalma. tənəzzül).

sustayıtmaq

süytütmaq. sustaytmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq.

ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək.
sustaytırmaq

sovsaytırmaq. soğsaytırmaq. soysaytırmaq. soğusayıtmaq. təmbəlləşdirmək.

sustaytmaq

süytütmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq.

ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək.
sustur

susdur. tim ed.

susturuq

sikut tanğı. həqqi sikut.

susturulmaq

- bir sözdə olurkən susdurulmaq: sözü ağzına tıxmaq.

susturuş

tıxac. 1. sikut tanğı. sikut həqqi. 1. tüfəng, motorun səsin almaq üçün işlən

tıxac.
susub

-anlamaza bir qanıt, susub susmaqdır yanıt. (qanıt: dəlil). (yanıt: cəvab).
-eşitsənsə ölmüşəm, qımıldama yerindən, susub düşünsən bir az , yazılmışı
yayarsan, yazılmazı yazarsan.

susuq

1. (su <> us) usuq. -usuqa sağuş su: susamışa ılğın (sərab) su görünür. 1. süsük.
süyük. sox. soxu. acgöz. - sox ər. (# tox: göztox).

susuqmaq

(su <> us). usuqmaq. yanığmaq. təşnələnmək. ətşan olmaq.

susuqmuşlar

-usuqluğa susuqmuşlar: düşünməyə can atanlar.

susun

1. sovsun. suyuq. 1. sovsun. yağsız yemək. yavan. 1. utun. sikut. -uss!: sus.
usut. sakt. 1. utun. dinlik. dinclik. aramiş. 1. uslu. usulca. usulcacıq. uysulca.
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uysulcacıq. uysuluc. uysulcuq. qoysuluc. qoysulcuq. yavaşca. yavaşcacıq.
seygin. səygin. sərgin. sakitcə. -sallanıb, seygin basıb getdi: süzüb saitcə çıxıb
getdi.

susut

suyus. suyuş. susma. susqut. susqunluq. durqunluq. sıxıt. sikut. səssit.
sakinlik.
-yenic, alçaq, zəif, susut saymaq. yenəcləmək. yenicləmək. aşaqlamaq. təhqir, xar
edmək. -bəğənmədin yenicləmə. -bu aşaqlığı çəkməyə dözənmədi. -yağını
aşaqlasan, başa çıxar: düşməni heçə saysan, başın gedər.

susuyuş

yavaşlama. ağırlama.

susuz

1. suyuz. yanğır. yanğur. təşnə. 1. usuz. (ısız). təşnə. ətəş. -duzlu yeyən
usuzlur. 1. təşnə. suvsaq. susaq. { sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. ( < sımaq) söz

ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır}
-susuz çay: tinçay.
-yanqı, susuz düşmək: yanğıylamaq. nərsənin qıtlığından, yoxluğundan korluq
çəkmək.

-boş, susuz ova, çöl: yalov. çalov. şoran topraq, çoraq.
-çox gözləyən kor olar, susuz yerlər çor olar.

susuzlatan

susuzladan. suvsadığan. susadığan.

susuzluq

1. susağlıq. yanğaq. yanqıllıq. yanığlıq. qurağlıq. 1. suyuzluq.

susuzluqla

-bu bərk toprağla, susuzluğla ağaclar necə sürsün. (sürmək: sürgütmək. gövərmək.
gəlişmək. böyümək).

susuzluqtan

-quruluqdan (susuzluqdan) toz toprağa çönüşmək: topraşmaq. (yer) toprasışmaq.
çanasışmaq. tozasımaq. -susuzluqdan yer yurdumuz topraşdı.

susuzmaq

suyuzmaq.

suş

sox. kötük.

sut

sutay. sutlav. tut. tutu. tutlav. tutay. 1. dadqah. məhkəmə. -el tutunda: xalq
məkəməsində. 1. mahakimə. dadrəsi. 1. sud. bəhrə. 1. salami. riba. ribh. nuzul.
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1. rəhn.
-sud aparan: tutayçı. tutçı. tutucu. sutayçı. sutçı. bəhrəmənd olan.
suta

-suda ısladılmış nərsə: suyup.

-suda yunmaq: suda cunmaq. çimmək.
-suda olmuş, suda boğulmuş.
-suda xaşlanmış, açılmış nərsə: küvlə. kövəl. həlim.

sutan

- sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq.
-alçaq görməz ucalmaz, endirilmədən ər olmaz, duzlu sudan buz olmaz.

-yetim dəğər bilirsə, sudan kərə çıxarram. (dəğər: qədir)
- sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək: sal salmaq. (salmaq: uzatmaq) .

sutar

sudar ( < tutar) 1. yaddaşt. sürc. sürüc. sıyıc. andağ. 1. andağ. sarqıt. sarıq.

yadaç. yaddaşt. not. 1. salın. zehn. andağ. yadaç. yaddaşt.
sutav

suvat. sıvat. sulağ. suğal. su başı. su götürülüb içilən yer. (abeşxor).

sutay

1. tutay. tut. tutu. tutlav. sut. sutlav. dadqah. məhkəmə. -el tutunda: xalq
məkəməsində. 1. tutay. tut. tutu. tutlav. sut. sutlav. mahakimə. dadrəsi. 1. tutay.
tut. tutu. tutlav. sut. sutlav. sud. bəhrə. 1. tutay. tut. tutu. tutlav. sut. sutlav.

salami. riba. ribh. nuzul. 1. tutay. tut. tutu. tutlav. sut. sutlav. rəhn. 1. suday <
tutay. tutaçı. tutayçı. tutçı. tutucu. sutayçı. sutçı. qazi.

sutayçı

sutçı. tutayçı. tutçı. tutucu. 1. tutaçı. suday < tutay. qazi. 1. dadrəs. 1. sud

aparan. bəhrəmənd olan. 1. salamiçi. ribaçı. ribhçi. ribaxor. 1. rəhnçi.
sutaylamaq

sutlamaq. tutaylamaq. tutlamaq. tutulamaq. 1. dadqah edmək. mahakimə,

dadrəslik edmək. 1. idarə edmək. iqtisadı dolandırmaq. 1. iqtisadi davranmaq.
1. salamiyə, ribhə, nuzula vermək. 1. rəhnə qoymaq.
sutaylanmaq

sutlanmaq. tutaylanmaq. tutlamaq. tutulanmaq. 1. dadqah, mahakimə,

dadrəslik olunmaq. 1. idarə olunmaq. iqtisadı dolandırılmaq. 1. iqtisadi
davranılmaq. 1. salamiyə, ribhə, nuzula qoyunmaq. 1. rəhnə qoyunmaq.
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sutayçı. tutayçı. tutçı. tutucu. 1. tutaçı. suday < tutay. qazi. 1. dadrəs. 1. sud

aparan. bəhrəmənd olan. 1. salamiçi. ribaçı. ribhçi. ribaxor. 1. rəhnçi.
sutqarmaq

sıtqarmaq. sulaşmaq. suya düşmək. su salışmaq.

sutlamaq

(səfir çəkmək). (sığırmaq. sıyğırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. incə ün, səs

çıxartmaq).
sutlamaq

sutaylamaq. tutaylamaq. tutlamaq. tutulamaq. 1. dadqah edmək. mahakimə,

dadrəslik edmək. 1. idarə edmək. iqtisadı dolandırmaq. 1. iqtisadi davranmaq.
1. salamiyə, ribhə, nuzula vermək. 1. rəhnə qoymaq.
sutlanmaq

sutaylanmaq. tutaylanmaq. tutlamaq. tutulanmaq. 1. dadqah, mahakimə,

dadrəslik olunmaq. 1. idarə olunmaq. iqtisadı dolandırılmaq. 1. iqtisadi
davranılmaq. 1. salamiyə, ribhə, nuzula qoyunmaq. 1. rəhnə qoyunmaq.
sutlav

tutlav. tut. tutu. tutay. sutay. sut. 1. dadqah. məhkəmə. -el tutunda: xalq
məkəməsində. 1. mahakimə. dadrəsi. 1. sud. bəhrə. 1. salami. riba. ribh. nuzul.

1. rəhn.
sutmaq

sudmaq. suvudmaq. suvatmaq. suğutmaq. suğatmaq. suğmaq. tükürmək.

tüpürmək.
sutun

1. qatar. qota. ustun. usun. üstün. üsün. situn. 1. situn. qolun. durun. dirin.
tirin. nərsəni duruq, ayağda saxlama üçün, altına, dikinə qoyulan dirək. 1.
somur. dirək. silindir. ustuvanə. 1. qolun. situn. - qolun (situn) daşı: sökə,
bənayin daşı. səki. səkə. səkgi. sökə. söykə. bənayin. 1. satun. situn. sırıt. sırıq.

-üstün, situn, sutun, qolun başı: qoçbaşı.
-təməl ustun, üstün, sutun, situn: bel dirəyi bel qazığı.
-dirək, sutun ucu: bağana ucquru.
sutunları

-dirək, sutunları dayağlı, möhkəm saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik
dayağ, him: təksinc(üzbək) təktinc. təkting. təkinc. təktəng.
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1. ( < tutur) surət. siluet. silət. yalıt. üz. yüz. 1. sudur. sulu qabar. 1. sudur.
sucur. suçur. supur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış. saçış. soçuş. tovuş.
tələlö. ışıltı. ışın. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.

suv

1. su. sav. çav. çağ. cah. tutu. tutuc. şan. san. çapa. saxa. bağdal. daraq.
ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət. 1. su. sov. so. (su çoxluq, bolluq
simgəsidir) əsgər. -bəy sov qurdu, bükdü: əsgərin topladı. -suv axdı: 1. su töküldü.
1. qoşun ılqadı, töküldü. 1. su. süt. sov. sav. (> suv (fars)}. ( < savmaq). mənfəət.
-bu sənə nə savı. 1. suy. sup. boy. soy. sov. sop. əsl. nəsl. nəsil. nəsəb. -suyu
kimə çəkib görən. 1. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. sıyı. sıy. sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıl.

sıvıs. sıvış. maye'.
-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya.
(güv: yağış suyu yığışan çuxur) .

suva

1. suğa. sova. soğa. uzun. -soğabaş: uzun baş. 1. suvağ. sıvağ. sıva. üz örtüyü.
üz qaplama. -duvarın sıvası tökülüb. 1. suvud. sud. suğut. suğat. suğ. tükrük.
tüprük. salya.

suvac

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc.
sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə.
mala.
suvacıq

sığacıq. gözləri dolma.

suvaçı

suvağçı. sıvağçı. sıvaçı. 1. üz örtükçü. üz çəkən, qaplayan. -duvarınsıvası
tökülüb. 1. üzgözçü. bəzəkçi. örtbasırçı. 1. gözdən, özəndən cayıran, əğirən.

qamıvçı. (qapıvçı) duvağçı. (mastmalçı).
suvaq

1. sıvaq. çıpaq. suçlama. ittiham. töhmət. 1. suvağ. suva. sıvağ. sıva. üz
örtüyü. üz qaplama. -duvarın sıvası tökülüb. 1. suvağ. gil. 1. suvağ. palçıq. 1.
soğaq. sovağ. boş. alağ. işsiz . - sovağ qalmaq: boş bekar, alağ qalmaq.
-saman suvağ: dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq.
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-suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). güdük.

suvaqçı

suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. 1. üz örtükçü. üz çəkən, qaplayan. duvarınsıvası tökülüb. 1. üzgözçü. bəzəkçi. örtbasırçı. 1. gözdən, özəndən

cayıran, əğirən. qamıvçı. (qapıvçı) duvağçı. (mastmalçı).
suvaqı

suvağı. sıvağı. saya. sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ.

yalpaq. səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya başlı.
suvaqi

suvaki. subəki. supgi. süypgi. su kimi açıq tözlü, boyalı. -supgi al. -süypgi göy.

suvaqsız

suvağsız. 1. aydın aşgara. 1. suvasız. sıvağsız. sıvasız. üz örtüksüz. üz

qaplamasız. -sıvasız duvar, otaq.
suval

1. soval. soral. soru. məsələ. 1. çiğ. çalın. şeh. şəbnəm. 1. suvla. suvat. su
içməyə, keçməyə, yuğunmağa əlverişli yer. 1. suğal. saxsı. > sofal < saval.
soval. suyu, suyuğu özündən sızdırmayan. (kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.

suvalama

sıvalama. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. oxaş. oxlaş. çatğaş.
çatğaşlama. həmsəthləmə. miyzanlama.

suvalcan

1. suvalğan. soğulcan. soğulğan. 1. yer qurdu.

suvalıtmaq

suğalıtmaq. subalıtmaq. suyun aldırmaq. qurutmaq.

suvalqan

suvalğan. suvalcan. soğulcan. soğulğan.

suvalmaq

1. su tökülmək. 1. suğarmaq. sulanmaq. suğsarılmaq. su sərpilmək. - tarla
(tarığ) suğarıldı: əkincağ suvarıldı, sulandı.

suvaltı

suvaltı. (suv + altı). suvastı. suastı. (suv + astı) su altında olan, işləyən. (zir
dəryayi. zir abi). -suvastı gəmi. -suvastı quram.

suvaltmaq

süvəltmək. sivəltmək. ititmək. yontmaq.

suvama

sovama. iş bilməyən. üzdə olan. içsiz.

suvamaq

sıvamaq. 1. islatmaq. ıslatmaq. 1. nərsiyə daldırıb bələtmək. - onu söğüb söyüb
sıvadı.
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1. savanğ. savan. ( < savamaq: ititmək) su daşı. bilöv daşı. sapanğ. ( < sapmaq:
çıpmaq). 1. suvlan. sulan. hovuz. van. vanna. banna. yuğunmaq üçün

hamamda qurulan böyük su qabı.
suvant

suvand. suvdan. savand. savdan. savda. savat. suvat. züvənd. züvət. 1. bilöv.

savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.
suvar

1. savar. sovar. səpər. sərpər. {> separ (fars). sepor (fars)}. verən. 1. sovar. suar
( < savışmış). çağından ötə qalmış, yetişmiş. gec. -sovar yemiş (armıd, alma,
üzüm) : gec yetişən yem, yeməli, meyvə. -sovar yemiş ucuz olmaz. -yatıb sovara
qalma ha. -sovara qalsan arabanı qaçıracaqsın.

-öncə təməl, geyin duvar, öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün, sonra yuvar. (sökə:
şuxum). (yuvar: açıqla).

suvaraq

düz. doğru. iffətli. şərif. əfif. saylağ. namuslu. təqvalı. pak damən.

suvarı

sıvarı. sıvarma. suvarma. dem olmayan. (# dem) .

suvarıltıqtan

-suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer: savağ. sovağ.

suvarış

suğarış. suyarış. abyari.
-tuxum əkildikdən son birinci suvarış: səpsuvar.

suvarışmaq

sulamaq. suvarmaq. su qoymaq su qoyuv. su tökmək. su töküv. (abyari) .

suvarma

1. sıvarı. suvarı. sıvarma. dem olmayan. (# dem)1. suvermə. sabanvemə. işin
sonuncu incəliklərin işləyib bitirmək. 1. suğarma. suğab > sirab. suğar.
-boluna suvarma: selləmə sollama.

suvarmaq

1. suğarmaq. subarmaq. sirab edmək. 1. sulamaq. suvarışmaq. su qoymaq su
qoyuv. su tökmək. su töküv. (abyari) .

suvarsa

-əkirsə bitər, suvarsa ösər. (ösər: gəlişər).

suvasız

suvağsız. sıvağsız. sıvasız. üz örtüksüz. üz qaplamasız. -sıvasız duvar, otaq.

suvastı

suastı. (suv + astı) suvaltı. suvaltı. (suv + altı) su altında olan, işləyən. (zir
dəryayi. zir abi). -suvastı gəmi. -suvastı quram.
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-şirə kimi yapışqan, suvaşıb asılan hər nə: sağız. sağızan. axız. axızan. - sağız
topraq: ət palçığı.

suvaşmaq

sıvaşmaq. 1. girişmək. başlamaq. sarılmaq. -erkəndən işə suvaşdıq. 1.

sıvışmaq. süvəşmək. bulaşmaq. bələşmək. 1. sivişt, sirişt, sıvışt olmaq.
sıvışmaq. sıvaşmaq. əl çəkməmək. yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub
qopmur.
-birbirinə suvaşmaq: sırışmaq. qol boyun olmaq.

suvaştırmaq

suvaşdırmaq. sıvaşdırmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq.
sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə,

işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.
suvat

1. sulağ. suqar. su mənbəyi. 1. sutav. sıvat. sulağ. suğal. su başı. su götürülüb
içilən yer. (abeşxor). 1. suvla. suval. su içməyə, keçməyə, yuğunmağa əlverişli
yer. 1. suvla. 1. savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. züvənd. züvət.
bilöv. savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. savand. savdan.
savda. savat. suvand. suvdan. züvənd. züvət. qovara. qavara.

suvatmaq

suvudmaq. sudmaq. suğutmaq. suğatmaq. suğmaq. tükürmək. tüpürmək.

suvay

-salt suvay: sat subay. salt. salta. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə.

suvazınmaq

(sər bazzədən (fars).

suvcıq

suvcığ. süvcüğ. sevcik. səvcik. sövcük. söycük. sucuğ. dadlı. şirin. duzlu.

sarqan. sarqal. ləzzətli.
suvçı

suğarıçı. suçı. su səpən, verən.

suvermə

suvarma. sabanvemə. işin sonuncu incəliklərin işləyib bitirmək.

suvermək

bazarlamaq. çənələmək. qiyməti yendirməyə danışmaq. -alışverişdə suverməyi
sevib bəğənən.

suvqa

sulqa. su daşıyan.

suvqun

suvğun. süygün. dadlı. yeməli işməli. ləzzətli. güvərə. güvara.

suvquruq

< süvkürük > sümgürük. sümük. fırtığ. burun suyu. burundan axıntısı. muxat.
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süvkürükmək > sümgürükmək. 1. fırtığın, muxatın, burun suyun, axıntısın

silmək. 1. burnun çəkmək. 1. fınqırmaq.
suvla

1. suvat. 1. suval. suvat. su içməyə, keçməyə, yuğunmağa əlverişli yer.

suvlama

-savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı: savand. savdan. savda. savat.
suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. bilöv.

suvlamaq

1. savlamaq. sovlamaq. (ağzına savağ taxmaq). sarlamaq. yulavlamaq.
cilovlamaq. maharlamaq. 1. su içmək. soğlamaq.

suvlan

suvan. sulan. hovuz. van. vanna. banna. yuğunmaq üçün hamamda qurulan

böyük su qabı.
suvlanmaq

sulanmaq. suflanmaq. sovlanmaq. gərgin, iti, qəvamlı nərsənin boşalması,

gəvşənməsi.
suvluq

suluq. 1. nərsənin suyun dərməyə, qurutmağa yarar yaraq, vəsilə. 1. hovlu.

toxul. öpcün. öpcin. sürgü (üzbək) silgi. dəsmal. 1. təpəlik. ərəqçin. 1. sarma.
səldə. səlbə. sarba. çəldə. çalba. əmmamə. (dəstar).
suvluq

suvluğ. sovluğ. savlıq. atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına

vurulan dəmir. gəmlik. dəhənə. dəhnə.
suvmaq

susqun durub yerə baxmaq.

suvri

sovri. sivri. iti. uclu.

suvrulmaq

zuvrulmaq. sürvülmək. (sivrilmək. uzamaq. uzanmaq).

suvsaq

- suvsaq: susaq: susuz. təşnə. -susıraq: susağ: su istmə. susama. { sağ. sıyağ.
sıraq. sik. siyək. ( < sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək,
sevəmək'' anlamın artırır} .

suvsal

(suvsar) subaşı. suyu salan, qoyan görəvli.

suvsamaq

susamaq. sevsəmək. səvsəmək. sövsəmək. söysəmək. istəmək.

suvsanmaq

susanmaq. sevsənmək. səvsənmək. sövsənmək. söysənmək. istənmək.

suvsar

suvsal. subaşı. suyu salan, qoyan görəvli.

suvsatıqan

suvsadığan. susadığan. susuzladan.
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suvsatmaq

susatmaq. sevsətmək. səvsətmək. sövsətmək. söysətmək. istətmək.

suvsılaq

sıvcılaq. sıvsılaq. ( < sıv. suv) simcilaq. cimcilaq.

suvsımaq

susımaq. yumşanmaq. kəsginliyin itirmək.

suvsuş

1. suyu çox olduğundan dadı qaşmış nərsə. 1. suvuş. rəqiq. (# qəliz) su
artırılmış, suyqlanmış, açılmış hərnə. -əti qanadıb isgənəsin çəkib, sonra genə su
töküb suvuş çəkdik. -suvuş nərsə qoyuq, tünd, qatıq olmaz. -arağın suvuşu su dadı
verər. -ayrana artıq su qatsan suvuş olur.

suvşat

(suvaşdır). sürşət. dürşət. -dəriyə yağ sürşət.

suvşuq

sıvışıq. sıvşıq. şeh. nəmli. ıslaq. ritubətli.

suvtan

suvdan. suvand. savand. savdan. savda. savat. suvat. züvənd. züvət. 1. bilöv.

savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.
suvuq

1. suyuq. sıvıq. cıvıq. zıvıq. sulu. axıcı. qayılğan. 1. suğuq. qanıq. qanmış.
suya doyqun. sirab.

suvul

suğul. suvul. soğul. sovul. borcıq. borqıc. şıratan. novdan.

suvulmaq

sırılmaq. sıvılmaq. bulaşmaq. - əlim yağ sırıldı.

suvumaq

sırımaq. sıvımaq. bulamaq. - it sırıdı: tıxladı, sıçdı. - keçə sırımaq. - yorqan
sırımaq.

suvun

sürün. axan nərsələrin basıncı, hızı, yeyinliyi, irti, sürəti.

suvunlu

sürünlü. yeyin. irtin. sürətili. basıncılı. hızlı.

suvunmaq

(cıvımaq). sulanmaq. sıvımaq. sıvınmaq.

suvunmaq

suyunmaq. yuğunmaq. hamam tutmaq. -üç gündü suyunmadım.

suvur

sucur. suçur. sudur. supur. sulur. surur. suruş. sıyış. saçış. soçuş. tovuş.
tələlö. ışıltı. ışın. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş.

suvurmaq

suvurtmaq. sivitmək. dikitmək. ititmək. tizitmək. -at qulağların sivitdi.

suvurtmaq

suvurmaq. sivitmək. dikitmək. ititmək. tizitmək. -at qulağların sivitdi.

suvuş

suvsuş. rəqiq. (# qəliz) su artırılmış, suyqlanmış, açılmış hərnə. -əti qaynadıb
isgənəsin çəkib, sonra genə su töküb suvuş çəkdik. -suvuş nərsə qoyuq, tünd, qatıq
olmaz. -arağın suvuşu su dadı verər. -ayrana artıq su qatsan suvuş olur.
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suvuşmaq

suyuşmaq. suğuşmaq. sululmaq. (sulanmaq) boşalmaq.

suvut

1. suvud. suva. sud. suğut. suğat. suğ. tükrük. tüprük. salya. 1. suyut. süyüt.
boya. rəng. -qızıl suyut. -göy suyut. -yaşıl suyut. -qara süyüt. -ağ süyüt.

suvutmaq

sulandırmaq. suya salmaq. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək.
süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq.

suvutmaq

suvudmaq. suvatmaq. sudmaq. suğutmaq. suğatmaq. suğmaq. tükürmək.

tüpürmək.
suvuy

suy. sıvı. sıv. sıvıl. sıvıs. sıvış. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. maye'.

suy

1. gözəl. 1. suv. sup. boy. soy. sov. sop. əsl. nəsl. nəsil. nəsəb. -suyu kimə
çəkib görən. 1. suvuy. sıvı. sıv. sıvıl. sıvıs. sıvış. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs.

sıyış. maye'.
suya

- gəminin suya batma ölçüsü: gəminin su sığımı
-suya doyqun: suğuq. suvuq. qanıq. qanmış. sirab.
-suya doyurmaq: (sirab) suğatmaq.
-suya daldırmaq: suya boğdurmaq.
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma
sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı
para, quma sınan suya tay gedir.
- söğüt ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər: söğüt suya, qazıq
qata.
- sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur: söğüt suya, qazıq qata.
-suya girən bata bilər, dağa qalxan düşə bilər
-söğüt suya, qazıq qata: 1. sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur. 1. söğüt
ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər.
-suya salmaq: suvutmaq. sulandırmaq. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək.
süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq.
-suya çəkmək: sağtılamaq.
-suya düşmək, gəlmək: suluşmaq. (# soluşmaq: suyu çəkilmək).

-suya düşmək. sürə düşmək. 1. sulanmaq. 1. boyluların doğma qabağı suya
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düşmələri.

-oda suya qarşı olan örtük: yaxu.
-suya soxmaq: qərq edmək. (soxmaq: batırmaq).
-işte gördük seni dünya, ne gerçeksin nede rüya, bir çəkit çizilmiş suya, yalan ışıq
yalan boya. (çəkit: resim).

-suya doğranmış çörək: suyup. tiltə. tirtə.
-suya düşmək. su salışmaq. sutqarmaq. sıtqarmaq. sulaşmaq.
-suya düşmək: yaşıqmaq. yaşanğırmaq. sulanmaq. şehəlmək. -göz düşdü günə
yaşığdı, (yaşanğırdı. -yaşıq göz: ağlar göz.

suyaq

sövək. sevinc. sulum. səfa. - xoş gəlib, sövək gətirdiz.

suyarış

suğarış. suvarış. abyari.

suyçalıq

suçalıq. dadılıq. dadlılıq. şirinlik. yonğatlıq. yoğatlıq. yonatlıq. məlahət.

suyıqlanmaq

sütgəmək. rəqiqlənmək.

suyqa

suyğa. soyğa. söyğə. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə.

əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə.
ulucama. ululama. ululayış. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. ərciş. ərtiş. ərşit.
ehtiram. ezaz. təziz.
suyqaş

suyğaş. suyuğaş. sıyıq. suyuq. şorba.

suyqul

suyğul. suyğun. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun.

söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.
suyqun

suyğun. suyğul. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun.

söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.
suyqur

> soqur. 1. suyu qurumuş yer, quyu. 1. sökür. suyu axıb, göz oyuğu sökük,
boş qalmış görməz göz. korqu.

suylaşmaq

savlaşmaq. suyu bir arxa gedmək. uzlaşmaq.

suysanma

susanma. susayış. suysayış. yavaşlama. astayış. asışlama. astalama. astanış.
yasanış. yastayış. sallanış.
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susayış. 1. susanma. suysanma. yavaşlama. astayış. asışlama. astalama.

astanış. yasanış. yastayış. sallanış. 1. yayvaşış. yavaşış. yavşaş. astayış.
asayış. aramiş. 1. çəkiniş. mətanət. mütəməkkinlik. təməkinlik.
suysaymaq

suysayışmaq. susaymaq. yavaşlamaq. yayvaşlamaq. təmkin edmək.

suysun

su yosunu. yosun. xəzə. cülbək.

suysuzluqa

-suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. seyizləşmək. sayızlaşmaq. sayazlaşmaq. nadir,
kəmyab oluşmaq.

suyşaq

süyşək. süyci. süyni. şirni. dadlı.

suyşuq

sulu. sun. sum. ( < savın). yaxşıqay. uysal. yıpaş. ipəş. xoşəxlaq. (# kötüqay:
girtüc. bədəxlaq) xuylu. -yıpaş balam.

suyu

-burun suyu dayanmada axan soyuğdəğmə kəsəli: suzam. sucam. zükam.

-suyu bir arxa gedmək: suylaşmaq. savlaşmaq. uzlaşmaq.
-suyu çox olduğundan dadı qaşmış nərsə: suvsuş.
-sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin bilib tükətsən, cibin pulu
tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).

-suyu axan göz: sumarıq. yaşlı göz.
-suyu axıb, göz oyuğu sökük, boş qalmış görməz göz: soqur < suyqur. sökür.
korqu.

-suyu çəkilmək: soluşmaq. (# suluşmaq: suya düşmək, gəlmək).
-suyu qurumuş yer, quyu: soqur < suyqur.
-suyu sindirən, soran, çəkən: sünqəc < singəc. singər. (sindirmək: çəkmək). singər bez. -singər kağaz.

-yeməyin sorularaq içilən suyu: içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu. şorba.
sorba. ( < sormaq).

-içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu: yeməyin sorularaq içilən suyu. şorba.
sorba. ( < sormaq).

-burun suyu: burundan axıntısı. suvquruq. süvkürük > sümgürük. sümük. fırtığ.
muxat.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-suyu salan, qoyan görəvli: suvsal. (suvsar) subaşı.
-suyu sızmaq: suyu süzmək: ağzı sulanmaq (# susamaq. susazmaq).
-ağız suyu: süzüq.
-gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab:
suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.
-suyu qurumuş: suğur. soğur. arıq. cılız. soluq.
-suyu birdən, iti axıtma üçün arac: sığan. qonduğ. qunduğ. sifon.
-suyu çəkilib yığılıb büzülmək: soğalmaq. - soğalıb solağmaq.
-ay, örtüklə qapanmaz, qurçamasan bulaq suyu bulanmaz.
-suyu çəkilmiş, solmuş: sarı soruğ. soğar solağ. arığ soluq. lağır züğürt.
-suyu, suyuğu özündən sızdırmayan: saval. soval > saxsı. suval. suğal. > sofal.
(kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.
-sel suyu: sırnax. sıvax. sırvax. toprağlı, bulanıq daşqın su.
-suyu, pulu, nərsəni özündə saxlamayan, özündən tez axıdan nərsə: silgik. silgik topraq: su saxlamaz toprağ. silgik kişi: pul saxlamaz.
-yağış suyu yığışan çuxur: güv. -fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək
yerinə suv tökülür güv quyuya.
-yağı, suyu, özü alınıb, artığı qalmış nərsə: küspə. köspə. çökbə. gövdən. gövdün.
kövdən. kövdün.
-yemiş (meyvə) suyu: salqı. özsu. covhər. üsarə.
-süt, pənir, islanmış düğünun suyu: sarsu. sürsu.
-sütün suyu: sarsu. sürsu.
-ağız suyu: . sağur. suğu. - sağur yarın yuxarı, topla onu üzündə.

suyuc

suyuş. 1. su ilə yuma, yelxama. 1. dəsdəmaz. əlsuyu. abdəst. vizu. 1. təharət.
-suyuş çöşətmək, çözətmək: təharət, abdəst pozmaq.

suyuq

suyuğ. 1. salma. salman. səlman. saltabaş. salabaş. salmata. salaxanta. qeyd

şərtsiz. laqeyd. 1. (savuq. sovuq. soyuq). seyik. seyrək. 1. sıyıq. suyuğaş.
suyğaş. şorba. 1. suvuq. sıvıq. cıvıq. zıvıq. sulu. axıcı. qayılğan. 1. suruğ.
sürük. axışqan. səlis. rəvan. 1. susun. sovsun. 1. axıcı. axan. sızık. mayə.
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maye. 1. qolay. kullanışlı. rahat. -suyuğ yol. -suyuğ iş. 1. boş. etgisiz. təsirsiz. suyuğ dava: etgisiz dava. -suyuğ söz: bəğənilməz söz. 1. bayat. mübtəzəl. -suyuğ
davranış. 1. pis. pozuq. iğrən. -suyuğ gəp: əğib, kifir söz. 1. çox yüngül qılıqlı

kimsə. (nərm. rəqiq). 1. dərin anlamı, məzmunu olmayan. -nə suyuğ suyuğ
danışırsın. 1. rəqiq. -suyuğ dud. -suyuğ çay. -suyuğ tütün.

-suyuğ sürüşdürmək: bənd olmaq.
-su, suyuq qoylan qab: sağnağ. su qabı.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.
-suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı: sapqal. çapqal. kəsgit. kartək.

-suyuq yemək: şorba < sorba. sorab. sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə
çörək doğranan suyuq bölümü.

-sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə çörək doğranan suyuq bölümü:
şorba < sorba. sorab. suyuq yemək.

-çaydan, qorı kimi suyuq qablarının damızma, süzütmə qamışı: düdük. lülüş.
suyuqaş

suyuğaş. suyğaş. sıyıq. suyuq. şorba.

suyuqları

-suyuqları daşıma üçün tankerli arac, araba: boşqaraç.

suyuqlaşmaq

sıvılaşmaq.

suyuqu

-suyu, suyuğu özündən sızdırmayan: saval. soval > saxsı. suval. suğal. > sofal.
(kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.

suyuqun

-əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə: tort. dürd.
durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə).

suyulamaq

süyüləmək. sürüləmək. qoşun, ordu çəkmək.

suyum

-bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben.
(mevlana).
-sözüm sözüvə, suyum suyuva: bir anlaşılmazlığı gidərmək üçün söylənən deyim,
söz.

suyun

1. özün. cirgəsin. usarəsin. -sıxıb suyun çıxartmaq. dartıb soğurmaq. nərsənin
özətin (xülasəsin) çıxartmaq. 1. yuğun. duş. hamam. -həfdədə iki suyun uyğun. 1.
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sıyın. sığın. sınır. ötgə. qılıq. qılınğ. xuy. əxlaq. məzac. təb'. karakter. tembir.
-nərsənin suyun dərməyə, qurutmağa yarar yaraq, vəsilə: suluq. suvluq.
-suyun, nərsənin üzərində qaydırmaq: süğdürmək. züğdürmək. üzdürmək.
-tapıq suyun: mütəbərrək su. adaq su. duva oxunmuş su.
-fırtığın, muxatın, burun suyun, axıntısın silmək: suvquruqmaq. süvkürükmək >
sümgürükmək.
-suyun qaytamaq: suqayramaq. suqaytamaq. suyun almaq. qurutmaq.

-suyun aldırmaq: suğalıtmaq. suvalıtmaq. subalıtmaq. qurutmaq.
-suyun almaq: suqayramaq. suqaytamaq. suyun qaytamaq. qurutmaq.
-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.
-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən
yemək: sıxma. göy kükü.
- bir arxın suyun dəğşik yönlərə dağıdan bədlər: savaq - ana qoldan savaqla
ayrılan qolar)
-ağız suyun atmaq: sağurmaq. suğurmaq. tüpürmək.
-yolun, axar suyun qollara ayrılan yeri: savdırma. (çavdırma). savaq.
-axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ:salavan. salıvan.
çalavan. çalasal > çalasər.
-nərsə suyun sızıtmaq: sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. - qurut, yoğurt
sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. {# soğurmaq: sormaq. somurmaq.
sığırmaq. sınğırmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu
sığırdı, sınğırdı. (somurdu)}
-sıxıb suyun, cirgəsin, şirəsin çıxartmaq: sağılamaq. - üzüm sağılamaq.
-yer altında axan suyun səsi: gürləvik. gurlavıq.

suyunquş

sunquş. suğunquş. yunquş. (suy: gözəl) tovuz. tavus.

suyunmaq

1. suyuşmaq. susmaq. susqunmaq. sikut edmək. 1. yuğunmaq. duş, hamam

tutmaq. 1. suvunmaq. yuğunmaq. hamam tutmaq. -üç gündü suyunmadım.
suyup

1. tiltə. tirtə. suya doğranmış çörək. 1. suda ısladılmış nərsə. 1. suyus. sos.
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1. suyuş. susma. susqut. susut. susqunluq. durqunluq. sıxıt. sikut. səssit.

sakinlik. 1. sos. suyup.
suyuş

1. suyuc. su ilə yuma, yelxama. 1. suyuc. dəsdəmaz. əlsuyu. abdəst. vizu. 1.
suyuc. təharət. -suyuş çöşətmək, çözətmək: təharət, abdəst pozmaq. 1. suyus.

susma. susqut. susut. susqunluq. durqunluq. sıxıt. sikut. səssit. sakinlik.
suyuşmaq

1. suğuşmaq. suvuşmaq. sululmaq. (sulanmaq) boşalmaq. 1. suyunmaq.

susmaq. susqunmaq. sikut edmək.
suyut

1. qusl. ğusl. 1. suvut. süyüt. boya. rəng. -qızıl suyut. -göy suyut. -yaşıl suyut. qara süyüt. -ağ süyüt.

suyutmaq

sulamaq.

suyuv

suv. sıyıl. sıyıs. sıyış. sıyı. sıy. sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıvıs. sıvış. maye'.

suyuva

-sözüm sözüvə, suyum suyuva: bir anlaşılmazlığı gidərmək üçün söylənən deyim,
söz.

suyuz

susuz.
-ocağız isdi, suyuz sərin olsun. (alqış).

suyuzluq

susuzluq.

suyuzmaq

susuzmaq.

suzaq

1. suzak (fars) < süzənək. 1. {(> suzak (fars)} < süzək. süzənək ( < süzmək).
irinləyib, irini süzən əşsi, yanaçı (cinsi. muqaribəti) kəsəl.

suzam

sucam. zükam. burun suyu dayanmada axan soyuğdəğmə kəsəli.

suzeş

< sızış ( < sızlamaq: ağrımaq) yüngül ağrı, sancış, dərd. -diş sızış. -ürək sızış.

suzən

1. {(suzən (fars)} < süzən. sızan. sürən. biz. dələn arac. 1. {(suzən (fars)} <
süzən. sozan. gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən

uzun, incə iğnə.
suzuz

-suzuz şəhər: yanğ balığ.

-suzuz şəhər: yanğ balığ.
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sübək. süvək. 1. sivək. bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri. qazığ kök. dikə

kök. 1. sürək. bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ
üçün qoyulan qamış, şilank, güh, yol, kanal. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur. 1. çübək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,

ox, mil. -dəğirman çübəyi: dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın
dönməsin sağlayan çubuğ. ( -dəğirman tüvəyi, dibəyi: dəğirmanın üst daşının yarı
ortasına taxılın, bu daşın dönməsin sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.

sübi

sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə. -sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb,
uzunsov olan).

sübütmək

(sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə. -sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb,
uzunsov olan). sabıtmaq. sovrutmaq. soğrutmaq. sivitmək. sıypıtmaq.

süngütmək. nərsənin ucun incədib uzatmaq. ititmək. -qələmin ucun çox
soğrutsanız, tez sınar.

süc

-süc, fayda, üləş, bəhrə, nəticə vermək: sağdırmaq. - bu çanaların sağdıramaz.

sücəyin

sürəyin. çox axımlı, işdə olan.

süci

süyçi. söyçi. sağır. > sağər ( < sağmaq) (dadlı, şirin olan) çaxır, boza, şərab

verən.
sücrün

sürtün. süt, süt ürünləri işləmi, işlənən yer.

sücüb

-sücüb bağırmaq: atılıb düşüb çığırmaq.

sücüq

sücük. süycük. sucuğ. cucuğ. dadlı. şirin. ləziz.

sücüləşmək

sücüşmək. süycüşmək. süycüləşmək. 1. dadlaşmaq. 1. şirinləşmək.

sücün

süyün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). səməli. sımalı. istəməli. sevməli. (issəmək:
isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sücüşmək

süycüşmək. sücüləşmək. süycüləşmək. 1. dadlaşmaq. 1. şirinləşmək.

süçtə

süçdə. söçdə. köçdə. səcdə ( < çökmək) namazda yerə köçmə durumu.

süfrə

səprə. səpər. saçağ. - səprə qulağ: yelpik qulağ. - adı uluğ, səprəsi quruq: adı
hündür, əli qıs. - səpər açmaq: böyük qonağlıq vermək.

süfrə

yayıq. yay. saçıq. saçağ. saçlıq. qonu. -ortasaçıq: hammıya açıq süfrə.
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- süfrəsi qıs, dar: səprəsi quruq. -adı uluğ, səprəsi quruq). (adı hündür, əli qıs).
(səprə:səpər. saçağ. süfrə).

süftə

süfdə. savda. savat. (sofdə (fars)}. ( < savmaq). 1. (sonraya qoyulmuş) indi

verilib, başqa çağda alınan borc. 1. dəlik nərsə. 1. ox, cıda, neyzə təmrəni. 1.
sıvqa. sırqa. güşvara. 1. sovğat. yarlıq. birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə. 1.
yenibar. yen. nobar. təbərzə. tez yetişən bar. -savat ərik. -bu il sənin əlinlə tut
savatdım, nobarladım. -yenərik. -yenəlçə. -yenincir: yenəncir. 1. yeni söz, xəbər. savdanız nə. -çoxdandı ondan savat ətərim yox. 1. coşun. qalxan. savıt. zireh. 1.

alverdə birinci alıcıdan gələn para.
süqançı

sükançı. yoluq. yolqa. yolçu. qocaş. qılavuz. kosaman. kösəmən. gözəmən.

qapran. aparan. burqan. nərsəni yönətən kimsə.
süqəc

sükəc. sıkca. sıkıc. bardağ. istəkan.

süqqün

süğgün. sürgün. süzgün. süvgün. süğün. sürün. uzun, düz olan.

süqləm

süğləm. süvləm. sürləm. süzləm. sülən. sürən. düzləm. düzgün. düzgün.

doğru.
süqmək

süğmək. sürmək. sikmək.

süqrülmək

süğrülmək. söğrülmək. sürülmək. malqaranın cütləşməsi.

süqrüncəmək

süğrüncəmək. sürüncəmək. sürtmək. boşuna çağın öldürmək.

süqtün

süğdün. gizlənbaç.

süqtürmək

süğdürmək. züğdürmək. üzdürmək. suyun, nərsənin üzərində qaydırmaq.

süqtürmək

sükdürmək. toxdurmaq. tənə vurmaq.

süqü

süğü. heyvan məməsi. -yekə süğülü inək.

süqül

sügül. sugül. gülab. sağmagül.

süqülü

süğülü. məməli. -yekə süğülü inək. (süğü. heyvan məməsi).

süqün

süğün. sürün. sürgün. süzgün. süğgün. süvgün. uzun, düz olan.

süqün

sükün < sökün. 1. ağız. lülə, şüşə kimi nərsələrin ağzı. 1. obaşdan. obaşdan

yeməyi.
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sügünüşmək. süyünüşmək. süvünüşmək. söyünüşmək. sevinişmək. birbirin

sevindirmək.
süqür

sökür > sükür. obaşdan. obaşdan çağı.

süqürəq

sügürək. yügürək. yürügək. sürügək. uşağı yerişə alışdırma arabası.

süqürtmək

süğürtmək. sürürtmək. züğürtmək. sovurtmaq. yenitmək. batırmaq. yıxmaq.

iflas edmək. batqıtmaq. məfluc edmək. üzütmək. üzgütmək. xərab, təxrib
edmək.
süqüşqəp

sügüşgəp. süyüşgəp. süvüşgəp. söyüşgəp. sevüşgəp. sevəgən. sevən. sevgili.

süqüşmək

süğüşmək. sikişmək. cütləşmək.

sül

sürül. bollu. sürəkəy. sürəgəy. çox çox. ən çox. -bir sürül qonağ. -bir sül qoduğ
əlində qalmışıq.

süləmək

( < sü: qoşun). ləşgər çəkmək.

süləmək

sürləmək. sulamaq. qoşun çəkmək. -yağ axdı sürləyu.

sülən

sürən. sürləm. süzləm. süğləm. süvləm. düzləm. düzgün. düzgün. doğru.

süləyin

siləyin. sürük. sırığ. arığ.

süləysin

siləvsin. sürəysin. sürtük. sırtıq. sivirik. utanmaz. sürbet. sırbit. şərmsiz.

süləysin

siləvsin. sürəysin. sürtük. sırtıq. sivirik. utanmaz. sürbet. sırbit. şərmsiz.

sülqü

sülgü (quylanma) hamam taxımı. silgi. hovlə.

sülqün

sülgün. sülügün. süylün. savlın. iti. iti yerişli, davranışlı.

süllöy

sürröy. sürrəy. savsov. soba. salqa. uzunsov.

süllöyünə

sürröyünə. sürrəyinə. salıncasına. uzunsovuna. uzuncasına.

sülüc

zülüc > ləzic. yələz. yalaz.

sülüh

sülüğ. sürgü. sürgün. sürgünlük. sürgüş. salığ. yalığ. ötrük. isal.

sülüq

1. sülüğ. sülüh. sürgü. sürgün. sürgünlük. sürgüş. salığ. yalığ. ötrük. isal. 1.
sülük. sürlük. əğim. meyl. -iti sülük. 1. sülük. tamah. -sülük dişin qır. 1. sülük.

sürsürük. sürsünük. > sümsük. ləğzəndə. ləğzan. sülügən. ora bura, hər yana
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baş çəkən, baş soxan. avara avara dolanan. vırnığan. 1. sülük. süvluğ. sivlik.
su ibiyi. çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü.
sülüqən

sülügən. sürsürük. sürsünük. > sümsük. ləğzəndə. ləğzan. sülük. ora bura, hər

yana baş çəkən, baş soxan. avara avara dolanan. vırnığan.
sülüqün

sülügün. sülgün. süylün. savlın. iti. iti yerişli, davranışlı.

süm

tüm. teyxa. sıvırt. sıyırt. sıvırt. sıfırt. -süm yağlı yemək.

-(birinə görə) süm tüm, qapalı, anlaşılmaz dildə söylənmək: sümləmək. tatlamaq.
tatlanmaq. -bilməm nə sümlənir.

sümbə

1. sapsal. sapdal. çapdal. burqur. qavqal. qovqal. qoğqal. qoğqala. 1. sünbə.
(> sonbə) şiş. ox. mil. -sapsal udmuş: axlov udmuş: dimdik duran. 1. pistun.
dönbə. döndə. 1. tulumba.

sümbül

sünbül. sürüş. yeni sürmüş buğda dənələri.

sümə

sarım. sarma. top. kələf. -iki sümə ip.

sümələq

sümələk. səməni. ösmələk. ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan

yemək.
sümər(altay)

süvər. sivər. uca sivri dağ.

sümərmək

somurmaq.

sümqürüqmək suvquruqmaq. süvkürükmək > . 1. fırtığın, muxatın, burun suyun, axıntısın
silmək. 1. burnun çəkmək. 1. fınqırmaq.
sümləmək

1. (birinə görə) süm tüm, qapalı, anlaşılmaz dildə söylənmək. tatlamaq.
tatlanmaq. -bilməm nə sümlənir. 1. sumlamaq. sum tum edmək. vırravırlamaq.
dırradırlamaq. danışdığı anlaşılmamaq.

sümlüm

sumlum. dil qanmaz. -sümlüm tat.

sümm

1. som. sapur. sapır. çapur. çapır. (sap <> qab. qap) . 1. som. toyaq. tuynaq <
döğnək. döğək. malqara ayağı, ayağının yeri döğən bölümü.
(saapa (saafa) (sanskirit) sabo (fırans). hafer (ərəb) hoof (ingilis) .

sümrüqmək

sümrükmək. sümsürkmək < sürmükmək. fınqırmaq. burnun almaq.
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sürsü. sümsüburun. sürburun. ( < sürmək) burnun hər yana soxan. fizul. -bu
sümsüburun evə qoyma.

sümsüburun

sürburun. ( < sürmək). sümsi. sürsü. burnun hər yana soxan. fizul. -bu
sümsüburun evə qoyma.

sümsüq

sümsük 1 < sürsürük. sürsünük. (ləğzəndə. ləğzan) sülügən. sülük. ora bura,

hər yana baş çəkən, baş soxan. avara avara dolanan. vırnığan. 1. yalğarı. salğarı gəzən it kimi yaşın sürmə.

sümsünmək

< sürsünmək. sürsükmək. 1. sürsüklənmək. uyuşuqluq, gəvşəklik edmək. 1.
amacsız, avaraca gəzinmək. vırnıqmaq.

sümsürqmək

sümsürkmək. sümrükmək < sürmükmək. fınqırmaq. burnun almaq.

sümüq

sümük (türkiyə). (m <> r) sürük. 1. luğab. 1. fırtığ. 1. muxat. xilt. bəlğəm. bərk,

süvgən sıvıq. 1. suvquruq. süvkürük > sümgürük. fırtığ. burun suyu. burundan
axıntısı. muxat.
-kürəyi quran iki ənli sümük: yarın. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). -yarın
yolqansa, el yolqanır: (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək.
güclənmək) hər nəyin gücü belində, kürəyindədir.

-dişlərin oturacağı sümük: yanğaq. yanaq. -yanğaq pozulsa diş qalmaz.
sümüq

sümük. sarı su. fırtığ. zükam. nəzlə.
- üç gən sümük: quyruq gəmiyi.

sümüqləri

-qabırqanın kürək, dal bölümündəki sümükləri: dəlırqa. kürək gəmiyi.
-qabırqanın sinə bölümündə aralıqlı sümükləri: sapırqa. səpirgə. göğüs gəmiyi.

sümüqtən

-əti sümükdən ayırmaq: usmaq.
-sümükdən ayrılmış ət: usuq. qara ət.
-əti yağdan, sümükdən siyirmək: savtamaq. sovtamaq.

sümüyü

-onqura, fəqərat sümüyü: yarın. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). tiriz.

sümüyün

-qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik.
söyük. söyək.

sünbələmək

< sonbalamaq. nərsənin sonun, arxasın izi izinə izləmək. (dünbal edmək).
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sünbül

sümbül. sürüş. yeni sürmüş buğda dənələri.

sünəq

sünək. sürnək. sırnığ. əsnək. 1. uzanan. (şirəli). -özlü buğdanın yoğuru sünək
olur. 1. yayıs. fənərli. fənərliyi olan. -bur sünək dirək gərəkir. 1. sıyaz. siyəz.

həssas. 1. mütəhərrik. cünban. 1. sevik. sivik. çevik. qıvraq. 1. uymlu.
mulayim.
sünəpə

1. sürəbə. sürgüc. pinti, töküntü olan. 1. yalqarı. yalğar. sılğır. pəsiv. qoşsuz.
ruhsuz.

sünqəc

< singəc. singər. (sindirmək: çəkmək) suyu sindirən, soran, çəkən. -singər bez. singər kağaz.

sünqər

süngər < sonğıra. sorğa. sövğirə. somra. isfənc. su soran, çəkən nərsə.

sünqü

-sür süngü: sür cıda. sür cıdaq. neyzə qalxan. ox yaraq. (təchizat).

sünqütmək

süngütmək. sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə. -sobu baş:
biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq. sovrutmaq. soğrutmaq.

sivitmək. sıypıtmaq. nərsənin ucun incədib uzatmaq. ititmək. -qələmin ucun çox
soğrutsanız, tez sınar.

süntürmə

sündürmə. sundurma < {sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. sürtürüt. sürdürük. 1.
çox uzun olan. 1. ev önündəki səggi. 1. dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü. 1. sırdrıc.
sırcıq. qıyıq. ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit. 1. atqı. çatı əninə boyuna
sürülən, atılan dirək. bir yandan bir yana uzadılan sırıq}.

süntürmək

-çəkib süzütmək, uzatmaq, əsnətmək, sündürmək, sürdürmək: sozutmaq.

süp

süpürgə. qoğuc.

süpcü

süpürgəçi. sapuçu. sapurgəçi.

süperyorluq

üstünlük. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu. (salçavı:
duyqusu).

süpəh

1 < savan. sapan. qavan. qovan. qoğan. atan. daş atma ayqıtı. (# qapan: tutan)
1. süpəng. salınğu. fəlaxən.

süpənq

süpəng. süpəh. salınğu. fəlaxən.

süpqən

süpgən. süpürgə. sürgən.
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süpgü. 1. sürgü. sürügü. ziddifuni davası. 1. sürgü. sürügü. arıdan, təmizləyən,

saylayan, paklayan arac. 1. sürgü. sürügü. arqıç. arıdan nərsə. deterjan.
süpov

-qolu kasov, saçı süpov: əli kasa, teli süpürgə. qaraqaravaş.

süprüq

süprük. seçik. daşnaq. maaf. (# aşnaq: məşmul. müttəhim).

süprüq

süprük. tüprük. 1. çöprük. alçaq. rəzil. pəst. 1. iti. acı. tünd. -bu tüprükü ya
sındır, ya yolundan qaç. -it kimi hürür süprük oğlu tüprük.

süprül

süprül!. sıprıl!. sikdir!. rədd ol!.

süprülmək

-bir nərsənin üstünə süprülmək: saldırmaq. yügürmək.

süprüntü

süypüntü. sürpüntü. süpürüntü. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt.
süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı.

süprüt

süypüt. sürpüt. süpürtü. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti.
sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

süprütmək

siyritmək. siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. silitmək. bitritmək.

süprüv

-süprüv siyirib: silib sırıb. silib sıyıb. silib süpürüb. - oğrular evi silib sırıb. gedmişlər.

süpsi

süvsi. sivsi (> sipsi). sovu. sövü. sovsu. sopus. sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni.
üzü, biçimi uzunsov hər nə.

süpü

süypü. sürpü. sıyırpı. sırpı. siyrpi. sıypı. süpürmə işi.

süpüc

1. süpürgə. sapuc. sapurgə. 1. sürpüc. sıypıc. süypüc. süpürgə. sıyırcı. sırpıcı.
siyirgi.

süpüq

süpük. sıpıq. sivri. - sıpıq sırıq: ucu iti dəğənək.

süpüncəq

süpüncək. sürpüncək. sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. (sığancıq . sığaq)

özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.

süpür

1. çox iti, yeyin olan. 1. bədəxlaq. əxlaqsız. -süpür kişi dos qılmaz. 1. (uçaq) cet.
1. sapır. söpük. silki. sürgü. sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin
(fars)}. ( < sıyırmaq. siyirmək) seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). saçır. saçır
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soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: >
samartlamaq. sıçıb batırmaq) fəzlə.

süpürən

-süpürən yel: süpürmək. iti, sərt əsmək.

süpürqə

süpürgə. 1. süpgən. sürgən. 1. süp. qoğuc. 1. süpüc. sapuc. sapurgə.

-erkək süpürgə: qaravul süpürgə: uzun saplı süpürgə. küçə avlu, bağ süpürgəsi. xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə. 1. sıyırcı. sırpıcı. siyirgi. sıypıc. süypüc.

sürpüc. süpüc.
-əli kasa, teli süpürgə: qolu kasov, saçı süpov: qaraqaravaş.

süpürqəçi

süpürgəçi. süpcü. sapuçu. sapurgəçi.

süpürqəsi

-küçə avlu, bağ süpürgəsi: erkək süpürgə. qaravul süpürgə. uzun saplı süpürgə. xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə.

süpürmə

-süpürmə işi: sıyırpı. sırpı. siyrpi. sıypı. süypü. sürpü. süpü.

süpürmək

1. küpürmək. kürərmək. əllə, nərsə ilə itələyib yığmaq. 1. süypürmək.
sürpürmək. sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. səvpürmək. nərsəni
üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) 1. siyirmək. zivirmək.
silmək. bitirmək. 1. silmək. təmizləmək. 1. ortadan qaldırmaq. 1. hammısın
almaq, dərmək. 1. atmaq. 1. sürükləmək. 1. iti, sərt əsmək. -süpürən yel. 1.
şişib silkinərək, tamtaraqla yerimək. 1. sıpırmaq.
-silib süpürmək: süpütmək. süpürtmək. -əlinə keçəni süpütdü.
-silib süpürmək: sürməşləmək. sürtüb silmək, araslamaq. -evin hər yanın
sürməşlədi.
-nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək: sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq.
süypürmək. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq).

süpürtmək

1. kovalamaq. 1. süpütmək. silib süpürmək. -əlinə keçəni süpütdü.

süpürtü

süypüt. sürpüt. süprüt. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti.
sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

süpürüb

-selin süpürüb gətirdiyi nərsələr: silinti. sıyıntı.
-silib süpürüb: silib sırıb. silib sıyıb. süprüv siyirib. - oğrular evi silib sırıb. gedmişlər.
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süypüntü. sürpüntü. süprüntü. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt.
süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı.

süpürüntülər

-sellə yellə gətirilən süpürüntülər: sürtük.

süpütmək

1. cumub yerli dibli siyirmək, götürmək. 1. süpürtmək. silib süpürmək. -əlinə
keçəni süpütdü.

sür

(sırış. sürüş). 1. təsvir. rəsm. iməj. imeyc. 1. tür. tip. nov. 1. bet. üz. surət. 1.
gözəllik. 1. işarət. tanıtım. 1. sərim. tanıtış. tanıt. dənit. dəniş. şərh. tərif. təşrih.
tovsif. vəsf. 1. xiyal. təxəyyül. 1. lovhə. 1. model. rəviş. 1. şivə. -kəsəldən
qaçmaanın ən onğat, uyqun, qolay sırışlarından (sərişdələrindən) arınçılıqdır
(təmizçilikdir). 1. mətn. 1. nusxə. 1. təfsir. 1. yanbağı. nəlbəki. 1. qızaq. ikinci

qab, örtük. bir qabın altına qoyulan ikinci qab. bir qabın altlığı. 1. kırem. 1.
nəqqaşi. 1. süyü. su. qoşun. ordu. ləşgər. artıc. arteş. 1. tanqac. danğac.
dəngəc. buyruq. fərman. dəsdur. fətva. 1. yür. ged. {# toxda. toxdan. tuk. tuka.
tukan. dur. durğan. dayan. əkin. əklən. əkilən. diklən. dik(üzbək) dikin. saxdal. qalt.
halt. (ist!. istop!)}. 1. şırığ. şiyar. -yanları iki sürlü qaşıq. -burda neçə sür açmalıyıq. xışın açdığı sürlərə tutxum səpilir. -yer sürmək, yerdə sürlər salmaq deməkdir. 1. im,

iz, işarə qoymağa, edməyə yarar hər nə. 1. sürə. fileş. 1. sürə. xəlfəçin. 1.
bəqet. orkesr başçısının çubuğu. 1. sürə. sürmü. sürüv. uzun. 1. sürə. sürmü.
sürüv. taxıl başağından uzanan qılçığlar. 1. uzun saç, qıl, tük. -sür tüklü qoyun,
keçi, öküz. 1. sürüv. sivri uclu. -sür çubuğ. -sür dəmir teli. -sür piçağ. -sür qələm. 1.
sürmü. sürüv. şəbehdə sürülən ələm, tuğ, şəmayil. (bunları daşıyana sürçü,
sürmüç deyilir). 1. sürmü. nərsədən geri sürülən, qalan iz, bər, nişan, əsər. (bu
izləri daşıyana sürtay, sürlü, sürülü. sürüv deyilir). 1. sürək. duvar. 1. sürək.

xakriz. 1. sur < sovra > (> sirur) suruş. sovaş. sövəş. şənlik. şadlıq. cəşn. 1.
sürü. verşın. rivayət. 1. sürü. tamaşa. numayiş.

-sür sürə: sürəyən. sırıncağ. 1. tələsik. sərən. 1. tez tez. ir ir.
-sür cıda: sür cıdaq. sür süngü. neyzə qalxan. ox yaraq. (təchizat).
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-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.

-sürülərək yaşamdansa, yaşa sür.
sür

1. sır. nərsə üzərə yaxılan öznə, boya, rəng. 1. sır. sürmə. boya. nərsə üzrə
sürülən hər çeşit sürmə. 1. saxıc. qoş. ruh. - yurd saxıcı: ölkəni qoruyan qoşlar
(ruhlar). 1. soyurqal. sevirqal. qoyul. ərməğan. bağış. bəxşiş. verəsi. saç. saçı.

ehsan. tiyül. 1. səv. sev. süy. söy. meyl. işrah. 1. sins. tin. qoş. ruh. ispiri.
espiri.
-quru sür, çöp, çıpıq, dal, səğə: qurudal. qurdal.
-qursür: qurudal. qurdal.
- sür saçmaq: 1. ləzzət vermək. 1. dür saçmaq: gözəl qonuşmaq.

sürahi

sürəgi. sağraq. səğrəq. sağır. səğir. su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara
sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng.

süraqacı

sürağacı. qapı sürgüsü.

sürbet

1. sırbit. siləvsin. süləysin. sürəysin. sürtük. sırtıq. sivirik. utanmaz. şərmsiz. 1.
sırbit. sırtıq. üzlü. cıvık. sıvıq. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq.

çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü
bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic
< sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir
yenilməz, qarşındakın caydırır. 1. sırbit. sinsin. simitən. sırtıq. üzdən gedməyən.

1. sırbit. sırtıq. sürtük. arsız. üzsüz. (üzlü) acgöz. sıvışqan. sırtıq. sürtük. üzlü.
sürbetinmək

sırbitinmək. sıyıtmaq. sırıtmaq. sıytılmaq. sırtılmaq. sırtıqlanmaq. sırtarmaq.

dişlərin ağartmaq. sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq.
sürbetləşmək

sırbitləşmək. sırıtmaq. sırtıqlığ edmək. israr edmək.

sürbetliq

sürbetlik. sırbitlik. sıymıclıq. sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq.

sırtığlıq. simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.
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sürbəmək

sırbamaq. nərsəni incətib uzatmaq.

sürburun

sümsüburun. ( < sürmək). sümsi. sürsü. burnun hər yana soxan. fizul. -bu
sümsüburun evə qoyma.

sürc

1. sorc. sürc. sorc. soraca. soruc. arcayış. arşatış. axdarış. incəyiş. çincəyiş.
təhqiq. 1. sürüc. sıyıc. qayc. qayıc. qayış. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. qaçıc.
uçuc. salıc. xəta. səhv. iştibah. (ləğziş). 1. sürüc. sıyıc. gümrahlıq. 1. sürüc.
sıyıc. fehrist. 1. sürüc. sıyıc. andağ. sudar ( < tutar) yaddaşt. 1. sorc. sorc.

soraca. soruc. sürc. arcayış. arşatış. axdarış. incəyiş. çincəyiş. təhqiq. 1.
sürcə. sorca. sorc. surca. surc. yürcə. yürc. boylam. uzunluq. 1. sürcə. sorca.
sorc. surca. surc. yürcə. yürc. sürgün. 1. sürcə. sorca. sorc. surca. surc. yürcə.
yürc. səğə. öcük. ösük. budağ.

sürcə

1. sürcə. büdrürər. -paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (kit çilə: dəd
kədər). (ulalır: böyüyür. yekəlir). (çağa: bala). 1. sorca. soruş. sorcuş. sorcamışi.

soracmışi. arcamışi. aracmışi. arama. araştırı. axtarma. arqış. incələmə.
çincələmə. təhqiq edmə. 1. (araşdırma) süjə. movzu. 1. sorcaçı. sorşucu.
sorcuçu. sorcaçı. soracçı. arca. aracıçı. arayan. araştıran. axdaran. incələyən.
çincələyən. tandac. təhqiq edən. mühəqqiq. muhəqqiq. 1. kürcə. kiçik kürək. 1.
sürc. sorca. sorc. surca. surc. yürcə. yürc. boylam. uzunluq. 1. sürc. sorca.
sorc. surca. surc. yürcə. yürc. sürgün. 1. sürc. sorca. sorc. surca. surc. yürcə.
yürc. səğə. öcük. ösük. budağ. 1. sürcək. sürəcək. nərsənin bir bölümün

ayrıca, özəl göstərmədə işlənin çubuğ kimi nərsə. 1. sürcək. sürəcək. bəqet.
orkesr başçısının çubuğu. 1. sürcək. sürəcək. sür. bəqet. orkesr başçısının
çubuğu. 1. sürcək. sürəcək. novdan. nərsəni sürüb yaymağa yarar arac. mala.
1. sürcək. sürəcək. sərik, yayığ nərsəni siyirməyə, silməyə yarar arac. sürgüc.
sürək > kürək. 1. sürcək. sürəcək. nərsənin bir bölümün ayrıca, özəl
göstərmədə işlənin çubuğ kimi nərsə. 1. sürcək. sürəcək. bəqet. orkesr
başçısının çubuğu. 1. sürcək. sürəcək. sür. bəqet. orkesr başçısının çubuğu.
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1. novdan. nərsəni sürüb yaymağa yarar arac. mala. 1. sürcək. sürəcək. sərik,
yayığ nərsəni siyirməyə, silməyə yarar arac. sürgüc. sürək > kürək. 1. şüşə.
ışığı özündən süzdürən nəsnə, maddə. keçirən.
sürcəq

sürcək. sürəcək. sürcə. 1. nərsənin bir bölümün ayrıca, özəl göstərmədə

işlənin çubuğ kimi nərsə. 1. sür. bəqet. orkesr başçısının çubuğu. 1. novdan.
nərsəni sürüb yaymağa yarar arac. mala. 1. sərik, yayığ nərsəni siyirməyə,
silməyə yarar arac. sürgüc. sürək > kürək.
sürcəmək

1. sorcamaq. soraclamaq. soracalamaq. soruclamaq. arcalamaq. arşatlamaq.
araşdırmaq. axdarmaq. incələmək. çincələmək. təhqiq edmək. 1. sürcətmək.
sorcamaq. aramaq. araclamaq. araştırmaq. axtarmaq. qarqanmaq. incələmək.
təhqiqləmək. 1. sürcəşmək. sırcamaq. sırcaşmaq. züyüldəmək. züyüldəşmək.
yer bə yer olmaq. 1. yanlış, xəta yapmaq. səkmək.

sürcənmək

1. sorcanmaq. surcanmaq. yürcənmək. 1. boylunmaq. boylanmaq. uzunmaq.
uzanmaq. 1. sürgünmək. 1. səğələnmək.

sürcər

-çox yürtən, bir sürcər. (yürtən: yüryən).

sürcəşmək

sürcəmək. sırcamaq. sırcaşmaq. züyüldəmək. züyüldəşmək. yer bə yer olmaq.

sürcətmək

sürcəmək. sorcamaq. aramaq. araclamaq. araştırmaq. axtarmaq. qarqanmaq.

incələmək. təhqiqləmək.
sürcü

1. sürücü. səkə. xəta. -dil sürcü. -əl sürcü. -duyu sürcü. -sanı sürcü. 1. sürçi.
boyaçı. 1. sürçi. çoban.

sürcüq

sürcük. sürgüt sürüt. sürülməli, sürülən maşın. səvari.

sürcüqmək

sürcükmək. ilişib saylanmaq, qaymaq.

sürcümək

1. qaymaq. 1. zənginlikdən yoxsulluğa düşmək. 1. tökəzimək. caymaq.

sürcüsü

-qoy (qoyun) sürcüsü, çobanı: qoyunçu. (un: çoxluğu göstərən ək).

sürçalmaq

sürsalmaq. susalmaq. sürqalamaq. sürqallamaq. saldırmaq. cummaq.

sürçə

sırça. 1. iti. tünd. 1. şüşə.

sürçi

1. sürçü. boyaçı. 1. sürçü. çoban. 1. sürüci. ranəndə.
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1. vədə. əhd. 1. vəd. 1. saat. saət. 1. sorağ. sorat. açaz. açat. icazə. ruxsət. 1.
fürcə. fürsət. məcal. fasilə. 1. qonum. movqe. 1. dövrə. dönəm. çağ. əsr. əhd.
ruzqar. 1. sürəc. dəvam. bəqa. 1. ara. aralıq. məsafə. 1. uzunluq. boy. imtidad.
tənavüb. tul. 1. aybaşı. qaidə. reql. adət. 1. otlağ. 1. bərnamə. pıroqram. 1.
rəğbət. 1. dərs, iş saatı. 1. alan. məkan. ara. yer. fəza. 1. vüsət. məsahət. 1.
məsir. 1. tam cümlə. sözləm. ibarət. 1. sürüm. axış. cərəyan. 1. keşik. novbət.
1. gəzinti. gəşt. gərdiş. 1. bağ. bağa. fəsl. 1. nərsənin bir bölümü, bir dövrü, bir
dizisi. vahid. term. kurs. -bir sürə oynadıq. -bir sürə dərs götürmək. 1. misal. 1.
yol. 1. açaz. açat. sorağ. sorat. icazə. ruxsət. 1. sür. fileş. 1. sür. xəlfəçin. 1.
sür. sürmü. sürüv. uzun. 1. sürlü. sürətli. sürgən. sürgün. dürtgən. dürtgün.
çabıq. tez. ir. irit. tələsik. əcələ. təcili. -sürgən ol. -sürgən ged, gəl. -sürgən iş. 1.
qonağlıq paltarı. rəsmi paltar. 1. gəlin geyimi. 1. sağrış. dəvam. 1. durnalıq.
dəvamlılıq. -sürəsi aşınmış taxda. 1. yör. yörə. bir yerdə aşağı baş. -yörə
əğləşməyin, buyurun törəyə). (bur: bir yerin ortancı bölümü) tör. törə. dur. sura.

sədr. bir yerdə yuxarı baş.
-sür sürə: sürəyən. sırıncağ. 1. tələsik. sərən. 1. tez tez. ir ir.
-bir qıssa sürə, zaman: sürəlik. gürəlik.
-sürə düşmək: suya düşmək. 1. sulanmaq. 1. boyluların doğma qabağı suya
düşmələri.

-yol sürə: yol üstü. sürtün: -sürtün ona bir baş çəkdim.
-o sürədən, utağan sürə sürdü. (çoxlu. çox uzun).
-içi, sürə işləyən: simic < sinic. sinsi. müzmin.
-nərsənin qutarmasından son sürə: sonöt. sonötə. (#çitil: sitil. hər nəyin
qutarmağına, sonuna yaxın bölümü. önson. ətək)
-bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə yuxusun almaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq.
mürgülənmək. yüngülcə yatmaq.
-az sürə: az zaman. salaq. çalağ. - bir çalağ görüşdük.
-bir nərsə üçün qoyulan, bəllətilən sürə, dövrə: kür. qor. çillə. çiğlə.
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sürəbə

sünəpə. sürgüc. pinti, töküntü olan.

sürəc

1. bölünməmiş nərsə. təsəlsül. mütəmadilik. 1. sürə. dəvam. bəqa.

sürəcə

-yaşadığı sürəcə: yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək. durmuşca.
durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu. durduqboyunca. duraca.
duraboyu. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca. həyatta olduqca.

sürəcəq

sürəcək. sürcək. sürcə. 1. nərsənin bir bölümün ayrıca, özəl göstərmədə

işlənin çubuğ kimi nərsə. 1. bəqet. orkesr başçısının çubuğu. 1. sür. bəqet.
orkesr başçısının çubuğu. 1. novdan. nərsəni sürüb yaymağa yarar arac.
mala. 1. sərik, yayığ nərsəni siyirməyə, silməyə yarar arac. sürgüc. sürək >
kürək.
sürəq

sürək. 1. bəsat. büsat. dəm təşgilat. 1. sürüm. əkinçilik. (kişavərzi) əkinçiliklə

bağlı nərsələr. 1. axımlı. işlək. qırılmadan qazanclı olan. -bir sürək iş tapmaq
gücündə qalmaq. 1. bir nərsənin qızqınlıq, ən gözəl, tavlı işlək durumu. 1.

tədavüm. 1. kürək. 1. od, kürə körüyü. 1. dövriyyə. rutin. rəval. alşın. -sürəkdən
çıxmaq: sınırdan çıxmaq. 1. hər günkü. ruzmərrə. 1. sıradan. 1. adet. 1.

dəğişməyən. basmaqalıb. 1. kilişələşmiş. mikanikləşmiş. 1. normal. adi.
məmuli. 1. pıroqram. bərnamə. 1. cıdır. imtidad. 1. sürük. sürgə. quyruq. arxa.
dalıq. ardıc. ayaq. ötə. idamə. dünbalə. 1. sürük. sürgə. ötəl. ötnə. möhlət.
müddət. 1. > kürək. sürgüc. sürcə. sürcək. sürəcək. sərik, yayığ nərsəni
siyirməyə, silməyə yarar arac. 1. sür. duvar. 1. sür. xakriz. 1. sübək. süvək. bir
axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan qamış,
şilank, güh, yol, kanal. -ayağ yoluna durub gedənmiyən xəsdələrə sübək qoyulur. sürək tanıma: fürsət, möhlət vermə. 1. yoğuş. daraq. darlağ. dərlək. dərik. pırojə.

bərnamə. 1. ərək. güdər. (> qodar (fars)}. umac. amac. qayğı. qayğu. qayuq.
hədəf. - güdərsız suya basma. 1. sürük. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin
dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}.
yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət.
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libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-sürək tanıma: fürsət, möhlət vermə.
sürəqçi

sürəkçi. sirikçi. kürəkçi.

sürəqə

sürəkə. 1. gəlişim. gəlişmə. törüş. -suluğda bitgilərin sürəkəsi yaxşı olur. 1. gediş.

axın. satış. istəş, istən, təqaza ölçüsü. -sürəkəli mal. -bu il yemək ürünləri çox
sürəkəli değil. 1. sürəlgə. iş yeri. (kərxana. karqah. dəfdər).

sürəqən

sürəgən. 1. sürgən. süyrəlivçi. südrəlivçi (üzbək) (xəzəndə). 1. çox axıntılı,

cərəyanlı yer. çox işlək, ged gəlli yer.
sürəqənmək

sürəgənmək. gözləmək.

sürəqəy

sürəkəy. sürəgəy. sürül. sül. bollu. çox çox. ən çox. -bir sürül qonağ. -bir sül
qoduğ əlində qalmışıq.

sürəqi

sürəgi. 1. irsi. -sürəgi kəsəl. 1. sürəyi. sürgü. sürmə. (sürağacı: qapı sürgüsü). 1.

sürahi. sağraq. səğrəq. sağır. səğir. su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara
sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng.
sürəqin

sürəkin. madamki. ta ki.

sürəqləmək

sürəkləmək. 1. rutinlətmək. rəvala salmaq. alşınıtmaq. 1. adet tutmaq. 1.

kilişələtmək. mikanikləşmək. 1. normal, adi, məmul duruma gətirmək. 1.
pıroqrama, bərnamiyə salmaq.
sürəqli

sürəkli. 1. imtidadlı. mümtəd. 1. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli.
quraqlı. durqun. sürgün. həmməşə. dayimən. durmadan. aralıqsız. tutaşı.

tutşuna. tutaşına. -duraqlı işində işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. sürgəli. duraqlı.
durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı. durqun. sürgün. həmməşəlik. tutşun. əbədi.

cavidan. dayimi. -durqun yaşam. 1. bəlirli bir çağ, nərsə boyunca. -gün
durqununa: gün boyunca. 1. sürüklü. sürgəli. ötəli. quyruqlu. arxaq. arxalı.

ardıvar. ardıcıl. dalqıq. dalqıc. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar).
1. sürüklü. sürgəli. ötəli. ötəlli. ötnəli. möhlətli. müddətli. 1. durna. dəvamlı.

sozulğan. süzülgən. (müzmin). uzanan. uzağ sürən, gedən. 1. dəvamlı. -
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sürəkli, dəvamlı, yüksək səslə səslənmək: sağır çağır.

-irtin, sürəkli, sürətli gedən araclara verilən ad: yelbasan. yelqoğan.
-sürəkli çəkiştirmək: qaqalamaq. qaqlamaq. sıx sıx, qıs qıs, qıy qıy çəkmək,
dartmaq.

sürəqlic

-sürəklic iti qımıldayan, hərəkət edən: suruğ. sürük.

sürəqliq

sürəklik. sürünüb yavaşlıq. durğaqlıq. kütlük.

sürəli

- kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək:bir yerə çox gedib gəlmək. nərsəni
sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq. siyrə yapmaq. sirə yapmaq: (siyrə:
sirə. uzun. uzanan).
-bəlli bir konuda, sınırlı sürəli yapılan öğrətim: devrə. dövrə. kurs.

-yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın tölkməyən ağac: sərüv. sərv < sürpü.
sürvi. sərvi. səlfi. sivi.

sürəliq

sürəlik. gürəlik. bir qıssa sürə, zaman.

sürəlqə

sürəlgə. sürəkə. iş yeri. (kərxana. karqah. dəfdər).

sürəlmək

süyrəlmək. südrəlmək(üzbək) sürünmək. 1. yerdə çəkinmək. 1. çox

yavaşınmaq, astanmaq. 1. yavaşınıb yubanmaq, gecikmək.
sürəm

yöntəm. usul. gediş.

sürəmək

sirimək. siyrimək. kürəmək. - sirilmiş qar yığını, yolun orta qolun qapatmışdı.

sürəmli

-dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə: sövə. -sövəboya: tez solan boya. sövəbasma: rəngi tez uçan çap, oyma parça. -sövə yaş: keçəri yaşam. -sövə gül: iki
günlük gül.

sürən

1. sırın. soxun. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı.
sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük.
güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa.
qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü.
gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal. laçın. yalçın. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
zorlu. 1. yürən. yürün. sıylıq. sürğat. öğrün. şölən. qonağlıq. yortu. yorut.
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ziyafət. 1. sıycın. şadlıq. yarğaşlıq. məsərrət. xoşnudluq. xoşallıq. 1. soran.
sıyran. süryən. minarə. minarə kimi uzuna olan hər nə. 1. saçağ. şadağ.

çadlığ. şadlığ. xoşallıq. şənlik. 1. selən. sələn. sərən. açıq. fərah. 1. ağşaq.
axşaq. qaşqa. qaşqay. alnında ağ axması olan sarı donlu at. 1. təpiş. salış.
yürüş. hicum. həmlə. 1. qovqa. hayhuy. həyahu. həngamə. 1. sürət. iti. irtin.
kəsgin. 1. soran. sormışi. sürmışi. hay küy. həyahu. ğəriv. qiyamət. 1. soran.
sormışi. sürmışi. sürür. sevinc. şadlıq. nişat. 1. sülən. sürləm. süzləm. süğləm.

süvləm. düzləm. düzgün. düzgün. doğru. 1. sürən!. sürün!. züvün! züv!. 1.
süzən. sızan. keçən. axan. 1. süzən. sızan. (> suzən (fars)}. biz. dələn arac.
-yuğuntudan sürən, arda qalan kirli su: sarsu. sürsu. çalba. pəsab.

-uzağ sürən, gedən: süzülgən. sozulğan. (müzmin. sürəkli. durna. dəvamlı) uzanan.
-hər nəyi soyuğa sürən, götürən: soysür. soğsür. soyuğqanlı. -soysür uşaqla
oynamaq qolay değil. -o soysürün biri, danla dinlə, qılı belə təprəşməz, heç nəyinə
değil.

sürəniq

sürənik. sürgənik. yerşik. yürşük. kronik. 1. qazetə, dərgilərdə dalbadal gələn

yazılar. 1. yerləşmiş. müzmin. 1. olayların çağsıralı, tarixi düzümü. vəqaye
namə.
sürənmək

sürünmək. 1. (> soridən (fars)}. züvünmək. züvmək. (sürən! sürün!. züvün! züv!).
1. sürütmək. səğitmək. səritmək. sərimək. (> sorudən (fars)}. ötünmək. ötmək.

oxumaq. 1. sevinmək. şad, xoşal olmaq.
sürəntə

-sürəndə, sevişdə çalınan incə səsli çalq: sürnə > zırna. (> sorna (fars)}.

sürər

-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə)
- arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis).

sürərəq

-oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq: sıyamaq. sığamaq.

sürərsən

-ağır olsa bir bölük, parçalasan sürərsən.

sürəsi

-gözətçilik, görəv, mə'muriyyət sürəsi: . saxlo. - bir para ölkələrdə əsgərlik saxloğu
iki ildir.
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sürəsintə

sürəsində. sırısında. sırığında. (> sırasında). çağında. zamanında. yerində.

sürət

1. sirət. qovuşan nərsələrdə incə ağızın, ucun, gen yana keçdiyi yer, birləşmə
yeri. 1. sürən. iti. irtin. kəsgin.

sürətən

çağdan. -o sürədən, utağan sürə sürdü. (çoxlu. çox uzun).

sürəti

-axan nərsələrin basıncı, hızı, yeyinliyi, irti, sürəti: suvun. sürün.

sürətili

suvunlu. sürünlü. yeyin. irtin. basıncılı. hızlı.

sürətin

-yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu
budağlı ağac: sürgü. sürgə. irtıq. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.
-yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə
uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq.
sürətgir.

sürətqi

sürətgi. qızaq.

sürətqir

sürətgir. sürgü. sürgə. yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün,

ardına bağlanan qollu budağlı ağac. irtıq. -sürgü tökünüyü: bu ağac
sürünməsindən arda qalan süpürülmüş iz.

sürətli

sürə. sürlü. sürgən. sürgün. dürtgən. dürtgün. çabıq. tez. ir. irit. tələsik. əcələ.
təcili. -sürgən ol. -sürgən ged, gəl. -sürgən iş.
-irtin, sürəkli, sürətli gedən araclara verilən ad: yelbasan. yelqoğan.

sürətmək

1. kürətmək. qaçırtmaq. - hamını özündən kürətdi. - onu alkodan kürətməyə nə
var. - kürətmə hər önə gələni, anılma (düşünmə) hər keçib gedəni. 1. sürmək.
sürütmək. sürmütmək. uzunluğuna, boyuna çəkmək. uzatmaq. boysatmaq.

pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək.
sürəv

sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq.
cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv.
gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən.
guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək
gürək.
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sürəyən

sürəyən. sırıncağ. sür sürə. 1. tələsik. sərən. 1. tez tez. ir ir.

sürəyi

sürəgi. sürgü. sürmə. (sürağacı: qapı sürgüsü).

sürəyin

sücəyin. çox axımlı, işdə olan.

sürəysin

siləvsin. süləysin. sürtük. sırtıq. sivirik. utanmaz. sürbet. sırbit. şərmsiz.

sürqaç

sırqaç. sırqaş. 1. isqaç. 1. yağ, nərsə sürməkdə işlənən köggə, bez, arac.

sürqalamaq

sürqallamaq. sürsalmaq. sürçalmaq. susalmaq. saldırmaq. cummaq.

sürqallamaq

sürqalamaq. sürsalmaq. sürçalmaq. susalmaq. saldırmaq. cummaq.

sürqat

sürğat. sıylıq. 1. sürən. yürən. yürün. öğrün. şölən. qonağlıq. yortu. yorut.

ziyafət. 1. ərməğan. yağlıq. yağırlıq (rəhmət) .
sürqavıl

başqavul. başqavıl. pişdar (#basqavul (> pəs qaravul): sırqavıl ( < sırt) ardal. artal.
ardalın ( < arad dal) əqəbdar).

sürqay

havayı. savay. sovay. boşay. birdən. sorağsız. soratsız. açasız. açatsız.
icazəsiz. özbaşına.

sürqə

sürgə 1. > sıvğın. sırğın. sıvqa. 1. səğə. savağ. sapağ. sağaq. 1. incə, uzun

olan. - sıvqa boylu. 1. dal. çıpqa. qələmə. 1. saç. sarç. fayl. 1. sürgü.
safatmağa, nərsəni sürütləməyə, çəkməyə, nərsəni nərsənin üzərinə sürməyə,
malalamağa yarar hər çeşit arac. 1. köçəri. 1. çatı. bir kərədə daşınan yük. 1.
fal. qaş. 1. sürük. sürək. quyruq. arxa. dalıq. ardıc. ayaq. ötə. idamə. dünbalə.
1. sürük. sürək. ötəl. ötnə. möhlət. müddət. 1. yaxı. yaxşır (> çaxşır) mərhəm. sürgə dedim sirkə yox. -sürgə yaxsa yarıdar, sirkə vursan acıdar. 1. sürgü.

engəbəli yeri, toprağı, dərə təpəli yeri sürüb safatma aracı. 1. sürgü. tıraxtur.
1. sürgü. otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı
bezli, mərmərili supürgə. 1. sürgü. çalı çırpıdan yasanmış xərmən sürgəsi. 1.
sürgü. kürək. kürəsi hər çeşit arac. 1. sürgü. yoxuşdan yenən daşqanın

sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu budağlı ağac. irtıq. sürətgir. sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən arda qalan süpürülmüş iz. 1. sürüc.

sürtmə. qaydıraq. qəltək.
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sürqəc

sürgəc. 1. arşə. kəman. 1. axlov.

sürqəq

sürgək. 1. sızgək. süzgək. gözün saydam örtüyü. 1. sürgəl. saytal. sıytal. siytəl.

saya. say. sap. saf. düz. yapır. yapın. yasır. hamar.
sürqəqləmək

sürgəkləmək. sürgələmək. saflamaq. safatmaq. ayalamaq. ayalatmaq.

yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq.
sürqəl

sürgəl. 1. sardığ. girdov. 1. sürgək. saytal. sıytal. siytəl. saya. say. sap. saf.

düz. yapır. yapın. yasır. hamar.
sürqələmək

sürgələmək. sürgəkləmək. saflamaq. safatmaq. ayalamaq. ayalatmaq.

yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq.
sürqəli

sürgəli. 1. sürəkli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı. durqun. sürgün.

həmməşə. dayimən. durmadan. aralıqsız. tutaşı. tutşuna. tutaşına. -duraqlı
işində işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. sürəkli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli.
quraqlı. durqun. sürgün. həmməşəlik. tutşun. əbədi. cavidan. dayimi. -durqun
yaşam. 1. bəlirli bir çağ, nərsə boyunca. -gün durqununa: gün boyunca. 1.
sürüklü. sürəkli. ötəli. quyruqlu. arxaq. arxalı. ardıvar. ardıcıl. dalqıq. dalqıc.

ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar). 1. sürüklü. sürəkli. ötəli. ötnəli.
möhlətli. müddətli.
sürqəmək

sürgəmək. 1. sağınmaq. səğinmək. mücəssəm, təsəvvür edmək. 1.
sürgərəmək. sütrəmək. sütərəmək. sürümək. (yerdə sürmək, çəkmək). 1.
sürgərəmək. sütrəmək. sütərəmək. çəkmək. dartmaq.

sürqən

sürgən. 1. süpgən. süpürgə. 1. sürəgən. süyrəlivçi. südrəlivçi (üzbək)

(xəzəndə). 1. yaba. 1. yörgən. törgən. başarılı. 1. yörgən. sürətli. iritli. irtə.
yorqa. yeyin. iti. hızlılı. tələsik. əcələ. acil. -ox kimi dağları sürgən aşdı. -bu qıssa
yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. -yörgən at: yorqa at. 1. sürgün. dürtgən. dürtgün.

sürə. sürlü. sürətli. çabıq. tez. ir. irit. tələsik. əcələ. təcili. -sürgən ol. -sürgən
ged, gəl. -sürgən iş. 1. çəkgə. nəqqaşi.
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sürgənik. sürənik. yerşik. yürşük. kronik. 1. qazetə, dərgilərdə dalbadal gələn

yazılar. 1. yerləşmiş. müzmin. 1. olayların çağsıralı, tarixi düzümü. vəqaye
namə.
sürqənlətmək

sürgənlətmək. sürgündütmək. sovqanlatmaq. tovqanlatmaq. 1. yeyinlətmək.

ititmək. hızlandırmaq. 1. gurlandırmaq. gürləndirmək. 1. tələsdirmək. əcələ
etdirtmək.
sürqənmək

sürgənmək. 1. sürgəndəmək. sürgünmək. sürgündəmək. sovqanmaq.
tovqanmaq. yeyinmək. itinmək. hızlanmaq. 1. sürgəndəmək. sürgünmək.
sürgündəmək. sovqanmaq. tovqanmaq. gurlanmaq. gürlənmək. 1.
sürgəndəmək. sürgünmək. sürgündəmək. sovqanmaq. tovqanmaq. tələsmək.

əcələ edmək. 1. sütrənmək. sürünmək. 1. sütrənmək. çəkinmək. dartınmaq. 1.
qaşlanmaq. fal fal, qaş qaş ayrılmaq.
sürqəntəmək

sürgəndəmək. sürgənmək. sürgünmək. sürgündəmək. sovqanmaq. tovqanmaq.

1. yeyinmək. itinmək. hızlanmaq. 1. gurlanmaq. gürlənmək. 1. tələsmək. əcələ
edmək.
sürqərəmək

sürgərəmək. sürgəmək. sütrəmək. sütərəmək. 1. sürümək. (yerdə sürmək,
çəkmək). 1. çəkmək. dartmaq.

sürqəsi

-çalı çırpıdan yasanmış xərmən sürgəsi: sürgü. sürgə.

sürqəşmək

sürgəşmək. 1. sürüşmək. nərsəni nərsiyə uzatmaq, yerlətmək. süykəşmək.

cütləşmək. sikişmək. -mal davarın sürüşmə çağı. 1. sürüşmək. birbirin izləmək.
izləşmək. qoğlaşmaq. -uşaq anası ilə sürüşür. 1. sürüşmək. (nərsədən)
zıvışmaq, qaçışmaq. ara açmaq. salışmaq. alısmaq (alıs: uzaq). (üzüşmək). onlar birbirindən sürüşürlər. -boşlu boşludan sürüşər. 1. sütrəşmək. sürütüşmək.

(birbirin yerdə sürümək, çəkitmək).
sürqətmək

sürgətmək. 1. (soxanlamaq > suhanlamaq) sürtüb itimək. -buynuzların sürgətdi.

1. sütrətmək. sürütmək. (yerdə sürümək, çəkdirmək).
sürqitmək

sürgitmək <> sürmək.
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sürgü. 1. kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ

üzərində yerləşdirilən bağlac. 1. qarurə. gecəlik. lazımlık. 1. dərələrdə
balığları, ovları sürərək, qoğaraq yapılan av. qovalayıb girə salma. 1. gürgü.
kürgü. qalın, düz, say (saf) dirək. 1. tiğkəz. tirkəz. dirgəz. qapı sürməsi. 1.

zəmanət. 1. saçma, qırma tüfənglərdə olan kilit. 1. arx. yarx. 1. sürgə. engəbəli
yeri, toprağı, dərə təpəli yeri sürüb safatma aracı. 1. sürgə. tıraxtur. 1. sürgə.
otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə. 1. sürgə. çalı çırpıdan yasanmış xərmən sürgəsi. 1. sürgə.
kürək. kürəsi hər çeşit arac. 1. sürgə. yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin
almağ üçün, ardına bağlanan qollu budağlı ağac. irtıq. sürətgir. -sürgü
tökünüyü: bu ağac sürünməsindən arda qalan süpürülmüş iz. 1. sürügü. süpgü.

arıdan, təmizləyən, saylayan, paklayan arac. 1. sürügü. süpgü. ziddifuni
davası. 1. sürügü. süpgü. arqıç. arıdan nərsə. deterjan. 1. sürügü. araba.
qayağ. maşın. daşqa. (səvari). 1. sürügü. malqara sürmə dəğənəyi. 1. sürgü
(üzbək) silgi. dəsmal. suluq. suvluq. hovlu. toxul. öpcün. öpcin. 1. sürgə. sürgü.
safatmağa, nərsəni sürütləməyə, çəkməyə, nərsəni nərsənin üzərinə sürməyə,
malalamağa yarar hər çeşit arac. 1. sürəyi. sürəgi. sürmə. (sürağacı: qapı
sürgüsü). 1. sırpı. silgi. sıyırqaç. sıyırqa. sırqa. siyirgəc. siyirgə. sirgə. rəndə. 1.
sürgün. sülüğ. sülüh. sürgünlük. sürgüş. salığ. yalığ. ötrük. isal. 1. sürüdən.

sürgüdən. sürgütün. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan.
sıradan. ötürüc. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan. yörgüc. müshil. 1.
sırvac daşı. dığır daş. yuvağ. silindir. tapan. qəltək. loğ.
-sürgü taxdası: xərmən yerində əkin samanı toplama üçün böyük taxda.
sürqüc

sürgüc. 1. sürəbə. sünəpə. pinti, töküntü olan. 1. direlə tay hər çeşit dəlik

açan, deşici arac. eşəç. (eşaç. işaç) uşqan ( < eşqan). 1. mum. 1. sürək >
kürək. sürcə. sürcək. sürəcək. sərik, yayığ nərsəni siyirməyə, silməyə yarar
arac.
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sürgücütmək. sürükcütmək. həmrah edmək (yanşatmaq. sallamaq. salmaq.
saşmaq. sancmaq. qoşmaq. bədləmək. vəsl, nəsb edmək) .

sürqüç

sürgüç. yerleri silmeye yarayan bez. pərdaziş.

sürqüləmək

sürgüləmək. 1. sürütləmək. çəkmək. -özüvün gəlməyi bəs değildir, artığ gecə gözü
bu uşağları nəyə sürgülədin. 1. yoluğmaq. izləmək. -onun uyu yoluğma: onun
dalıcan gedmə. 1. sürgüşmək. sürülmək. sürüşmək. (> sor xordən (fars)}.

sürqülmək

sürğülmək. sırğalmaq. sırğılmaq. sıyrılmaq. süvmək. - ayağım sırğadı. - dağdan
sırğılan daşlar.

sürqülüq

sürgülük. bulaşığ, çirkli olub, sürtülüb arıtlanmalı olan nərsə.

sürqün

sürgün. 1. saçış. cücük. 1. sürgü. sülüğ. sülüh. sürgünlük. sürgüş. salığ. yalığ.

ötrük. isal. 1. sürşün. süzşün. süzgün. sızğın. sızğan. > sığzan. (> ləğzan
(fars)}. sıydam. sırdam (sığallı. seyqəlli) . 1. yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə

itilən, itələnib yığılan birikinti. -qar sürgünü. -kişi sürgünü. -işsizlər sürgünü. sürgün avı: ovları ovlamaq üçün çevrədən ürküdüb bir yerə yığıb ovlamaq. 1. evlərdə

ələ gələn nərsənin atılan yeri. sandıxana. sıydal. sıydım. (əmbari). -ələ gələni
yığıb evi artığ sürgünə dönüb. 1. süzgün. sızğın. sırğın. aralı, iri ilməkli toxunma.

1. sığınaq. təbid yeri. təbidqah. 1. süzgün. süğgün. süvgün. süğün. sürün.
uzun, düz olan. 1. durqun. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli.
quraqlı. həmməşə. dayimən. durmadan. aralıqsız. tutaşı. tutşuna. tutaşına. duraqlı işində işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. durqun. sürəkli. sürgəli. duraqlı.
durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı. həmməşəlik. tutşun. əbədi. cavidan. dayimi. durqun yaşam. 1. durqun. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli.
quraqlı. bəlirli bir çağ, nərsə boyunca. -gün durqununa: gün boyunca. 1. durqun.
sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı. sürcə. sürc. sorca.

sorc. surca. surc. yürcə. yürc.
-sürgün edmək: sürgütmək. sürmək. -o çağın çoxları sürüldü.
-ağacların artığ, yeni çıxmış sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı: sırat. sırıt.
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-sürgün qılmaq: sürmək. təbid edmək.
-sürgün vermək: sürmək. cücərmək. -havalar soyuğ sürdüyündən, ağaclar hələ
sürməz.

-sürgün edmək. sürgünə düşürmək. sürgütmək.
sürqünə

-sürgünə düşürmək: sürgün edmək. sürgütmək.

sürqünlüq

sürgünlük. sürgüş. salığ. yalığ. sülüğ. sülüh. sürgü. sürgün. ötrük. isal.

sürqünmək

sürgünmək. 1. sürgündəmək. sürgənmək. sürgəndəmək. sovqanmaq.
tovqanmaq. yeyinmək. itinmək. hızlanmaq. 1. sürgündəmək. sürgənmək.
sürgəndəmək. sovqanmaq. tovqanmaq. gurlanmaq. gürlənmək. 1.
sürgündəmək. sürgənmək. sürgəndəmək. sovqanmaq. tovqanmaq. tələsmək.

əcələ edmək. 1. sürcənmək. 1. tutmaq. cücərmək. gəlişmək. qalxışmaq.
yaşğırmaq. göyərmək. 1. sürkünmək. sürtünmək. 1. saçımaq. cücərmək.
sürqüntəmək

sürgündəmək. sürgünmək. sürgənmək. sürgəndəmək. sovqanmaq. tovqanmaq.

1. yeyinmək. itinmək. hızlanmaq. 1. gurlanmaq. gürlənmək. 1. tələsmək. əcələ
edmək.
sürqüntütmək

sürgündütmək. sürgənlətmək. sovqanlatmaq. tovqanlatmaq. 1. yeyinlətmək.

ititmək. hızlandırmaq. 1. gurlandırmaq. gürləndirmək. 1. tələsdirmək. əcələ
etdirtmək.
sürqünü

sürgünü. dəsdəsi. -işsizlər sürgünü. (sürgün: yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən,
itələnib yığılan birikinti).

sürqüsü

-qapı sürgüsü : sürağacı.

sürqüş

sürgüş. 1. sürüş. bağşaş. peşşaş. 1. sürtüş. sürməş. sürt!. yaxtış. -hər qaranı,
ləkəni ona sürt. -dəriyə yağ sürtüş. 1. sürüş. sürtüngü. sürüngü. yaxı. yaxım.

yaxın. pomad. mərhəm. şığal. sığal. (məcun). 1. sürüş. sırqaş. əriş. ərniş.
istikak. 1. sürüş. sırqaş. (sayeş). - sırqaş tavış: sürtük səs. 1. sürgünlük. salığ.
yalığ. sülüğ. sülüh. sürgü. sürgün. ötrük. isal.
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sürgüşləmək. sürmək. 1. boyamaq. rəhləmək. sürüş sürmək. 1. sürüş, yaxı,

mərhəm yaxmaq.
sürqüşmək

sürgüşmək. 1. sürüşmək. sürüngüləmək. 1. sürgülmək. sürülmək. sürüşmək. (>
sor xordən (fars)}.

sürqüt

sürgüt. 1. sürüt. sürcük. sürülməli, sürülən maşın. səvari. 1. hər çeşit maşın. 1.

nərsənin olmasına nədən olmaq. 1. içdə olan güdü, həsrət. 1. nərsənin
olmasın çox istəmək. arman. arzu. -ürəyində bir sürgüt qalmasın diyə verdi. 1.
ucun. dəlil. gəzək. mahana. üzr. -bir ucun tasar: bir mahana yonar.
sürqütən

sürgüdən. sürgü. sürüdən. sürgütün. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən.

siyirgən. > sırağan. sıradan. ötürüc. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan.
yörgüc. müshil.
sürqütmək

sürgütmək. 1. sürgün edmək. sürmək. -o çağın çoxları sürüldü. 1. sürgün edmək.
sürgünə düşürmək. 1. sürmək. sürümək. fərmanrəvalıq, hikumət edmək. 1.

doğurmaq. nədən, bulac, bulabac, itici, təpici, bais, səbəb olmaq. 1. sürmək.
deşib dağıtmaq. çalçapmaq. qarət edmək. 1. sürmək. sabalamaq.
sabanlamaq. xışlamaq. cığlamaq. soxumlamaq. şuxumlamaq. 1. sürmək.
saldırıb yaxmalamaq. silib yerbəyer edmək. 1. sürmək. boylatmaq. yüklətmək.
(sikmək). -bu yaşıvacan neçəsin sürmüsən. 1. sürmək. gövərmək. gəlişmək.
böyümək. -bu bərk toprağla, susuzluğla ağaclar necə sürsün. -cücənin qanatları
sürməyib balaca qalıb. -tanrı bağışlasın, uşaqların nə gözəl sürmüşlər. 1. sürmək.

nərsəni bir yana (alta, üsdə, içəri, eşiyə) çəkmək. 1. sürmək. nəqqaşlıq,
rəssamlıq edmək. 1. sürmək. çıxartmaq. gətirmək. -yarsı ət sürmüş: artığ ət
gətirmiş. 1. süzgütmək. sızğıtmaq. > sığzıtmaq. (> ləğzidən (fars)}.

sürqütün

sürgütün. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən.

siyirgən. > sırağan. sıradan. ötürüc. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan.
yörgüc. müshil.
sürqüvat

sürgüvat. bağdalsız. bağdasız. etibarsız.
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sürlə

sürtləmə. sürütləmə. sürütmə. sürütdək. ayağaltı. dəmpayi.

sürləb

sırlab. boş təkər (bekar) avara. işsiz gücsüz. - sırlab gəzməkdən nə çıxar.

sürləm

süzləm. süğləm. süvləm. sülən. sürən. düzləm. düzgün. düzgün. doğru.

sürləmək

süləmək. sulamaq. qoşun çəkmək. -yağ axdı sürləyu.

sürlənmək

1. burdaqlanmaq. budağlanmaq. dallanmaq. 1. süvtənmək. süzüb, axıb
gedmək.

sürlərə

şırığlara. şiyarlara. -xışın açdığı sürlərə tutxum səpilir.

sürləyu

-yağ axdı sürləyu. (sürləmək: süləmək. sulamaq. qoşun çəkmək).

sürlü

1. sürə. sürətli. sürgən. sürgün. dürtgən. dürtgün. çabıq. tez. ir. irit. tələsik.
əcələ. təcili. -sürgən ol. -sürgən ged, gəl. -sürgən iş. 1. şırığlı. şiyarlı. -yanları iki
sürlü qaşıq.

sürlüc

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac.
sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. təşviqnamə.

sürlüq

sürlük. sülük. əğim. meyl. -iti sülük.

sürmə

1. sır. sür. boya. nərsə üzrə sürülən hər çeşit sürmə. 1. sırıtma. sürütmə. sırıtma qapı: sürmə qapı. 1. sürəyi. sürəgi. sürgü. (sürağacı: qapı sürgüsü).
-yer sürmə, şuxum aracı: saban. sapan. sapar. səpər.
-tarlanı üçüncü kəz sürmə: sabanvemə.
-nərsə üzrə sürülən hər çeşit sürmə: sır. sür. sürmə. boya.
-soluq vermə, boşaltma, sürmə: soluğ, nəfəs vermə. sürük. (# doluğ: nəfəs alma.
nəfəs alıb saxlama) .

-sürmə bəlgəsi: sürüclük. əhliyyət bəlgəsi. tanaylıq. təsdiq.
-malqara sürmə dəğənəyi: sürgü. sürügü.
sürmək

1. sökmək. xışlamaq. - tarla sökmək: zəmi sürmək. 1. sürünmək. sürüb gedmək.
sapağmaq. sapalmaq. sapmaq. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. çəkinmək. 1.
sırmaq. sıyırmaq. dibindən düşürmək. bitməyə sürüb gedmək. - inancım sırdı. 1.

sürük. süzmək1. sütürmək. sürütmək. silmək. siltəmək. arqaşlamaq.
saylamaq. paklamaq.
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-durub sürmək, var olmaq: . saxlanmaq. - topraqa duzların saxlanmağı bitgilərə çox
çapıtlı, zərərlidir.
-gözəl yaşam sürmək: sağırmaq. sağurmaq. kef, ləzzət, hal aparmaq.
- sızıq sürmək: şır şır tər axmaq.
-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək,
açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.
-iləri sürmək: səritmək. sarıtmaq. qurmaq. salığlamaq. hazırlamaq. sunmaq.
tutuzmaq.
-əl sürmək: siləmək. sələmək. sayamaq. sığamaq.

sürmək

sürgütmək. 1. açmaq. {(# dürmək. dürəmək. dürümək. düməkləmək. (tükmək:
tüğmək: düğmək: tukmaq. tukramaq: bağlamaq)}. 1. sürtmək. ütürmək. üsürmək.

toxunmaq. 1. tutmaq. dolandırmaq. idarə edmək. -aralığı (ovzanı) tutmaq. dövranı tutmaq. 1. sürdürmək. sürüb durmaq. dirənmək. dəvam edmək.

izləmək. -bu yolu sürün. -bu işin üsdə sürüb durma artığ. 1. qovmaq. -sür gedsin.
1. iləri itələmək. -dedikcən dayan, baxmayıb sürdü. 1. götümək. -bu soruları bir
kərəlik sürün bitsin. 1. cücərmək. sürgün vermək. -havalar soyuğ sürdüyündən,
ağaclar hələ sürməz. 1. qoğmaq. -qapından sür gedsin. -at sürmək: (aydamaq)
çapmaq. çapqızmaq. 1. sürgün qılmaq. təbid edmək. 1. kürmək. 1. qoğmaq.

qoğdamaq. uzaqlatmaq. aylatıb daşlamaq. -sür gedsin. 1. sürətmək. sürütmək.
sürmütmək. uzunluğuna, boyuna çəkmək. uzatmaq. boysatmaq. pırtlaşıq

nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək. 1. sürgüşləmək. boyamaq. rəhləmək.
sürüş sürmək. 1. sürgüşləmək. sürüş, yaxı, mərhəm yaxmaq. 1. deşib
dağıtmaq. çalçapmaq. qarət edmək. 1. sabalamaq. sabanlamaq. xışlamaq.
cığlamaq. soxumlamaq. şuxumlamaq. 1. saldırıb yaxmalamaq. silib yerbəyer
edmək. 1. boylatmaq. yüklətmək. (sikmək). -bu yaşıvacan neçəsin sürmüsən.
1. gövərmək. gəlişmək. böyümək. -bu bərk toprağla, susuzluğla ağaclar necə
sürsün. -cücənin qanatları sürməyib balaca qalıb. -tanrı bağışlasın, uşaqların nə
gözəl sürmüşlər. 1. nərsəni bir yana (alta, üsdə, içəri, eşiyə) çəkmək. 1.
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nəqqaşlıq, rəssamlıq edmək. 1. çıxartmaq. gətirmək. -yarsı ət sürmüş: artığ ət
gətirmiş. 1. sürgütmək. sürgün edmək. -o çağın çoxları sürüldü. 1. sürümək.
sürgütmək. fərmanrəvalıq, hikumət edmək. 1 <> . sürgitmək. 1. süğmək.

sikmək. 1. sürtmək. 1. sürtmək. yaxmaq. pomadlamaq. mərhəm sürmək.
şığallamaq. sığallamaq. 1. sürümək. düzmək. düzümək. sızılamaq. seziləmək.
düzələmək. doğrulamaq. bir dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək,
köklətmək. həmahəng edmək.
-yel kimi iti davranmaq, sürmək: yelmək. yelkənmək.
-iti gedmək, sürmək: uçurtmaq.
-üz sürmək: yaxarmaq. xahiş edmək.
-yerdə sürmək, çəkmək: sürümək. sütrəmək. sütərəmək. sürgəmək. sürgərəmək.
sürməqtə

-yağ, nərsə sürməkdə işlənən köggə, bez, arac: sürqaç. sırqaç. sırqaş.

sürməlmə

süzülmə.

sürməlmək

süzülmək. -sürməlmə: süzülmə. -əlimdən sürməldi: əlimdən süzüldi, züvdü.

sürməlti

-əlimdən sürməldi: əlimdən süzüldi, züvdü. (süzülmək: sürməlmək).

sürməsi

-qapı sürməsi: sürgü. tiğkəz. tirkəz. dirgəz.

sürməş

sürtüş. sürgüş. sürt!. yaxtış. -hər qaranı, ləkəni ona sürt. -dəriyə yağ sürtüş.

sürməşləmək

silib süpürmək. sürtüb silmək, araslamaq. -evin hər yanın sürməşlədi.

sürmət

uzatma. çəkiş. ertələmə. təmdid.

sürmətə

-maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada işlənən dəğənək: soğat. soxat.
sovat. soyat. əl ağacı.

sürməyə

-yaşam sürməyə gərəkli nərsələr, boyuğlar, vəsayil, quşağ, şərayit: sürsat.
sürüsat. sapsat.

-safatmağa, nərsəni sürütləməyə, çəkməyə, nərsəni nərsənin üzərinə sürməyə,
malalamağa yarar hər çeşit arac: sürgə. sürgü.

sürməyib

-cücənin qanatları sürməyib balaca qalıb. (sürmək: sürgütmək. gövərmək. gəlişmək.
böyümək).

sürməz

- gedər yelə çox sürməz, qarınpalar qarından, çox danışan sözündən.
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-bu qoç sürməz. (süsmək: sosmaq. tosmaq. tos, buynuz vurmaq).

-havalar soyuğ sürdüyündən, ağaclar hələ sürməz. (sürmək. sürgün vermək.
cücərmək).

sürmişi

soran. sürən sormışi. 1. hay küy. həyahu. ğəriv. qiyamət. 1. sürür. sevinc.

şadlıq. nişat.
sürmü

1. sür. sürə. sürüv. uzun. 1. sür. sürə. sürüv. taxıl başağından uzanan qılçığlar.
1. sür. nərsədən geri sürülən, qalan iz, bər, nişan, əsər. (bu izləri daşıyana
sürtay, sürlü, sürülü. sürüv deyilir). 1. sür. sürüv. şəbehdə sürülən ələm, tuğ,

şəmayil. (bunları daşıyana sürçü, sürmüç deyilir).
sürmüqmək

sürmükmək > sümrükmək. sümsürkmək. fıbnırmaq. burnun almaq.

sürmüş

-yeni sürmüş buğda dənələri: sürüş. sünbül. sümbül.

sürmüşlər

-tanrı bağışlasın, uşaqların nə gözəl sürmüşlər. (sürmək: sürgütmək. gövərmək.
gəlişmək. böyümək).

sürmütmək

sürmək. sürətmək. sürütmək. uzunluğuna, boyuna çəkmək. uzatmaq.

boysatmaq. pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək.
sürnaş

sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. qırışqan. qıyağac. qızağac. qazıl. qatıl. gərcik.
gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə. girən. girəşi. girəti. girinti.
girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər nəyə, sözə, işə qarışan.
kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı. qulpçı. sürnaşıq. taxılan.
taxılqan. fizul.

sürnaşıq

sırnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq.
sürbet. sırbit. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə
girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır.
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sürnə

> zırna. {(> sorna (fars)}. sürəndə, sevişdə çalınan incə səsli çalqı.

sürnəq

sürnək. 1. sünək. sırnığ. əsnək. uzanan. (şirəli). -özlü buğdanın yoğuru sünək
olur. 1. sünək. sırnığ. əsnək. yayıs. fənərli. fənərliyi olan. -bur sünək dirək gərəkir.

1. sünək. sırnığ. əsnək. sıyaz. siyəz. həssas. 1. sünək. sırnığ. əsnək.
mütəhərrik. cünban. 1. sünək. sırnığ. əsnək. sevik. sivik. çevik. qıvraq. 1.
sünək. sırnığ. əsnək. uymlu. mulayim. 1. sürüngək. buynuzluq. şəqiqə.

sürnəşiqmək

sürnəşikmək. sürnəşmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. gərcikləmək. gircikləmək.

qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. qılp
taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə qarışmaq,
girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.
sürnəşmək

sürnəşikmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. gərcikləmək. gircikləmək.
qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. qılp
taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə qarışmaq,
girmək. girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.

sürnüq

sürnük. 1. sürük. durmuş. sinsi. müzmin. 1. dursuz. durunsuz. durumsuz.

durutsuz. gəvşək. sölpük. sölpə. solpuq. solpa. salpıq. salpa. salxıq. saxmış.
sallaq. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl). 1. sürsük. sırnığ. sürün. kökləşmiş. ötük.
ütük. daltuc. dartuc. arxaq. kronik. 1. silik. solay. bitgin. halsız.
sürnüqlüq

sürnüklük. 1. dursuzluq. durunsuzluq. durumsuzluq. durutsuzluq. bitginlik.

halsızlıq. 1. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. koğluq.
kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. bitginlik. susluq. rixvət. rəxavət.
sürnüş

durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri,
evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu.
yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük.
yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
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sırğov. soğul. sulu. sırlağan. sulağan. susov. (susul. sosul) sölər. {‘’s’’in
düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. sulu. şol. yazık. (lazık. nazik) yalaz. duru. rəqiq.

süröv

sürüv. süv. satağ. sıtağ. səkin. çıxaq. eyvan. balkon.

sürpənciq

sürpəncik. sırpancıq. sirpəncik. 1. süvgən. (liz. ləğzəndə). 1. tərs, səqqət, dirəc,

inadçı. müsirr olmayan. sübatsız. əzimsiz. yumşaq üzlü. 1. keçici. müzmin,
kıronik olmayan.
sürpü

sürvi. sərvi. səlfi. sivi. 1. (1. > sərüv. sərv. yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün
yaprağın tölkməyən ağac. 1 < salv. salva. səlvi. sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac).
1. > sosu. sos. buynuz.

sürpü

süypü. sıyırpı. süpü. sırpı. siyrpi. sıypı. süpürmə işi.

sürpüc

süpüc. sıypıc. süypüc. süpürgə. sıyırcı. sırpıcı. siyirgi.

sürpüq

sürpük. seçik. mucaz. yasal.

sürpüncəq

sürpüncək. süpüncək. sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. (sığancıq . sığaq)

özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.

sürpünmək

sirpənmək. sırpınmaq. sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. bir yerdən

bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək. yerindən oynamaq.
sürpüntü

süypüntü. süprüntü. süpürüntü. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt.
süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı.

sürpürmək

sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. süypürmək. səvpürmək. süpürmək.
nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .

sürpüt

süypüt. süprüt. süpürtü. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti.
sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

sürrəm

-ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm çalı.
(çalı: çər çöp).

sürrəy

sürröy. savsov. süllöy. soba. salqa. uzunsov.

sürrəyinə

sürröyünə. süllöyünə. salıncasına. uzunsovuna. uzuncasına.
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sürröy

sürrəy. süllöy. savsov. soba. salqa. uzunsov.

sürröyünə

sürrəyinə. süllöyünə. salıncasına. uzunsovuna. uzuncasına.

sürrüt

sürtüt. sütrüt. təkər üsdə yerdə gedən arac. araba. qayağ. maşın.

sürsalmaq

sürçalmaq. susalmaq. sürqalamaq. sürqallamaq. saldırmaq. cummaq.

sürsar

sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. səsli. hayküylü. həyahuylu.

sürsat

1. bəsat. 1. sürüsat. sapsat. yaşam sürməyə gərəkli nərsələr, boyuğlar,
vəsayil, quşağ, şərayit. 1. sürüsat. sapsat. yaşam sürməyə gərəkli nərsələr,
boyuğlar, vəsayil, quşağ, şərayit. 1. donnama. çapdığ. yapdığ. yarqarat.
təchizat. tədarükat. ləvazim. əsasiyə. 1. uçuq. beybazarsız. güvənilməz. əstək.
söyəksiz. bağdalsız. bağdasız. etibarsız. 1. salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə)
savsat. sovcat. sovsavat. sapçap. çapasap. savış (savaş) döğüş aracı. 1.
salsırı. başdansovdu. yaxma bulamac. tez, kötü yapılan iş. - yaxma bulamac
otağı boyamış.

sürsavat

savsavat. savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. vəsayil. qıvır zıvır.

sürsələmək

dürtmək.

sürsərətmək

sütsündürmək. sütsərətmək. sürtülətmək. sütrülətmək. 1. sürümək. nərsəni

güclə, çəkə çəkə aparmaq. -uşağı heç nəyə sürsərətmə. 1. uzandırmaq.
yubatmaq. -o işlərin edələb (bilərək) sütsündürür. 1. sütsərəmək. sürütləmək. ayağın sürütləyib basıb yerimək: yavaş yavaş təprəşmək. -ipin sürütüp gedmək: boş
işsiz gəzişmək. -sən çarığın sütsər: sən işində ol.

sürsət

sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərəsür. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş.
səlqiyə salınmamış. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

sürsətinmək

sırsınmaq. sircimək. əlində olanı itirmək. müflis olmaq.

sürsinc

saysayağ. sıysıyağ. durduruğ. türtürük. burburuğ. bürbürük. sir sifət.

sürsu

1. sarsu. süt, pənir, islanmış düğünun suyu. 1. sarsu. sütün suyu. 1. sarsu.
çalba. yuğuntudan sürən, arda qalan kirli su. pəsab. 1. sarsu. rumatizm. 1.
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sarsu. serom. 1. kürsü. qursu. iməj. təsvir. 1. sümsi. sümsüburun. sürburun. ( <
sürmək) burnun hər yana soxan. fizul. -bu sümsüburun evə qoyma.

sürsüq

sürsük. 1. yapışqan. 1. darqaşa. 1. sürnük. sırnığ. sürün. kökləşmiş. ötük.

ütük. daltuc. dartuc. arxaq. kronik.
sürsüqlənmək sürsüklənmək. sürsünmək. sürsükmək. > sümsünmək. uyuşuqluq, gəvşəklik
edmək.
sürsüqmək

sürsükmək. sürsünmək. > sümsünmək. 1. sürsüklənmək. uyuşuqluq, gəvşəklik

edmək. 1. amacsız, avaraca gəzinmək. vırnıqmaq.
sürsümə

sırsıma. sıvışqan. yapışqan.

sürsün

-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi
yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə.
muxalif).
-bu bərk toprağla, susuzluğla ağaclar necə sürsün. (sürmək: sürgütmək. gövərmək.
gəlişmək. böyümək).

sürsünmək

sürsükmək. > sümsünmək. 1. sürsüklənmək. uyuşuqluq, gəvşəklik edmək. 1.

amacsız, avaraca gəzinmək. vırnıqmaq.
sürsüntürmək

sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək. sürtülətmək. sütrülətmək. 1.
sürümək. nərsəni güclə, çəkə çəkə aparmaq. -uşağı heç nəyə sürsərətmə. 1.

uzandırmaq. yubatmaq. -o işlərin edələb (bilərək) sütsündürür. 1. sütsərəmək.
sürütləmək. -ayağın sürütləyib basıb yerimək: yavaş yavaş təprəşmək. -ipin
sürütüp gedmək: boş işsiz gəzişmək. -sən çarığın sütsər: sən işində ol.

sürsünüq

sürsünük. sürsürük. > sümsük (ləğzəndə. ləğzan) sülügən. sülük. ora bura, hər

yana baş çəkən, baş soxan. avara avara dolanan. vırnığan.
sürsürə

{(> sorsore (fars)}. sırıncağ. sürüncək. sıypancaq. sıyrıncaq. süyrüncək.
sürüncək. axşaq. yaxşaq.

sürsürə

{sürsürə (fars)} < sürük. süzük. sürüntü. (:) sis < siz. sız ( < sızmaq. süzmək).
süz (> liz (fars)}.
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sürsürük. sürsünük. > sümsük (ləğzəndə. ləğzan) sülügən. sülük. ora bura, hər

yana baş çəkən, baş soxan. avara avara dolanan. vırnığan.
sürsüz

1. qoşsuz. tutuqlu. tutqun. ruhsuz. cansız. rakid. 1. yaşama dərin, əlverişli
görgüsü olmayan. duyusuz.

sürşət

dürşət. suvşat (suvaşdır). -dəriyə yağ sürşət.

sürşüq

sürşük. 1. süyşük. sivişik. sirşik. sırşıq. sürülü. üstün. kəsərli. gedərli. -baş
başdan sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü. 1. yavşağ. çağsağ. gedəsək. gedgedə.

dərisik. tədricən. tədrici.
sürşüqtü

-baş başdan sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü. (sürşük: süyşük. sivişik. sirşik.
sırşıq. sürülü. üstün. kəsərli. gedərli).

sürşüm

içinə nərsə sürülmüş olan. içili nərsə. -sürmüş kükə: içli kükə. -sürmüş alı: içinə
cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş.

sürşün

sürgün. süzşün. süzgün. sızğın. sızğan. > sığzan. (> ləğzan (fars)}. sıydam.
sırdam (sığallı. seyqəlli) .

sürşünmək

sürtünmək. yaxınmaq. pomadlanmaq. mərhəm sürünmək. şığallanmaq.

sığallanmaq.
sürt

1. aşıt. əriş. ərniş. yalıt. yalış. sağış. sayış. istikak. 1. sürt!. sürtüş. sürgüş.
sürməş. yaxtış. -hər qaranı, ləkəni ona sürt. -dəriyə yağ sürtüş.

sürtəq

sürtək. 1. sırpı. rəndə. 1. keşəgən. uzanan. 1. sürtük. gəzəgən. gəşdəgən.

-sürtək daşı: sürtmə daşı: 1. dəğirman daşı. 1. su daşı. bilöv daşı.
sürtəqləmək

sürtəklətmək. savılatmaq. uzaqlatmaq. -onuda cərgədən sürtəklədilər.

sürtəmə

sürtmə. sütrəş. sürtəş. sürütmə. çəkmə.

sürtən

-can sürtən kisə: yunaq kisəsi. siyəcən. siğəcən. sütəcən. (1 < sığallamaq: oğmaq. 1
< savallamaq: qoğarıb götürmək. 1 < sürtmək)
-qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət toprağısı) özlü toz, pudr: sırnax.
sıvax. sırvax. (> sırxab (fars) surxab (fars)}. ənlik.
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-ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli,
çəlik arac: dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə.
torpu.

sürtəş

sütrəş. sürtəmə. sürtmə. sürütmə. çəkmə.

sürtəşmək

sütrəşmək. sürütlənmək. vellənmək. boşuna gəzmək. -haralarda sürtəşib qaldız.

sürtətmə

sütrətmə. birinin boynuna ip salıb, sürütləyərək öldürmək.

sürtqə

sürtgə. sığqa. sığallanmış. pərdaxlanmış.

sürtləmə

sürütləmə. sürütmə. sürütdək. sürlə. ayağaltı. dəmpayi.

sürtmə

1. sütmə. çıtma. kiçik ziyan, asib, sədəmə. 1. sürgə. sürüc. qaydıraq. qəltək. 1.
sürtəmə. sütrəş. sürtəş. sürütmə. çəkmə.
-sürtmə daşı: sürtək daşı: 1. dəğirman daşı. 1. su daşı. bilöv daşı.
-nərsəni qaşıma, yonma, sürtmə piçağı: kartək. sırtaş. sırtac. sırtax. - boyaçı
sırtaşı.

sürtmək

1. (sayıtlamaq > sayidən (fars)}. sovlamaq. sulamaq. 1. sürüncəmək.
süğrüncəmək. boşuna çağın öldürmək. 1. sırmaq. sıramaq. boyamaq.
rəhləmək. 1. sürünmək. sıvınmaq. girib gizlənmək. -dovşan kolluğa sürtdü. 1.
söz arası çatdırmaq. söyləmək. -o gün sürtdüyüm söz yadındamı. 1. sürmək. 1.
sürmək. yaxmaq. pomadlamaq. mərhəm sürmək. şığallamaq. sığallamaq. 1.

sürmək. ütürmək. üsürmək. toxunmaq. 1. sayamaq (> sayidən). safaltmaq.
yalmaq. yalamaq. yemək. 1. savallamaq. qoğarıb götürmək. 1. sıypalamaq.
sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.
-tor, ağ kimi incə bir qat sürtmək: tortunmaq. tortuşmaq. sürtünmək. -əlim yara,
yağım yoxdu tortunam, yolum uza uzaq, atım yoxdur yortunam (çapam).
-əl ələ sürtmək: satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığ çatığ
edmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.
-nərsəni bir başqa nərsiyə sürtmək: sığalamaq.

sürtrüt

sütrüt. sürrüt. təkər üsdə yerdə gedən arac. araba. qayağ. maşın.
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- sürdü mənim qutumnu: mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı.
-o sürədən, utağan sürə sürdü. (çoxlu. çox uzun).

sürtüb

-nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq:
tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq.
sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
-sürtüb itimək: sürgətmək. (soxanlamaq > suhanlamaq). -buynuzların sürgətdi.

-sürtüb silmək, araslamaq: sürməşləmək. silib süpürmək. -evin hər yanın
sürməşlədi.

-nərsəni bala bala sürtüb, çeğnəyib, oğub aparan: yeyici. yeğici. yeyəgən.
sayağan. soğayan. sovağan.

sürtüc

mala.

sürtüq

sürtük. 1. dəfə. toxumaçılıqda ipləri, ilgəkləri sıxışdırma üçün işlənən dişli arac.

1. soğut. erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel. 1. yumuşaq. 1.
hobba. oynaq. cıf. 1. sürbet. sırbit. sırtıq. arsız. üzsüz. (üzlü) acgöz. 1. sürtükə.
kürtükə. içi quşmaş. içinə yün, pambığ sürülmüş parça. 1. sellə yellə gətirilən

süpürüntülər. 1. pudr. podur. 1. sürtünmüş. sağıq. sağtıq. sayıq. saytıq.
sürtülüb arın sayınmış. 1. sürük. süründü. sürtülmüş. -sürtük daş, mıncıq. 1.
sıvışqan. sırtıq. sürbet. sırbit. üzlü. 1. sırtıq. sivirik. siləvsin. süləysin. sürəysin.
utanmaz. sürbet. sırbit. şərmsiz. 1. sırınığ. sırıtığ. sırtığ. sıvışıq. sırışıq.
sıvnaşıq. sırnaşıq. yılışıq. 1. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar
yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. qoycan. quycan.
tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş.
kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

sürtüqce

-yaşam sürdükce: yaşadıqca. durduqca.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sürtüqə

sürtükə. kürtükə. sürtük. içi quşmaş. içinə yün, pambığ sürülmüş parça.

sürtülən

-bir yerə sürtülən duvağ, boya: səric. sərci. sarıc. sarcı.
-xiyar kimi nərsəyə düz səpmək yerinə, yalatılan, sürtülən daşduz: yalama.
daşduz.

sürtülərəq

-bərk nərsiyə sürtülərək yeyən, oğan arac: yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək.
yeynimək). yeyə. yeğə. qoğara. sayan. soğan. sovğan. -yeyələmək: sayalamaq.
qoğralamaq. -yeyələnmək: qoğralamaq. sayalanmaq.

sürtülətmək

sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək. sütrülətmək. 1. sürümək. nərsəni

güclə, çəkə çəkə aparmaq. -uşağı heç nəyə sürsərətmə. 1. uzandırmaq.
yubatmaq. -o işlərin edələb (bilərək) sütsündürür. 1. sütsərəmək. sürütləmək. ayağın sürütləyib basıb yerimək: yavaş yavaş təprəşmək. -ipin sürütüp gedmək: boş
işsiz gəzişmək. -sən çarığın sütsər: sən işində ol.

sürtülmək

1. süttülmək. bərk nərsiyə dəğərək əzilmək, göyərmək. -düşüb qolü süttüb. 1.

yeyilmək. 1. sürülmək. -sürülmüş daş, mıncıq.
sürtülməqtən

-dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış
durumu: süvgən. züvgən. zırvan. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. - sırnax təkər yol
tutmaz. - bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax
olmuş, artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir.

sürtülməyintən -iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs: sıyrığ.
sığrığ.

sürtülmüş

sürük. süründü. sürtük. -sürtük daş, mıncıq.

sürtülüb

-bulaşığ, çirkli olub, sürtülüb arıtlanmalı olan nərsə: sürgülük.

-sürtülüb arın sayınmış: sürtük. sürtünmüş. sağıq. sağtıq. sayıq. saytıq.
-sürtülüb aşınaraq süzəlmək, safalmaq: sırmalmaq. sürməlmək. yoğşalmaq.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülüb səs çıxarmaq: . sıyrığmaq. sığrımaq. qaşığı qazanın dibinə sürtmə, sığrır canım çimçəşir.
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1. savat. axan, çıxan nərsənin çıxışının ağzı. 1. boşuna axan, gedən su,
nərsə. 1. yol sürə. yol üstü. -sürtün ona bir baş çəkdim. 1. malqaranın yığıldığı,
sağıldığı yer. 1. sücrün. süt, süt ürünləri işləmi, işlənən yer.

sürtünqü

sürtüngü. sürüngü. yaxı. yaxım. yaxın. sürüş. sürgüş. pomad. mərhəm. şığal.

sığal. (məcun).
sürtünmək

1. sürkünmək. 1. sürşünmək. yaxınmaq. pomadlanmaq. mərhəm sürünmək.

şığallanmaq. sığallanmaq. 1. tortunmaq. tortuşmaq. tor, ağ kimi incə bir qat
sürtmək. -əlim yara, yağım yoxdu tortunam, yolum uza uzaq, atım yoxdur yortunam
(çapam).

sürtünmüş

sürtük. sağıq. sağtıq. sayıq. saytıq. sürtülüb arın sayınmış.

sürtüntürmək

sürtündürmək. süründürmək. sütründürmək. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq.

sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək.
dözdürtmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq.
sürtünüb

-sürtünüb keçmək: yalamaq. zədələmək. -piçağ əlimi yaladı. -onun gülləsi bizim
saçımızı belə yalayamaz.

sürtürmə

sürdürmə. sürdürüm. sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). sürtürüt. sürdürük. 1.

çox uzun olan. 1. ev önündəki səggi. 1. dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü. 1.
sırdrıc. sırcıq. qıyıq. ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit. 1. atqı. çatı əninə

boyuna sürülən, atılan dirək. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.
sürtürmək

sürdürmək. 1. sürdütmək. uzatmaq. əsnətmək. 1. kürdürmək. qoğdurmaq.

qoğmaq. gidərtmək. 1. sürmək. sürüb durmaq. dirənmək. dəvam edmək.
izləmək. -bu yolu sürün. -bu işin üsdə sürüb durma artığ.
-çəkib süzütmək, uzatmaq, əsnətmək, sündürmək, sürdürmək: sozutmaq.
-başlayıb sürdürmək, dəvam edmək: tikmək. dikmək. -tarın götürüb, çalmağa
tikdirdi. -söyləməyə tikdirdi.
- kimsəylə darılmağı, danışmamağı, qonuşmamağı sürdürmək: küsülü durmaq.

sürtürtmək

sürdürtmək. nərsəni bir yerdən çıxartmaq, boşaltmaq. -için sürdürtmək: için,
bağırsağın boşaltmaq, təxliyə etdirtmək.
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sürdürük. sürtürüt. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). 1.

çox uzun olan. 1. ev önündəki səggi. 1. dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü. 1.
sırdrıc. sırcıq. qıyıq. ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit. 1. atqı. çatı əninə

boyuna sürülən, atılan dirək. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.
sürtürülən

-heç cürə, bir türlü yumuşamayan, vazkeçilmədən sürdürülən inad: keçi başlı.

sürtürüm

sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). sürtürüt. sürdürük. 1.

çox uzun olan. 1. ev önündəki səggi. 1. dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü. 1.
sırdrıc. sırcıq. qıyıq. ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit. 1. atqı. çatı əninə

boyuna sürülən, atılan dirək. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.
sürtürüt

sürdürük. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). 1. çox

uzun olan. 1. ev önündəki səggi. 1. dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü. 1.
sırdrıc. sırcıq. qıyıq. ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit. 1. atqı. çatı əninə

boyuna sürülən, atılan dirək. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.
sürtüş

sürgüş. sürməş. sürt!. yaxtış. -hər qaranı, ləkəni ona sürt. -dəriyə yağ sürtüş.

sürtüşmək

yoğmaq. bələşmək. (aludə olmaq). -paltarım yağa yoğdu. -başıqa (yara çözməyi.
yara) yağ yoğ.

sürtütmək

sürdütmək. sürdürmək. uzatmaq. əsnətmək.

sürü

1. sığla > sələ. gəllə. 1. sürəv. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh.
tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox.
gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav.
quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır
axar. kürək kürək. gürək gürək. 1. süyrük. sürük. 1. yarış. 1. cilvə. mənzərə. 1.

mənzur. 1. dərs. 1. qəzavət. 1. nimrux. 1. qonum. hal. 1. rəy. 1. ehtimal. 1.
sürün. umac. ümid. 1. dekor. 1. nəmud. 1. üfüq. 1. pişnəhad. 1. didqah. 1. sür.
tamaşa. numayiş. 1. sür. verşın. rivayət. 1. təcəssüm. 1. pişbinlik. 1. tapqır.
tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul.
tapsı. təpsi. uyum. taxım. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq: səğirmək.
səğrimək. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım
səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.
- soxa sürü: əkin çağı, vaxtı. (soxa: saban. qarasaban. xış).

-siyim. sürüm. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür.
bürük. xəsiyət. xasiyət. sifət.
sürüb

-engəbəli yeri, toprağı, dərə təpəli yeri sürüb safatma aracı: sürgü. sürgə.

-nərsəni sürüb yaymağa yarar arac: sürcə. sürcək. sürəcək. mala.
-sürüb durma: dəvam edmə. -bu işin üsdə sürüb durma artığ.
-sürüb durmaq. dirənmək. dəvam edmək. -bu işin üsdə sürüb durma artığ.
-sürüb durmaq: sürmək. sürdürmək. dirənmək. dəvam edmək. izləmək. -bu yolu
sürün. -bu işin üsdə sürüb durma artığ.
-sürüb, süzüb qurtulmaq: sırpanmaq. sırğanmaq. sıyrılmaq.
-bitməyə sürüb gedmək: sırmaq. sıyırmaq. sürmək. dibindən düşürmək. - inancım
sırdı.
-suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı: sapqal. çapqal. kəsgit. kartək.
-sürüb gedmək: sürmək. sürünmək. sapağmaq. sapalmaq. sapmaq. uzanmaq.
sarğmaq. sağrımaq. çəkinmək.
-əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq: sıypalamaq. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.

sürüc

1. sürc. sıyıc. qayc. qayıc. qayış. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. qaçıc. uçuc. salıc.
xəta. səhv. iştibah. (ləğziş). 1. sürc. sıyıc. gümrahlıq. 1. sürc. sıyıc. fehrist. 1.
sürc. sıyıc. andağ. sudar ( < tutar) yaddaşt. 1. sürüş. {(> seruş (fars)}. 1. hər

kiminən, hər yanda oluşan buluşan ruh. sür. firişdə. mələk. 1. ötüş. ötmə.
oxuş. nəğmə. xoş səs. 1. sürgə. sürtmə. qaydıraq. qəltək. 1. nəqqaş. 1. səpit.
töküz. tökəz. bələş. bələc. iftira.
sürücəq

sürücək. sürütəc. yürtəc. yügürək. yürgək. uşağı yeriməyə alışdırmağa yarar

arac.
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sürüci

sürçi. ranəndə.

sürüclüq

sürüclük. sürmə bəlgəsi. əhliyyət bəlgəsi. tanaylıq. təsdiq.

sürücü

1. ötükçü. dürtgüc. dürtücü. törücü. bais. mühərrik. təhrik. təhərrük. müşəvviq.
1. sürcü. səkə. xəta. -dil sürcü. -əl sürcü. -duyu sürcü. -sanı sürcü.

sürüq

sürük. 1. (r <> m) > sümük (türkiyə). 1. fırtığ. 1. muxat. xilt. bəlğəm. bərk,

süvgən sıvıq. 1. pişnəhad. iraə. 1. (muzayidə. munaqisə). 1. yürkə. yürək.
rayic olan pul, nərsə. durmuş. rəsm risum. 1. ittiham. 1. məşhud. bariz. qabili
röyət. 1. sürək. sürgə. quyruq. arxa. dalıq. ardıc. ayaq. ötə. idamə. dünbalə. 1.
sürək. sürgə. ötəl. ötnə. möhlət. müddət. 1. süyək. illik dəfdəri. təqvim. tarix.

qeyd. yazı. 1. sürüğ. sırığ. -o çox ucadı, sürüksüz əl çatmaz. 1. süründü. sürtük.
sürtülmüş. -sürtük daş, mıncıq. 1. süründü. təbidi. mətrud. tərd olmuş. -sürüklər
(sürüklük) adası. 1. sürnük. durmuş. sinsi. müzmin. 1. yürük. toruk. törük. yoruq.

yol. caddə. təriq. 1. yürük. toruk. törük. yoruq. (fəlsəfi) məktəb. 1. yürük. toruk.
törük. yoruq. tutulan yol. məzhəb. təriqət. firqə. tapdığ. məslək. 1. yürük. toruk.
törük. yoruq. şəkil. biçim. 1. sürük. süyrük. sürü. 1. sırığ. siləyin. süləyin. arığ.

1. sürmək. süzmək1. süzük. sürüntü. (: sürsürə) sis < siz. sız ( < sızmaq.
süzmək). süz (> liz (fars)}. 1. sürək. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış

qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. yalca.
yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas.
bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. 1. soluğ,
nəfəs vermə. nəfəs vermə, boşaltma, sürmə. (# doluğ: nəfəs alma. nəfəs alıb
saxlama) .

-soruq sürük: 1. koniş va koniş. 1. sorsal. soğsal. sual cəvab.
sürüqcütmək

sürükcütmək. sürgücütmək. həmrah edmək (yanşatmaq. sallamaq. salmaq.
saşmaq. sancmaq. qoşmaq. bədləmək. vəsl, nəsb edmək) .

sürüqçü

sürükçü. sürüküc. nərsə, kimsənin yanına qoşulan kimsə. -bacımı uşağa
sürükçü etdim. -sürükçüsüz uşağı heç yana göndərmə.
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sürüqəq

sürügək. yürügək. yügürək. sügürək. uşağı yerişə alışdırma arabası.

sürüqən

sürgün. sürgən. dürtgən. dürtgün. sürə. sürlü. sürətli. çabıq. tez. ir. irit. tələsik.

əcələ. təcili. -sürgən ol. -sürgən ged, gəl. -sürgən iş.
sürüqləmək

-arxa sıra sürükləmək: quyruğuna taxmaq.

sürüqləmək

sürükləmək. süpürmək.

sürüqlənən

-küləklə sürüklənən qar yığını: gürs. gürüs. gurs. gurus.

sürüqlü

sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. 1. quyruqlu. arxaq. arxalı. ardıvar. ardıcıl. dalqıq.

dalqıc. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar). 1. ötəlli. ötnəli. möhlətli.
müddətli.
sürüqü

sürügü. sürgü. 1. süpgü. arıdan, təmizləyən, saylayan, paklayan arac. 1.
süpgü. ziddifuni davası. 1. süpgü. arqıç. arıdan nərsə. deterjan. 1. araba.

qayağ. maşın. daşqa. (səvari). 1. malqara sürmə dəğənəyi.
sürüqüc

sürüküc. sürükçü. nərsə, kimsənin yanına qoşulan kimsə. -bacımı uşağa
sürükçü etdim. -sürükçüsüz uşağı heç yana göndərmə.

sürül

1. araba, qayağ, maşın yolu. qayağu. maşınrov. 1. xiyavan. 1. sül. bollu.
sürəkəy. sürəgəy. çox çox. ən çox. -bir sürül qonağ. -bir sül qoduğ əlində
qalmışıq.

sürülcəmək

sürülcənmək. yalvarıb istəmək.

sürülcənmək

sürülcəmək. yalvarıb istəmək.

sürüləmək

süyüləmək. suyulamaq. qoşun, ordu çəkmək.

sürülən

-duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun tutmağ üçün tıxalan, sürülən sıvıq: tıxaq.
tıvaq. sürünc (> sorənc (fars)}. zamısqa. (za masqa) bətunə.

-nərsədən geri sürülən, qalan iz, bər, nişan, əsər: sür. sürmü. (bu izləri daşıyana
sürtay, sürlü, sürülü. sürüv deyilir).

-çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). atqı. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.

-sürülməli, sürülən maşın: sürgüt sürüt. sürcük. səvari.
-sürülən yerə qoş salma, sınanmış işə qıp salma. (qoş: cüt).
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-nərsə üzrə sürülən hər çeşit sürmə: sır. sür. sürmə. boya.
-dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq: saman suvağ.

sürülər

-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız,
qanmayız, bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

sürülərəq

-kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində
yerləşdirilən bağlac: sürgü.

-sürülərək yaşamdansa, yaşa sür.
-dişlərə sürülərək dişləri qoruyan yaxı, öznə, maddə: dişqalı.
-tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq, sürülərək işlənən isti
dəmir tikəsi: ütük. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik:
itmə, basma, fişar vermə aracı).

sürülətmək

zürülətmək. sırıtmaq. sırılatmaq. axıtmaq.

sürülmək

1. süğrülmək. söğrülmək. malqaranın cütləşməsi. 1. sürvülmək. sovrulmaq.
sovulmaq. savrulmaq. savulmaq. aparılmaq. -ölən öldü, qalıtıda sürvüldü. 1.
sürtülmək. -sürülmüş daş, mıncıq. 1. təbid, mətrud, tərd olmaq. -o sürüldü. 1.
qaymaq. 1. soğrulmaq. qoğulmaq. 1. sürüşmək. sürgülmək. sürgüşmək. (> sor
xordən (fars)}. 1. süyrülmək. süvmək. züvmək. (ləğzidən). -ayağım süydü. 1.

düzülmək. sızılmaq. sezilmək. düzəlmək. doğrulmaq. bir dilək, oy üzrə
aralanmaq, biraraya gəlmək, köklənmək. həmahəng olmaq. 1. zürülmək.
sırılmaq. qayılışmaq. qaymaq.
sürülməli

-sürülməli, sürülən maşın: sürgüt sürüt. sürcük. səvari.

sürülmüş

-içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş: sürmüş alı.

-içinə nərsə sürülmüş olan: sürşüm. içili nərsə. -sürmüş kükə: içli kükə. -sürmüş
alı: içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş.

-içinə yün, pambığ sürülmüş parça: içi quşmaş. sürtük. sürtükə. kürtükə.
sürülmüşlər

atılmışlar. qoğulmuşlar.

sürülü

1. sürşük. süyşük. sivişik. sirşik. sırşıq. üstün. kəsərli. gedərli. -baş başdan
sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü. 1. sürümlü. siyimli. sayalı. sayağlı. sıyalı.
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sıyağlı. durlu. türlü. burlu. duruğlu. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. xəsiyətli.
xasiyyətli. sifətli. 1. sarılı. bulaşıq. bələşik.
sürülüb

-sürülüb səriklənmək: sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. boş
boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək.

sürülümək

yoğmaq. yoğuqmaq. bulaşmaq. bələşmək. çalbışmaq. (çaplaşmaq. yaplaşmaqq)
(kəsiflənmək). -əlləri qana yoğuqmuş.

sürülür

qoğulur. -kötü kişi, dəğmə (hər) yerdən tutcu sürülür (qoğulur). (tutcu: tutuc.
tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

-təyirman eşşəyi kimi ya sürülür, ya minilir, ya yüklənir. (deyim).
sürülüş

1. qayma. qayaraq enmə. 1. zürülüş. sırğalış. sırılış. qayılış .

sürülüşmək

düzülüşmək. sızılaşmaq. seziləşmək. düzəlişmək. doğruluşmaq. bir dilək, oy
üzrə aralaşmaq, biraraya gəlmək, kökləşmək. həmahəng olmaq.

sürüm

1. çözüm. səntez. 1. burum. tuşum. lovlova. lovla. qapı taylarını ayağda tutmağa,
açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu, oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt).
-elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı. 1. törüm. damızlıq at, ayqır. 1. törüm. iki yaşlıq dəvə. (bir
yaşdakına köşək, üç yaşdakına daylaq denir). 1. siyim. boybuxun. sın sımbat. sını
sımbat. görkəm. qədd qamət. durğat. (zahiri nəma. qədd o əndam). 1. siyim. sürü.
saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. xəsiyət. xasiyət.
sifət. 1. sızım. axıcı nərsəni arıtma üçün işlənən süzgəc. safi. 1. sürə. axış. cərəyan.
1. sürək. əkinçilik. (kişavərzi) əkinçiliklə bağlı nərsələr. 1. axım. gedim. 1. sirkülasyon.
devir. çevir. dolaşım. dolanım. tədavül. 1. sürüş. ravatlıq. cərəyan. alver. hərəkət. 1.
yarta. darta. sarta. varta. yaşam. zindəgi. -dartasın çəkmək: ölmək.

sürümək

1. (yerdə sürmək, çəkmək). sütrəmək. sütərəmək. sürgəmək. sürgərəmək.
-birbirin yerdə sürümək, çəkitmək: sütrəşmək. sürgəşmək. sürütüşmək. 1.
dartmaq. datmaq. aparmaq. -sonsuzluğa dartan yollar. 1. sürmək. sürgütmək.
fərmanrəvalıq, hikumət edmək. 1. sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək.
sürtülətmək. sütrülətmək. nərsəni güclə, çəkə çəkə aparmaq. -uşağı heç nəyə
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sürsərətmə. 1. sürmək. düzmək. düzümək. sızılamaq. seziləmək. düzələmək.

doğrulamaq. bir dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək.
həmahəng edmək. 1. yartamaq. dartamaq. sartamaq. vartamaq. yaşamaq.
-yerdə sürümək, çəkdirmək: sürütmək. sütrətmək. sürgətmək.
sürümlü

siyimli. 1. boybuxunlu. boybuxunu düz olan. çapalı. saxalı. görkəmli. qədd

qamətli. -sürümlü olana paltarda yaraşır. 1. sürülü. sayalı. sayağlı. sıyalı. sıyağlı.
durlu. türlü. burlu. duruğlu. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. xəsiyətli. xasiyyətli.
sifətli.
sürümsüz

siyimsiz. 1. boybuxunsuz. boybuxunu düz olmayan. sallağ əğinli. çapasız.

saxasız. görkəmsiz. qədd qamətsiz. -sürümsüz olan paltar əynindən tökülər. 1.
sürüsüz. sayasız. sayağsız. sıyasız. sıyağsız. dursuz. duruğsuz. türsüz.

türüksüz. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz. xasiyyətsiz. sifətsiz.
sürümü

-günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü: sabah. sapağ. savağ. ( <
sapmaq: çıxmaq) yarın. ( < yarınmaq: açılmaq) açılan gün. gündüz.

sürün

1. dəvam edin. -bu yolu sürün. 1. süğün. sürgün. süzgün. süğgün. süvgün.
uzun, düz olan. 1. sürün!. sürən! züvün! züv!. 1. buynuz. 1. kökləşmiş. ötük.
ütük. daltuc. dartuc. arxaq. sürnük. sürsük. sırnığ. kronik. 1. suvun. axan
nərsələrin basıncı, hızı, yeyinliyi, irti, sürəti. 1. sürü. umac. ümid. 1. soğun.
soxun. sox. suğ. buynuz. 1. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. atığ. atış. coşu.
şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş.
sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc.
söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni
dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac.

məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
-salqın sürün: soyuq soyğun: soyuğ aclıq.
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1. (> sorənc (fars)}. tıxaq. tıvaq. duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun tutmağ
üçün tıxalan, sürülən sıvıq. zamısqa. (za masqa) bətunə. 1. sürüng. yubanc.
dirəng. təxir.

sürüncan

sürüngən. savıncan. savrıncan. soğulcan. soğrulcan. sovulcan. sovrulcan.
solucan.

sürüncəq

sürüncək. süyrüncək. sürsürə {(> sorsore (fars)}. sırıncağ. süyrüncək.

sürüncək. sıypancaq. sıyrıncaq. axşaq. yaxşaq.
sürüncəmək

süğrüncəmək. sürtmək. boşuna çağın öldürmək.

sürüncəmətə

-sürüncəmədə qalmaq: sallaşınmaq. salışınmaq. salışıqda qalmaq. gecikmək.

sürünən

sürüngən. sürüngən. sürüngəli. müzmin.

-orda burda, aralarda sürünən: sürüngəc. -evi yığışdırmasan sürüngəc əlindən
təprəşmək olmaz.

sürünq

sürüng. sürünc. yubanc. dirəng. təxir.

sürünqəc

sürüngəc. orda burda, aralarda sürünən. -evi yığışdırmasan sürüngəc əlindən
təprəşmək olmaz.

sürünqəq

sürüngək. sürnək. buynuzluq. şəqiqə.

sürünqəl

sürüngəl. sürütmə. sürütlük. təmbəl. (iş) yarıtmaz. gəvşək.

sürünqəli

sürüngəli. sürüngən. sürüngən. sürünən. müzmin.

sürünqən

sürüngən. sürüncan. savıncan. savrıncan. soğulcan. soğrulcan. sovulcan.

sovrulcan. solucan.
sürünqən

sürüngən. sürünən. sürüngən. sürüngəli. müzmin.

sürünqü

sürüngü. sürtüngü. yaxı. yaxım. yaxın. sürüş. sürgüş. pomad. mərhəm. şığal.

sığal. (məcun).
sürünqüləmək sürüngüləmək. sürgüşmək. sürüşmək.
sürünlü

suvunlu. yeyin. irtin. sürətili. basıncılı. hızlı.

sürünmək

1. dartmaq. qaymaq. ağmaq. -sağdan itəlisən sola dartılır. 1. asda asda

ilərləmək. (çəkinmək: asda asda geriləmək). 1. iməkləmək. əməkləmək. 1.
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südrəlmək (üzbək). sürəlmək. süyrəlmək. yerdə çəkinmək. 1. südrəlmək
(üzbək). sürəlmək. süyrəlmək. çox yavaşınmaq, astanmaq. 1. südrəlmək
(üzbək). sürəlmək. süyrəlmək. yavaşınıb yubanmaq, gecikmək. 1. sürənmək. (>
soridən (fars)}. züvünmək. züvmək. (sürən! sürün!. züvün! züv!). 1. sürənmək.
sürütmək. səğitmək. səritmək. sərimək. (> sorudən (fars)}. ötünmək. ötmək.

oxumaq. 1. sürənmək. sevinmək. şad, xoşal olmaq. 1. sürtmək. sıvınmaq. girib
gizlənmək. -dovşan kolluğa sürtdü. 1. sütrənmək. sürgənmək. 1. sürmək. sürüb
gedmək. sapağmaq. sapalmaq. sapmaq. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq.
çəkinmək.
sürüntə

-sayrac olsan öz bağında, it olursan öz süründə. (sayrac: bülbül).

sürüntü

1. sürük. süzük. (: sürsürə) sis < siz. sız ( < sızmaq. süzmək). süz (> liz (fars)}.
1. süründü. sürük. sürtük. sürtülmüş. -sürtük daş, mıncıq. 1. süründü. sürük.
təbidi. mətrud. tərd olmuş. -sürüklər (sürüklük) adası.

sürüntürmək

süründürmək. sürtündürmək. sütründürmək. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq.

sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək.
dözdürtmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq.
sürünüb

-sürünüb yavaşlıq: sürəklik. durğaqlıq. kütlük.
-sürünüb, sıçraraq uzanma, gedmə: (su üzüə tullanan daş, at, araba quyruğuna iplə
bağlanıb yerdə sürünən nərsə) səkiş.

sürür

1. dəvam. imtidad. 1. surur. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşlanma. sovu.
hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik.
sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat.
həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat
-fəlsəfə sorquyla başlır, sorağla sürür. (sorquyla: sualla) (sorağla: yanıtla. cəvabla) .

sürürb

- nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq:siyrə yapmaq. sirə
yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan). bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin
görməyinə sürəli gedmək.
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süyürlü. söyürlü. sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sevirli. səvirli. sevintirərli . (şadibəxş.
ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

sürürtmək

züğürtmək. süğürtmək. sovurtmaq. yenitmək. batırmaq. yıxmaq. iflas edmək.

batqıtmaq. məfluc edmək. üzütmək. üzgütmək. xərab, təxrib edmək.
sürürtü

züğürtü. süğürtü. sovurtU. iflas.

sürüsü

-at sürüsü: atun. yılxı. (un: çoxluğu göstərən ək).
-qoy (qoyun) sürüsü: qoyun. (un: çoxluğu göstərən ək).

sürüsüz

sürümsüz. siyimsiz. sayasız. sayağsız. sıyasız. sıyağsız. dursuz. duruğsuz.
türsüz. türüksüz. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz. xasiyyətsiz.
sifətsiz.

sürüş

1. {(> seruş (fars)} < sürüc. 1. şuxum. 1. ravatlıq. sürüm. cərəyan. alver.
hərəkət. 1. sürgüş. sürtüngü. sürüngü. yaxı. yaxım. yaxın. pomad. mərhəm.
şığal. sığal. (məcun). 1. çəkil. əkil. sikdir. 1. sünbül. sümbül. yeni sürmüş buğda
dənələri. 1. sürgüş. bağşaş. peşşaş. 1. yürüş. həmlə. 1. sırış. {sür. 1. təsvir.
rəsm. iməj. imeyc. 1. tür. tip. nov. 1. bet. üz. surət. 1. gözəllik. 1. işarət. tanıtım. 1.
sərim. tanıtış. tanıt. dənit. dəniş. şərh. tərif. təşrih. tovsif. vəsf. 1. xiyal. təxəyyül. 1.
lovhə. 1. model. rəviş. 1. şivə. -kəsəldən qaçmaanın ən onğat, uyqun, qolay
sırışlarından (sərişdələrindən) arınçılıqdır (təmizçilikdir). 1. mətn. 1. nusxə. 1. təfsir}.

1. zürüş. sırğaş. sırış. qayış. qayma. sırğalış. (sırılış. sürülüş. zürülüş. qayılış) 1.
səriş. duz. ləzzət. kef. 1. səriş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq.

xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş.
sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş.
söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb
geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət.

zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sırış. satış.
davranış. yöntəm. işləm. iş yolu. təriqə. rəviyyə. ruval. şivə. 1. sırışı. siriş. çiriş.
kiriş. sırac. çirək. siriş. ( < sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) kitiş. ( <
kitmək) (sirişm (fars)}. neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb. 1.
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sürgüş. sırqaş. əriş. ərniş. istikak. 1. sürgüş. sırqaş. (sayeş). - sırqaş tavış:
sürtük səs.

-sürüş siliş: sürüş siyiş: artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman
vermək. alayiş palayiş.

-sürüş siyiş: sürüş siliş: artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman
vermək. alayiş palayiş.

-yüngül sürüş, toxuş: soğur. sovur. məs. təmass.
-sürüş, yaxı, mərhəm yaxmaq: sürmək. sürgüşləmək. boyamaq. rəhləmək.
- dinc sürüş, gediş: salqın yeriş: (salqın: geniş. enli. engin. açıq).

sürüşər

-boşlu boşludan sürüşər. {sürüşmək. sürgəşmək. (nərsədən) zıvışmaq, qaçışmaq.
ara açmaq. salışmaq. alısmaq üzüşmək}.

sürüşləmək

şuxumlamaq.

sürüşmək

1. izləşmək. birbirin təqib edmək. -nənə bala kimi hər yanda sürüşürlər. 1.
qoşnaşmaq. mal heyvan cütləşmək. 1. sürgəşmək. nərsəni nərsiyə uzatmaq,
yerlətmək. süykəşmək. cütləşmək. sikişmək. -mal davarın sürüşmə çağı. 1.
sürgəşmək. birbirin izləmək. izləşmək. qoğlaşmaq. -uşaq anası ilə sürüşür. 1.
sürgəşmək. (nərsədən) zıvışmaq, qaçışmaq. ara açmaq. salışmaq. alısmaq

(alıs: uzaq). (üzüşmək). -onlar birbirindən sürüşürlər. -boşlu boşludan sürüşər. 1.
sürgüşmək. sürüngüləmək. 1. sürülmək. sürgülmək. sürgüşmək. (> sor xordən
(fars)}. 1. güpüşmək. kürpüşmək. qaymaq. ağmaq. - tarlanın sağ yanı
kürpüşmüş. 1. sivişmək. sivrişmək. zivmək. züvmək. səkirmək. səkrəmək.

səkmək. səksəmək. 1. süvüşmək. züvüşmək. sıyılmaq. sıypalmaq. 1.
zürüşmək. sırğaşmaq. sırışmaq. qayışmaq. qaymaq.
sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sıvığmaq. sırışmaq. gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq.

sürüşsüz

-açıqlamasız, sırışsız sürüşsüz, şərhsiz bəyansız: sözsüz.

sürüştür

-qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gümüşdür, üçüncü gün sürüşdür.
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sürüşdürmək. sivişdirmək. sivrişdirmək. zivdirmək. züvdürmək. səkirtmək.

səkrətmək. səkətmək. səksətmək.
-suyuğ sürüşdürmək: bənd olmaq.

sürüşüb

-sürüşüb çıxmaq: sırpanmaq.

sürüşürlər

-onlar birbirindən sürüşürlər. {sürüşmək. sürgəşmək. (nərsədən) zıvışmaq,
qaçışmaq. ara açmaq. salışmaq. alısmaq üzüşmək}.

sürüt

1. salağ. salğa. salğat. sın. sin. rəmz. simbol. nişan. əlamət. işarət. 1. kürsü.
kürsi. qursı. tutuğ. vəzifə. məqam. 1. sarac. sarma. qarma. rabit, səyyar sim. 1.
kökün qolları, telləri. rişə. 1. qoşunun bir bölümü. 1. sürgüt. sürcük. sürülməli,
sürülən maşın. səvari. 1. iştiğal. tutu. məşquliyyət (başqurluq. başquşluq). 1.
dəfdər. büro. 1. yazılıq. yazıxana. dəfdərxana. 1. kabinet. (həkimlik kimi) iş yeri.
1. keşik. novbət. post. 1. tumar. 1. divan. 1. idarə. 1. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc.
tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. basıv. basıc. basıt.
bastıq. basva. basca. işlik. törgəş. törgüş. törəgiş. təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq.

sürütə

-sürüdə sürüdə: çəkə çəkə.

sürütəc

yürtəc. sürücək. yügürək. yürgək. uşağı yeriməyə alışdırmağa yarar arac.

sürütən

sürüdən. 1. gövdədə kök salıb sürütlərin (qolların, tellərin) gövdənin hər yanına

sala kəsəl. 1. sürgü. sürgüdən. sürgütün. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən.
siyirgən. > sırağan. sıradan. ötürüc. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan.
yörgüc. müshil.
sürütləmə

sürtləmə. sürütmə. sürütdək. sürlə. ayağaltı. dəmpayi.

sürütləmək

1. sürgüləmək. çəkmək. -özüvün gəlməyi bəs değildir, artığ gecə gözü bu uşağları
nəyə sürgülədin. 1. sütsərəmək. sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək.
sürtülətmək. sütrülətmək. -ayağın sürütləyib basıb yerimək: yavaş yavaş
təprəşmək. -ipin sürütüp gedmək: boş işsiz gəzişmək. -sən çarığın sütsər: sən işində
ol.

sürütləməyə

-safatmağa, nərsəni sürütləməyə, çəkməyə, nərsəni nərsənin üzərinə sürməyə,
malalamağa yarar hər çeşit arac: sürgə. sürgü.
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sürütlənmək

sütrəşmək. sürtəşmək. vellənmək. boşuna gəzmək. -haralarda sürtəşib qaldız.

sürütlərin

qolların. tellərin. -gövdədə kök salıb sürütlərin (qolların, tellərin) gövdənin hər
yanına sala kəsəl: sürütən.

sürütləyərək

-birinin boynuna ip salıb, sürütləyərək öldürmək: sürtətmə. sütrətmə.

sürütlüq

sürütlük. 1. sıypalıq. sığpalıq. sıyqalıq. saflıq. 1. sürütmə. sürüngəl. təmbəl. (iş)

yarıtmaz. gəvşək. 1. sürütmə. burukrasi.
(> sayidən (fars)}.
sürütmə

1. pişsaxtə. 1. qız qaçırma. 1. sürütlük. sürüngəl. təmbəl. (iş) yarıtmaz.
gəvşək. 1. sürütlük. burukrasi. 1. sürtləmə. sürütləmə. sürütdək. sürlə.
ayağaltı. dəmpayi. 1. sütrəş. sürtəş. sürtəmə. sürtmə. çəkmə. 1. sırıtma.
sürmə. - sırıtma qapı: sürmə qapı.

sürütmək

1. səğitmək. səritmək. sərimək. {(> sorudən (fars)}. sürənmək. sürünmək.
ötünmək. ötmək. oxumaq. 1. sürmək. sürətmək. sürmütmək. uzunluğuna,
boyuna çəkmək. uzatmaq. boysatmaq. pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq,
sərmək. 1. sütrətmək. sürgətmək. (yerdə sürümək, çəkdirmək). 1. zürütmək.
sırıtmaq. qayrıtmaq. qayıtmaq. qayratmaq. qaylatmaq. 1. sürmək. sütürmək.
silmək. siltəmək. arqaşlamaq. saylamaq. paklamaq.

sürütsi

burukratik.

sürüttəq

sürütdək. sürtləmə. sürütləmə. sürütmə. sürlə. ayağaltı. dəmpayi.

sürütüq

sürütük. burukrat.

sürütüşmək

sütrəşmək. sürgəşmək. (birbirin yerdə sürümək, çəkitmək).

sürüv

1. sür. sürə. sürmü. uzun. 1. sür. sürə. sürmü. taxıl başağından uzanan
qılçığlar. 1. sür. sürmü. şəbehdə sürülən ələm, tuğ, şəmayil. (bunları daşıyana
sürçü, sürmüç deyilir). 1. sür. sivri uclu. -sür çubuğ. -sür dəmir teli. -sür piçağ. -sür
qələm. 1. süröv. süv. satağ. sıtağ. səkin. çıxaq. eyvan. balkon.
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sürpü. sərvi. səlfi. sivi. 1. (1. > sərüv. sərv. yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün
yaprağın tölkməyən ağac. 1 < salv. salva. səlvi. sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac).
1. > sosu. sos. buynuz.

sürvülmək

1. suvrulmaq. zuvrulmaq. (sivrilmək. uzamaq. uzanmaq). 1. sürülmək.
sovrulmaq. sovulmaq. savrulmaq. savulmaq. aparılmaq. -ölən öldü, qalıtıda
sürvüldü.

sürvüşmək

sıpıqmaq. sıypıqmaq. sıyvışmaq. sıvışmaq. gizlicə qaçmaq.

süryən

sıyran. soran. sürən. minarə. minarə kimi uzuna olan hər nə.

süs

1. (sös. tıs. dış. tüs. tössəp. sis. his. yös. hüs. mas. pas. püs) boya. rəng. -türlü
tüslü: rəh bə rəh. 1. saçma. saçağ. bəzək.
-nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış:silmə. silim. salma.
salım. (korniş).
-nərsə üzərinə süs yapan kimsə: sıracçı. sıraçı. sırmac.
-boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük (nəzərlik): silkinək. sinilək.
sinəlik.
-nərsə üzərinə yapılan süs: sırac. sırma.

süsəqən

süsəgən. sosqur. süsgür. sosuğan. tosqur. buynuz vuran.

süsəri

susarı. saçağçı. saçğayı. hamam böcəyi.

süsqür

süsgür. sosqur. süsəgən. sosuğan. tosqur. buynuz vuran.

süslənmək

sığınmaq. - daş sığılı üzük.

süsləşmək

güpüşmək. güpmək. kəllələşmək. toslaşmaq. tos vurmaq.

süslü

sığılı - daş sığılı üzük.
-süslü dilli, boş ürəkdən ıraq ol.

süsmək

sosmaq. tosmaq. tos, buynuz vurmaq. -bu qoç sürməz.

süssüz

1. sıyam. sınam. sıman. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. tapın. sadiq. sadə. silik. düz.
bərbəzəksiz. 1. açıq. incə. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf.
düz. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. saçısız. yala. yələ. sala. sadə. yala ev: sadə, sıradan bir ev. məmuli, sadə ev. -bayığ yaşam: sadə yaşam. -sayığ
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biçimli: sadə duruğlu, qiyafəli.
-süssüz durmuş: dal yaşam. (dal: saya. sadə).

süsüc

sorğıc. soğıc. çüşək. əmcik. əmcək.

süsüq

süsük. susuq. süyük. sox. soxu. acgöz. - sox ər. (# tox: göztox).

süsürmək

somurmaq. sosurmaq. soğurmaq. istemar edmək.

süsüşmək

soxsuşmaq. soğzuşmaq. buynuzlaşmaq.

süt

1. sağaltı. sağılan nərsə. 1. su. suv. sov. sav. (> suv (fars)}. ( < savmaq).
mənfəət. -bu sənə nə savı. 1. sütül. taza. 1. sud. suvud. suva. suğut. suğat. suğ.
tükrük. tüprük. salya.
-süt çalır, süt calır: əli bal, əli bol, bolaq. kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan
kimsə.
- süt soluğu. (soluğ: soluş. soluğuş. soğuş. soğuluş. sozalma. sozuluş. sozalış.
azalma).
-süt, mənfəət aparmaq: sarlamaq. qazanmaq.
- sır süt: sütdən dolu. {sır: sir: yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ,
teyxalığ'' anlamın artırır}
-süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab: sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli
ağızlı qab. tağar. mətirət.
-süt, pənir, islanmış düğünun suyu: sarsu. sürsu.
-gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab: sağır. sağrınğ. sehin.
sehing. səhəng.
-süt çəkildi: sağlıq savaldı. sağma, sütlük çağı bitdi.
-süt gölü: sağab. sağav. sağığ. > sərab.
-süt sağmağa, qaynatmağa əlverişli qab: sağıc.

-süt verən inək: sağın.
-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə:
sarap. sarab. sarqağuc.
- süt dişi: quzu dişi.

-süt qoyusu: suluca, sütlü qaymaq.
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-süt çalır, süt calır: əli bal, əli bol, bolaq. kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan
kimsə.

-süt ili: bolluq il.
-süt rəngi: sütüv. şiri.
-yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə.
-dağ dərəsiz, süt kərəsiz (olmamış).

-süt, süt ürünləri işləmi, işlənən yer: sürtün. sücrün.
sütal

sitil. şitil. ( < sütül). eğitimsiz. yoğursuz. mədəniyyətsiz. tərbiyəsiz.
təməddünsüz.

sütaşı

yağma. həlim.

sütə

-saçılan sütə ağlama: yıxıqla yıxılma, yanığla yanma. keçəndən keç, ötəndən öt.

sütəcən

siyəcən. siğəcən. (1 < sığallamaq: oğmaq. 1 < savallamaq: qoğarıb götürmək. 1 <
sürtmək) can sürtən kisə. yunaq kisəsi.

sütəmən

sütümən. tam tutmamış yoğurt.

sütəmər

1. sağraman. sağran. sağır. səğir. kiçik körpə. göyüt. göysüt. göysüq. 1. sorpu.
sütül. törpə. törpü. körpə.

sütərəmək

sütrəmək. sürgəmək. sürgərəmək. 1. sürümək. (yerdə sürmək, çəkmək). 1.

çəkmək. dartmaq.
sütqəq

südgək. sidgək. siygək. sitgək. işəyən qulu. işəgən. çox işəyən.

sütqəmək

sütgəmək. suyıqlanmaq. rəqiqlənmək.

sütqi

sütgi. süytgi. süypi. {(süvpi > sefid (fars)}.

sütqır

ağ at donu.

sütlaç

südlü.

sütlənir

-olsa könül çobanda, təkə belə sütlənir.

sütlü

südlü. sütlaç.

-suluca, sütlü qaymaq: süt qoyusu.
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-az südlü, qazanclı: yoxana. yoxna. yoğursıq. yoğurqıt. oğursıq. yoğurqıt.
-bol sütlü, sağılı olan: sağır. sağmal. ( < sağmaq).

sütlüq

-sağma, sütlük çağı bitdi: sağlıq savaldı. süt çəkildi.

sütmək

süzütmək. su atmaq. tüpürmək. -sütti: tüpürdü.

sütrəlivçi

südrəlivçi (üzbək) süyrəlivçi. sürgən. sürəgən. (xəzəndə).

sütrəlmək

südrəlmək (üzbək) sürünmək. sürəlmək. süyrəlmək. 1. yerdə çəkinmək. 1. çox

yavaşınmaq, astanmaq. 1. yavaşınıb yubanmaq, gecikmək.
sütrəmək

sütərəmək. sürgəmək. sürgərəmək. 1. sürümək. (yerdə sürmək, çəkmək). 1.

çəkmək. dartmaq.
sütrənmək

sürgənmək. 1. sürünmək. 1. çəkinmək. dartınmaq.

sütrəş

sürtəş. sürtəmə. sürtmə. sürütmə. çəkmə.

sütrəşmək

1. sürgəşmək. sürütüşmək. (birbirin yerdə sürümək, çəkitmək). 1. sürtəşmək.
sürütlənmək. vellənmək. boşuna gəzmək. -haralarda sürtəşib qaldız.

sütrətmə

sürtətmə. birinin boynuna ip salıb, sürütləyərək öldürmək.

sütrətmək

sürgətmək. sürütmək. (yerdə sürümək, çəkdirmək).

sütrülətmək

sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək. sürtülətmək. 1. sürümək. nərsəni

güclə, çəkə çəkə aparmaq. -uşağı heç nəyə sürsərətmə. 1. uzandırmaq.
yubatmaq. -o işlərin edələb (bilərək) sütsündürür. 1. sütsərəmək. sürütləmək. ayağın sürütləyib basıb yerimək: yavaş yavaş təprəşmək. -ipin sürütüp gedmək: boş
işsiz gəzişmək. -sən çarığın sütsər: sən işində ol.

sütrüntürmək

sütründürmək. süründürmək. sürtündürmək. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq.

sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək.
dözdürtmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq.
sütrüt

sürtüt. sürrüt. təkər üsdə yerdə gedən arac. araba. qayağ. maşın.

sütsərəmək

sürütləmək. sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək. sürtülətmək.
sütrülətmək. -ayağın sürütləyib basıb yerimək: yavaş yavaş təprəşmək. -ipin
sürütüp gedmək: boş işsiz gəzişmək. -sən çarığın sütsər: sən işində ol.
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sütsündürmək. sürsərətmək. sürtülətmək. sütrülətmək. 1. sürümək. nərsəni

güclə, çəkə çəkə aparmaq. -uşağı heç nəyə sürsərətmə. 1. uzandırmaq.
yubatmaq. -o işlərin edələb (bilərək) sütsündürür. 1. sütsərəmək. sürütləmək. ayağın sürütləyib basıb yerimək: yavaş yavaş təprəşmək. -ipin sürütüp gedmək: boş
işsiz gəzişmək. -sən çarığın sütsər: sən işində ol.

sütsümən

taptaza.

sütsümük

soy sop. əsl nəjad.

süttən

-sütdən ağız pişərsə, üfləb üfləb su içər.

-sütdən qırıq: yanğır. yanğur.
sütti

tüpürdü. (sütmək: süzütmək. su atmaq. tüpürmək).

süttülmək

sürtülmək. bərk nərsiyə dəğərək əzilmək, göyərmək. -düşüb qolü süttüb.

süttürmək

sütürmək. süzütmək. süzürmək. tüpürmək. tükürmək. -üzü süzütlü.

sütüq

südük. 1. sıyıt. sızıt. 1. işək. (z <> y. d. ğ) sızq. sıyıq. sıdıq. sığıq)
-südük (süydük, sıydık) atmaq: sıydınmaq. işəmək.
-sidik, südük atma qabı: yoxana. yoxna. oxana. oxna. süzgə. sızqa. sıvınc. qaşot.
qarurə.
-südük yolu tutsunmaq: südüklüyü sıxılmaq.

sütüqlüyü

-südüklüyü sıxılmaq: südük yolu tutsunmaq.

sütüqmək

südükmək. sidikmək. sidik ifraz edmək. işəmək.

sütül

1. xam. olmamış. bərkiməmiş. sərtinməmiş. sınasız. 1. süt. taza. 1. sorpu.
sütəmər. törpə. törpü. körpə.

sütülman

dumduru, çox açıq göy, hava.

sütümən

sütəmən. tam tutmamış yoğurt.

sütün

-sütün suyu: sarsu. sürsu.

sütürqəq

südürgək. sidirgək. işəgən. çox işəyən.

sütürmək

1. sürmək. sürütmək. silmək. siltəmək. arqaşlamaq. saylamaq. paklamaq. 1.
südürmək. sidirmək. siymək. sitmək. işəmək.

sütürmək

süttürmək. süzütmək. süzürmək. tüpürmək. tükürmək. -üzü süzütlü.
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sütüş

südüş. şüşüş. siyiş. sidiş. siyiş. işəş. işəmə.

sütüv

süt rəngi. şiri.

sütüylə

-quş sütüylə bəslənmək: az tapılır, tutarlı nərsələr yemək.

sütüymək

südüymək. sıdıymaq. sisəymək > işəymək. işəmək. su salmaq. qaşanmaq.
susıymaq. sasıymaq {> şaşıymaq (fars)}.

sütüyün

-südüyün tutamayan, saxlayanmayan: sidsək.

süv

süröv. sürüv. satağ. sıtağ. səkin. çıxaq. eyvan. balkon.

süvcərmək

süvmək. süycərmək. cüycərmək. cücərmək. baş vermək.

süvcüq

süvcüğ. suvcığ. sevcik. səvcik. sövcük. söycük. sucuğ. dadlı. şirin. duzlu.

sarqan. sarqal. ləzzətli.
süvə

süyə. sövə. söyə. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək. təkyələnmək.

süvəc

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc.
sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə.
mala.
süvəq

süvək. sübək. 1. sivək. bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri. qazığ kök. dikə

kök. 1. sürək. bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ
üçün qoyulan qamış, şilank, güh, yol, kanal. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur. 1. çübək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,

ox, mil. -dəğirman çübəyi: dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın
dönməsin sağlayan çubuğ. ( -dəğirman tüvəyi, dibəyi: dəğirmanın üst daşının yarı
ortasına taxılın, bu daşın dönməsin sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.

süvəqən

süvəğən. süvələn. sovalan. sovağan. sobalan. sabalan. sabağan. savalan. iti,

sovuq uclu nərsə.
süvəl

söyəl. sövəl. süyəl. sevrək. söyrək. sövrək. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir.
tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif)
mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
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süvəğən. sovalan. sovağan. sobalan. sabalan. sabağan. savalan. iti, sovuq uclu

nərsə.
süvəliq

süvəlik. sövəlik. süyəlik. söyəlik. susalığ.

süvəltmək

sivəltmək. suvaltmaq. ititmək. yontmaq.

süvər

sümər(altay). sivər. uca sivri dağ.

süvəşmək

suvaşmaq. sıvışmaq. bulaşmaq. bələşmək.

süvəyin

sövəyin. süyəsin. söyəsin. susağın. 1. acgöz. tamahkar. 1. istəkli. 1. qarınpa.

qarınqulu.
süvqən

süvgən. 1. süygən. söygən. sövgən. sevgən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü.

sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. züvgən.
zırvan. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin

işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış durumu. - sırnax təkər yol tutmaz. - bu
çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax olmuş, artığ
sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir. 1. sırpancıq. sirpəncik.

sürpəncik. (liz. ləğzəndə).
süvqün

süvgün. sürgün. süzgün. süğgün. süğün. sürün. uzun, düz olan.

-bərk, süvgən sıvıq: sürük (r <> m) > sümük (türkiyə). muxat. xilt. bəlğəm.
süvqürüq

süvkürük. suvquruq. > sümgürük. sümük. fırtığ. burun suyu. burundan axıntısı.

muxat.
süvqürüqmək

süvkürükmək. suvquruqmaq. > sümgürükmək. 1. fırtığın, muxatın, burun

suyun, axıntısın silmək. 1. burnun çəkmək. 1. fınqırmaq.
süvləm

süğləm. sürləm. süzləm. sülən. sürən. düzləm. düzgün. düzgün. doğru.

süvluq

süvluğ. sülük. sivlik. su ibiyi. çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü.

süvmək

1. süvcərmək. süycərmək. cüycərmək. cücərmək. baş vermək. 1. züvmək.
süyrülmək. sürülmək. (ləğzidən). -ayağım süydü.

süvmək

sırğalmaq. sırğılmaq. sürğülmək. sıyrılmaq. - ayağım sırğadı. - dağdan sırğılan
daşlar.
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süvpi

{(> sefid (fars)}. süytgi. süypi. sütgi.

süvri

süyvi. sivri. sivir.

süvsi

süpsi. sivsi (> sipsi). sovu. sövü. sovsu. sopus. sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni.
üzü, biçimi uzunsov hər nə.

süvsuburun

sövsüburun. sorburun. sorsuburun. 1 sivsiburun. çiviburun. uzun burun.

burunu uzun. 1. söksi. acgöz. tamahkar. doymaz. həris. təmma. acman.
azman > azmənd. 1. dargöz. pəxil. ləim.
süvşünmək

zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq. sıvşınmaq. (züvşünmək) süzüb

gedmək, qaçmaq, yox olmaq. sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq.
süvşütmək

süvüşdürmək. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq.
sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni
silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə

yollamaq, qoymaq, girdirmək.
süvtənmək

sürlənmək. süzüb, axıb gedmək.

süvtürmək

süvdürmək. süvütmək. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. sıratmaq. sırıtmaq.

sızıtmaq. sızdırmaq. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq.
süvüc

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc.
sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan.

hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə.
mala.
süvünüşmək

süyünüşmək. sügünüşmək. söyünüşmək. sevinişmək. birbirin sevindirmək.

süvüşqəp

süvüşgəp. süyüşgəp. sügüşgəp. söyüşgəp. sevüşgəp. sevəgən. sevən. sevgili.

süvüşmək

sürüşmək. züvüşmək. sıyılmaq. sıypalmaq.

süvüştürmək

süvüşdürmək. süvşütmək. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq.
sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə,

işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.
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süvdürmək. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq.

sızdırmaq. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq.
süy

1. söy. səv. sev. sür. meyl. işrah. 1. süyki. süygən. xoşbu. süyənti. rayihə.

süybaşı

subaşı. süyüçü. subəyi. subay. qoşunçu. ordaç. ordubaşı. ləşgər, artıc, arteş

başı. sipəh salar. arteşbod.
süycəməz

dadlanmaz. şirinlənməz. -dadlı dadlı deməklə, ağız hələ süycəməz.

süycərmək

cüycərmək. cücərmək. süvmək. süvcərmək. baş vermək.

süycü

süycü. dadlı . - acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz. (acısız: əməksiz. zəhmətsiz).
(üfüsüz: püfüsüz: kələksiz). (büycü: büyücü: cadıçı)
- süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş.
(gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək).

süycüq

süycük. 1. şərbət. 1. məzəli. ləzzətli. 1. sücük. sucuğ. cucuğ. dadlı. şirin. ləziz.

süycüləşmək

sücüşmək. süycüşmək. sücüləşmək. 1. dadlaşmaq. 1. şirinləşmək.

süycümlüq

süycümlük. sevimlilik. şirinlik. yorğuş. yorğuluş. yalğırış. dadğılıq. mehribanlıq.

mulatifət.
süycünmək

söycünmək. sucunmaq. girnişmək. şirnişmək. -sucuğ süycünü: içgi dəlisi,
düşgünü.

süycünten

süycünden. şərabından. -bu türməndən qurtulsaq, yenlik süycünden içsək.
(yenlik: qələbə. piruzluq). (türmən. girifdarlıq).

süycünü

-sucuğ süycünü: içgi dəlisi, düşgünü.

süycüsün

-acısın doğar süycüsün boğar bu evrən. (süycü: dadlı).

süycüşmək

sücüşmək. sücüləşmək. süycüləşmək. 1. dadlaşmaq. 1. şirinləşmək.

süycüt

söycüt. sövcüt. süycüt. sevcit. səvcit. sarqın. aşiq mə'şuq. - sarqınsı dolananlar.

süycütmək

yascınıtmaq. yaslınıtmaq. sağcınıtmaq. sevdirmək. istətmək. şirinlətmək. -o
özün sizə sağcınıtmaq üçün, nə desən elər.

süyçi

süci. söyçi. sağır. > sağər ( < sağmaq) (dadlı, şirin olan) çaxır, boza, şərab

verən.
süyə

süvə. sövə. söyə. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək. təkyələnmək.
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süyəq

süyək. sürük. illik dəfdəri. təqvim. tarix. qeyd. yazı.

süyəl

söyəl. sövəl. süvəl. sevrək. söyrək. sövrək. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir.
tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif)
mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

süyəliq

süyəlik. söyəlik. süvəlik. sövəlik. susalığ.

süyəm

- bir süyəm: bir sökəm: (sıyam. siyə. sövəm) (sox: işarə). : baş barmaqla işarə
barmağı arasındaki uzunluq.

süyənti

süy. süyki. süygən. xoşbu. rayihə.

süyəsin

söyəsin. süvəyin. sövəyin. susağın. 1. acgöz. tamahkar. 1. istəkli. 1. qarınpa.

qarınqulu.
süyqən

süygən. 1. süvgən. söygən. sövgən. sevgən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü.

sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. züvgən.
say.
süyqən

süygən. xoşbu. 1. süy. süyki. süyənti. rayihə. 1. gözəl qoxulu nərsə, yer.

süyqəşmək

süykəşmək. cütləşmək. sürüşmək. sürgəşmək. nərsəni nərsiyə uzatmaq,

yerlətmək. sikişmək. -mal davarın sürüşmə çağı.
süyqi

süyki. süy. süygən. xoşbu. süyənti. rayihə.

süyqülü

süygülü. sevgili. sövgülü. söygülü. 1. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən.

sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. mə'şuq.
tutqun. 1. dosd. yar.
süyqün

süygün. 1. sevgin. sövgün. söyşün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. sayılan.

sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay. 1. suvğun. dadlı. yeməli işməli.
ləzzətli. güvərə. güvara.
süylün

sülügün. sülgün. savlın. iti. iti yerişli, davranışlı.

süypi

süytgi. {(süvpi > sefid (fars)}. sütgi.

süypqi

süypgi. supgi. subəki. suvaki. su kimi açıq tözlü, boyalı. -supgi al. -süypgi göy.

süypü

sürpü. süpü. sıyırpı. sırpı. siyrpi. sıypı. süpürmə işi.
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süypüc

sıypıc. sürpüc. süpüc. süpürgə. sıyırcı. sırpıcı. siyirgi.

süypüntü

sürpüntü. süprüntü. süpürüntü. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt.
süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı.

süypürmək

sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək.
nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .

süypüt

sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti.
sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

süyrəlivçi

südrəlivçi (üzbək) sürgən. sürəgən. (xəzəndə).

süyrəlmək

sürəlmək. südrəlmək (üzbək) sürünmək. 1. yerdə çəkinmək. 1. çox

yavaşınmaq, astanmaq. 1. yavaşınıb yubanmaq, gecikmək.
süyrüq

süyrük. sürük. sürü.

süyrülmək

sürülmək. süvmək. züvmək. (ləğzidən). -ayağım süydü.

süyrüncəq

süyrüncək. sürüncək. sürsürə {(> sorsore (fars)}. sırıncağ. sürüncək.

sıypancaq. sıyrıncaq. axşaq. yaxşaq.
süyşüq

süyşük. sürşük. sivişik. sirşik. sırşıq. sürülü. üstün. kəsərli. gedərli. -baş başdan
sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü.

süyşüqlüq

süyşüklük. söyşüklük. sevşiklik. aşığlıq. aşiklik. eşqbazlığ.

süytqi

süytgi. sütgi. süypi. {(süvpi > sefid (fars)}.

süytühlənmək süytühmək. süytünmək. süytükmək. sıytınmaq. sıytığlanmaq. yorqunmaq.
yorulmaq.
süytühmək

süytükmək. süytühlənmək. süytünmək. sıytınmaq. sıytığlanmaq. yorqunmaq.

yorulmaq.
süytüq

-südük (süydük, sıydık) atmaq: sıydınmaq. işəmək.

süytüqmək

süytükmək. süytünmək. süytühmək. süytühlənmək. sıytınmaq. sıytığlanmaq.

yorqunmaq. yorulmaq.
süytünmək

süytükmək. süytühmək. süytühlənmək. sıytınmaq. sıytığlanmaq. yorqunmaq.

yorulmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

süytüş

səğiş. səkiş. səkiniş (> sekəndəri (fars) büdrüş. tökzüş. səhv. xəta. ləğziş.

süytütmaq

sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq.

ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək.
süyü

sür. su. qoşun. ordu. ləşgər. artıc. arteş.

süyüc

yağlıq. məzə. çaşnı.

süyüçü

süybaşı. subaşı. subəyi. subay. qoşunçu. ordaç. ordubaşı. ləşgər, artıc, arteş

başı. sipəh salar. arteşbod.
süyüq

süyük. 1. sivik. 1. susuq. süsük. sox. soxu. acgöz. - sox ər. (# tox: göztox).

süyüləmək

sürüləmək. suyulamaq. qoşun, ordu çəkmək.

süyün

1. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). səməli. sımalı. istəməli. sevməli. (issəmək:
isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1.

söyün. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul.
suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. sevin. mə'şuq. məhbub.
süyünçü

söyünçü. sövünçü. sıyınçı. yarınçı. müjdəçi. muştuluqçu. bəşarətçi.

süyünqür

süyüngür. sunğur. şunqar < sivingir quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi.

süyünüşmək

sügünüşmək. süvünüşmək. söyünüşmək. sevinişmək. birbirin sevindirmək.

süyürlü

sürürlü. söyürlü. sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sevirli. səvirli. sevintirərli . (şadibəxş.
ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

süyüş

seviş. söyünc. səviş. sevinc. 1. xoşallıq. xoşhallıq. 1. eşq. - sevişsiz üz
sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq, sallaq üzlü),
qazan duzluq (həlimlik), eldə dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa.

süyüşgəp

sügüşgəp. süvüşgəp. söyüşgəp. sevüşgəp. sevəgən. sevən. sevgili.

süyüşmək

1. söyüşmək. sevişmək. səvişmək. 1. sövüşmək. söyüşmək. sevişmək.
səvişmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. birbirinə istəklə

çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq).
süyüşüq

süyüşük. sıvışıq. sıvşıq. yılışıq. yapışqan, dadlı olan.
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suvut. suyut. boya. rəng. -qızıl suyut. -göy suyut. -yaşıl suyut. -qara süyüt. -ağ
süyüt.

süyvi

süvri. sivri. sivir.

süz

(> liz (fars)}. sis < siz. sız ( < sızmaq. süzmək). sürük. süzük. sürüntü. (: sürsürə)
-çırağa yır süz. (yır: yağ).
-süz vermək: süzə vermək. süzümək. süzləmək. süzütmək. süzmək. nazlanmaq.
işvələnmək. eşəvlənmək.

süzə

- süzə süzə: sıza sıza. çıra çıra. qorxa qorxa.
-süzə vermək: sozmaq. sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq. solsulamaq. solusumaq.
keçmiş görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək. alızsamaq. -gündən
günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.
-süzə vermək: süz vermək. süzümək. süzləmək. süzütmək. süzmək. nazlanmaq.
işvələnmək. eşəvlənmək.

süzəq

süzək. 1. sızağ. xod. nərsənin axın (cərəyan) gücün azaldıb çoxaltma düğməsi.
-radyonun süzəyin al. -lampay, ocağa süzək ver. 1. süzənək (> suzak (fars)}. ( <
süzmək). irinləyib, irini süzən əşsi, yanaçı (cinsi. muqaribəti) kəsəl. 1. süzəg.
süzük. artılmış. filtirlənmiş. saflanmış. 1. sızı. süzü. süzgəç. süzgə. süzgüc.

süzlük. safi.
süzəqən

süzəgən. süzəngic. süzənic. süzüçü. süzüvçü. sızıçı. sızıvçı. üzücü.

süzələnmək

sızalanmaq. 1. qıt qıt (qətrə qətrə), çək çək, damcı damcı dalamaq. 1. qıra qıra

yerimək.
süzələşmək

bir oluşun, gedişin yavaşlığın bildirir. -bir yerimə var, bir yügürmə, bir də
süzələşmə var.

süzəlmək

-sürtülüb aşınaraq süzəlmək, safalmaq: sırmalmaq. sürməlmək. yoğşalmaq.

süzəltmək

sırlamaq. yazımaq. yazılamaq. yazırmaq. yazırlamaq. yasımaq. yasılamaq.
yasırmaq. yasırlamaq. sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq. hazırlamaq.
düzəltmək.
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1. sızan. sürən. keçən. axan. 1. sızan. sürən. (> suzən (fars)}. biz. dələn arac. 1.
sozan. (> suzən (fars)}. gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə

işlənən uzun, incə iğnə. 1. sızan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən.
> sırağan. sıradan. tanğıtan. təsfiyə edən.
-irinləyib, irini süzən əşsi, yanaçı (cinsi. muqaribəti) kəsəl: süzək. süzənək {(>
suzak (fars)}. ( < süzmək).
-cana süzən, işləyən nərsə: sazağ. sızağ. (sərin, soyuğ, ağrı)
-bir yerdən axan, süzən, çıxan nərsə: sızat. süzət. - sızat sular küçələri
batalağlamış.
-içgi süzən, dağıdan: sağər. sağar. (> saqi (fars)}.
-içigi sağan, süzən: saqi < sağır.

süzənə

süzənək. sozana. sozanağ. 1. incə saplardan işlənmiş, baca baca olan toxuma.

sulamı. qullabduzluq. bırodri. 1. incə naxış. 1. incə naxışlı tor örtük, tutu, tutuğ,
pərdə.
süzənəq

süzənək. 1. > suzak (fars). 1. süzək. (> suzak (fars)}. ( < süzmək). irinləyib, irini

süzən əşsi, yanaçı (cinsi. muqaribəti) kəsəl. 1. süzənə. sozana. sozanağ. incə
saplardan işlənmiş, baca baca olan toxuma. sulamı. qullabduzluq. bırodri. 1.
süzənə. sozana. sozanağ. incə naxış. 1. süzənə. sozana. sozanağ. incə naxışlı

tor örtük, tutu, tutuğ, pərdə.
süzənic

süzəgən. süzəngic. süzüçü. süzüvçü. sızıçı. sızıvçı. üzücü.

süzənqic

süzəngic. süzəgən. süzənic. süzüçü. süzüvçü. sızıçı. sızıvçı. üzücü.

süzər

-idiş çatlağından süzər. (qab sınan yerdən süzər).

süzət

sızat. bir yerdən axan, süzən, çıxan nərsə. - sızat sular küçələri batalağlamış.

süzqan

süzğan. sızğan. sazğan. tazğan. sezğan. yügrük. ütük. iti. çapığ.

süzqə

süzgə. 1. süzgü. süzğəc. filtir. safi. 1. sızqa. sıvınc. yoxana. yoxna. oxana.

oxna. qarurə. sidik, südük atma qabı. qaşot. 1. süzgəç. süzgüc. sızı. süzü.
süzlük. süzək. safi.
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süzgəc. süzüc. artıc. süzgü. süzgə. filtir. filter. safi.

-axıcı nərsəni arıtma üçün işlənən süzgəc: sürüm. sızım. safi.
süzqəcləyib

-nərsəni süzgəcləyib gözdən keçirtmək: sızırmaq. sezirmək. - yol sızrıldı: yol
tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı.

süzqəctən

-gözədən, süzgəcdən keçirmək: sinciləmək. incələmək. incədən incəyə, özənlə,
umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq. tədqiq edmək.

süzqəç

süzgəç. 1. süzgə. süzgüc. sızı. süzü. süzlük. süzək. safi. 1. sıvalağ. sıvalqaq.

(sıvdıran, süzdürən asac). sumaqbalan. sıvağalan.
süzqəçli

-gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab:
suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.

süzqəq

süzgək. sızgək. sürgək. gözün saydam örtüyü.

süzqət

süzgət!. seyrət!. sızğat!. incət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt: yüklət)

seyrəşdir. yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.
süzqü

süzgü. 1. sızğı. süzmə aracı. tənzif. safi. 1. süzgə. süzğəc. filtir. safi.

süzqüc

süzgüc. 1. sırğıc. 1. süzgəç. süzgə. sızı. süzü. süzlük. süzək. safi. 1. palayış.

süzqün

süzgün. 1. sürgün. sızğın. sırğın. aralı, iri ilməkli toxunma. 1. sürgün. süğgün.

süvgün. süğün. sürün. uzun, düz olan. 1. sürşün. sürgün. süzşün. sızğın.
sızğan. > sığzan. (> ləğzan (fars)}. sıydam. sırdam (sığallı. seyqəlli) 1. sığıq.
süzük. - sığıq gözlü: süzük gözlü.
süzqütmək

süzgütmək. sürgütmək. sızğıtmaq. > sığzıtmaq. (> ləğzidən (fars)}.

süzqütürən

süzgüdürən. süzdürtücü. süzdürütcü. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən.

kefləndirən. xumarladan.
süzləm

sürləm. süğləm. süvləm. sülən. sürən. düzləm. düzgün. düzgün. doğru.

süzləmək

1. süztələtmək. ititmək. 1. göz tikmək. -başın salıb yeri süzləyib durdu. 1.
süzütmək. süzmək. süzümək. süz vermək. süzə vermək. nazlanmaq.

işvələnmək. eşəvlənmək. 1. sozlamaq. süzürmək. sezirmək. göz gəzdirmək,
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göz salmaq. bir qarab qoymaq. nəzər salmaq. bərəndaz edmək. -öncə sozlayıb
sonra girdi. 1. sızğamaq. yoxlamaq. 1. sızğamaq. seyirmək. seyr edmək.

süzləyib

-süzləyib sözləmək: bir konuda incədən incəyə danışmaq.

süzlüq

süzlük. 1. sızı. süzü. süzgəç. süzgə. süzgüc. süzək. safi. 1. sızılıq. sillik.

tanğılıq. təsfiyəxana. 1. zöhd. zühd.
süzmə

1. saf. xalis. 1. süzmən. torba. 1. süzmən. şafi. 1. sızma. sıyğırıq. sızırıq.
sızğırıq. çəkinik (> çəkidə (fars)}. yaxma. yaxım. şirə. şəhd. - yaxma bal. yaxma tiryək: tiryək şirəsi, yanığı.

-süzmə aracı: süzgü. sızğı. tənzif. safi.
- damıt, süzmə, tanğış, (təsfiyələnmiş) muqəttər su: sav su: {sav: (çav) say. sap.
saf. aya}.

süzmək

1. savamaq. sapamaq. arıtlamaq. arıtmaq. arçamaq. arçılamaq. arçılcamaq.
təmizləmək. 1. sızmaq. ərimək. gündən günə arığlamaq. 1. süzümək. 1.
süzünmək. sızmaq. sızınmaq. gizli olan nərsəni bəlləmək, çıxarmaq, tapmaq,

almaq. 1. süzürmək. sızmaq. sızırmaq. silkənmək. boşalmaq. -yorqunluğdan
damarlarım süzür. 1. süzürmək. sızmaq. sızırmaq. silkənmək. bir gizlin nərsə

açılmaq. kəşf, ifşa olmaq. -çox keçməz sizində dağarcığız sızar. 1. süzürmək.
sızmaq. sızırmaq. silkənmək. tanılmaq. tan alınmaq. etiraf olunmaq. -iki ay
soracadan (istintaq) son, bir dənədə olsun, suçun sızırtmadı. 1. süzütmək.
süzümək. süzləmək. süz vermək. süzə vermək. nazlanmaq. işvələnmək.

eşəvlənmək. 1. sızmaq. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq.
sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək.
safaltmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq. təsfiyə edmək. 1. üzmək. 1.
səğirmək. səğrimək. axmaq. - ürəyim birdən səğirdi. 1. sırğımaq. sızğımaq.
sızmaq. axmaq. 1. süzüşmək. sıvışmaq. 1. > sezmək. axmaq. 1. sağramaq.
sağırmaq. sağmaq. axıtmaq. tökmək. 1. sağurmaq. tökmək. - çay sağırmaq. bir yağ sağır, biraz un. 1. sallanmaq. sarğmaq. axmaq. - yer altı sallanan sular. 1.
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savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək.
sevməyə başlamaq. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək.
yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona
savuldu. 1. sezmək. gözdən keçirmək. altdan altdan, düşünərək, tanımağa,

qanmağa çalışaraq baxmaq1. sıvqarmaq. çıpqarmaq. sırqıtmaq. sıyrıtmaq.
sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy
suyu sıvqarsın. 1. sızmaq. sızımaq ( süzümək). arıqlamaq. azıqlamaq.

zayıflamaq. - sökəl sızdı: ağrıq (xəsdə) arıb azdı. 1. sızmaq. sızımaq (
süzümək). nərsənin izi nişanı görünmək. - dan atıb gün sızdı. - gün çapağı
göründü: günün ucu göründü. gün sızdı. 1. sızmaq. sızımaq ( süzümək). ərimək. qar sızsa, yağ sızar: qar ərisə, bolluq gələr. 1. sürük. sürmək.

-damcı damcı qətrə qətrə axmaq, süzmək: tamışlamaq. damıclamaq. sarqınmaq. bitsədə yağışda tamışlayar: damıcı, damması qalar.

-suyu süzmək: suyu sızmaq: ağzı sulanmaq (# susamaq. susazmaq).
-gözsüzmək. göz sıxmaq. göz qısmaq. - gözsıxıb baxa qaldı.

süzmən

süzmə. 1. torba. 1. şafi.

süzməşmək

qarışıq nərsənin irtaşların (mütəşəggilə cüzlərin) ayırmaq. -yağ, nəft süzməşmək.

süztələtmək

süzləmək. ititmək.

süztürən

-ışığı özündən süzdürən nəsnə, maddə: sürcə. şüşə. keçirən.
-sıvdıran, süzdürən asac: sıvalağ. sıvalqaq. sumaqbalan. sıvağalan. süzgəç.

süztürmək

süzdürmək. 1. sızdırmaq. tanğıtmaq. təsfiyə edmək. hesab kitab edmək. -alışın
verimlə süzdürdü. 1. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq.
siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. arıtmaq. təmizləmək.

saylamaq. paklamaq. 1. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq.
siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. süzmək. sızmaq. safaltmaq.

tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq. təsfiyə edmək. 1. süzürtmək. sızdırmaq.
sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək.
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palayiş edmək. 1. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq.
siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. boşaltmaq. -qaçırdıb
yorqunluğdan damarların süzürtdü. 1. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq.
sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. bir gizlin nərsəni

açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin belə sızırtmadan. 1. süzürtmək. sızdırmaq.
sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək.
silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf edmək. -sondaki
sızırtdı. 1. sağırdırmaq. sıyrıtmaq. uzatmaq. - pəncərədən sırdırdı tutammadım
yerə düşdü.

süztürməyən

-sızdırmayan, süzdürməyən qab: sağır. saxır. sağur. saxur. ( < sağlamaq.
saxlamaq).

süztürtücü

süzdürtücü. 1. süzgüdürən. süzdürütcü. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən.

kefləndirən. xumarladan. 1. süzgüdürən. süzdürtücü. səğirdən. əsğirdən.
əsirdən. əsridən. kefləndirən. xumarladan.
süzü

1. safi. -yırtı süzü iş yarmaz: dərdə dəğməz. (yırtı: yırtıq). -iri göz, çini göz süzü. 1.
sızı. süzgəç. süzgə. süzgüc. süzlük. süzək. safi.

süzüb

-sürüb, süzüb qurtulmaq: sırpanmaq. sırğanmaq. sıyrılmaq.
-süzüb gedmək, qaçmaq, yox olmaq: zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq.
süvşünmək. sıvşınmaq. (züvşünmək) sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq.
-çıxıb, süzüb sel kimi axmaq: savruğmaq. - göz yaşı savruğdi. - ürək yanar, yaşı
gözdən savruğar.
-süzüb, axıb gedmək: süvtənmək. sürlənmək.

süzüc

süzgəc. artıc. filter. safi.

süzüçü

süzüvçü. sızıçı. sızıvçı. 1. süzəgən. süzəngic. süzənic. üzücü. 1. yeməyi, içgini

qavlara bölən kimsə. 1. vərəğ oyununda kartları paylayan.
süzüq

süzük. 1. ağız suyu. -süzük südük. 1. sızıq. sırğav. sızğav. sizgəv. açıq. say.

pak. təmiz. arığ. rəqiq. 1. süzük. zülal. saf. -süzük daş. -süzük su. 1. müqəttər.
1. durulmuş. safalmış. 1. sızık. xumar. yuxulu. 1. sıxıq. - sıxıq gözlü: süzük
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gözlü: qısıq gözlü. - sıxıq yoğurd: süzük yoğurd. 1. sığıq. süzgün. - sığıq gözlü:
süzük gözlü. 1. sürük. sürüntü. (: sürsürə) sis < siz. sız ( < sızmaq. süzmək). süz

(> liz (fars)}.
-süzük sezik: təmiz səncidə. 1. üzük. (monoton. yeknəvaxt).
-düzsalığ, süzük sızık olan: sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib.
sədiq. sadiq.

süzüqü

süzük. süzəg. artılmış. filtirlənmiş. saflanmış.

süzülqən

süzülgən. sozulğan. (müzmin. sürəkli. durna. dəvamlı) uzanan. uzağ sürən,

gedən.
süzülmə

1. sürməlmə. 1. əkilmə. -əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə
süzülmə.

süzülmək

1. sağalmaq. sağılmaq. axmaq. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. 1. siyrilmək.
zivrilmək. axınmaq. axıtılmaq. tökülmək. 1. sızılmaq. durulmaq. safalmaq. 1.
sürməlmək. -sürməlmə: süzülmə. -əlimdən sürməldi: əlimdən süzüldi, züvdü.

süzülməztən

-süzülməzdən, arınmazdan qanılmaz: sızılmazdan sezilməz.

süzülsəntə

-yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı, üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa
duğalı. (budur yasa duğalı: təbii qayda budur).

süzülti

-əlimdən süzüldi, züvdü: əlimdən sürməldi. (süzülmək: sürməlmək).

süzümək

1. süzütmək. süzmək. süzləmək. süz vermək. süzə vermək. nazlanmaq.
işvələnmək. eşəvlənmək. 1. süzmək. 1. sızmaq. sızımaq (süzmək). arıqlamaq.
azıqlamaq. zayıflamaq. - sökəl sızdı: ağrıq (xəsdə) arıb azdı. 1. sızmaq. sızımaq
(süzmək). nərsənin izi nişanı görünmək. - dan atıb gün sızdı. - gün çapağı
göründü: günün ucu göründü. gün sızdı. 1. sızmaq. sızımaq (süzmək). ərimək. qar sızsa, yağ sızar: qar ərisə, bolluq gələr.

süzünmək

1. enmək. düşmək. -eybələ qaçaqaçdan sonra bu duruma süzündük. 1. süzmək.
sızmaq. sızınmaq. gizli olan nərsəni bəlləmək, çıxarmaq, tapmaq, almaq. 1.
sezinmək. altdan altdan baxmaq.

süzüntü

cirgə.
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1. sırmamaq. sırmalamaq. (nərsəni nərsədən ayırmaq). safaltmaq. - yağı
tortasından sırmadıq. 1. siyirmək. zivirmək. axıtmaq.

süzürmək

1. sozlamaq. süzləmək. sezirmək. göz gəzdirmək, göz salmaq. bir qarab
qoymaq. nəzər salmaq. bərəndaz edmək. -öncə sozlayıb sonra girdi. 1. süzmək.
sızmaq. sızırmaq. silkənmək. boşalmaq. -yorqunluğdan damarlarım süzür. 1.
süzmək. sızmaq. sızırmaq. silkənmək. bir gizlin nərsə açılmaq. kəşf, ifşa olmaq.
-çox keçməz sizində dağarcığız sızar. 1. süzmək. sızmaq. sızırmaq. silkənmək.

tanılmaq. tan alınmaq. etiraf olunmaq. -iki ay soracadan (istintaq) son, bir dənədə
olsun, suçun sızırtmadı. 1. süzütmək. süttürmək. sütürmək. tüpürmək. tükürmək.

-üzü süzütlü.
süzürtmək

süzdürmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək.
sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. 1. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq. paklamaq. 1.

süzmək. sızmaq. safaltmaq. tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq. təsfiyə edmək.
1. palayiş edmək. 1. boşaltmaq. -qaçırdıb yorqunluğdan damarların süzürtdü. 1.
bir gizlin nərsəni açığlatmaq. kəşf, ifşa edmək. -bir işin belə sızırtmadan. 1.
silkənmək. silkinmək. tanımaq. tan almaq. tanalmaq. etiraf edmək. -sondaki
sızırtdı.

süzüşmək

süzmək. sıvışmaq.

süzüt

safi (kağaz. tor. parça) sarım. axıdan qabın ağzına sarılan tor, parça.

süzütmə

-çaydan, qorı kimi suyuq qablarının damızma, süzütmə qamışı: düdük. lülüş.

süzütmək

1. safaltmaq. palayiş edmək. 1. sütmək. su atmaq. tüpürmək. -sütti: tüpürdü. 1.
süzmək. süzümək. süzləmək. süz vermək. süzə vermək. nazlanmaq.

işvələnmək. eşəvlənmək. 1. sızıtmaq. axıtmaq. damıtmaq. -üzərinə biraz yağ
sızıt. 1. sızıtmaq. əritmək. -buz sızıtmaq. 1. süzürmək. süttürmək. sütürmək.
tüpürmək. tükürmək. -üzü süzütlü. 1. sağurmaq. 1. siyritmək. siyirtmək.

zivritmək. zivirtmək. axıtmaq. axdırmaq. tökdürmək.
-çəkib süzütmək, uzatmaq, əsnətmək, sündürmək, sürdürmək: sozutmaq.
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süzütüb

-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

süzüvçü

süzüçü. sızıçı. sızıvçı. 1. süzəgən. süzəngic. süzənic. üzücü. 1. yeməyi, içgini

qavlara bölən kimsə. 1. vərəğ oyununda kartları paylayan.
süzüzütü

sızıntı. axıntı. sırğıntı. sızğıntı.

şabalıt

- xırda şabalıt: quzu palıt.

şabaş

1. tapaş. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. payğaş. pağaş. payaş. padaş. yağıt. 1 <
saçab. (daşab) 1. səpəş. 1 < . saçığ. saçaş. saçığ. tapaş. 1. payaş. padaş.
tapaş. payğaş. pağaş. saça (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun. yağıt. 1. tapaş.
sova. payğaş. pağaş. payaş. padaş. yağıt. əcr.

şaçıq

şaşıq. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici.
səkic. şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. əcib. qeyri
adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

şah

-şahdamar:saçsinir. saçsınır. seşmir.

şaha

-atın şaha qalxması, iki dal ayağ üsdə durması: sırıtmaq. şahlanmaq.
-şaha qalxmaq: şeşə durmaq. saça durmaq. şeşlənmək.

şahin

savan. savın. (təpici. iti). qartal.

şahlanmaq

sırıtmaq. atın şaha qalxması, iki dal ayağ üsdə durması.

şahnama

çaxnama. çaxlama. 1. lağ. alay. - çaxnama yapmaq: lağ edmək. 1. şuxluq.

zarafat.
şahtamar

şahdamar. saçsınır. saçsinir. seşmir.

şaqa

şaxa. şaxə. səğə. dərim. darım. qol.

şaqaçı

şakaçı. yozan. ozan. oynaqçı oynaçı.

şaqalar

-sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac.
qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva.
çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı.
qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl
çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
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şaqə

şaxə. 1. səğə. sıx. sığ. dal. sap. rişdə. 1. şaxa. səğə. dərim. darım. qol.

şaqıçı

şağıçı. şakırçı. şağırçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. ötücü. ötəçi. oxucu.

əzgiçi. mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni.
şaqıçı

şağıçı. şakırçı. şağırçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. ötücü. ötəçi. oxucu.

əzgiçi. mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni.
şaqımaq

şakımaq. sağımaq. 1. sağrımaq. səyrimək. oxumaq. ötmək. 1. şağırmaq.
şağmaq. çağımaq. çağırmaq. çaxımaq. yalabımaq. yalımaq. birdən yanmaq.

parlamaq. - şimşək şağır, çaxır. 1. şağırmaq. şağmaq. çağımaq. çağırmaq.
çaxımaq. ötmək. təğənni, tərənnüm edmək.

şaqır

şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. 1. çaxış. yalabıq. yalabış. çalabıq. çalabış.

birdən yanma, yanış. parlayış. - şimşək şağırı, çaxırı. 1. ötmə. ötüş. oxuma.
təğənni. tərənnüm. (sarqa (sanskirit)) 1. oxuma. əzgi. türkü (xalq mahnısı) yır.
nəğmə. 1. hava. melodi. 1. müzik.
şaqırçı

şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. ötücü. ötəçi. oxucu.

əzgiçi. mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni.
şaqırmaq

şağırmaq. şakımaq. şağımaq. şağmaq. çağımaq. çağırmaq. çaxımaq. 1.

yalabımaq. yalımaq. birdən yanmaq. parlamaq. - şimşək şağır, çaxır. 1. ötmək.
təğənni, tərənnüm edmək.
şaqq

gəs. didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı.
şiddətli. şədid. sərt. kəsgin. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran.

şaqqa

şəqqə. 1. çaxa. haça. dal. budaq. budal. qol. (rəstə. riştə. bəxş. ) {tak. aftakking

(alman)}. 1. quşaq. tirə. nəsil.
şaqqamaq

çaqqamaq. qaqqıldamaq.

şaqqatar

-şar şaqqatar: sarcıq. sarqıclar. - donundan bu sarqıclar aç at.

şaqqavatlı

-şaqqavatlı, yarış görüşlü, görkəm durumlu kişi: daylanğ.

şaqqıltaq

şaqqıldağ. satır. sağır. batır. bələş. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən
qalan iz) pisgil. pasaq. kir. ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.
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şaxlatmaq. sapartmaq. (# salxatmaq. solxatmaq. yiprətmək. yıpratmaq)
(sapar qulaq (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .
-ıldırım şaxlatmaq: yışın yışnatmaq.

şaqmaq

şağmaq. şakımaq. şağımaq. şağırmaq. çağımaq. çağırmaq. çaxımaq. 1.

yalabımaq. yalımaq. birdən yanmaq. parlamaq. - şimşək şağır, çaxır. 1. ötmək.
təğənni, tərənnüm edmək.
şaqurmaq

şağurmaq. guruşmaq. xuruşmaq {> xuruşan (fars)}. - sellər sular quruşdu.

şal

-dal şal: saçağsız atqı. (dal: saya. sadə).

şallaq

1. çalbağ. 1. sarqac. neçə teldən tovlanıb yasalan nərsə. qamçı.

şallaqlamaq

şallağlamaq. çalbağlamaq.

şaltaq

1. şaltax. saltax. çaltax. şoltax. boltax. uzun, geniş geyim. 1. şaltax. saltax.
biçimsiz iri, şişman. 1. şıltaq. şıllaq. çaltaq. saltaq. daltaq. çaltaqlama, saltaqlama,
şıllaqlama işi.

şaltaqlamaq

şaltaxlamaq. saltaxlamaq. biçimsizcə, çirkin görünəcək dək şişmanlamaq.

şaltaqlamaq

şıltaqlamaq. şıllaqlamaq. çaltaqlamaq. saltaqlamaq. daltaqlamaq. çallaq, şıllaq
atmaq.

şalvar

-üstü gən, ağı körüklü (qat qat olub açılıb yığılan) dizdən dar şalvar çeşiti: sıxma.

şalvarın

-şalvarın yırtmacı: uçuş. uçma.

şam

1. gec. -dan yeməyin bərkit, günortanı ləngid, gec yeməyin tərkit. (günortanı: tuş
yeməyin). 1. ütəsik. axşam. yeməyi. (ütəsi: ütsü. axşam. ).

şaman

çaman. qaman. laman. çalman. talman. büyücü.

şamşa

kibrit. kirbit.

şan

1. ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri
alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib. 1. san. savır. savrı.

çavır. çavrı. çağır. çağrı. şöhrət. ün. səs səmir. 1. suv. su. sav. çav. çağ. cah.
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tutu. tutuc. çapa. saxa. bağdal. daraq. ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh.
əzəmət.
şana

(> şanə (fars)}. yelkə. yeltə. yalqa. yalta. çiğin. tük. küt. kətf.

şanalı

yelkəli. yeltəli. yalqalı. yaltalı. kürəkli. göğüşlü. çiğinli.

şanə

{(> şanə (fars)} < şana. yelkə. yeltə. yalqa. yalta. çiğin. tük. küt. kətf.

şanlı

çanlı. çandalı. saya. məşhur. mə'ruf.

şap

sap. 1. çanqıl. 1. yazma üçün gəc tikəsi.

şar

1. şarlaq. yuvar. yovalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ. yumalaq. toğ. toğalaq.
tuğ. tuğalaq. yoğ. top. topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq (pot. pota. potlaq)
(güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə. 1. tomur. yumur. girdə. yer tomuru. -tomur top.
-şar şaqqatar: sarcıq. sarqıclar. - donundan bu sarqıclar aç at.

şarıltamaq

şarıldamaq. şığılamaq.

şarqı

şarkı. sarkı. sarğı. sarın.

şarqı

şarkı. şakır. şağır. çağır. çaxır. 1. çaxış. yalabıq. yalabış. çalabıq. çalabış.

birdən yanma, yanış. parlayış. - şimşək şağırı, çaxırı. 1. ötmə. ötüş. oxuma.
təğənni. tərənnüm. (sarqa (sanskirit)) 1. oxuma. əzgi. türkü (xalq mahnısı) yır.
nəğmə. 1. hava. melodi. 1. müzik.
şarqıçı

şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. şakırçı. şağırçı. şağıçı. ötücü. ötəçi. oxucu.

əzgiçi. mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni.
şarlaq

şar. yuvar. yovalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ. yumalaq. toğ. toğalaq. tuğ.
tuğalaq. yoğ. top. topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq (pot. pota. potlaq) (güllə.
külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə.

şarlatan

carlatan. boşuna söz carlayan, atan, dağıdan.

şarp

çarp. şıp deyə. birdənbirə.

şarşaqqatarlı

sırsıx. sıxsıx. sığsox. (sox: səğə).

şasi

kürsü. qursu. çatı.
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şaş (fars)

< saç. ( < saçmaq) .

şaşa

qayğılı. anqıra. heyran. -bilimsizlər başarmaz, yorumsuzlar qayğılı. (yorumsuzlar:
yoğursuzlar. sanalanmazlar. düşünəməzlər). (qayğılı: anqıra. şaşa. heyran).

şaşı

çaşı. çapraz. çeri. alaqaraq. alqaraq. kəsişin.

şaşıq

1. çaşıq. çaşıt. çağış. xəta. 1. şaçıq. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici.
səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic. şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan.
çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt
çapıt: əcib qərib. 1. şaşqın. müztərib. - şaşmaq: müztərib olmaq.

şaşırtan

şaşırdan. çaşırdan. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. qaydan. qaytan. qaydıran.

qayırdan. sapan. azdıran. sapdıran. şeytan.
şaşırtıcı

şeşic. sesici. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic. səkcət. səkib. səkəli.
diksindirici. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib. qeyri adi.
- burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

şaşırtmaq

sıyıtmaq. sırıtmaq. daşlanmaq. disginmək. səkinmək. təəcüblənmək. - onu orda
gördüyümə çox sıyıtdım.

şaşıttı

şaşıtdı. anğıtdı. tanğıtdı. ağzı açıq qoydu. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın
yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın
çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim
batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq.
çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək)}.

şaşıymaq

{şaşıymaq (fars)} < susıymaq. sasıymaq (südüymək. sıdıymaq. sisəymək >
işəymək. işəmək) su salmaq. (qaşanmaq).

şaşqın

şaşıq. müztərib. - şaşmaq: müztərib olmaq.

şaşmaq

1. qaşmaq. 1. müztərib olmaq.
-imi, hədəfi şaşmaq: qəymək. qaymaq. kırıxmaq. yozmaq. sapmaq. yön dəğişmək.

şat

şad. 1. səpik. səvik. sevincli. şən. neşəli. səid. 1. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc.

yoğuşq. xoş. kef. dinək. ləzzət. 1. -şad olduğ: sığaldığ. - biz çox sığaldığ: şad
olduğ. 1. uçtu. uçut. sevinc. şən.
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-şad edmək: sıyındırmaq. sıytıtmaq. söyündürmək. sevindirmək.
-şad olmaq. sıyınmaq. sıytınmaq. söyünmək. sevinmək. öğünmək. öğlənmək.
-şad olan: çağlan. -çağlan ürək, çox bir üzü güldürər, tutqun ürək, bənizləri
söldürər.
-şad olmaq: sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək. öğünmək. öğlənmək.
xoşallaşmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) .

-şad edmək: sovmaq. sevitmək. sovratmaq. sevindirmək. -incimiş ürəyim sovmadı bir
gün belə. -nə belə sovusun. -sovmağa tezdi hələ. -eşitdi, amma sovmadı. -sovun:
kef edin.

-şad, xoşal olmaq: sürənmək. sürünmək. sevinmək.
şataq

şadağ. saçağ. çadlığ. şadlığ. xoşallıq. şənlik. sürən.

şatan

şadan. sıycın. şadman.

şatıman

-şadıman edmək: şadlatmaq. yelləmək. yelgətmək.

şatlalanmaq

şadlalanmaq. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq.

xoşallanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.
şatlatan

şadladan. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq.

xoşalladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.
şatlatmaq

şadlatmaq. şadıman edmək. yelləmək. yelgətmək.

şatlı

şadlı. uçtulu. uçutlu. sevincli.

şatlıq

şadlıq. 1. çatlıq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq.

xoşluq. xoşallıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş.
sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş.
söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi)
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. saçığ. saçaş. saçığ. 1.
çadlığ. saçağ. şadağ. xoşallıq. şənlik. sürən. 1. sıyılıq. sıylığ. sıyınlıq. çınlıq.
şənlik. söyünlük. sevinlik. tərəbnaki. 1. suruş. (sirur < ) sovra > sur. sür. sovaş.
sövəş. şənlik. cəşn. 1. yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. sığalıq. sığlıq. sıyalıq.
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sıylıq. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz,
ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sıycın.

sürən. yarğaşlıq. məsərrət. xoşnudluq. xoşallıq.
-şadlıq xoşbəxlik: ayın şayın.
-şadlıq edmək: yoğruşmaq. qutruşmaq. həzz, ləzzət aparmaq.

şatman

şadman. sıycın. şadan.

şato

(chateau (fırans) < çatu. dam.

şatov

şadov (ingilis). ( <> sayov) kölgə.

şayın

-ayın şayın: şadlıq xoşbəxlik.

şayırt

şayırd. 1. çirağ. tutğut. tusğut. əcir. muzdur. kilfət. pul qarşını işləyən işçi.

cariyə. 1. uymıq. tabe. peyrov. 1. yamıc. yanıc. çirağ.
-işçi, şayırd, tərçi, əcir, muzdur tutmaq: tutğunmaq. tusğunmaq. tutğutlanmaq.
şeh

1. sis < siz. sız ( < sızmaq. süzmək). çiğ. 1. sıvışıq. sıvşıq. suvşuq. nəmli. ıslaq.
ritubətli. 1. suval. çiğ. çalın. şəbnəm.
-gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer: quz. quy. quzey. quyaz.

şehə

-yaşı yas günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. (yas: at. sər). (qurqanı: qurunu).

şehəlmək

yaşıqmaq. yaşanğırmaq. sulanmaq. suya düşmək. -göz düşdü günə yaşığdı,
(yaşanğırdı. -yaşıq göz: ağlar göz.

şequfə

şekufə (fars) şikaf (fars). {1 < çaqav. (çaqmaq: saçmaq açmaq. bölmək). 1 < saçav.
saçmaq: açmaq} .

şelliq

şellik < salqıt. saltıq.

şelliqləmək

şellikləmək < salqatmaq. saltatmaq. salatmaq. atlatmaq. atşamaq.

şeş

saz. ( < saç. sanç). 1. qamış. 1. qarğı. neyzə. dirgən. dirən.

şeşə

-şeşə durmaq. saça durmaq: şeşlənmək. şaha qalxmaq.

şeşic

sesici. şaşırtıcı. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic. səkcət. səkib.
səkəli. diksindirici. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib.
qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.
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şeşlənmək

şeşə durmaq. saça durmaq. şaha qalxmaq.

şeytançılıq

şeytanlıq. çuğulçuluq. casutluq. dönüklük. sırtınçılıq. sırtınlıq. sıtançılıq.
sıtanlıq. xəyanət. (şeytənət) .

şəqil

şəkil. 1. cür. - bu şəkil yemişlər: bu cür meyvələr. - bu şəkil eləmə: bu cür edmə. 1.

sımıq. simik. ( < sımaq: istəmək. oxşamaq) əks. foto. rəsm. rəsim. surət. nəqş.
təsvir. timsal. film. - sımıq çəkmək. - sımıq işləmək. - sımığa düşmək. 1. ülgü.
tuka. tuta. qalıb. form. 1. toruk. törük. yoruq. sürük. yürük. biçim.
şəqilçi

şəkilçi. sımıqçı. sımıçı. simikçi. simiçi. əkkas. fotoqıraf.

şəqillətmək

-türlü türlü bəzəklərlə, geylərlə (əşya ilə) duraqlatmaq, buraqlatmaq,
quratlatmaq, biçimlətmək, şəkillətmək: türməkləmək.

şəqiltə

-uyğun biçimdə, şəkildə: sırısıyla. sırığıyla (> sırasıyla) yoluyla. usuluyca.

şəqq

çaqq. seçənək. bölümlərdən, ehtimallardan, yörtələrdən, imkanlardan hər biri.

şəqqə

1 < satğa . çatğa. ikiyə bölünmüş nərsənin bir tikəsi. 1. şaqqa. quşaq. tirə. nəsil.
1. şaqqa. çaxa. haça. dal. budaq. budal. qol. (rəstə. riştə. bəxş. ) {tak. aftakking
(alman)}. 1. yarın. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). nərsənin, gövdənin
yarısı.
-bir şəqqə: sanbud. - bir heyvan şəqqələnsə iki sanbud olur.

şəqqələmək

< satğalamaq . çatğalamaq. ikiyə bölmək.

şəlalə

< şərşərə. şırşıra.

şəlalə

uçar.

şələqtə

-şələxdə ( < sələxdə. salağda) götün işə verməyən: salpığ. səlpik.

şəltə

1. səltə < salta. {> səlitə (fars)}. 1. səltə < salta. sələy. sələyən. sallayı. salayan.
salağanda. salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar
gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. səltə < salta. saldırat. ətacı.

acğıl. bədxasiyyət. - bu səltədən kimdi ki çəkinməsin. 1. səltə < salta. gözü bərk.
utmaz. ötməz. həyasız. 1. salça. yalbıc. yalbiçək. uzun, sallaq ətək.
şəm

sıvcın. sıvcın. mum.
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1. səpik. səvik. sevincli. neşəli. şad. səid. 1. uçtu. uçut. sevinc. şad.
- şən huzurlu: salqın sayqın. gözəl bol. bolluq açıqlıq. (salqın: geniş. enli. engin.
açıq).

şənə

-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.

şənlənmək

yasanmaq. bəzənmək.

şənlətmək

tullamaq. boşaltmaq. açmaq. (#tutullamaq: tutdurmaq. oysalatmaq. qussələtmək.
).

şənli

şadlı. uçtulu. uçutlu. sevincli.

şənliq

şənlik. 1. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq.

xoşallıq. çatlıq. şadlıq. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş.
sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş.
söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi)
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sıyılıq. sıylığ. sıyınlıq.
çınlıq. söyünlük. sevinlik. şadlığ. tərəbnaki.
-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək
nərsələr: sırsır. sırsıra.

şənliq

şənlik. suruş. (sirur < ) sovra > sur. sür. sovaş. sövəş. şadlıq. cəşn.

şənliqlərintə

-el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan: saylağ. saylanğ. səyləğ.
səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə.
salyanğa).

şəpə

(təpə. çəpə. çapa) qoğuq. dığrıq (qəltək) bəhmən.
-şəpə, dalqa sıyan, sındıran: şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran. şəpəkəsən.
dalqabasan. dalqakəsən. dalqaqıran. salpaqıran. yalpaqıran.

şəpə

talaz. dalqat. dalqum. dalqaş. dalqa. salpa. yalpa.

şəpəbasan

şəpəsiq. şəpəqıran. şəpəkəsən. dalqabasan. dalqakəsən. dalqaqıran.

salpaqıran. yalpaqıran. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.
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şəpəkəsən. şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran. dalqabasan. dalqakəsən.
dalqaqıran. salpaqıran. yalpaqıran. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.

şəpəqıran

şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəkəsən. dalqabasan. dalqakəsən. dalqaqıran.

salpaqıran. yalpaqıran. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.
şəpəsiq

şəpəbasan. şəpəqıran. şəpəkəsən. dalqabasan. dalqakəsən. dalqaqıran.

salpaqıran. yalpaqıran. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.
şərbanı

şəhr banu. türkən. türkan. turkan. törkən. xatun. mələkə.

şərit

sərit. sərtə. quşaq. şərayit. məkan.
-incə şırıq, şərit: yalav. yalağ. (çalağ). yarındağ.

şəritmək

səritmək. uzatmaq.

şərşərə

şırşıra > şəlalə.

şətərə

çətərə. çitərə. sıxgil.
-xırdagözlü şətərə, çətərə: silgil. silgir.

şiq

şik. satanğ. gözəl geynişli. alaçam. arsat. yanıq. süslü. darat. daraş. nəzif.

şiqaf

1. şikaf (fars) < sökəv. 1. şikaf (fars). şekufə (fars) {1 < çaqav. (çaqmaq: saçmaq
açmaq. bölmək). 1 < saçav. saçmaq: açmaq} 1. şikaf < sığav. şikaf, yarıq, aralıq iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq: sığra. dərə.

şiqaftən

şikaftən (fars) < çaxratmaq. çəklətmək. açmaq. yarmaq.

şıqal

şığal. sığal. sürtüngü. sürüngü. yaxı. yaxım. yaxın. sürüş. sürgüş. pomad.

mərhəm. (məcun).
şıqallamaq

şığallamaq. sığallamaq. sürtmək. sürmək. yaxmaq. pomadlamaq. mərhəm

sürmək.
şıqallanmaq

şığallanmaq. sığallanmaq. sürtünmək. sürşünmək. yaxınmaq. pomadlanmaq.

mərhəm sürünmək.
şiqar

şikar (fars) < çıxar. - şekar edmək (fars): çıxar edmək. çıxarmaq. birun randən (fars)
.

şiqəncə

şikəncə. sincir.

şıqıb

-bir yerdən şığıb, iticə axan, saçan, çıxan, düşən nərsə: saçma. axın.
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şıqılamaq

şığılamaq. şarıldamaq.

şıqramaq

şığramaq. şoğramaq. şor şor, şır şır axmaq.

şil

səkit. (kəsit) > saqat. naqis. çolağ. kərtü. kərüt. bir yanı işləməyən, çalışmayan
kimsə, nərsə.

şilanq

-bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan
qamış, şilank, güh, yol, kanal: sübək. süvək. sürək. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur.

şıllaq

şıltaq. şaltaq. çaltaq. saltaq. daltaq. çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi.
-birbirinə soncuq, şıllaq atmaq: soncuşmaq. soncuqlaşmaq.
-çallaq, şıllaq atmaq: şıltaqlamaq. şıllaqlamaq. şaltaqlamaq. çaltaqlamaq.
saltaqlamaq. daltaqlamaq.

şıllaqlama

-çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi: şıltaq. şıllaq. şaltaq. çaltaq. saltaq. daltaq.

şıllaqlamaq

1. şıltaqlamaq. şaltaqlamaq. çaltaqlamaq. saltaqlamaq. daltaqlamaq. çallaq, şıllaq
atmaq. 1. şıltaqlanmaq. həşərilənmək. saçıvmaq. savıcmaq.

şıltaq

1. şıllaq. şaltaq. çaltaq. saltaq. daltaq. çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi. 1 <
saltaq. saldıran. çapıtan. mütəcaviz. 1. kaprizli.

şıltaqlamaq

şıllaqlamaq. şaltaqlamaq. çaltaqlamaq. saltaqlamaq. daltaqlamaq. çallaq, şıllaq
atmaq.

şıltaqlanmaq

şıllaqlamaq. həşərilənmək. saçıvmaq. savıcmaq.

şımarımaq

sırtılmaq. sıvımaq. sıvınmaq.

şımarlamaq

1. sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq.
oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək. 1.
sımarlamaq. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq.
sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək.
siğətləmək. oxşamaq. nazlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq.

şimi

simi. simya. kimi. kimya. himi. himya. -əl şimi:əl simi. şimya. (ş <> s <> k <> h)
kimya. əl himya.

şinas

şünas < sınaş. sınac. ( < sınamaq: işləmək. incələmək).
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şinasalıq

-şinasalıq edmək: tanğalamaq.

şinqir

şingir. silgin. ( < silkəmək) gəm. kəm. böyük toprağ ələyi.

şıp

-şıp deyə: şarp. çarp. birdənbirə.

şir

-şir, boya yaxıcı: sırçı. luğabçı. luğabkar.

Tebriz-Bey Hadi

-üzərinə yapılan lay, qat, boya, şir: sıl. sıva. sıv. - otağların sıvın dəğişməliyik. - yapı
təməldən dağılır, o sıva qayğısına qalıb.

şır

-şor şor, şır şır axmaq: şoğramaq. şığramaq.
- şır şır tər axmaq:sızıq sürmək.

şıratan

suğul. suvul. soğul. sovul. borcıq. borqıc. novdan.

şıratan

sürcə. sürcək. sürəcək. novdan.

şirə

1. şirgə. cirgə. sağur. 1. çəkiz > çəkidə. cirgə. sağız. {nəğiz (qırqız)}. nərsənin
özüyü, əsli. - sağız anlam: kök anlam, mə'ni. 1. yaxma. yaxım. -yemişlərin yaxımı
qalmamış. -çox yaxımlı qayqanağ.

-birinin oyun, düşüncəsin etgiliyərək aldatmaq, başına şirə yaxmaq:
usmaqlamaq.
-şirə şırtıq: sıvsıt. bulaşıq. bələşik. kirli.
-şirə kimi yapışqan, suvaşıb asılan hər nə: sağız. sağızan. axız. axızan. - sağız
topraq: ət palçığı.

-şirə şırtıq: tozlu duzlu.
şirələnmək

sırılmaq. luğablanmaq. - qapı pəncərə sırlandı.

şirəsi

-üzüm cirgəsi, şirəsi: sıncıq. doşab.

şirəsin

-sıxıb suyun, cirgəsin, şirəsin çıxartmaq: sağılamaq. - üzüm sağılamaq.

şırıq

1. şərit. -ayağqabı qırağlarına qoyulan incə şərit: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm.
sürdürmə. sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). sırdrıc. sırcıq. qıyıq. 1. şırığ. sür.

şiyar. -yanları iki sürlü qaşıq. -burda neçə sür açmalıyıq. -xışın açdığı sürlərə tutxum
səpilir. -yer sürmək, yerdə sürlər salmaq deməkdir.

-nərsənin yanlarına, ətəyinə artırılmış, sallanılan şırıq, nərsə: yanlığ. (yanlığıq:
yanlığ olan). -yanlığıq don, geyim, tuman gündəmdədi).
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-şırıq biçimli çevrənən nərsə: yanğaq. yanaq. çarçıva.
-şırıq şırıd: tırıt tırıt. cırıt cırıt. şırıt şırıt. yarıq yarıq. -tırıt tırıt cırılmış ürək.
-bəzək, yaraş nişan olaraq geyimə tikilən, geyimin üstündən atılan şırıq, navar:
yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq. yarımaq). nəvar.

-incə şırıq, şərit: yalav. yalağ. (çalağ). yarındağ.
-sıxışdırılmış iki nərsənin arasında heç bir açıqlıq qalmaması üçün qoyulan incə
şırıq, tikə: yonta. conta.
-hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi olan: sallam saçaq. sallam sağçaq. salxım
saçağ.
-nərsədən sallanan uzun şırıq: salma. - salma don.
-yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə
uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq.
sürətgir.

şırıqlara

şırığlara. sürlərə. şiyarlara. -xışın açdığı sürlərə tutxum səpilir.

şırıqlatmaq

yalağıtmaq. ərişitmək. şiyarlatmaq.

şırıqlı

şırığlı. sürlü. şiyarlı. -yanları iki sürlü qaşıq.

şırıqlıq

-aşınma, köhnəlmə sonucu oluşan yoluqluq, yırıqlıq, şırıqlıq: yoluşmaq.

şırım

sırım. sıyrım. dar, uzun olan nərsə.
-hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi olan: sallam saçaq. sallam sağçaq. salxım
saçağ.

şirin

1. duzlu. qırışmal. naz. umsu. umus. umca. odca. suley. sövey. əzöy. elsöy.

sevimli. oğşala. ovşala. -umsu cocuq özün istədər. 1. suvcığ. süvcüğ. sevcik.
səvcik. sövcük. söycük. sucuğ. dadlı. duzlu. sarqan. sarqal. ləzzətli. 1. yağlı.
xoş. -yağlı keçsin. 1. sücük. süycük. sucuğ. cucuğ. dadlı. ləziz. 1. süyün. sücün.
sucuğ. səməli. sımalı. istəməli. sevməli. ( xoşməzə). (issəmək: isləmək. istəkmək.
səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1. dadlı. -dadlı, şirin
olan: sağır. > sağər ( < sağmaq) süci. süyçi. söyçi. çaxır, boza, şərab verən.

-çox dadlı, ləzzətli, şirin: sum sucuk.
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-turşa şirin: tozlu duzlu.
- şirin çay: salma çay.

şirinlənməz

süycəməz. dadlanmaz. -dadlı dadlı deməklə, ağız hələ süycəməz.

şirinləşmək

1. sücüşmək. süycüşmək. sücüləşmək. 1. sevsüşmək. sevlüşmək. səvsüşmək.
səvlüşmək. sövsüşmək. söylüşmək. dadlanmaq. duzlanmaq. ləzzətlənmək.

şirinləşmək

şirinmək. sucurmaq. sucunmaq. dadlanmaq.

şirinlət

şirinlət! suçlut!.

şirinlətmək

yascınıtmaq. yaslınıtmaq. sağcınıtmaq. süycütmək. sevdirmək. istətmək. -o
özün sizə sağcınıtmaq üçün, nə desən elər.

şirinliq

şirinlik. 1. suyçalıq. suçalıq. dadılıq. dadlılıq. yonğatlıq. yoğatlıq. yonatlıq.

məlahət. 1. süycümlük. sevimlilik. yorğuş. yorğuluş. yalğırış. dadğılıq.
mehribanlıq. mulatifət. 1. suçluq. - buda evlənməmin suçluğu.
şirinmək

şirinləşmək. sucurmaq. sucunmaq. dadlanmaq.

şırıt

-şırıq şırıd: tırıt tırıt. cırıt cırıt. şırıt şırıt. yarıq yarıq. -tırıt tırıt cırılmış ürək.

şirqə

şirgə. cirgə. şirə. sağur.

şırlanmaq

qızlarda, qadınlarda aybaşı olmaq.

şirli

-incə gilli, sırlı şirli saxsıdan yasalan nərsə:sırağıl. siramik.

şirnəşmək

girnəşmək. dadanmaq.

şirnişmək

süycünmək. söycünmək. sucunmaq. girnişmək. -sucuğ süycünü: içgi dəlisi,
düşgünü.

şırşıra

şərşərə. > şəlalə.

şırtıq

-şirə şırtıq: sıvsıt. bulaşıq. bələşik. kirli.

-şirə şırtıq: tozlu duzlu.
şirzə

dalma.

şiş

1. {diş. xiş}. ucu iti, dəlici olan. 1. mil. milə. - şiş baş: iti uclu. - şiş tpəp: setiğ.
qullə. 1. six < sox. 1. six. sox. (soxucaq: sökücək: kiçik ox, şiş). 1. sik. sox. 1.
şüş (sik > six (fars)}. 1. qabar. qabarıq. təvərrüm. -para şişi : pul təvərrümi. 1.
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sümbə. sünbə. {> sonbə(fars)}. ox. mil. -sapsal udmuş: axlov udmuş: dimdik
duran.
-şiş şiş. şümşə şümşə. dim dik. -tükləri şümşə şümşə durmuş. 1. yelinğ. 1. yem <

yelim ( < yel) vərəm. yel gətirmiş kimi şişilməklə bəllənən kəsəl. -ayağına yem
düşmüş kimi: yapba yapba, axsağ axsağ yeriyən.

-bir nəyə yem olmaq: bir nəyə tökünmək, sərf olmaq.
-toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz: tığ. geçi. ilmək. kiltə.
kitlə. çitlə.

şişə

şüşə. sürçə. sırça. -könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri
qayıtmaz.
-şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək. sixləmək.
şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.

-şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib çöndərərək
pişirmək: tovuşmaq. tavuşmaq. kabab çəkmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab
edmək.
-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq.
ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.

şişəqi

şişəki. taxım. ifadə. poz.

şişən

-yellənib şişən nərsə: {şoş (fars)}. şoşulmaq. -mağaşarlar pişəndə şoşular.

şişi

yüküc. söküc. ərsin.
-ucu çəngəlli toxuma şişi, mili: qılıq. qılqıq. tığ. qırıq.
- şişi çat görmək: biri iki görmək.

şişib

-şişib silkinərək, tamtaraqla yerimək: süpürmək.

şişic

şişmə. yel. (təvərrüm. vərəm. amas) .

şişiq

şişik. 1. yelin. (# yenil: enil: çuxur. batıq). 1. tanğuz. tonğuz. püflü. 1. topuz.

qalğıq.
-kürəyi qozuq, şişik: yelinqat. qozbel.
-şişik, yelli, köpüklü nərsə: solumba < qopulqa. bərcəstə.
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şişiqliq

şişiklik. şişlik şişmə. şişməlik. götə. götəlik.

şişinmək

1. döşlənmək. 1. toxunmaq. ətlənmək. 1. qurqınmaq. vurqınmaq. urqınmaq.

orqınmaq. 1. savrulmaq. sovrulmaq. (bir yerdə duramamaq. yerdə göydə
durmamaq) yellənmək. uçarımaq. uçar kimi davranmaq. - geyinib keçinib
savrulan qızlar oğlar. - savrulanında bir gün qol qanadı qırılır. 1. yelinmək.

yelginmək.
-çox uçurdan, şişirdən: uçratğan.
şişirən

saxda < çaxat. çaxtan. soxda. atılqan. hobban.

şişirib

-çox şişirib, hədərə vədərə söyləmək:satılamaq. qozalamaq. (gəzaf. bihudə) .

şişirtmək

1. daltaymaq. qaltaymaq. çağtaymaq. qabartmaq. mubaliğə edmək. 1.

tavlamaq. yağlamaq. avlamaq. havlamaq. 1. yelləmək. yelgətmək. mütəvərəm
edmək.
şişirtmək

-yünü, nərsəni çırparaq şişirtmək: sabamaq. sabmaq. çapmaq. çapamaq.

şişiti

mubailğə.

şişqil

şişgil < saçqıl. çeşgil. canlıda, bitgidə ərkəklik yarağı.

şişqinliq

şişginlik. şişmanlıq. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük.

kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük.
gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
şişqo

pota. çağ.

şişləmək

1. şişlətmək. gedgedə ititmək, incətmək. 1. sikləmək. sixləmək. soğurmaq.
soxurmaq. kabablamaq. şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq,
qızartmaq.

şişlənmək

gedgedə itinmək.

şişlər

-dəridə oluşan sallaq şişlər:salpa.

şişlətmək

şişləmək. gedgedə ititmək, incətmək.
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şişlik. 1. şişmə. şişiklik. şişməlik. götə. götəlik. 1. (siklik. sixlik) kabablıq olan.

soğuş. soxluq. ox qabı. sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə
ət, nərsə.
şişman

1. ətinə dolqun. səmiz. tox. kök. 1. tovuz. toxuz. toğuz. tavuz. tavus. toxsı.
tovsı. səmir. səmiz.
-biçimsiz iri, şişman: saltax. şaltax.

şişmanlamaq

kökəlmək. köklənmək. səmrəmək. səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək.
becrəmək. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək.
bəsizlənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.
-biçimsizcə, çirkin görünəcək dək şişmanlamaq: saltaxlamaq. şaltaxlamaq.

şişmanlıq

şişginlik. 1. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük.

doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük.
guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik. 1. ətinə dolqunluq. səmizlik. toxluq.
köklük. 1. toxluq. səmizlik. ətinə dolqunluq.
şişmə

1. şişic. yel. (təvərrüm. vərəm. amas) 1. şişlik. şişiklik. şişməlik. götə. götəlik.

şişmək

1. su toplamaq1. savlamaq. sovlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. qabarmaq. su qızışsa savlayar. - göz yaşı savladı. 1. tonğuzmaq. dolğuzmaq. püggünmək.

püflənmək. -hirsin gəlib tonğuzma. 1. törəmək. ( < tör. doğ. tab. tağ). toptuvrəmək.
böyümək. besilmək. 1. yeliksəmək. -döşləri yeliksəmək. -gözlərim altı yeliksəyib.
-cəndək suda qalsa iki gündə yeliksəyib üzə qalxar. 1. bolqanmaq. güclənmək
(#yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. -yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi
quran iki ənli sümük). hər nəyin gücü belində, kürəyindədir.

-üzü qabağı şişmək: üzlənmək. qapağı qabarmaq, şişmək. -tuluğu isti vurub
üzlənib.

şişməliq

şişməlik. şişlik şişmə. şişiklik. götə. götəlik.

şişməsi

-döşlərin şişməsi: yelin salmaq.

şiştə

- şişdə pişmiş quzu kababı: quzuçevirməsi
-şişdə küdü, kababda. (küdü: küydü yandı).
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şit

töküz. tökəz. lus.

şitil

1. çitil. qırıq. 1. çitil. çulq buruq. kilkə. pırtlaş. 1. sitil. ( < sütül). körpə, yeni
cücərmiş bitgi. 1. sitil. ( < sütül). sütal. eğitimsiz. yoğursuz. mədəniyyətsiz.
tərbiyəsiz. təməddünsüz.

şıtırqamaq

şıdırğamaq. sağımaq. yağımaq. iti yağmaq. axmaq. tökülmək. - barığa sağır:
yağış şıdırır, tökür.

şıtırqı

-iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə: sağanaq.
sağnaq.

şıtramaq

şıdramaq. səkrəmək. sıdırı gedmək. - ağdı bulut kükrəyü, yağmur dolu səkrəyu,
qalığ (hava. yel) onu əğrəyu (bürkələmiş), qança (hara) barur bəlgüsüz.

şivən

sığın. -sığın sağın: zar oşivən.

şivnəşmək

sivnişmək. sivnəşmək. şivnişmək. sirnişmək. sirnəşmək. siviriləşmək. itilmək.

dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.
şivnişmək

sivnişmək. sivnəşmək. şivnəşmək. sirnişmək. sirnəşmək. siviriləşmək. itilmək.

dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.
şiyarlatmaq

yalağıtmaq. şırıqlatmaq. ərişitmək.

şoqramaq

şoğramaq. şığramaq. şor şor, şır şır axmaq.

şol

1. salqa. solqı. solqa. boş. gəvşək. - salqa örkən. 1. susov. (susul. sosul) sölər.
{‘’s’’in düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. sulu. yazık. (lazık. nazik) yalaz. duru.
rəqiq. sulu. sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan.
-gəvşək, şol olmayan: daranğ. darınğ. darğın. dartılmış. gərgin. (sift. səxt) möhkəm.

şolay

solay. ocur. öcür.

şollaşmaq

saltanmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq.
soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.
salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq.
solğunmaq.
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-boşluqdan, şolluqdan axası olmaq, sallanmaq: tökülmək. töklüşmək. -paltarı
əğnindən töklüşür.

şoltaq

şoltax. çaltax. saltax. şaltax. boltax. uzun, geniş geyim.

şor

duzalı. duzağan. çox duzlu.
-şor şor, şır şır axmaq: şoğramaq. şığramaq.

-verimsiz, çoraq, çor şor topraq: daz topraq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan.
qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan.

şoraq

1. çoraq. çovraq. verimsiz. körüz. koruz. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl.

kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran.
qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. 1.
şorazıq. çoraq. çorazıq. təpiz. dartuq. didir.

şoraqlıq

1. şorazlıq. çoraqlıq. çorazlıq. təpizlik. 1. sorağlıq. soralıq. soratlıq. tanqac.
danğac. dəngəc. tanalıq. tanaylıq. açazı. açazığ. açatlıq. açtağ. icazənamə.
pərvanə. təsdiq.
-sarı olan şoraqlıq bitgiləri: sarğan ( < sarı).

şoran

-şoran topraq, çoraq: yalov. çalov. boş, susuz ova, çöl.

şorazıq

şoraq. çoraq. çorazıq. təpiz. dartuq. didir.

şorazlıq

şoraqlıq. çoraqlıq. çorazlıq. təpizlik.

şorba

< sorba. sorab. ( < sormaq). 1. suyuq yemək. sulu bir yüməyin, sorularaq
içilən, yaki içinə çörək doğranan suyuq bölümü. 1. yeməyin sorularaq içilən
suyu. içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu.

şorba

-undan yapılan şorba: yoğmac. oğmac. ovmac.

şortiqan

şortikan. sarıtikan. quşqonmaz.

şoş (fars)

{ < şoşulmaq. yellənib şişən nərsə. -mağaşarlar pişəndə şoşular}.

şoşulmaq

yellənib şişən nərsə. {şoş (fars)}. -mağaşarlar pişəndə şoşular.

şovq

1. coşu. sevik. sevi. atığ. atış. yaxım. çaxım. əğilim. 1. coşu. səriş. sürüş. kef.
mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik.
yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş.
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sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ.
səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət.
neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz.
fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. atığ. atış. coşu. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu.
hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik.
sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat.
həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat . 1. coşu. tutqu. güdü. atığ. atış. eşq. 1.
çovq. çoğ. saçı. günün, yanan nərsənin çırpan ışığı.

şölən

1. şölənğ. şöləngə. qurama. yeyib içməkli qonağlıq. sallıq. tutşuq. tuştuq.
rəsmi, təşrifatlı çağrış. 1. sərtə. sərdə. sərət. əğləncə. böyük qonağlıq. 1.
sıylıq. sürğat. sürən. yürən. yürün. öğrün. qonağlıq. yortu. yorut. ziyafət.

şölənq

şölənğ. şölən. şöləngə. qurama. yeyib içməkli qonağlıq. sallıq. tutşuq. tuştuq.

rəsmi, təşrifatlı çağrış.
şölənqə

şöləngə. 1. bayram, qonağlıq yeməyi, yığvası. 1. şölənğ. şölən. qurama. yeyib

içməkli qonağlıq. sallıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi, təşrifatlı çağrış.
şuq

şux. gülgün. gülcün. gülşün. gülçin. gülçən. gülşin. gülşən. gülməli. gülməcə.

dolama. sərimə. sarıma. qaravəllidili. komik.
şuqluq

şuxluq. şahnama. çaxnama. çaxlama. zarafat.

şuqluqa

- şuxluğa qoymaq: oyunluğa salmaq .

şuqum

şuxum. 1. sökə. -öncə təməl, geyin duvar, öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün,
sonra yuvar. (yuvar: açıqla). 1. sürüş.
-yer sürmə, şuxum aracı: saban. sapan. sapar. səpər.

şuqumlamaq

şuxumlamaq. 1. soxumlamaq. sürmək. sürgütmək. sabalamaq. sabanlamaq.

xışlamaq. cığlamaq. 1. sürüşləmək.
şuqumlayıb

-şuxumlayıb əkilməmiş braxılan topraq:ködü. güdü. (ayiş).
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şuxumda. əkində. səpində. sabanda. -əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş
olmaz. (sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma).
(örtgün: ütgün. ortğun. biçin).

şuluq

şuluğ. 1. satanğ. çevik. tovuk. enerjik. 1. suçuş - şuluq uşaq: suçuş uşaq.
qırışmal. (şuluğluq edmək: suçruşmaq. suçuşmaq). 1. çuluğ. dışdıqsız. dincsiz. 1.

dəcəl. çalış.
-çox oynaq, şuluğ: sapdadurmaz. ipə sapa gəlməz.
- çox qımıldağan, şuluğ uşaq: yerə vursan göyə səkrəy.

şuluqluq

-şuluğluq edmək. (suçuş uşaq. qırışmal) suçruşmaq. suçuşmaq.

şuluqpuluq

şuluxpuluğ. sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx).

şum

-qayqan, şum yer: sallaq.

şumal

dəriş.
-(astarlıqda da işlənən) şumal, tək boyalı parça: yalan.
-sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer: silət.

şumlamaq

salxanmaq. salğınmaq. qayqanmaq.

şumta

-şumda kəsən qoşumu, sonda çəkməz qoşunu. (qoşumu: şərti). (çəkməz qoşunu:
savaşa qalxmaz).

şunqar

süyüngür. sunğur < sivingir quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi.

şurası

-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.

şuriş

-tuğyan, şuriş edmək: tərsəkmək. baş qaldırmaq. qoğzanmaq.

şümşə

-şümşə şümşə: şiş şiş. dim dik. -tükləri şümşə şümşə durmuş.

şünas

şinas < sınaş. sınac. ( < sınamaq: işləmək. incələmək).

şürqüş

şürgüş. kürgüş. dalqat. dalqaş. şuriş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə''
anlamın verir).

şüş

şiş. (sik > six (fars)}.

şüşə

1. sırıcqa. sırça. 1. sürçə. sürcə. ışığı özündən süzdürən nəsnə, maddə.
keçirən. 1. şişə. sırça. -könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri
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qayıtmaz.
-lülə, şüşə kimi nərsələrin ağzı: sökün > sükün. ağız.

şüşəsi

-yağ çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm: yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən.
yelçən). -lampanın yelkəni olmasa yanmaz.

şüşüş

südüş. siyiş. sidiş. siyiş. işəş. işəmə.

şüvlərtən

-incə şüvlərdən, zuğlardan hörülərək toxunan qab: səbət. çəpət. sələ. çələ.

tab

tov. dil. sil. güc. alğı (sığar. sığım. təvanayi) təvan. niru. - alğınınca, qıl yaxşılıq:
qıla alğınınca, yaxşılıq: başadığın qədər iyilik ed.
- silləsi qurumaq.

taba

tərəfə. -bizə taba. -bu taba. -o taba yerişdi.
-o mənə taba yox, təpə çıxdı: o mənən tərəf yox, qarşı çıxdı. (təpə: tərs. qarşı. xilaf.
zidd. əlarəğmi, əleyhi nərsə).

- sözü gedirkən birindən taba çıxmaq, difa' edmək. uyğu (iygi) savınmaq. zikri xeyr
edmək. (iygi: eyği. uyğu) .

tabaq

tabağ. 1. tavaq. tava. tavaç. sini biçimli yastı qab. 1. təpək. öğrəti. becəriş.

pərvəriş. 1. təpsi < səpsi. yəpsi. nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab.
sini. 1. sərit.
-kiçik tabaq, tapaq: tapu. tapı. tapuç. tapıç.
-kiçik boşqab, tabağ: yasar.
-böyük təxdə tabağ: kürkə.
-hörüklü sini, tabağ: səbət. çəpət.

tabal

töpəl. tavəl. taval. toval. tövəl. qabal. qabar. qavar.

taban

daban. 1 < tab < met> bat > batan. 1. tavan. kəf. (# tavan: səqf. dam). 1.

dabanlıq. püştənik. götlük. kötük. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. söykək.
söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. sarnıc. sarınc. sarış. bitinik.
bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq.
yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt.
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yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq.
daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə.
təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq.
arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik. yüklək.
yüklət. atverik. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1. töbün. aşağı.
alt. -töbünə bax: alta bax. 1. düzülük. kəf. döşəmə. 1. qıvanc. qıtanc. cıtanc.
tıxanc. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök.
kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy.
quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc.
ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan.
tıxan. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans. 1.
yastan. yasta. asta. qaidə. kəf.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-alçaq daban ayaqqab: yarımqa.
-him, daban, binövrə daşı: küt.

tabanlıq

dabanlıq. daban. püştənik. götlük. kötük. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq.

söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. sarnıc. sarınc.
sarış. bitinik. bitinic. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. yassanıc. yasanıc. yaslanaq.
yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq.
yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq.
dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc.
təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat.
arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik.
yüklək. yüklət. atverik. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
tabaru

1. qulluğa. nəzdə. xidmətə. -o sizin taparu gəldi, bardı: o sizin qulluğuzda hazir
oldu. hizur tapdı. -sizin tabaru böləsi tapılmaz. 1. tərəfə. -ündəb uluğ tabaru, tavraq
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gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör, qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə,
iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör, harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).

tabeş

(tabeş (fars) < 1. tapış. 1. təpiş). saçış.

tabı

tovu. taqəti. - gücü, taqəti qalmamaq: silləsi qalmamaq. yorulmaq. sillədən düşmək:
- çox yeridim sillədən düşdüm.

tabın

tapın. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ.

tabış

tavış < çağış. çavış. 1. > avaz. 1. ehzar. cəlb. 1. dəvət. 1. kömək istəmə. 1.

səslənmə. 1. tilfun. 1. dua. 1. istək. tələb. istida. yaxış. sorağ. sorat. xahiş. 1.
nida. 1. səs. səda. -qısa çağış: qısa səs. 1. sav. savış. söylənti. sorağ. sorğa.
xəbər. -çağış çıxdı: xəbər gəldi. -çağış yetirmək: xəbər çatdırmaq. 1. gurultu.
fəryad. -çağış uğlatmaq: hay küy salmaq. -bir çağış tıpırtı çıxmadı.
tabışlamaq

tavışlamaq < çağışlamaq. çavışlamaq. 1. > avazlamaq. çağırmaq. bağırmaq. 1.

savırlamaq. savıclamaq. xəbər vermək. bəşarət vermək.
tabışlanmaq

tavışlanmaq < çağışlanmaq. çavışlanmaq. > avazlanmaq. çağırışmaq.

bağırışmaq. səs çıxarmaq.
tabışlaşmaq

tavışlaşmaq < çağışlaşmaq. çavışlaşmaq. 1. > avazlaşmaq. çağırışmaq.

bağırışmaq. 1. savırlaşmaq. savıclaşmaq. soraşlaşmaq. sorağlaşmaq.
sorğalaşmaq. xəbərləşmək.
tabitə

(tabidə) < tavqu. talqu. tavlı. tovqan. burulub, eşilmiş nərsə.

tabız

tapız. təpiz. təbiz. (tabrız. təpriz. təbriz) tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə. (sift.
dürüşt). -təpiz yapız: bərk düz (topraq).

tabqa

tabağ. məcmə. əncümən. kanun. yeyət. başqah.

tabqır

tapqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). 1.

fovc. quruh. qafilə. 1. yığın. 1. rədə. 1. zümrə. 1. tapsı. təpsi. uyum. taxım.
sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. məcmu. 1. heyət. 1.
saltav. salçav. ekib. 1. oyma. boy. qəbilə. əşirə. 1. xanidan. duduman. 1.
zəncir. 1. ittihad. 1. firqə. 1. əshabə. 1. məzhəb. 1. kilas. sinif. -onuncu tabur. 1.
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tirə. 1. cəm. 1. əncümən. cəmiyyət. 1. dəsdə. 1. birlik. tim. çitə. yekən > yekan.
döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu. 1. məqulə. 1. dalğı. hizb. 1.
təcəmmö. 1. sinf.
tablaq

tablağ. taplağ. rizayət. xursəndlik. -tablağı olsa ərin. -onun tablağın bul.

tablaşır

-uçmağa gedən (behişt istəyən), ölümə tablaşır.

tablular

-yol yasaların göstərən imlər, işarələr, tablular, ışıqlar: sapan. savan.

tabramaq

təprəmək. tovramaq. davramaq. hərəkət edmək.

tabranmaq

təprənmək. davranmaq. devinmek.

tabrız

təpriz. təbriz. {tapız. tabız. təpiz. təbiz. tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə. (sift.
dürüşt). -təpiz yapız: bərk düz (topraq)}.

tabtan

-nərsəni tovdan, tavdan, tabdan salmaq: tübrətmək. dibrətmək. -gücün
tübrətmədən yarağın qıl: çarəvi gör.

tabtib

tabdib. top tüb. götbaş.

tabur

tapur. tapqır. tabqır. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). 1.

fovc. quruh. qafilə. 1. yığın. 1. rədə. 1. zümrə. 1. tapsı. təpsi. uyum. taxım.
sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. məcmu. 1. heyət. 1.
saltav. salçav. ekib. 1. oyma. boy. qəbilə. əşirə. 1. xanidan. duduman. 1.
zəncir. 1. ittihad. 1. firqə. 1. əshabə. 1. məzhəb. 1. kilas. sinif. -onuncu tabur. 1.
tirə. 1. cəm. 1. əncümən. cəmiyyət. 1. dəsdə. 1. birlik. tim. çitə. yekən > yekan.
döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu. 1. məqulə. 1. dalğı. hizb. 1.
təcəmmö. 1. sinf.
tabur

təpir. təpgir. tapqur. 1. ağır çırpı, zərbə. 1. olduğundan (məmulundan) artığına

yüklənmiş görəv, iş, vergi, nərsə. 1. itmə. itiş. sıxışdırma. çıpa. çapa. atağ.
həmlə.
tabut

1. basket (bükset) kist. sarq. qapırsa. 1. təpəngi. təpənək.

tac

yalığ. yalıc. ( < yal) {yayıl (divan)}. ibik. pipik. -xoruz yalığı. -toyuq (toxuq) yalığı.
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daha. 1. dahay. dahı. daxı. tağay. və. -tağay. nələr nələr. 1. sonra. sora. qalı.

artıq. - sonra nə deyim. - sən belə dediyindən sonra, mən nə edəbilirim. - bundan
qalı yaşam nəyə gərək. - qalı nə oldu. - qalı qalı nə oldu, anlat baxlım. - öləndən qalı
nə yapabilir.

tahay

dahay. daha. dahı. daxı. tağay. və. -tağay. nələr nələr.

tahı

dahı. daxı. dahay. daha. tağay. və. -tağay. nələr nələr.

taq

dağ < tov . -danışanlar tov aşmış, danışmayan yol çaşmış. (danışmaq: tanışlıq, bilgi
almaq). 1. dağ. dağuq. dağıq. daruq. darıq. 1. dağ. tuğ. toğ. 1. tax!. ötgüz!. ilət!.
yerlət!.
-dağ döşü: yasamal. yasmal. yasdar. (yassar). -qoyunları götür yasamala, iş görəndə
çəmçə mala.
-yasul dağ: yatıq, enli dağ. (yasul: yasıl. saf. hamar. pəx).
-yatlın dağ: işləmiyən yanar dağ. (yatlın: yatmış).
-dağ başından aşar, yer qıyıdan. (qıyıdan: qıyısından: qırasından. qırağından).
-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,
güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).
-bilənə dağ, bilməzə yağ.
-qanana dağ, qanmaza yağ.
-yanar dağ: od püsgürən dağ.
-tax deyib: taqqa. birdən birə. -araba yolda taqqa dura qaldı, toxdab qaldı: birdən
sürüşdən (hərəkətdən) düşüb qaldı, durdu.
-atom bombu dağ yarar, sevgi odu dağlayar.
-dağ başından aşar, yer qıyıdan. (qıyıdan: qıyısından: qırasından. qırağından).
-dağ dərəsiz, süt kərəsiz (olmamış).
-uca sivri dağ: sümər(altay). süvər. sivər.
-dağa çıxdın ayağın yoxla, elə çıxdın dilin saxla. (elə: camaat içinə).
-dağ görkü daş, ər görkü baş. (görkü: gözəlligi)
-yaman çoğun bilənlərə qada çorun dağ verər, biləməzlərə əldən gələn yağ verər.
(çoğun: fələk). (çorun: zulum. korluq)
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-dağ burnunda, qaşında olan uçurum: sınğır.
- bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay, çıxıntısı çoral (çoral: güc). (saysov:
göründüyü kimi olmayan).
- dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi. dağ darağı.
-dağ təpəsi: səğir. səkir. səyir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer).
-alçaq kötü dağ başına çıxmaqilə ucalmaz.
-bilgivə görə biləyin olsa, dağ qoyarsan dağ üsdə.
-bir dağ cumar, min dərə yarar, min dərə dolar, bir dağ olar
- dağ salmaq: 1. iz qoymaq. 1. yaxmaq.
-güzlük yörəngəli (abıhavalı) dağ ətəyi: quzey yamac.
-tax deyə: saqqa. səkgə. taqqa. dikgə. düggə. birdən. - saqqa əlin çəkdi. - taqqa
durdu. - taqqa tormuza basdı.

taqa

-dağa vurmaq: dağıqmaq. -sürü çıxdı dağudu.

-dağa çıxdın ayağın yoxla, elə çıxdın dilin saxla. (elə: camaat içinə).
-suya girən bata bilər, dağa qalxan düşə bilər
-bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay.
kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

taqac

dağac. dağarıc. sav. sorağ. sorğa. xəbər.

taqacıq

dağacıq. dağarcıq. savçılıq. sorğaclıq. ayqatlıq. ayqatılıq. xəbərrəsani. xəbər

qozari.
taqaqu

tağaqu. toyuq. xoruz toyuğ kimilərin, küməs, nin heyvanlarının gənəl adı.

makiyan. -ərkək tağaqu: xoruz. -dişi tağaqu: toyuğ.
taqal

taxal. dalağ. adağ. namzəd.

taqalanmaq

dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. səğirmək. səğrimək.

bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq. - göz
qapağım səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.

taqalatmaq

dağalatmaq. dağıtmaq. sərələmək. sərələtmək. yayıtmaq. yaylatmaq. pəxş,

müntəşir edmək. - günə qızıl saçların daratdı. - onun gəlim salığın tüm ölkəyə
sərələdik.
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taqallıq

taxallıq. dalağlıq. adağlıq. namzədlik.

taqalmaq

dağılmaq. dağalmaq. döğülmək. 1. oğulmaq. 1. əzilib ötgürlüyü, itiliyi qayıtmaq,

gedmək. kallaşmaq. kəsməz olmaq.
taqan

dağan. ağır vurqu, çırpı, sox, salıt, zərbə.

taqanaq

taxanaq. taxı. ək. əklənti. qatqı. ulama. yama. (zam) əlavə. ilhaq.

taqar

tağar. 1. {bağar. banğar. çanğar}. 1. yalabıq. çalabıq. yoğur tutma qabı.

-yol çapqınından, oğurluqdan əsirdən tutulan, ələ keçən dağar yağar(mal o
mənal): soyqa. 1. sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli ağızlı qab. süt

sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab. mətirət.
taqarcıq

dağarcıq. 1. dağacıq. savçılıq. sorğaclıq. ayqatlıq. ayqatılıq. xəbərrəsani. xəbər

qozari. 1. sostav. toslav. tutsağ. tutçağ. toxlav. tuğlav. ( < tut. tuğ). kif. çanta.
torba. kisə. məxzən. -söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.
taqarcıqı

-çobandağarcığı: quşəkməyi.
-ətir dağarcığı: yipar. {ənbər (ərəb)} {odor < ətir. ötür}.
-söz dağarcığı, məxzəni: söz toslavı.

taqarıc

dağarıc. dağac. sav. sorağ. sorğa. xəbər.

taqas

-takas yapmaq: taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. satruşdurmaq.
sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə
dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. - o
alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

taqay

tağay. dahay. daha. dahı. daxı. və. -tağay. nələr nələr.

taqazlamaq

taxazlamaq. toqazlamaq. tökəzləmək. səkmək. ayağı taxılmaq.

taqazlaştırmaq taxazlaşdırmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. takas yapmaq. satruşdurmaq.
sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq.
biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək,
qılışmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
taqcata

-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.
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1. daxı. dahı. dahay. daha. tağay. və. -tağay. nələr nələr. 1. ta ki. sürəkin.
madamki. 1. taxı. taxanaq. ək. əklənti. qatqı. ulama. yama. (zam) əlavə. ilhaq.

taqıq

dağıq. dağuq. dağ. daruq. darıq.

taqıqmaq

dağıqmaq. 1. dağa vurmaq. -sürü çıxdı dağudu. 1. dağılanmaq. yağılanmaq.

yavıqmaq. yavalanmaq. -uşaq böyüdü, yoldaşlarına qoşulub yavalandı.
taqıl

taxıl. dirrik. dirlik. əkin aşlıq . -aşlıq (taxıl) ambarı:silov. salov. salva. ambar.
sərəndər. aşılqa.
-küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmüş papağ: saput. sapıt. saçut. saçıt.
savut. savıt.
-taxıl saplarının oğuntuları: sapan > saman.
-taxıl sovuran: savrığ. sovrığ.
-taxıl, mağaşar kimiləri saxlanılan yer, qab: sağan. saxan.
-biçin ardı qalan töküntü taxıl: salmanta. .

-dartılmış tağıl qabığı: tort. dürd. durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar
(darılıb, sıxılmış nərsə). kəpək.

-taxıl başağından uzanan qılçığlar: sür. sürə. sürmü. sürüv.
-taxıl toparı, topası, yığını: yapız. qapız.
taqılan

taxılan. taxılqan. çaçarın. çançan. soxul. maraqlı. könüllü. gözləyici. güdükçü.

gözəksi. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə.
girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər
nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı.
qulpçı. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. fizul.
-buran, axan, yayılan, uçan, dağılan, mütəsaid olan nərsə: sov. sav. (> suv (fars)}.
( < savmaq). iy. qoxu. tüstü. ışıq. (xəbər). -suda qaldıqca savlanır: iylənir. -burnuma
bir sav gəmir.

-dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin sağlayan çubuğ:
dəğirman çübəyi. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,
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ox, mil).

-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

-qurşaq, bel qayışı uclarına taxılan toqqa (tutqa): tuş. (tut).
-yol üzərə taxılan yol imləri, simgələri: taxul.
-iğnə taxılan top, yastıq: təpəngi. təpənək. iğnə topu.
-kotanın saban dəmiri taxılan yer: dişlik.
-oxun dibinə taxılan tük: yelək.
-yağ çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm: yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən.
yelçən). -lampanın yelkəni olmasa yanmaz.
-qaval kimi nərsələrə taxılan həlqə:sınc. sinc. çınğ. zınqırv.
-qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü: sırqalıq. asqalıq.
-im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça: seçil. seçlə. bələdçik. - yol üzəri
seçil ağacları yel yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.
-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq: quşgözü.
-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.
-eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq: saçtağ. satağ. nərdə.
barmaqlıq. mə'cər. mərcər.
-tüfəngin ucuna taxılan qəmə: salcıt. salcida. sal+ cida. salcut.
-taxılın yalnız başağın üzmə: siyirmə biçmə.

taqılanmaq

dağılanmaq. dağıqmaq. yağılanmaq. yavıqmaq. yavalanmaq. -uşaq böyüdü,
yoldaşlarına qoşulub yavalandı.

taqılıb

-bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq: taxın. taxma. daxma.
qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım
xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

taqılır

dağılır. yıxılır . -kişi dediyin tuluğdur, ağzın açsan dağılır (yıxılır). (kişi gücü dilində).
(dilində: sözündə).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

taqılışmaq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

dağılışmaq. sərələşmək. sərələnmək. yayılışmaq. (pəhn) pəxş, müntəşir

olunmaq. - oyun bitən son el sərələnib geddi.
taqılışması

-bir yığvanın dağılışması: seyxəşmək. seyrəşmək. - el toydan seyxəşdi.

taqılıştırmaq

-bir yığvanın dağılışdırmağ: seyxatmaq.

taqılqan

taxılqan. taxılan. çaçarın. çançan. soxul. maraqlı. könüllü. gözləyici. güdükçü.

gözəksi. qazıl. qatıl. gərcik. gərəçi. gərən. gərəşi. gərəti. gircik. girəçi. girəmbə.
girən. girəşi. girəti. girinti. girinti. girişgin. girişik. girlək. girnil. girnil. girniş. hər
nəyə, sözə, işə qarışan. kəlcik. kəlkəpcə. kəsəvəz. kəsəvzə. qılpçı. qıpçı.
qulpçı. qırışqan. qıyağac. qızağac. sırnaş. sırnaşıq. soxulqan. sürnaş.
sürnaşıq. fizul.
taqılqanlıq

-girintilik, girnillik, girnişlik, taxılqanlıq edmək: birinin sözünə, işinə qarışmaq,
girmək. fizulluq edmək. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq.
qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək.
sürnəşikmək. qılp taxmaq. qıpçıtmaq. çöp uzatmaq. soxulmaq.

taqılma

-dalıntı, dağılma, ayrılma, hicran dağlamsı, ağrısı, üzüyü, dəri: dağıntı.

taqılmaq

1. dağılmaq. saçalmaq. səçəlmək. səpəlmək. tökülmək. 1. dağılmaq. saçılmaq.
sınğınmaq. ayqanmaq. ayanmaq. uyqanmaq. uyanmaq. pərişan olmaq. 1.
dağılmaq. pəxş olmaq. 1. dağılmaq. sinmək. yayılmaq. yayqınlaşmaq. pəxş

olmaq. nifuz, şiyu' tapmaq. 1. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək.
ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq.
savarmaq. savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq.
tanılamaq. bölmək. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq.
qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək
edmək) 1. dağılmaq. savruqmaq. savruğmaq. sovruğmaq. savrulmaq.

sovrulmaq. (əfşan olmaq. pəxş olmaq) 1. taxılmaq. sanıcmaq. 1. taxılmaq.
sapılmaq. yanına düşmək. həmrah olmaq. - mən hara gedirəm mənə sapılır. 1.
dağılmaq. dağalmaq. döğülmək. oğulmaq. 1. dağılmaq. dağalmaq. döğülmək.
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əzilib ötgürlüyü, itiliyi qayıtmaq, gedmək. kallaşmaq. kəsməz olmaq. 1.
dağılmaq. tarılmaq. (birbirindən) ayrılmaq. 1. dağılmaq. yırtılmaq. 1. dağılmaq.

tozılmaq. tozulmaq. pozılmaq. -qoşunu dibdən tozuldu. 1. dağılmaq. yarqaşmaq.
yazqaşmaq. yorqaşmaq. yozqaşmaq. pəxş olmaq. 1. dağılmaq. yörgəşmək.
pəxş olmaq. (pərakəndə olmaq).
- səpələnib dağılmaq: səlsəbil olmaq.
-ayağı taxılmaq: səkmək. toqazlamaq. taxazlamaq. tökəzləmək.
-birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq: soxuşmaq.

taqılmasa

-taxılmasa qaçılmaz: güclənməsə (təcavüz olmasa) qaçılmaz.

taqılmayan

taxılmayan. -tıxıta taxılmayan, yaxılar: fizulun qarşın almayan, suça batar.

taqılmış

-yel, su ilə gətirilmiş, dağılmış, salınmış, atılmış olan:salıntı (atıntı). - salıntı
küçələri qapamış.

taqıltamaq

taxıldamaq. duraqsamaq. durağı yazımaq. -taxıla taxıla oxumaq.

taqıltıqı

-nərsənin salındığı, töküldüyü, qoyulduğu, taxıldığı qab: . salğış. - qab salğış. qaşığ salğış. - ox salğış. qələm salğış.

taqım

taxım. 1. ifadə. poz. şişəki. 1. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur.

topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul. tapsı. təpsi. uyum. sürü. çitə. salxım. salınğ.
dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. paltar. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük.
nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab
(fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz.

kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş.
sətr. 1. taxıntı. quyruq. set. dəsd. -bir quyruq qab qaşıq.
taqımı

-saçağ (süfrə) taxımı: servis.

taqın

taxın. 1. quşan. -uğraq uzaq, saxla (taxın) yaraq. (uğraq: qəsd. məqsəd. mənzil). 1.

taxma. daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış,
bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə,
xırım xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.
-dalma dalın (darma dağın) edmək: dalma dalıtmaq. darma dalıtmaq. darma
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dağınlatmaq. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək. -dağa dəğsə, dalğatır
(dağı vursa, dağ dalğan).

-dağın ucquru: dağın ucu.
-bulağ dağın varıdı: sərvətidir.
-çıxdığın dağın təpəsin qara, aldığın kişinin ağzını qara. (qara: yoxla). (aldığın
kişinin: evlənmədə erkək, dişi). (ağzın: sözün).
- dağın başı dumansız, ərin başı gümansız. (gümansız: xiyalsız). (dağlar başı
dumansız, ərlər başı gümansız).
-dağın, ən yüksək, sivri ucu, təpəsi: sirgil. sırqıl.
-telim telim, darma dağın edmək:tarım tarım edmək.

taqına

-dağına görə dumanı, yerinə görə ilanı.
-əkin əkib adın yazar tikan dağına. (çevrədən iyi dəğərlənməmiş iyi işçi).

taqınaq

dağınaq. səprik. seyrək.
- əsrik, kefilyə tay davranan: dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. sərsəm <
sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm.
sərəsərpə. avara.

taqınıq

dağınıq. 1. sarsık. salsık. çalsıq. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ.

çalasunğ. (gic. məng) əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə. 1. saçıq.
sınğın. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan.
-oyu (fikri) dağınıq olan, huşu başında olmayan kimsə: saçğın. saçığın.
-dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq,
mahasirə edmək: . sağır. səğir. - sağır av: savır av: avları çevrələyib bir ortaya
savırıb, qoğub tutma, avlamaq.

taqınlatmaq

-darma dağınlatmaq: darma dalıtmaq. dalma dalıtmaq. dalma dalın (darma dağın)
edmək. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək. -dağa dəğsə, dalğatır (dağı
vursa, dağ dalğan).

taqınmaq

taxınmaq. 1. gir vermək. 1. soğunmaq. soxunmaq. girmək. 1. quşanmaq. 1.

sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq qalmaq. yapışmaq.
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bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. ümüdün itirməmək. arayıb bulmağa
çalışmaq. sinicləşmək.
taqıntı

1. dağıntı. dalıntı, dağılma, ayrılma, hicran dağlamsı, ağrısı, üzüyü, dəri. 1.
taxıntı. bağıntı. dəğinti. oran. ortan. nisbət. 1. taxıntı. taxım. quyruq. set. dəsd.
-bir quyruq qab qaşıq.

taqır

takır. daz. keçəl.

taqış

taxış. sapış. keçiş. (# səpiş: sərpiş. sərpmə. töküş. tökmə) .

taqışış

dağışış. təğşiş. pozuş. ifsad. tağyir. təğyir.

taqıt

1. dağıt!. saç!. poz. 1. taxıt. tıxıt. axır. son.

taqıtan

dağıdan. 1. saçıcı. saçan. (# seçici: seçən. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici. saylavçı.
seçmən) 1. səpilçi. bol, bolluca. sərpəyən. xərcləyən. - bu il yemiş səpil.
- bir arxın suyun dəğşik yönlərə dağıdan bədlər: savaq - ana qoldan savaqla
ayrılan qolar)
-boşuna söz carlayan, atan, dağıdan: şarlatan. carlatan.
-içgi süzən, dağıdan: sağər. sağar. (> saqi (fars)}.

taqıtar

-ürəksiz kişi, dağıdar işi.

taqıtımı

-qurban, ehsan dağıtımı: sərpinti. səpinti. sapıntı. saçılqa. saçılqı.

taqıtqan

tağıtğan. yağıtan. düşmənlik edən. öcəşgən.

taqıtma

-bölmə, dağıtma qabı, ölçüsü: sağu. sağuq. kil. peymanə. məşgəfə. - qırqılım sağı:
(qırqılım: qıpqılım: başınacan) keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir
dartı, ölçü qabı.
- sağuq dolu gözləyu: gilas kimi dolmuş gəzləri.

- sağulamaq: sağu, peymanə ilə ölçmək .
taqıtmaq

1. dağıtmaq. dərətmək. sərətmək. taratmaq. daratmaq. dalatmaq. saçatmaq.
sərəmək. dışartmaq. yaratmaq. pəxş, müntəşir edmək. -günəş ışığın
dərətmədən yola düşdük. 1. dağıtmaq. tarıtmaq. (birbirindən) ayrıltmaq. 1.
dağıtmaq. uçurtmaq. səpmək. -parasın hər yana, hər nəyə uçurtmuş. 1.
dağıtmaq. dalğatmaq. dalamaq. talamaq. dalma dalıtmaq. darma dalıtmaq.
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darma dağınlatmaq. dalma dalın (darma dağın) edmək. əzmək. -dağa dəğsə,
dalğatır (dağı vursa, dağ dalğan). 1. taxıtmaq. çalmaq. -atı ilan taxıtdı. 1.
dağıtmaq. saçmaq. yağıtmaq. tökmək. səpələmək. sərpələmək. sərələmək.

sərpmək. 1. dağıtmaq. sərpmək. sərmək. salmaq. sarçıtmaq. saçrıtmaq.
yaymaq. 1. dağıtmaq. dalğıtmaq. darmadatmaq. tarımar edmək. saçlatmaq.
səlçətmək. yenğitmək. - su saçlatıldı. 1. dağıtmaq. saçalamaq. səçələmək.
səpələmək. tökmək. 1. dağıtmaq. sıpmaq. sırpmaq. səpmək. sərpmək.
yaymaq. 1. dağıtmaq. dağalatmaq. sərələmək. sərələtmək. yayıtmaq.
yaylatmaq. pəxş, müntəşir edmək. - günə qızıl saçların daratdı. - onun gəlim
salığın tüm ölkəyə sərələdik.

-deşib dağıtmaq: sürmək. sürgütmək. çalçapmaq. qarət edmək.
-yencib, cırıb dağıtmaq: diditmək. dilditmək. dirdidmək {> deridən (fars)}.
-(sıranmış, cərgənmiş nərsəni) dağıtmaq: taraslamaq. -yağı qoşunu tarsaldı
(tarsalandı) : tarımar oldu. -qurd sürünü tarsaladı.
-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək,
açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.
-bol bol, bolluca sərpəmək, xərcləmək, dağıtmaq: səpilləmək. səpəmək.

taqqa

dikgə. düggə. saqqa. səkgə. 1. birdən. tax deyə. - saqqa əlin çəkdi. - taqqa
durdu. - taqqa tormuza basdı. 1. səkə səkə. daşlana daşlana. - səkgə danışma. çox diggə düggə uşağdı. 1. tax deyib. birdən birə. -araba yolda taqqa dura qaldı,
toxdab qaldı: birdən sürüşdən (hərəkətdən) düşüb qaldı, durdu.
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən
kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).
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dağqalanmaq. dağalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. səğirmək. səğrimək.

bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq. - göz
qapağım səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.

taqqalınmaq

taqqılınmaq. çaqqalınmaq. qalaqçınmaq. kələkçinmək. güdyanlamaq.

güdaylanmaq. hoqqabazlıq edmək.
taqqamaq

dağqamaq. dağqatmaq. üstləmək. üsləmək. sağlamaq. sağlatmaq. taxlamaq.

taxlatmaq. çağlamaq. çağlatmaq. saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabit, isbat
edmək. -suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi.
taqqatmaq

dağqatmaq. dağqamaq. üstləmək. üsləmək. sağlamaq. sağlatmaq. taxlamaq.

taxlatmaq. çağlamaq. çağlatmaq. saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabit, isbat
edmək. -suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi.
taqqılınmaq

taqqalınmaq. çaqqalınmaq. qalaqçınmaq. kələkçinmək. güdyanlamaq.

güdaylanmaq. hoqqabazlıq edmək.
taqqlıq

- çox iri yarı, dağlıq olan: boluş. boloş. küt yarması.

taqla

1. qavaq. mallağ. -taqla atmaq: taqla aşmaq: mallağ aşmaq, vurmaq. 1. tavla.
tovla. mallaq. -göyərçin tavlası: uşaqların birbiri üstündən atlayaraq oynadıqları
oyun.

taqlaq

taxlaq. -təpə taxlaq: baştübən. kəlləmallaq. təpəsi üstə.

taqlamaq

1. dağlamaq. sıymaq. sınıtmaq. üzmək. qırmaq. yaralamaq. - ürəyin sıydı. 1.
taxlamaq. taxlatmaq. üstləmək. üsləmək. sağlamaq. sağlatmaq. çağlamaq.

çağlatmaq. dağqamaq. dağqatmaq. saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabit,
isbat edmək. -suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi.
taqlamsı

-dalıntı, dağılma, ayrılma, hicran dağlamsı, ağrısı, üzüyü, dəri: dağıntı.

taqlar

-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).
-dağlar başı dumansız, ərin başı gumansız (olmaz). (gumansız: gümansız:
xəyalsız).
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-siz aytan dallar, dirəklik olub, siz görən dağlar düzəlik olub . (siz aytan: söylədiyiz).
(dallar: 1. söğütlər. 1. budaqlar).

taqları

-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-ox kimi dağları sürgən aşdı. (sürgən: yörgən. iritli. irtə. yorqa. yeyin. iti. hızlılı. əcələ.
acil. tələsik).

-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).

taqlatmaq

taxlatmaq. taxlamaq. üstləmək. üsləmək. sağlamaq. sağlatmaq. çağlamaq.

çağlatmaq. dağqamaq. dağqatmaq. saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabit,
isbat edmək. -suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi.
taqlayar

-atom bombu dağ yarar, sevgi odu dağlayar.

taqlıq

1. dağlıq. çox iri, böyük. əzəmətli. 1. taxlıq. təxlik. yastanağ. yastana. astanağ.
astana. başkənd. payitəxt. 1. dağlıq. salğaq. əngəbəli. yoxuş yenişli. daşlı
çanqıllı.
-dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay.
kovzey. kövrəz. kövərəz.
-dağlıq yer: sapqa. çapqa. çıpqa. sıpqa. qayalığ, sarp, çarp yerlər.

taqma

(taxma. ) 1. daxma. gürvə. güvrə. qaradam. qorab. qorav. külbə. kövlə. kövəl.
gümə. gömə. goma. cümə. cuma. 1. daxma. taxın. qorab. qorav. dalda. daldu.
qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq.
sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer.
gümə. gömə. goma. cümə. cuma. 1. qoyma. təxəllüs. 1. yapamacıq. yapay.
yapma. çapı. (doğurdan yapar kimi davranmaq). göstəriş (vanəmud). qozca.
güzəcə. güzməcə. sandırış. tazahür. dəğiş. təkiş. taarüf. -bu dəğiş səğiş
ortalıqdan çıxmasa, bəlli olmaz hançı sözdü ürəkdən. 1. yapamacıq. yapay. yapma.
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çapı. sapay. sapma. yasma. yasama. süni. təsənnüi. qeyri təbii. (doğuşdan
olmayan) məsnovi. (anormal. sapıq). -çapı dəri.
-taxma çatı: çaxma çatı. qondarma, qoyma çatı, tavan. asma tavan. kazib səqf.

taqmac

tağmac. tamğac. damqa. tamaqa (moğol). im. bəlqə (təmr).

taqmaq

taxmaq. 1. (nərsəni nərsiyə) ötgüzmək. iləmək. yerlətmək. -əti şişə tax: şişə çək. gül taxmış sinəyə: gül iləmiş göğsünə. 1. ötgüzmək. 1. tavmaq. 1. sancamaq . 1.

salmaq. qoymaq. - sap salmaq: yamağ salmaq. - küp salmaq. 1. saşmaq.
saşımaq. sancmaq. sancımaq. soxmaq. - ətəklərin belivə sanc. 1. saplamaq.
sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq.
çaqmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək. tutdurmaq. yerləşdirmək. salmaq.
-toqqa, girə, həlqə taxmaq: toqurlamaq. toqqamaq. toqqalamaq. ( < toxumaq).
-birib birinə taxmaq. toxcamaq. ötgürmək. -ət toxşurmaq: əti şişə taxmaq.
-qılp taxmaq: qıpçıtmaq. gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq.
qızağlamaq. qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək.
sürnəşikmək. çöp uzatmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə qarışmaq, girmək. girintilik,
girnillik, girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.
-ağzına savağ taxmaq: savlamaq. sovlamaq. suvlamaq. sarlamaq. yulavlamaq.
cilovlamaq. maharlamaq.
-quyruğuna taxmaq: arxa sıra sürükləmək.
-saçağ taxmaq, işləmək: saçaqlamaq.
-sap taxmaq: sapmaq. saplamaq.

taqmamaq

taxmamaq. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına

vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. önəmsəməmək.
uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş
tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib,
gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

taqmasa

taxmasa. taxvaza. çaxsava. talvaza. darqova. darsova. darsava {> dilvapəsi
(fars)}. iztirab.
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taqnıq

dağnıq. saçığ. (pərakəndə) .

taqrıtmaq

-sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq: sərmək. - ip sərmək: ip
açmaq, uzatmaq. (# sarmaq:nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək.
- ip sarmaq: ip çevirmək) .

taqsaştırmaq

taxsaşdırmaq. taxuşdurmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. satruşdurmaq.

sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq.
biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək,
qılışmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
taqsavırlıq

dağsavırlıq. dağsavurluq.

taqsavur

dağsavur. dağsavurçu. hörənsiz. örənsiz. qanıqmayan. korsutan. salğarsız.

saçrıc. saçrac. qənaət edməyən. müsrif. israfkar.
taqsavurçu

dağsavurçu. dağsavur. hörənsiz. örənsiz. qanıqmayan. korsutan. salğarsız.

saçrıc. saçrac. qənaət edməyən. müsrif. israfkar.
taqsavurluq

dağsavurluq. dağsavırlıq.

taqsayın

dağsayın. dağ kimi. (sayın: kimi) .

taqsız

taxsız nalsız. -bəxdəvərin başı qalsız, dəmirçinin atı taxsız. (qalsız: qovqasız).

taqt

taxt. təxt. ərgik. sərir < səkir. kürsü.
-üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt: sartax. saltax.

taqta

taxda. dağda.
-dağda ular qurtları, at qulağın tavırdar. (tavırmaq: ititmək. tizitmək).

-nadiri taxda görüb abbası qundaqda. (deyim). (eşib əşmiş, dünya görmüş).
-xərmən yerində əkin samanı toplama üçün böyük taxda: sürgü taxdası.
-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan, yapılan
üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına salınan,
qouylan, döşənən nərsə)
-bir yerin çevrəsinə sınır kimi çəkilən enli taxda: sək. səkə.

taqtalamaq

taxdalamaq. təxdələmək. paxdalatmaq. bağdalamaq. qapdalamaq. qapatmaq.
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-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən
enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.

taqtan

dağdan. -arxa dağdan, ürək daşdan olan var.

-dağdan quğulub, dığırlanıb düşən daş: yoğuq. qoğuq. (ğəltanidə).
taqtasayaq

taxdasayaq. taxdasillər. (sayaq: sillər. ada artırılaraq ''xırım xırda. arac gərəc.
mütəəlliqat. ləvazim'' anlamın yetirir).

taqtası

-ət taxdası: kütə. kitə. külə. kündə.
-hər çeşit döşəmə daşı, taxdası: sal.
-sürgü taxdası: xərmən yerində əkin samanı toplama üçün böyük taxda.

-çörək yoğuru yayma taxdası: yasac. yasğac. (yayvan, yassı ağac).
taqtatan

-taxdadan yasanmış qapaqlı qutu: sarnıc. sandıq.

taqtırmaq

taxdırmaq. yüklətmək. dayandırmaq. bataqlatmaq. doğrultmaq. oxlatmaq.

dikdirmək. həml, mübtəni, isnad, itlaq edmək.
taqturmaq

taxdurmaq. toxdurmaq. nərsəni nərsiyə keçirtmək, ötgüzmək.

taquq

dağuq. dağıq. dağ. daruq. darıq.

taqul

taxul. 1. yol üzərə taxılan yol imləri, simgələri. 1. əngəl. mane. 1. tıxıntı. cığıntı.

yığıntı. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. qıncı.
taquş

tağuş. tarus. tovaz. tovağ. tapuşun, damın iç üzü. çatı. səqf.

-tağuş üzrə işləmək: tağuşlamaq. taruslamaq. damın iç üzünü yapmaq, örmək,
boyamaq. çatılamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.

taquşlamaq

tağuşlamaq. taruslamaq. tağuş üzrə işləmək. damın iç üzünü yapmaq, örmək,

boyamaq. çatılamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.
taquşturmaq

taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. satruşdurmaq.

sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq.
biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək,
qılışmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
taquşun

-tağuşun, çatının dış üzü: tapuş. dam.

taqut

dağut. yağut. saltan. şeytan. (# çaxut. çağut).
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takuva < təkiz ova. bozqır. istep. (təkiz: gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. açıq aşqar
olan).

taqva

dağva. dava. dəva. yarqış. yarqıc. çatış. çəliş. ixtilaf.

taqvaza

taxvaza. taxmasa. çaxsava. talvaza. darqova. darsova. darsava {> dilvapəsi
(fars)}. iztirab.

tal

dal. 1. ağac. ( -dalbudaq: (şax o bərg). 1. qələmə ağacı. 1. ucu sivri, biz nərsə.

1. uca, boylu qamətli kimsə. 1. doğru. düz. dik. (müstəqim. rast). -burulmadan dal
keçdi sözə. -boynuvu dal tut. 1. öylə. -dal vurdu ki, birdə qalxanmadı. 1. tay. lap.

eynən. -dal özüdü. 1. doğru. həqq. ədl. ədalət. insaf. -dal deyil böylə
davranmağın. -dal qazanmaq: həx qazanmaq. 1. budaq. budal. qol. çaxa. haça.

(rəstə. riştə. bəxş. şəqqə) {tak. aftakking (alman)}. 1. bölmə. şöbə. filyal. 1. fər. -dal
sözlərə girişməyin. 1. sinf. sınıf. -başmaqçılar dalı. 1. səhm. -bir dal sizə düşər. 1.

soy. boy. göbək. silsilə. şəcərə. 1. didik. -dal dal: didik didik. 1. cəvanə.
tomurcuq. 1. çal. dam. tələ. çilə. 1. çal. kələk. hilə. oyun. 1. çal. iz. nişan.
sorağ. xəbər. -o gedəndən bəri heç bir çalı dərəgi yox biləsindən. 1. geri. dalı atmaq.
1. dəl. yox. 1. dal! ayrıl. çıx. qop. 1. (yanağ) qanat. kəpə. qapı, pəncərənin açılıb

qapanan qolları. -iki yanağlı qapı. -bir yanağlı qapı. 1. dal. dala. tərəf. 1. tal
(üzbək) tar. tel. 1. tala. dala. çox. cüda (özbək). -dal gözəl. -dala sayır: çox kəsil. dala ağır. 1. lüt. boş. çıplaq. -dal qabağ: sarığsız qabağ, kədu. -dal qoç: buynuzsuz
qoyun. -dal bacaq: tumançaq. -dal söz: iti söz. -dal ot: gülsüz ot. -dal qılıc: salıq,
çəkilmiş qılıc. -dal üzük: qaşsız üzük. 1. saya. sadə. -dal yaşam: süssüz durmuş. dal don: bəzəksiz geyim. -dal bəzək: sadə süs. -dal şal: saçağsız atqı. -dal ışıq:
sadə ışıq. -dal boşqab: sadə boşqab. -dal parça: nəxşəsiz parça. -dal çay: acı çay. dal pənir: yağsız pənir. -dal biçi: qara yazı. nəsr. 1. son. (# al). -dal yaz: payız. (#
alyaz: qara yaz. ilk yaz. bahar). 1. çıpqa. qələmə. sıvğın. sırğın. sıvqa < sürgə. 1.

söğüt. söyüt. su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən,
yumşaq dallı ağac. 1. sıx. sığ. səğə. şaxə. sap. rişdə. 1. sal. boy. sin. - çox sallı
bir ağac. - salından kəsib eninə artırmaq. 1. quyruq. qıç. geri. arxa. - quyruq ışığı:

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

arabanın arxasında olan tormuz ışığı.

-o dallara basmamaq: bəlli konulara toxunmamaq.
-dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq: daldaymaq. dalbaymaq.
-dal çevirmək: tərsəkmək. xəyanət edmək.
-dal oturmaq: dalzınmaq.
-darağ darağ, dal dal, yalağ yalağ dərmək: təraşidən. daraşırmaq. dalaşurmaq.
yalandalamaq. rəndəmək.

-qabırqanın kürək, dal bölümündəki sümükləri: dəlırqa. kürək gəmiyi.
-tübülə dal: tünbə tün ol. (tünbə: dübül. son duraq. qəbir. gor. sin).
-dal dal edmək: dalğatmaq. dallatmaq. bir bütünü tikələrə ayırmaq, əzmək.
-dal dala gəlir: artaşur. -yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir,
gedən gəlmir, qalan qamığ çalğaşur.
-yapraqsız dal: küvədal. kovdal. kordal.
-yemişli, barlı dal: sabalağ. sapalağ. sapağ.
-quru sür, çöp, çıpıq, dal, səğə: qurudal. qurdal.
-dal vurma:salqı. rədd edmə.
- dala çay: yala çay: çala çay: bayağı, sadə çay.
-atın şaha qalxması, iki dal ayağ üsdə durması: sırıtmaq. şahlanmaq.
-qoşunun dal qolundan gedən qol: qoşunun dal qolu. basqavul (> pəs qaravul)
sırqavıl ( < sırt) ardal. artal. ardalın ( < arad dal) əqəbdar.
(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar)
-sırt, dal çevirmək: sırıt atmaq. saymamaq.
-dal qırılmadan camı sınmadan, can yerindəkən, bilək dəğərin.
-arad dal > ardalın: ardal. artal. qoşunun dal qolu. qoşunun dal qolundan gedən qol.
basqavul (> pəs qaravul) sırqavıl ( < sırt) əqəbdar.

(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar).
tala

1. dal. dala. tərəf. 1. dala. dal. çox. cüda (özbək). -dal gözəl. -dala sayır: çox
kəsil. -dala ağır.
-yana, dala bıraxılmış nərsə: sapağ.
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talabasmaq

talbalamaq. talbıramaq. tələsmək.

talabımaq

çalabımaq. talaşlanmaq.

talaq

dalağ. 1. dalaş. talanğ. yağma. çapul. 1. taxal. adağ. namzəd.

talaqan

daldıran. -sağa sola dalağan çırpan külək, yel, tufan: dalğaq.

talaqlıq

dalağlıq. taxallıq. adağlıq. namzədlik.
-yalağlıq, talağlıq edmək: sinmək. girinmək. sartınmaq. yaltaqlanmaq. daltaxlanmaq.
yenginişmək. (yalağçılıq. yorğa ağızlıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük. təzəlzül) .

talamaq

dalamaq. 1. (dallayıb) qırıb qoparmaq. (burub çəngəmək: qapmaq. 1. qırmaq.

parçalamaq. açmaq. 1. didmək. 1. talanlamaq. yağmalamaq. 1. yıxmaq. 1.
yarmaq. yarı bölmək. 1. soyğurmaq. soyuğuclamaq. qarət edmək. 1. aradan
götürmək. bərtərəf edmək. -güclükləri dalayan kimsə. 1. çalamaq. alıb
qoparmaq. qənimət almaq. 1. zərər vermək. xərablamaq. fasid edmək. 1.
dalğatmaq. dağıtmaq. dalma dalıtmaq. darma dalıtmaq. darma dağınlatmaq.
dalma dalın (darma dağın) edmək. əzmək. -dağa dəğsə, dalğatır (dağı vursa, dağ
dalğan). 1. soxmaq. sancmaq. - arı onu daladı. - iğnə barmağımı daladı.

-qıt qıt (qətrə qətrə), çək çək, damcı damcı dalamaq: süzələnmək. sızalanmaq.
talamarlamaq

əzib üzmək.

talan

dalan. quruluq. evin girişi. koridor. rahro. dəhliz.

talanq

talanğ. dalaş. dalağ. yağma. çapul.

talanlamaq

dalamaq. yağmalamaq.

talanlanmaq

dalanmaq. yağmalanmaq.

talanmaq

1. çalanmaq. çalınmaq. çapınmaq. 1. dalanmaq. qırınmaq. parçalanmaq.
açılmaq. 1. dalanmaq. didinmək. 1. dalanmaq. talanlanmaq. yağmalanmaq. 1.
dalanmaq. yıxılmaq.

talansız

-sözün çoxu yalansız, pulun çoxu talansız (olmaz).

talantı

-doğru düzler talandı, doğruuqlar yalandı.
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talğar. dalvar. dalğar. qonaq. salon.
-ölkəyi yalan, ambarı siçan, tarlayı qarqadur talar.

talartaçmaq

dalardaçmaq. qatarlaşmaq. düzülüşmək. diziləşmək. sıralaşmaq. ardaşmaq.

talartamaq

dalardamaq. qatarlamaq. dizmək. dizimək. düzmək. düzümək. sıralamaq.

ardamaq.
talartanmaq

dalardanmaq. qatarlanmaq. düzülmək. dizilmək. sıralanmaq. ardanmaq.

talas

dalas. 1. (dalı: son) ən son. 1. çək. sınır. nərsənin, bir yerin, alanın qırağına

çəkilən çək, sınır. 1. tasal. xət keşlik.
-talas kəndi: taraz şəhri.
talaş

dalaş. 1. talanğ. dalağ. yağma. çapul. 1. talvış. talbış. çalbış. çalvış. tıpırış.

təpiriş. təpriş. talvasa {> təlvasə (fars)}. silkinti. silgişik. çalşıq. təqəlla. səy. -bu
talbış, bu qayğuş. 1. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. qapış. sapış. döğgə.

dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata.
qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış.
qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış.
çapuş. dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin
öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək.
talaşa

dalaşa > teraşə(fars).

talaşcan

dalaşcan. savaşcan. soxuşcan. savaşcan. qavqaçı. davaçı.

talaşın

-nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın almaq: silgəmək. silgələmək. silgətmək.
siləmək. silmək. safaltmaq. ağartmaq.

talaşınmaq

1. çalaşınmaq. talbalamaq. talbıramaq. talvasamaq {> təlvasələnmək (fars)}.
silkinmək. silgişinmək. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək. kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr. -yayın
qatqılansa, qışın sevirər. 1. dalaşınmaq. təlaşlanmaq. təpinmək. iti çalışmaq.

çabalamaq. qaynanmaq.
talaşqa

dalaşqa. (> teraşe (fars)}. tıraşa. tılaşa. tirişgə.
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dalaşğanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq.
çalışğanmaq. çalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq.

çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa,
hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
talaşlanmaq

1. dalşınmaq. tavşınmaq. döğşünmək. çox zəhmət çəkmək, işləmək, səy
edmək. -talım talım (dalım: çox. ağır) tavşınıb, ağır dağlar ağşınıb, yağu yavu
barşınıb, indi gülsün el yuva. 1. talabımaq. çalabımaq. 1. dalaşlanmaq.
dalşınmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq.
çalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpalanmaq.

çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək.
qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
talaşmaq

dalaşmaq. 1. təlaşlanmaq. uğraşmaq. çalışmaq. 1. dartışmaq. salımlaşmaq.

salmaşmaq. tutuşmaq. 1. ütrüşmək. tutruşmaq. didrişmək. itrişmək. salşınmaq.
nərsə ilə əlbəyaxa olmaq. muqavimət göstərmək. (mubarizə edmək). -yel
ağacla ütrüşür: ağacı burub çalqaşır. -çətinliklə ütrüşmək. -yaşamaq ütrüşənə
yaraşır. -güclük var ütrüşülür, güclükdə var ötrüşülür. -ütrüşənlə ötrüşmək qolay
değil. -ata bala ütrüşdü. 1. təpişmək. boğuşmaq. -iki yoldaş təpişər, ağızdakın
üçüncü yeyər. 1. yavalaşmaq. davalaşmaq.

talaşurmaq

dalaşurmaq. daraşırmaq. təraşidən. darağ darağ, dal dal, yalağ yalağ dərmək.

yalandalamaq. rəndəmək.
talat

dalat. gözə çarpan.

talatmaq

dalatmaq. taratmaq. daratmaq. dağıtmaq. dərətmək. sərətmək. saçatmaq.

sərəmək. dışartmaq. yaratmaq. pəxş, müntəşir edmək. -günəş ışığın
dərətmədən yola düşdük.

talaylama

dalaylama. bilgin.

talaylamaq

dalaylamaq. dalvalamaq. yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək.

əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana
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salınıb sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi:
əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

talaz

dalaz. 1. dalqat. dalqum. dalqaş. şəpə. dalqa. salpa. yalpa. 1. yaz. çöl. qır (düz
çöl) boz yer. {boz: boş}. bozqır. ova. (qumluq) bayır. qarqaq. qurqaq. qarqır.

qara. (qara yazı) yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş. (kövşən. kovşan).
talba

dalba. 1. səd. sədd. 1. topuğun ardında, banla balça arasında olan yoğun sınır.

pey.
talbalamaq

1. talbıramaq. tovdalamaq. çalbalamaq. çabalamaq. təpirləmək. 1. talbıramaq.
talabasmaq. tələsmək). 1. talbıramaq. talvasamaq {> təlvasələnmək (fars)}.
silkinmək. silgişinmək. çalaşınmaq. talaşınmaq. qatğılanmaq. qatqırlanmaq.
təqəlla, səy edmək. -kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan,
böyüyəndə dincələr. -yayın qatqılansa, qışın sevirər. 1. yalpalamaq. yelpələmək.

təlbələmək. dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq.
səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana salınıb sərinmək. yıxıla yazmaq.
düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı,
valayladı. (təlov təlov).

-bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar.
-quşlar qamuğ talvışır: bayraq qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir.
talbana

dalbana. dalvana. > divanə.

talbanmaq

1. (> təlov təlov (fars)}. 1. dalbanmaq. dalbınmaq. 1. dalbınmaq. çalbınmaq.
dalbışmaq. (dal > tər) tərpəşmək. tərpənmək. təprəşmək. təprənmək. 1.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. salbınmaq. salbışmaq. titrənmək. (> təlov
təlov (fars)}. -o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi. 1. dalbınmaq. çalbınmaq.
dalbışmaq. yalbınmaq. yelpinmək. çalxınmaq. oynamaq. 1. dalbınmaq.
çalbınmaq. dalbışmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq.
çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. çırpalanmaq.

çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək.
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qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək. 1. dalbınmaq. çalbınmaq.
dalbışmaq. çırpınmaq. döğünmək. -ürəyim dalpındı: ürəyim dalpışdı: (təpiş)
ürəyim döğündü. coşmaq. cuşa gəlmək. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq
duymaq.

talbaş

dalbaş. çalbaş. başaçıq. (# sarbaş: başı sarıqlı, əmmaməli, börklü, yəmşəkli) .

talbaştan

dalbaşdan. yalıbaşdan. alnbaşdan. yalıdan. alnıdan. başdan. yenidən.

enğbaşadan. enbaşadan. təzəşdən. -almışdında, yalbaşdan niyə aldın.
talbat

dalbat. həlqə.

talbatal

dalbadal. 1. yaylım. gənəbol. -yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal.
gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut.
qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam. 1. durmadan. sıyırqa. sırqav. sıdırqa. 1.

sadasal. durmadan. sıdırqasığa. sıtrasığa. sırqav. sıdırqa. sıyırqa. (şıdırqı)
mudavim. tutaşa. tutaşı. tuşatı. (peyvəsdə). - işləri sıdırqa gözdə tutmaq.
talbatal

-qazetə, dərgilərdə dalbadal gələn yazılar: yerşik. yürşük. kronik. sürənik. sürgənik.

-dalbadal, üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək: qaqalamaq. qaqlamaq. tikicilərin. dərzilərin barmaq ucları, qaqlamaqdan. dəlik deşik olmuş.

talbaymaq

dalbaymaq. daldaymaq. dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq.

talbıqınmaq

dalbığınmaq. çalpığınmaq. dalpığınmaq. dəlirinmək. yelpinmək. yelə, cinə

vurulmaq. çabalanmaq. tullağanmaq. -yelpinmiş uşaq. -yelpinmiş arvad.
talbıqmaq

dalbıqmaq. dalpıqmaq. çalpıqmaq. yelpirmək. yel, cin vuran kimi çabalamaq,

sağa sola tullanmaq. dəlirmək. dəli olmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al.
talbınmaq

dalbınmaq. 1. dalbanmaq. 1. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol

qanat çalmaq. çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {>
conbeş. conbidən (fars)}. təprəşmək. təkan yemək. 1. talbanmaq. çalbınmaq.
dalbışmaq. (dal > tər) tərpəşmək. tərpənmək. təprəşmək. təprənmək. 1.
talbanmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. salbınmaq. salbışmaq. titrənmək. (> təlov
təlov (fars)}. -o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi. 1. talbanmaq. çalbınmaq.
dalbışmaq. yalbınmaq. yelpinmək. çalxınmaq. oynamaq. 1. talbanmaq.
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çalbınmaq. dalbışmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq.
çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. çırpalanmaq.

çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək.
qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək. 1. talbanmaq. çalbınmaq.
dalbışmaq. çırpınmaq. döğünmək. -ürəyim dalpındı: ürəyim dalpışdı: (təpiş)
ürəyim döğündü. coşmaq. cuşa gəlmək. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq
duymaq.

talbır

talvır. çalvır. çalbır. iki neçə qanatlı olub fırlanaraq yelldirən arac. pərvanə.

talbıramaq

talbalamaq. 1. tovdalamaq. çalbalamaq. çabalamaq. təpirləmək. 1.

talabasmaq. tələsmək). 1. talvasamaq {> təlvasələnmək (fars)}. silkinmək.
silgişinmək. çalaşınmaq. talaşınmaq. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy
edmək. -kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr.
-yayın qatqılansa, qışın sevirər.
-bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar.
-quşlar qamuğ talvışır: bayraq qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir.
talbış

talvış. çalbış. çalvış. tıpırış. təpiriş. təpriş. talvasa {> təlvasə (fars)}. silkinti.

silgişik. çalşıq. talaş. təqəlla. səy. -bu talbış, bu qayğuş.
talbışmaq

1. talbınmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq. çönüb
çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars)}.
təprəşmək. təkan yemək. 1. təprəşmək. çoşğanmaq. dalğuzunmaq.
çalğuzunmaq. movc vurmaq. 1. yalbışmaq. ləpələnmək. movclanmaq. 1.
dalbışmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. (dal > tər) tərpəşmək. tərpənmək.
təprəşmək. təprənmək. 1. dalbışmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq.
salbınmaq. salbışmaq. titrənmək. (> təlov təlov (fars)}. -o göy gözlər ürəgim
dalpıtdı: ürəyimi titrətdi. 1. dalbışmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq.
yalbınmaq. yelpinmək. çalxınmaq. oynamaq. 1. dalbışmaq. talbanmaq.
dalbınmaq. çalbınmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq.
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çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. çırpalanmaq.

çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək.
qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək. 1. dalbışmaq. talbanmaq.
dalbınmaq. çalbınmaq. çırpınmaq. döğünmək. -ürəyim dalpındı: ürəyim dalpışdı:
(təpiş) ürəyim döğündü. coşmaq. cuşa gəlmək. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq
duymaq.

talca

dalca. qolca. doğca. çıxca. nəticə. birinin uşağının uşağından olan uşaq. birinin

nəvəsinin uşağı.
talcıq

dalcıq. yeğən. enən. inən. doğurca. qolçağ. törən. qıdıl. xıdıl. quzun. oğul oğlu.

çavluq. çağluq. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.
talçaq

dalçağ. dalçap. çalçab. 1. çox önəmli, gərəkli, əhmiyətli, zəruri olan. -bu bir
dalçap soru değil. 1. nərsənin ən pişmiş, güllü çağı. -gəncliyinin dalçağında şaxda
sazağ çırpdı.

talçaqan

dalçağan. dalçavğan. yaz çağı ağacların, bitlərin cücərmə, zuğlanma çağı.

talçap

dalçap. dalçağ. çalçab. 1. çox önəmli, gərəkli, əhmiyətli, zəruri olan. -bu bir
dalçap soru değil. 1. nərsənin ən pişmiş, güllü çağı. -gəncliyinin dalçağında şaxda
sazağ çırpdı.

talçavqan

dalçavğan. dalçağan. yaz çağı ağacların, bitlərin cücərmə, zuğlanma çağı.

talçı

dalçı. qoşunun dalında (ardında) gedən qol. (# salçı. qoşunun önündə gedən

qol. pişqaravul < başqaravul. devriy. kəşf qolu) .
talı

dalı. 1. son. 1. (dunbal). uyur. ötür. görə. -ona uyur gəldim: ondan ötür gəldim. sənə uyub dinmədim: səndən ötür dinmədim. -qali (əgər) mənə uyur deyirsən, demə:
qali (əgər) mənə uyur deyirsən, demə: əgər məndən ötür deyirsən, demə. 1. uçası.

kürəyi. sırtı. -uçası üsdə uzanmaq: uçalanmaq. ucalanmaq. 1. uyur. uyru. dünbal.
-bu yolun uyru hara çıxır. -mənim uyru gəlmə. -ged öz işivin uyruna. 1. savın. izir.
geri. əqəb.
-dalı atmaq: dal. geri.
-heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturmaq: ucqaşmaq. uçqaşmaq.
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-nərsəni bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, keçmək, dalı qoymaq: sovmaq. soğmaq. soruq sınavı (imtahanı) sovdı. -içib yeyib sovmaq: heç bir nə geri bıraxmamaq. -dağ
daşı sovub keçdi.

-dalı, geri qalmaq: yayaq qalmaq. (yayaq: körpə. göyüt. göysüt. göysüq. naşı).
-dalı, geri oturma: təpgi. təpgü. geriləmə. infial.
-dalı, geri oturmaq: təpgitmək ( < təpmək: itmək). geriləmək. infiala uğratmaq.
-dizin dalı: dizin ardında olan çuxur. bükə.
-möv dalı: tənək. tinək. yerə quylanan asma, üzüm dalı.
-yerə quylanan asma, üzüm dalı: tənək. tinək. möv dalı.
-dalı salmaq gecikdirtmək: yubatmaq. yupatmaq. yopatmaq. burbatmaq. girdələmək.
curlamaq. baş qulağ edmək. başdan eləmək. -o işi yupatdi.

talıc

dalıc. yayıq. yaypaq. vərəq. -pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan
əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.

talıca

-dalıca gələsi dəyiləm: gedirsin ged, uyun barsı değilim.

talıcan

dalıcan. uyur. -uyur barıb öküş ivdim: dalıcan getdim, çox tələsdim.

-dalıcan düşmək: uyurmaq. peyrövluğ, tabelik edmək.
-dalıcan düşmək: quyruq olmaq.
-dalıcan, arxasıca düşmək: sapılmaq. arxaşmaq. arğaşmaq. ardaşmaq. dibinə
əkilmək. birin izləmək. - mən hara getdim oda mənə sapıldı.

-dalıcan gedmə: uyu barma.
-dalıcan ged: uyu bar.
talıq

dalıq. 1. daluq. məğruq. qərq olmuş. 1. arxa. ardıc. ayaq. ötə. quyruq. sürük.

sürək. sürgə. idamə. dünbalə. 1. daluq. salça. salac. salaş. sallac. məxlut. 1.
daluq. salva. qarışıq. məxlut. (# sayva: teyxa. xalis) .

talıqan

dalıqan. 1. tanlayan. tanayan. seçici. seçən. anlayan. başa düşən. dalqan.

bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan. 1. dalqan. saçıcı. seçici.
saçan. seçən. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən. fərq edən. ayıran.
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görən. 1. dalqan. seçəyən. seçəğən. soruq. soruğ. məqul. məntiqli. ağıllı.
fərqində olan.
talıqsıtmaq

dalıqsıtmaq. dalıqdurmaq. bayındıtmaq.

talıqturmaq

dalıqdurmaq. dalıqsıtmaq. bayındıtmaq.

talım

1. dalım. dalma. çalma. çalım. salma. salım. çıtım. çıtma. satma. sapma. döğü.
örs. çırpı. çarpı. soxu. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan. 1. təlim. çox. yekə. talımlı söz qanılmaz, talımlı daş yığılmaz (götürülməz).

talımaq

dalımaq. danmaq. dalmaq. dəlmək. (daldırmaq) { 1 < dal: geri. dalı atmaq). 1 <
dal: dəl: yox}. tanımazmaq. tanımazlıqdan gəlmək. təpimək. inkar, rədd edmək.

talın

dalın. yalın. 1. tək. 1. lüt.

-boynumun dalın görməyəlim: yelkəmin çuxuru görsün. heç çağ olmasın.
-yeyibdə, durub dalın gözləmək: yeb durmaq.
-dalma dalın (darma dağın) edmək: dalma dalıtmaq. darma dalıtmaq. darma
dağınlatmaq. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək. -dağa dəğsə, dalğatır
(dağı vursa, dağ dalğan).

-söz arası kərbəlayada bir dalın: dalınmaq. giriz vurmaq.
-dalın tutub incələyib araştırmaq: sırıtmaq. irdələmək.
-dalın boşu yukarı baxar, dolusu aşağı.

talına

-dalına, kürəyinə minmək: sırıtmaq. - yükü azdırsa, bunuda sırıtla.
-qapının dalına salınan işgil: təp. -təpləmək: işgilləmək.

-birbiri dalına düşmək: uylaşmaq.
talınca

dalınca. savınca. sonunca. sonğıca. izincə.

talınmaq

dalınmaq. 1. dalmaq. sınğmaq. batmaq. salınmaq. gömülmək. basınmaq.

çökmək. oturmaq (təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1.
sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına
girmək. çökünmək. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək.
azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq. 1. gəzmək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

gəzinmək. -dal dal dalınır. -bəsdi boşuna dalındın. 1. giriz vurmaq. söz arası
kərbəlayada bir dalın.
talınta

dalında. ardında. -qoşunun dalında (ardında) gedən qol: dalçı. (# salçı: qoşunun
önündə gedən qol. pişqaravul < başqaravul. devriy. kəşf qolu) .

talıntı

-dalıntı, dağılma, ayrılma, hicran dağlamsı, ağrısı, üzüyü, dəri: dağıntı.

talırqa

dəlırqa. kürək gəmiyi. qabırqanın kürək, dal bölümündəki sümükləri.

talısı

dalısı. sonğ. izi. arxası. - sən mənim sonğumda gəl. - onun sonğuna düşmə. görək bu işin sonğu nə olur.

talısın

-nərsənin arxasən, dalısın tutmaq: sırıtmaq.
-nərsənin dalısın yazmaq: sırıtmaq.

talış

dalış. 1. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. doğraş. oğraş. boğqa. boğra.

cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq:
savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba.

qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş.
vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. hərb. maharibə. birbirin
öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. təlaş (fars) < dalaş. çalaş. çalış.
-təlaş kuşiş (səy təlaş) : < dalış qaçış. çalış qaçış.

talışqanmaq

dalışğanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq.
çalışğanmaq. çalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq.

çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa,
hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
talıt

dalğıt. dalıt. 1. sanlıt. sanğıt. öğüt danışıq, tüşrütlə (movizə nəsihətlə) birin bir

duruma soxsutma, bir nərsiyə inandırma. təlqin. ilqa. 1. sanlıt. sanğıt. öğüz.
öğüt. vəz. movizə. 1. çalıt. çalğıt. açıqlama. şərh. bəyan. təfsil.
talıtçı

dalıtçı. dalğıtçı. 1. sanlıtçı. sanğıtçı. təlqinçi. ilqaçı. 1. sanlıtçı. sanğıtçı. öğüzçü.

öğütçü. vəzçi. vaiz. movizəçi. 1. çalıtçı. çalğıtçı. açıqlayan. şərh, bəyan, təfsil
edən. müfəssir.
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dalıtmaq. dalğıtmaq. 1. dalqıtmaq. satmaq. çatı > çatıtmaq. sanlıtmaq.

sanğıtmaq. reklam, təbliğat edmək. - satılan nərsə ilə alınan nərsə arasında çox
əsgik var. 1. dalutmaq. sırıtmaq. sırşıtmaq. neçə nərsəni birbirinə qatmaq,

tikmək. məxlut edmək. 1. sanlıtmaq. sanğıtmaq. öğüt danışıqla (tüşrütlə,
movizə nəsihətlə) birin bir duruma soxsutmaq, bir nərsiyə inandırmaq. təlqin,

ilqa edmək. 1. sanlıtmaq. sanğıtmaq. sanğılatmaq. öğüzləmək. öğütləmək. vəz,
movizə edmək. 1. çalıtmaq. çalğıtmaq. açıqlamaq. şərh, bəyan, təfsil edmək.
-dalma dalıtmaq: darma dalıtmaq. darma dağınlatmaq. dalma dalın (darma dağın)
edmək. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək. -dağa dəğsə, dalğatır (dağı
vursa, dağ dalğan).

talqa

dalqa. 1. qora. 1. salpa. yalpa. talaz. dalqat. dalqum. dalqaş. şəpə. 1. dolqa.

{tarqa (divan)}. qora. salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni bağlamış, dolmuş
dənəsi. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş (alarmış: qızarmış). (irərmiş:
yetimiş). 1. dolqa. dalqa. {tarqa (divan)}. qora. salmanın (mövün, üzüm ağacının)

yeni bağlamış, dolmuş dənəsi. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş
(alarmış: qızarmış). (irərmiş: yetimiş).
-şəpə, dalqa sıyan, sındıran: şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran. şəpəkəsən.
dalqabasan. dalqakəsən. dalqaqıran. salpaqıran. yalpaqıran.

talqabasan

dalqabasan. dalqakəsən. dalqaqıran. şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran.
şəpəkəsən. salpaqıran. yalpaqıran. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.

talqac

dalğac. hissi şaxək. -balığ, kəpənək kimilərin başında olan dalğac,
buynuzluğları: sorğıc. soğıc.

talqaq

dalğaq. sağa sola dalağan (daldıran) çırpan külək, yel, tufan.

-dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə: əsrik, kefilyə tay davranan. sərsəm <
sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm.
sərəsərpə. avara.

talqaqəsən

dalqakəsən. dalqabasan. dalqaqıran. şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran.
şəpəkəsən. salpaqıran. yalpaqıran. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.
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dalqaqıran. dalqabasan. dalqakəsən. şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran.
şəpəkəsən. salpaqıran. yalpaqıran. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.

talqalanıb

-çayın köpürüb, dalqalanıb axması: savruğmaq. - yaz ayları ırmaq çaylar savruğar.

talqalanmaq

dalqalanmaq. 1. dolqalanmaq. qoralanmaq. salmanın (mövün, üzüm ağacının)

qoraya dolması. 1. yalbalanmaq. yalpalanmaq. çalbalanmaq. -bayraqlar
yalbalandı. 1. üsənmək. üsgənmək. möjlənmək. 1. dağalanmaq. dağqalanmaq.

çalxalanmaq. səğirmək. səğrimək. bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb
durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq. - göz qapağım səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.
1. daşqınmaq. savlamaq. sovlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. - yağış belə
yağsa, çay suları savlayıb selləyəcək.

talqalantırmaq dalqalandırmaq. dalqatmaq, qarışdırmaq. qarmaq. tədirginlətmək.
gərginlətmək. çalxamaq. müşəvvəş edmək -qamuoyunu (imumi əfgarı)
tədirginlətmək, gərginlətmək, müşəvvəş edmək.

talqalı

dalqalı. suruğ. sürük. tökümlü. movclu. məvvac. -suruğ boya. -suruğ çəki: dalqalı
nəqqaşlıq. -dalqalı nəqqaşlıq: suruğ çəki.

talqamaq

dalğamaq. sırtlamaq. izləmək. dərləmək. rədləmək. - uşağı evinə dək dərlə gəl.

talqan

dalqan. dalğan. 1. təlgən. dadğın. sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun)

içinə doldurulan tut unu, qoz badam içi qarışığı. 1. dalıqan. seçəyən. seçəğən.
soruq. soruğ. məqul. məntiqli. ağıllı. fərqində olan. 1. dalıqan. saçıcı. seçici.
saçan. seçən. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən. fərq edən. ayıran.
görən. 1. dalıqan. tanlayan. tanayan. seçici. seçən. anlayan. başa düşən.
bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.
talqanmaq

dalqanmaq. ırqalmaq. - əsən yeldə qızıl güllər ırqalır.

talqar

talğar. dalğar. talar. dalvar. qonaq. salon.

talqaş

dalqaş. 1. dalqat. kürgüş. şürgüş. şuriş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə''
anlamın verir). 1. talaz. dalqat. dalqum. şəpə. dalqa. salpa. yalpa.

-yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş: vurağan. urağan. dalqum.
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dalbaşmaq. 1. talvaşmaq. dalvaşmaq. dalğaşmaq. qalxıb çalbalaşmaq. -yel
əsibən ağacları təprəşər, bayraları dalvaşar. 1. dalbaşmaq. talvaşmaq.
dalvaşmaq. qalxıb çalbalaşmaq. -yel əsibən ağacları təprəşər, bayraları dalvaşar.

talqat

dalqat. 1. dalqaş. kürgüş. şürgüş. şuriş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə''
anlamın verir). 1. talaz. dalqum. dalqaş. şəpə. dalqa. salpa. yalpa.

-yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş: vurağan. urağan. dalqum.
talqatmaq

dalğatmaq. 1. dallatmaq. dal dal edmək. bir bütünü tikələrə ayırmaq, əzmək. 1.
dağıtmaq. dalamaq. talamaq. dalma dalıtmaq. darma dalıtmaq. darma

dağınlatmaq. dalma dalın (darma dağın) edmək. əzmək. -dağa dəğsə, dalğatır
(dağı vursa, dağ dalğan). 1. dalqalandırmaq, qarışdırmaq. qarmaq.

tədirginlətmək. gərginlətmək. çalxamaq. müşəvvəş edmək -qamuoyunu (imumi
əfgarı) tədirginlətmək, gərginlətmək, müşəvvəş edmək.

talqı

dalğı. 1. hizb. parti. 1. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( <
tapmaq. topmaq) (sıxul). hizb. 1. ayrım. təpgi. təpgü. seçi. saçı. fərq. -bu ikisin
tutuşdursaz, aralarında olan gizli təpgiləri görəsiz. 1. sapam. savam. ayrım.

ayırım. kəsəm. çala. fərq. 1. sav. sov. salxaq. ayrı. münfəsil. 1. seç. seçi. saçı.
seçə. tanqı. fərq. təfavut.
talqıc

dalqıc. 1. dalqış. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş.

tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac.
sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş.
ayrış. ayrac. ayrıc. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis. 1. dalqıq. sürüklü.
sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. arxaq. arxalı. ardıvar. ardıcıl. ayaqlı. dayimi.
idaməli. mudavim. (dünbalədar). 1. güpür. küpür. kipir. soyuq, hava, səs
gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça. ayrıq. yayqı. yolluq.
1. saçıqın. seçgin. seçmə. seçilmiş. ayrılmış. mümtaz. quzidə. 1. sapağ.
savağ. çapaq. yolun, qolun ayrıldığı yer. ayrım. ayırım. 1. sapam. savam.
ayrım. ayırım. kəsəm. çala. 1. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq).
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ayrı. başqa. tək başına. müstəqil. 1. savar. saprat. savrat. ( < savmaq:
uzaqlatmaq). ayrıq. fərdi.
-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc,
fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq.
sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca)
çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik
duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

talqıcıtmaq

dalqıcıtmaq. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq.

savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq.
bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. qaymağını almaq.
ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək.
(mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .

talqıq

dalqıq. dalqıc. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. arxaq. arxalı. ardıvar.

ardıcıl. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar).
talqılı

dalqılı. dalqışlı. tanalı. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). seçi.

saçı. fərq. fərqli.
talqımaq

dalqımaq. qəbih saymaq. eyb, ayıb, qusur edmək. -ötlük (zəmanə) qarıtmışa,
bəzək dalqımaz. (yaşlı qadına bəzək ayıb sayılmaz).

talqın

dalqın. 1. çox dərin. 1. dalma. öz içinə, xiyalına batmış olan. 1. şirzə.

talqınlıq

- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı).

- ölüm dalqınlığı: ölüm səğrişi: səkəratil movt (səğirmə. səğriş. səğrəmə. titriş.
titrəmə).

talqınlıtın

-enginlərin dərinligin sevənlər, dənizlərin dalqınlığın öyərlər. (engin: uqyanus).

talqınmaq

dalqınmaq. 1. sinmək. içinə salmaq. içində saxlamaq, gizləmək. - bu olayları
sinmişdə, sindirənməmiş. 1. saçılmaq. seçilmək. fərq edilmək. ayırd edilmək.

görünmək. 1. sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq. çəkilib ayrılmaq. 1. ayırılmaq.
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ayrılmaq. sapranmaq. savranmaq. savarınmaq. 1. sapmaq. saraşmaq.
sarpmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək. ayrılmaq. yol dəğişmək. qıvrılmaq.
dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. - az getdmişdiki yan yola
qıvrılıb gözdən itdi.

talqısı

hizbi. partısı. -yel, külək dalğısı, hizbi, partısı: yolqoğan.

talqış

dalqış. dalqıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış.

tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac.
sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış.
ayrac. ayrıc. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
talqışlı

dalqışlı. dalqılı. tanalı. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). seçi.

saçı. fərq. fərqli.
talqıt

dalıt. dalğıt. 1. sanlıt. sanğıt. öğüt danışıq, tüşrütlə (movizə nəsihətlə) birin bir

duruma soxsutma, bir nərsiyə inandırma. təlqin. ilqa. 1. sanlıt. sanğıt. öğüz.
öğüt. vəz. movizə. 1. çalıt. çalğıt. açıqlama. şərh. bəyan. təfsil.
talqıtçı

dalğıtçı. dalıtçı. 1. sanlıtçı. sanğıtçı. təlqinçi. ilqaçı. 1. sanlıtçı. sanğıtçı. öğüzçü.

öğütçü. vəzçi. vaiz. movizəçi. 1. çalıtçı. çalğıtçı. açıqlayan. şərh, bəyan, təfsil
edən. müfəssir.
talqıtmaq

dalğıtmaq. 1. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq. öğüt danışıqla (tüşrütlə, movizə
nəsihətlə) birin bir duruma soxsutmaq, bir nərsiyə inandırmaq. təlqin, ilqa

edmək. 1. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq. sanğılatmaq. öğüzləmək.
öğütləmək. vəz, movizə edmək. 1. dalıtmaq. çalıtmaq. çalğıtmaq. açıqlamaq.
şərh, bəyan, təfsil edmək. 1. tanqıtmaq. təpgitmək ( < təpmək: itmək).
ayrılatmaq. ayrı seçgilik edmək. seçinitmək. fərq editmək, qoymaq. təpgitmədən hammısın bir gözdə görür. 1. dalıtmaq. satmaq. çatı > çatıtmaq.

sanlıtmaq. sanğıtmaq. reklam, təbliğat edmək. - satılan nərsə ilə alınan nərsə
arasında çox əsgik var. 1. dağıtmaq. darmadatmaq. tarımar edmək. saçlatmaq.

səlçətmək. yenğitmək. - su saçlatıldı. 1. saçımaq. seçmək. tanqamaq.
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tanlamaq. tanılamaq. oy vermək. fərq edmək. ayırmaq. görmək. qolay
bəğənməmək.
talqu

tavqu. tavlı. tovqan. 1. (> tabidə) burulub, eşilmiş nərsə. 1. qavut. qovut. -oğlum
öğütlən, bilgisizlik qutar, qovut kimin olsa, ona pəkməz qatar. (kimin ağlı olsa nəsihə
alar).

talquc

dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). 1. yük ipini sıxmaq üçün bir tikə təxdə

ipə ilişdirib burmaq. 1. iki nərsənin arasın doldurmaq yerləşdirilən tikə. -bu
yarıqı dalğıcla (dalqucla doldur). -çəkişin sapın dalğıcla çıxmasın. 1. nərsənin

düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına soxulan tikə. -bu
masanın sol ayağını dalqıcla oynaqlamasın. 1. işləyən çərxin axmaması üçün,

açıq qapının bağlanmaması üçün soxulan, qoyulan tikə. -dəğirman çərxinin
dalğıcın bərkit axmasın. -qapını dalğıcla yel çırpmasın. 1. darquc. dilgic. qəmə.

bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib,
burulan çubuğ. 1. darquc. dilgic. qəmə. iki nərsəni birbirinə kiplətmək üçün
aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə.
talqum

dalqum. 1. talaz. dalqat. dalqaş. şəpə. dalqa. salpa. yalpa. 1. vurağan. urağan.

yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş.
talqutlamaq

dalqutlamaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. sarmaq. sarqıtmaq.

sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq. ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. soyutlamaq.
yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.
talla

dalla. dalda. salda. saxlı. gizli. sirr. sekret.

tallama

dallama. sallama. qabırqaların altına düzülən əğrik atmalar, ağaclar. (qabırqa:
dama sərilən saxsı tikələri). - bu evin çatısın örtməyə yüzdən çox sallama gərəkdir. damın sallamasının biri qırılıb.

tallanıb

-dallanıb budaqlanmaq: sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. göyərmək.
göysərmək. yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd.
rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar:
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rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə
işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

tallanmaq

dallanmaq. 1. saçımaq. qol budağlanmaq. 1. sürlənmək. burdaqlanmaq.

budağlanmaq.
tallar

-siz aytan dallar, dirəklik olub, siz görən dağlar düzəlik olub . (siz aytan: söylədiyiz).
(dallar: 1. söğütlər. 1. budaqlar).

tallara

-o dallara basmamaq: bəlli konulara toxunmamaq.

talların

-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip,
dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan ( < sarmaq)
-ağacların artığ, yeni çıxmış sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı: sırat. sırıt.

tallarıntan

-ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab: iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab,
torbasavat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.
-inc dallardan hörülmüş qab: səvəl. səbət. sələ. ( < savmaq). sağıc. savdıc.

tallatmaq

dallatmaq. dalğatmaq. dal dal edmək. bir bütünü tikələrə ayırmaq, əzmək.

tallı

-dallı budaqlanmaq: sapbalmaq. çapbalmaq.
-dallı budaqlı: sapbal. çapbal.
-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.

talma

dalma. 1. təlmə. dəli. məcnun. 1. dalqın. öz içinə, xiyalına batmış olan. 1. şirzə.

1. dalım. çalma. çalım. salma. salım. çıtım. çıtma. satma. sapma. döğü. örs.
çırpı. çarpı. soxu. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan.
-dalma dalın (darma dağın) edmək: dalma dalıtmaq. darma dalıtmaq. darma
dağınlatmaq. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək. -dağa dəğsə, dalğatır
(dağı vursa, dağ dalğan).

-dalma dalıtmaq: darma dalıtmaq. darma dağınlatmaq. dalma dalın (darma dağın)
edmək. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək. -dağa dəğsə, dalğatır (dağı
vursa, dağ dalğan).
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dalmaq. 1. dalınmaq. sınğmaq. batmaq. salınmaq. gömülmək. basınmaq.

çökmək. oturmaq (təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1.
sinğmək. sınğmaq. batmaq. basınmaq. örtünmək. 1. sinmək. 1. dəlmək.
danmaq. dalımaq. (daldırmaq) { 1 < dal: geri. dalı atmaq). 1 < dal: dəl: yox}.
tanımazmaq. tanımazlıqdan gəlmək. təpimək. inkar, rədd edmək.
-özünə dalmaq, girmək: sınğmaq. sinğmək. çəkinmək. cəzb olmaq.

talman

çalman. şaman. çaman. qaman. laman. büyücü.

talpıqınmaq

dalpığınmaq. çalpığınmaq. dalbığınmaq. dəlirinmək. yelpinmək. yelə, cinə

vurulmaq. çabalanmaq. tullağanmaq. -yelpinmiş uşaq. -yelpinmiş arvad.
talpıqmaq

dalpıqmaq. dalbıqmaq. çalpıqmaq. yelpirmək. yel, cin vuran kimi çabalamaq,

sağa sola tullanmaq. dəlirmək. dəli olmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al.
talpıttı

dalpıtdı. titrətdi. -o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi.

talsan

-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

talsınan

-yuxuya batan qalxdı, ona dalsınan batdı! (yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya
vurmaq).

talsınmaq

dalsınmaq. tazınmaq. tezinmək. yelsinmək. təlsinmək. tələsinmək. qaçınmaq. durmadan tazınır günlər. -o hamıdan tazınır. -tazın gəlib tazın getdi.
-yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya vurmaq.

talsız

-dalsız budaqsız ağac: sayıl. sıyıl. saylam. sıylım.

talşınmaq

dalşınmaq. 1. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq.
çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq.
dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq.

təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək. 1.
talaşlanmaq. tavşınmaq. döğşünmək. çox zəhmət çəkmək, işləmək, səy
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edmək. -talım talım (dalım: çox. ağır) tavşınıb, ağır dağlar ağşınıb, yağu yavu
barşınıb, indi gülsün el yuva.

talta

dalda. 1. daldu. taxın. taxma. daxma. qorab. qorav. qaradam. bir yerə taxılıb,

artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ,
zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma. 1.
dalla. salda. saxlı. gizli. sirr. sekret.
taltabançı

daldabançı. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi.

burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz.
qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.
taltabış

daltabış. daltavış. gurultu.

taltaq

daltaq. şıltaq. şıllaq. şaltaq. çaltaq. saltaq. çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi.

taltaqlamaq

daltaqlamaq. şıltaqlamaq. şıllaqlamaq. şaltaqlamaq. çaltaqlamaq. saltaqlamaq.
çallaq, şıllaq atmaq.

taltaqlanmaq

daltaxlanmaq. sinmək. girinmək. sartınmaq. yaltaqlanmaq. yalağlıq, talağlıq

edmək. yenginişmək. (yalağçılıq. yorğa ağızlıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük.
təzəlzül) .

taltala

-qırıq qırıq daldala uzanan nərsə:quşaq. qurşaq. qırşaq. nəsl.

taltalıq

-küçə qapısı önündə qoyulan daldalıq, açıqlıq: yart. həşdi.

-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma.
daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən
çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

taltavış

daltavış. daltabış. gurultu.

taltayar

-acı çox doyursan daltayar. (taltaymaq: özündən çox yarşın, razı, mütəkəbbir olmaq).

taltaymaq

1. daldaymaq. dalbaymaq. dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq. 1.
daltaymaq. qaltaymaq. çağtaymaq. qabartmaq. şişirtmək. mubaliğə edmək. 1.
daltaymaq. qaltaymaq. çağtaymaq. özündən çox yarşın, razı, mütəkəbbir
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olmaq. -pullanandan bəri çağtaymaq qaldı. 1. daltaymaq. qaltaymaq. çağtaymaq.
əzilmək. qırcanmaq. nazlanmaq. luslanmaq. -acı çox doyursan daltayar.
taltıq

daldıq. daltıq. 1. yatır yədək. ekonomi. pəsəndaz. -çilə paylaşdıqca azalar, yatır
tükətdikcə. 1. çörəkçi kürəsi kürəyi. 1. didik. titik. tetik. əlcək.

taltın

daldın. talqın. çox dərin.

taltıran

daldıran. dalağan. -sağa sola dalağan (daldıran) çırpan külək, yel, tufan: dalğaq.

taltırıb

-nərsiyə daldırıb bələtmək: sıvamaq. suvamaq. - onu söğüb söyüb sıvadı.

taltırılan

-iki nərsəni birbirinə kiplətmək üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə: dalquc.
darquc. dilgic. qəmə.

taltırmaq

daldırmaq. sınğıtmaq. batırtmaq.
-suya daldırmaq: 1. suya boğdurmaq. 1. suğarmaq. sirab edmək.

taltırtmaq

-özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq: sınğdırmaq. sınğıtmaq. sinğitmək.
sinğdirmək. çəkindirtmək. cəzb editmək. yedirtmək.

taltu

daldu. dalda. taxın. taxma. daxma. qorab. qorav. qaradam. bir yerə taxılıb,

artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ,
zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.
taltuc

daltuc. dartuc. sürün. kökləşmiş. ötük. ütük. arxaq. sürnük. sürsük. sırnığ.

kronik.
taltüş

dal düş. günorta. (düş: öğlə) (dal: lap. tay. eynən).

taluq

daluq. 1. dalıq. salça. salac. salaş. sallac. məxlut. 1. dalıq. salva. qarışıq.

məxlut. (# sayva: teyxa. xalis) . 1. dalıq. məğruq. qərq olmuş.
taluş

daluş. dalış. davğa. savğa. qavğa. qovğa. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng.

dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac.
qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca.
vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca
gedmək: savaş, dartış sürmək.
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dalutmaq. dalıtmaq. sırıtmaq. sırşıtmaq. neçə nərsəni birbirinə qatmaq, tikmək.

məxlut edmək.
talva

dalva. avara. asalaq.

talvalamaq

1. dalvalamaq. dalaylamaq. yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək.
əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana
salınıb sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi:
əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov). 1. talvaymaq. > təlov təlov
xordən. valaylamaq. -əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov
təlov).

talvalatı

talvaladı. valayladı. -kefli talvaladı, valayladı: əsrik əsrədi. əsrük sırgəklədi.

talvana

dalvana. > divanə. dalbana.

talvar

1. yaltay. 1. dalvar. talar. talğar. dalğar. qonaq. salon.

talvasa

talvaza. {taxmasa. taxvaza. çaxsava. darqova. darsova. darsava {> dilvapəsi (fars)}.

dövəş. döğəş. dərdsər. narahatlıq. təşviş. iztirab.
talvasamaq

{> təlvasələnmək (fars)}. talbalamaq. talbıramaq. silkinmək. silgişinmək.
çalaşınmaq. talaşınmaq. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək. kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr. -yayın
qatqılansa, qışın sevirər.

talvasıya

-təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq: itmək. ititmək. itizdirmək. itgizdirmək.
təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək. təprətmək. tübrətmək. qızdırmaq. -içgi, iç havasın
təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın gedən iş yapar.
-ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara.

talvasma

-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

talvaşmaq

dalvaşmaq. dalğaşmaq. dalbaşmaq. qalxıb çalbalaşmaq. -yel əsibən ağacları
təprəşər, bayraları dalvaşar.

talvay

> (təlov).
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talvalamaq > təlov təlov xordən. valaylamaq. -əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli
talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

talvır

talbır. çalvır. çalbır. iki neçə qanatlı olub fırlanaraq yelldirən arac. pərvanə.

talvırar

çırpınar. -bulut göyü burkürüb, quşlar qanat talvırar.

talvış

talbış. çalbış. çalvış. tıpırış. təpiriş. təpriş. talvasa {> təlvasə (fars)}. silkinti.

silgişik. çalşıq. talaş. təqəlla. səy. -bu talbış, bu qayğuş.
talvışır

-quşlar qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir.
-bayraq qamuğ talvışır: çırpınıb uçuşur. uçub möjlənir.

talyaz

dalyaz. payız. (dal: son). (# al). (# alyaz: qara yaz. ilk yaz. bahar).

talzınmaq

dalzınmaq. dal oturmaq.

tam

1. toplam. bütün. tutar. 1. əksiksiz. tutal. total. küllən. kompilet. -tutal qaranlıq:
qapqaranlıq. zilqaranlıq. 1. dam. ev. 1. lap. -tam doldurulmuş: lap doldurulmuş. 1.

mütləq. 1. dam. ağ. ağı. av. avı. ( < avmaq: almaq). tələ. 1. dam. dal. çal. tələ.
çilə. 1. dam. tapuş. tağuşun, çatının dış üzü. 1. tavan. səqf. (# tavan: taban.
daban. kəf). 1. tüm. salısal. salısar. hər yanlı. - salısal yeri aradım, tapmadım. 1.
dam. salta. qəfəs. - quşların hamsı salta salındı. 1. sam. som. tom. bütün. tamay: tomay: somay: bütün ay. 1. dam. çatu > şato. (chateau (fırans). 1. dam.

sarça. tövlə.
-anlamı bütün, tam olan tümlə, birikmiş söz: söyləm. qoylam. qoydam. cümlə.
ibarət.

-tam cümlə: sürə. sözləm. ibarət.
-dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə).

-tam tutmamış yoğurt: sütümən. sütəmən.
-nərsənin tam çağında, vaxtında bulunmaq: uğurlamaq. uyğurlamaq. -gecikdik heç
bir işimi uğurlayamadım. -işlərimizin hamısın uğurladıq.

-tam çağında olunan iş: uğurluq. (behinqam).
-uçunmuş əsgi yapıdan qalan boş uçuğ dam dirək: danğ. dan. çanğ. çan. bastani,
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tarixi xaraba.

-yan dam: yantay. (yanlıq: yanda olan). təməl tikinti yanında olan dam. (ambarlığ
kimidə işlənir). -hər nəyi işlətmirsən yandama qoy. -qış zumarın yantaqda basırmışıq.
-eykülük yap eykülük yap eykülük , at geri qalsın uzaq tam yadquluq. (yadquluq:
düşmanlıq. biqanəlik)
-dam qırağlarında düzülən herə, hörə: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( <
sıyırmaq: ayırmaq).
-tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) : sınğıt. sınğut. sığnıt.
-tam uyqun, yapışqan: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gövdəyə oturan geyim.
daramdurul. yerinə tam düşən nərsə.
-çevrəsi, üstü qapalı yer, dam: salma.
-kəsin, tam olaraq: kəsinliklə. sağday. sayaq. sıyaq. tamam. tamı tamına. eynən. buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi.
-bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı: burada artığ olan nərsələr yerləşilir. çalva.
çalav. salay. salav. salva. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda).

tama

-dama sərilən saxsı tikələri: qabırqa.
-dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq: saman suvağ.

tamaq

damağ. dəmağ. tumağ. tüməğ (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) tingə.

tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). kəllə. qavrayış. mox. məğz. us. fəhm.
fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.
tamaqa (moğol) damqa. tamğac. tağmac. im. bəlqə (təmr).
tamam

1. dolu. təkmil. -işini dolu bitirdi. 1. tükəl. bütün. kamil. -tükəl aldı gücünü: günün
hammısın aldı. -bu iş mənim tükəl günümü tutdu. -düzlük gözəl yaraq, tükəl elə
yaramaz: düzlük dediyin çox gözəl yoldur, ama hammı adamlar üçün əlverişli, uyqun
omaz. 1. tamı tamına. sağday. sayaq. sıyaq. kəsinliklə. kəsin, tam olaraq.

eynən. - buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi. 1. salasal. salsal. hammı. bütün. salasal el ora toplanmışdı. - birin bıraxmadan, kitanların salsalın yığıb götürdülər. 1.

salbas. bir əl əksiksiz. kəsirsiz. bütün. kamil. naqis olmayan. 1. ayağ. son. 1.
sapın. sayın. hər. həpsi. hammısı. - il sapın: hər il. - kəsin sapın: hər kəs. hammı. -
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kişi sapın: hər kişi. tamam kişilər. - ay sapın: hər ay.
-tamam olmuş: savrıq. savır. ərinmiş. məhv, nabud olmuş. payımal olmuş. bitmiş.
qurtulmuş.
- yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı:yol sızrıldı.

tamamən

düz. tümüylə. kəsinit. durşuna. doğrus. dursun. səhihən. dürüst. eynən.
əksiksiz. mükəmməl. bütün. -aldığımı düz verdim sizə. -nə eşitmişdim, düz ona
çatıdırdım.

tamamı

1. barlığı bütünü. həpsi. tümü. 1. kürəni. kürəmi. bütünü. hammısı. ocağlama.
topdan. tümü. - onlar ocağlama belədirlər. - dünya işləri ocağlama quruluşdan
tərsdir.

tamamilə

salvasal. başdan başa. - salvasal kərdilər sulandı.

tamamiylə

səlt. salt. çalt. tamamən. durşuna. tutşuna. - çalt daşlıq yer. - suya düşüb səlt su
olduğ.

tamamlamaq

-əksik nərsəni tamamlamaq üçün vurulan tikə: sap.

tamamlamaq

sonlamaq. bitirmək. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək. vaqeiyyət
vermək.

taman

1. təmən. yan. tərəf. 1. yan. tərəf. -bu tamandan o tamandan. -siz tamandan bir
sorağ gəlmədi.

tamanlı

təmənli. tamada. yançı. (taman. təmən: yan. tərəf) tərəfdar.

tamar

damar. 1. damarca. gözər. tək. təkcə. bircə. yalın. yeqanə. -damar gözər. -evin
damar uşağıdı. -damar güzər: güzəran. dolanacaq. -hələ damar güzərin necədi. 1.

qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor.
xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş.
kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl.
öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans. 1. sınğır. çındır. əsəb. 1. sınar. incə gəz, xətt. şiyar. - sınarıq: gəzik.
xətli.
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-qazıq damar: üzük. hər nəyin ana güclü qolu. şahrəg.
-yağlı yerdən yağ damar. (yağlı: faydalı).
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-şahdamar:saçsinir. saçsınır. seşmir.

tamarca

damarca. damar. gözər. tək. təkcə. bircə. yalın. yeqanə. -damar gözər. -evin
damar uşağıdı. -damar güzər: güzəran. dolanacaq. -hələ damar güzərin necədi.

tamarların

-damarların dartılıb, burulmasından doğan durumda olmaq: quyrulmaq. qurulmaq.
çanqalmaq. çəngəlmək. çəng olmaq.

tamarlarına

-nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər: saçar <> sağar. saçağ <>
sağac. sığıc. sığır.

tamarsızlıq

damarsızlıq. qeyrətsizlik. qursaqsızlıq. qorsaqsızlıq.

tamaşa

sürü. sür. numayiş.

tamat

damad. gəv. giyev. görəgən. gözəgən. güvəgən. güvey. güveyi. güvəy. güyəv.

kürəkən. körəgən. giyev. yeznə. yetnə. qoraqan. oğulluq. -giyev var eli öğünər,
giyev var elə öğünər.

tamata

tamada. 1. sıyır. sevər. tərəfdar. yançı. aşiq. pərəstəndə. 1. sırbaş. sırıbaş.

sırabaş. toyxan. toyxanı. çoğan ( < çoğ, çox xan) toy yığvasın dolandıran. 1.
quyruq. yandaş. yançı. sağdaş. sağdıc. qolçu. tərəfdar. həvadar. 1. tamanlı.
təmənli. yançı. (taman. təmən: yan. tərəf) tərəfdar. 1. yandaş. yançı. tərəfdar.
tamatalıq

tamadalıq. yançılıq. tərəfdarlıq.

tamay

-tamay yarıldı, söküldü: yayılmaq. hilal olmaq.

tamayazmaq

damayazmaq. damcılamağa başlamaq.

tambalab

ləm bə ləb - tambalab dolu olan, dom dolu göl: çünğ dolu göl. {tınğ. dınğ. (çınğ.
çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı
artırır}.

tamcı

damcı. 1. tamşı. sarqıntı. qətrə. -bir tamşı: bir qətrə. 1. tamşı. çox az. -dediyi bir
tamşı poxdu, ara vurmağa çoxdu. 1. damzı. damız. -bir damcı: bir damız.

-damcı damcı qətrə qətrə axmaq, süzmək: tamışlamaq. damıclamaq. sarqınmaq. -
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bitsədə yağışda tamışlayar: damıcı, damması qalar.

-qıt qıt (qətrə qətrə), çək çək, damcı damcı dalamaq: süzələnmək. sızalanmaq.
-hər bir damcı ufaq dəniz, bircə tiniz iki təniz. (tiniz : ruhuz. ruhuq).

tamcılamaqa

-damcılamağa başlamaq: damayazmaq.

tamcısına

-son damcısına dək nərsəni bir yerdən götürmək, axıtmaq, ağdarmaq: sırqırmaq.
sıyırmaq. sirgirmək.

tamcıya

-yağmırdan dinilib, damcıya ilindik. (dinilib: qutlduq).

tamən

(damən (fars) < təbən. saluğ. ətək.

tamı

tamu. yanğu. yaxun. yaxu. cəhənnəm. -bu yanar yanğa düşəli. -yaxu qapısın,

açar davar (mal dövlət).
-tamı tamına: tamam. sağday. sayaq. sıyaq. kəsinliklə. kəsin, tam olaraq. eynən. buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi.
-evdə, yapılarda artığ nərsələrin qoyulan yeri, damı: sındırı. sındırma. sindiri.
sindirmə.

-bir nəsənin bütünü, tamı, seti: dönəm. əl. -bir dönəm paltar. -bir dönəm boşqaq: bir
əl, dəs, set boşqaq. -iki dönəm yemək: iki əl, pors yemək.

tamıclamaq

damıclamaq. tamışlamaq. damcı damcı qətrə qətrə axmaq, süzmək.

sarqınmaq. -bitsədə yağışda tamışlayar: damıcı, damması qalar.
tamın

-tapuşun, damın iç üzü: tağuş. tarus. tovaz. tovağ. çatı. səqf.

-damın iç üzünü yapmaq, örmək, boyamaq: tağuşlamaq. taruslamaq. tağuş üzrə
işləmək. çatılamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.

tamına

-tamı tamına: tamam. sağday. sayaq. sıyaq. kəsinliklə. kəsin, tam olaraq. eynən. buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi.

tamışlamaq

1. bir az dadmaq. -hər nədən tamışlayan heç nədən doymaz. 1. damıclamaq.
damcı damcı qətrə qətrə axmaq, süzmək. sarqınmaq. -bitsədə yağışda
tamışlayar: damıcı, damması qalar.
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nuxdə. -ən önəmli damıt, nuxdə: can alıcı damıt, nuxdə. sins.
- damıt, süzmə, tanğış, (təsfiyələnmiş) muqəttər su: sav su: {sav: (çav) say. sap.
saf. aya}.

tamıtmaq

damıtmaq. 1. damlatmaq. salqıtmaq. 1. sallamaq. salqatmaq. salsallamaq.

salsatlamaq. salsatmaq. asılı, məəttəl qoymaq. yubatmaq.
tamıtmaq

damıtmaq. süzütmək. sızıtmaq. axıtmaq. -üzərinə biraz yağ sızıt.

tamız

damcı. damzı. damız. -bir damcı: bir damız.

tamızlıq

damızlıq. salğış. qənaət.

-damızlıq at, ayqır: sürüm. törüm.
tamızma

-çaydan, qorı kimi suyuq qablarının damızma, süzütmə qamışı: düdük. lülüş.

tamqa

damqa. 1. tamğac. tağmac. tamaqa (moğol). im. bəlqə (təmr). 1. tanaq. danaq <
tanqa. ( < tanımaq). nərsəni tanıtan, bəllədən simgə. tanqıt. 1. danqa. tanığ.

möhr. 1. sox. möhür. möhr. - al damqa: al sox:
tamqac

tamğac. tağmac. damqa. tamaqa (moğol). im. bəlqə (təmr).

tamqal

damqal < tanqal. rəsmi. -tanqal biçik: rəsmi yazı, məktub.

tamqalamaq

damqalamaq. 1. tanqıtmaq. damqamaq. tamqamaq. tanaqlamaq. danaqlamaq <
tanqatmaq. 1. soxlamaq. möhürləmək. möhrləmək. 1. tanğamaq. danğamaq.

tanğımaq. tanığlamaq. möhürləmək. 1. salmaq. çap edmək. zərb edmək.
soxmaq. - pul salmaq.
tamqalı

damqalı. tanığ. möhrlü.

tamqamaq

damqamaq. tamqamaq. tanaqlamaq. danaqlamaq. damqalamaq. tanqıtmaq <
tanqatmaq.

tamqatmaq

qeyd, təscill edmək.

tamla

damla. 1. damlama. salış. salqış. 1. saçılqa. saçılqı. sərpinti. səpinti. sapıntı.

tamlama

damlama. damla. salış. salqış.

tamlamaq

damlamaq. sırğımaq. sızğımaq.
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tamlamasıntan -kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.

tamlamasıntan -kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

tamlantı

damlantı. sırğıntı. sızğıntı.

tamlası

-nərsənin sonuncu bölmü, damlası: sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti.

tamlaşmaq

sucurmaq. sucunmaq. dadlanmaq. xoş dadımaq. xoş tamlaşmaq. xoş
məzələşmək.
-xoş tamlaşmaq: xoş məzələşmək. sucurmaq. sucunmaq. dadlanmaq. tamlaşmaq.

tamlatmaq

damlatmaq. damıtmaq. salqıtmaq.

tamlıq

damlıq. evlik. qulluqçu. qırnaq. arançı. yarançı. yançı. yarçı. nökər.

-yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır: sır.
sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən
yalan.

tamorta

tam orta. dənğ. dəng. -küçələrin dənğlərində qənov çəkiblər.

tamşı

damcı. 1. sarqıntı. qətrə. -bir tamşı: bir qətrə. 1. çox az. -dediyi bir tamşı poxdu,

ara vurmağa çoxdu.
tamtama

damdama. çarxana. xişti.

tamtaraqla

-şişib silkinərək, tamtaraqla yerimək: süpürmək.

tamtaraqlı

-tamtaraqlı, görməgəli qonağlıq: sayqat. yortu. yorut. ziyafət.

tamtıran

-könlüm içrə tamdıran od, kimdir ol. (tamdırmaq: < yandırmaq. yaxdırmaq.
odaşdırmaq).

tamtırmaq

tamdırmaq < yandırmaq. yaxdırmaq. odaşdırmaq. -könlüm içrə tamdıran od,
kimdir ol.

tamtu

tamdu. yandu. > təndir. {> tündər (fars)}alovlu od.
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tamı. yanğu. yaxun. yaxu. cəhənnəm. yanu. -yanu qapısın açar davar. -bu yanar
yanğa düşəli. -yaxu qapısın, açar davar (mal dövlət).
-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız,
bu yol sonun tamu içrə görüyoruz.
-əmgəksizin durqu yox, munda tamu. (qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya
cəhənnəmdi).

tamzı

damzı. damcı. damız. -bir damcı: bir damız.

tan

1. dan. tanğ. danğ. yanğ. gün. -tanğ atıb tanğa düşüb, dur ged işə, çöngə gəl: gün
çıxıb, günəş (səhər) yayılıb, oturma çıx ged işə, axşam çağı dön. 1. tanı. anlam.

məna. 1. dan. (ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel. nəsim. -dan
əsməyə başladı. 1. tanı. im. işarə. 1. -dan. -çan. -can. -lan. -ğan. -gən. -qın. -ban.

sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır. -yağçan: yağdan: yağ qabı. duzdan: duzçan: duz qabı. 1. tanğ. çox. -dirik əsən bolsa, tan oluş görər. (duran
başa iş gələr). 1. tanğ. doğru. vaqei. 1. dan. danğ. çanğ. çan. uçunmuş əsgi

yapıdan qalan boş uçuğ dam dirək. bastani, tarixi xaraba. 1. dan. danğ. çanğ.
çan. zanğ. içi boş nərsiyə çırpınanda çıxan səs. 1. dan. danğ. çanğ. çan.

naqus. -çan kimi guruldur. 1. dan. danğ. çanğ. çan. yonğ. yon. lüt çılpaq. -dan ət:
sümüksüz ət. teyxa ət. 1. dan. danğ. çanğ. çan. çınğ. zınğ. zəng. -qulağın çınğ
etdi: zəh çaldı. -qulağımda bir çıbınca zınğıldır. (çıbınca: sımınca. mığmığa. pəşə). 1.
dan. ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu

biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş.
naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.
-tan al: silkələn. tanı. e'tiraf ed.

-tan almaq: tanımaq. tanğımaq. tanalmaq. 1. nərsiyə gərçək kimi inanmaq. 1.
bitişmək. iqrar edmək. -mən öz suçumu tan alıram. 1. bəlirləmək. təşxis vermək.
hüviyyətin bəllətmək. -tapılanların onun tanıdığ. 1. rəsmiyyət almaq.
-canğ. -çanğ. -sanğ. -şanğ. -tsanğ. -zanğ. -yanğ. -tanğ. -danğ. -ranğ. -hanğ. -kanğ. ganğ. -ğanğ. -qanğ. -xanğ. -manğ. -panğ. -banğ. -lanğ. -nanğ. -fanğ. -vanğ.
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-dirik əsən bolsa, tan oluş görər. (duran başa iş gələr). (tan: tanğ. çox).
-dan başında: dan ucunda: tələsiklə. -dan başında yapılan iş oldu: iş tər tələsik
yapıldı.
-dan aşırı: dan atanca: səhərə dək.

-dan aşırı: dan atanca: səhərə dək.
-dan yeməyin bərkit, günortanı ləngid, gec yeməyin tərkit. (günortanı: tuş yeməyin).
(gec: şam).

-tan alınmaq: tanılmaq. süzmək. süzürmək. sızmaq. sızırmaq. silkənmək. etiraf
olunmaq. -iki ay soracadan (istintaq) son, bir dənədə olsun, suçun sızırtmadı.

-tan almaq: tanımaq. tanalmaq. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq.
sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. silkənmək.
silkinmək. etiraf edmək. -sondaki sızırtdı.

-dan çağı. dan gözü. dan vaxdı. danağu.
-dan atmaq: tanamaq. danamaq. səhər olmaq. ışıqlanmaq. yağtılanmaq.
sayqallanmaq. seçilmək. saçılmaq.

-dan yarıdı: sökdü.
- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı)
- dan atmaq: saça düşmək. (saça:şəfəq).
- dan atmadan saçğanmaz: ışınmaz, gün çıxmaz.
-dan atandan son günəşin ışınları (şuaları): saçğa. - dan atmadan saçğanmaz:
ışınmaz, gün çıxmaz. - saçğa günü tanıdar: günün saçğası, ışığı günün dəlilidir
(günün varlığına dəlilildir)
-dan çağı quzeydən yavaş yavaş əsən külək: kürdək.
-erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan,
yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq,
oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.
-bəsli gecə dan doğar. (bəsli : boylu)
-gecəni danan, danatan yatar.
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1. tanqa. yamata. yamta. yamaça. yamça. yamac. nərsənin nərsəsin tanıyıb
bəllətmə üçün qoyulan iz, yapışdıran im. etiket. mark. 1. dana. tosun. kosala. dişi tosun.

-iki yaşa girmiş dana: tükə. tüngə. -dişi tükə.
tanaburnu

danaburnu. sapağdələn (sapağ: kök) kökqıran.

tanac

tanal. tanay. yetgi. təsdiq. əhliyyət.

tanaq

danaq damqa. tamqa < tanqa. ( < tanımaq). nərsəni tanıtan, bəllədən simgə.

tanqıt.
tanaqlamaq

danaqlamaq. damqamaq. tamqamaq. damqalamaq. tanqıtmaq < tanqatmaq.

tanaqu

danağu. dan çağı. dan gözü. dan vaxdı.

tanal

1. tansa. tanşa > aşna > aşina (fars)}. tanğa. tanığa. tanğal. sanğal. sanal.
sınğal. sınal. sınac. sınaş. oyqur. aqah. 1. tanac. tanay. yetgi. təsdiq. əhliyyət.
-gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq: salma. salmıq. salda.

tanalara

-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin).

tanalı

dalqılı. dalqışlı. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). seçi. saçı. fərq.
fərqli.

tanalıq

1. tanalığ. tanlığ. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu.
sıpqış. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk. 1. tanaylıq. tanqac. danğac.
dəngəc. soralıq. sorağlıq. soratlıq. açazı. açazığ. açatlıq. açtağ. icazənamə.
pərvanə. təsdiq.

tanallıq

tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars).
sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.

tanalma

(tan alma) tanıma. silkinti. e'tiraf.

tanalmaq

tanımaq. (tan almaq). 1. tanğımaq. nərsiyə gərçək kimi inanmaq. 1. tanğımaq.

bitişmək. iqrar edmək. -mən öz suçumu tan alıram. 1. tanğımaq. bəlirləmək.
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təşxis vermək. hüviyyətin bəllətmək. -tapılanların onun tanıdığ. 1. tanğımaq.
rəsmiyyət almaq. 1. tanaymaq. bilmək. 1. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq.
sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək.
silkənmək. silkinmək. etiraf edmək. -sondaki sızırtdı.
tanalsızlıq

tanağsızlıq. tanığsızlıq. tansızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}.

sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq.
oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.
tanamaq

danamaq. dan atmaq. səhər olmaq. ışıqlanmaq. yağtılanmaq. sayqallanmaq.

seçilmək. saçılmaq.
tanan

-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilindanan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin)
-gecəni danan, dan atan yatar.

tananı

-yalan olmuş yamanların yamanı, ondan betər yalanlığı dananı.

tanar

-bildiyin verməz, aldığın danar, haylar haylar, ermənidir bunlar. (haylar: ermənilər).

-it yiyəsin tanar, yiyəsi itin.
tanaşmaq

danaşmaq. 1. danışmaq. tanışmaq. 1. danmaq. ( < daşnamaq. daşlamaq:
atmaq). utmaq. inkar edmək. münkir olmaq. -doğrunu utdu, yalanı unutdu.

tanat

danat. 1. ( < danmaq). tutat. bükət. büğət. büvət. bənd. bağat. qayat. qaysat. (

< qaytarmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd . 1. darat. yağat.
çalat. parat. ışıqlı. xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü.
tanatan

1. tanıtan. tansatan. aşnadan > aşina edən. tanğayan. tanğadan. sanğatan.
sınğatan. sınal. sınaşdıran. 1. tanğıtan. tanıtan. yormcu. yorcu. sərçi. sərmçi.
ifadə, bəyan, şərh, tərif edən. nəmayəndə. təmsilçi. dəlil. nəsir. 1. tanayan.
tanıyan. seçici. seçən. təsdiq edən.

tanatmaq

1. tanğatmaq. tanğıtmaq. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq.
sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. süzmək.
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sızmaq. safaltmaq. təsfiyə edmək. 1. tanğıtmaq. tanıtmaq. yormaq. sərmək.
ifadə, bəyan, şərh, nəmayan, tərif, təmsil edmək. 1. tanğıtmaq. tanıtmaq.
sıylamaq. sıya, dur, tür, bur, sifət, üz taxmaq. tovsif, tə'rif edmək. - bu davranışı
necə sıylamaq olur. 1. tanğıtmaq. tanıtmaq. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq.

sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tə'rifləmək.
tanatsız

tanıtsız. sıysız. arxasız. yarqasız. keyfiyyətsiz. tə'rifsiz. tovsifsiz.

tanattırmaq

tanatdırmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq.

sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tə'riflətmək.
tanay

tanal. tanac. yetgi. təsdiq. əhliyyət.

tanayan

1. tanatan. tanıyan. seçici. seçən. təsdiq edən. 1. tanlayan. dalıqan. seçici.
seçən. anlayan. başa düşən. dalqan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən.
qavrayan.

tanaylıq

1. sürüclük. sürmə bəlgəsi. əhliyyət bəlgəsi. təsdiq. 1. tanalıq. tanqac. danğac.
dəngəc. soralıq. sorağlıq. soratlıq. açazı. açazığ. açatlıq. açtağ. icazənamə.
pərvanə. təsdiq.

tanaymaq

1. sırıtmaq. tanımaq. olan nərsəni onaylamaq, təsdiqləmək, tə'yidləmək. 1.
tanımaq. tanalmaq. bilmək.

tancışmaq

dancışmaq. açlışmaq. ışıqlanmaq. (# tüncüşmək).

tanertə

danirt. -danirt (danertə) əsən yel: soyağ. sovağ. sabah yeli. səba yeli.

tanı

1. tan. anlam. məna. 1. tan. im. işarə. 1. qanı. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır.
çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş. 1.
silkələn. tan al. e'tiraf ed.
-kişini tanı dosdundan, kişini sına varından.
-ölmü ölmədən tanı, yaşamı vermədən canı.
-yaşı gözdən tanı.
-kəndivi artıq tanı, dosluqların bollansın.

tanıc

( < tandıc < tanıtan). 1. bəldic (bəllədən) bəlirtən. gösdərən. əşar, işarə edən.

nişan verən. 1. şahid.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

tanıq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

tanığ. 1. damqalı. möhrlü. 1. nişanlı. adresli. 1. imzalı. 1. danqa. nişan. iz. əsər.

1. danqa. damqa. möhr. 1. danqa. imza. 1. danqa. adres. 1. tanğ. bəlli. açıq.
aşqar. -bu ki çox tanığ nərsədir. 1. tanğ. adi. -tanıq davranış. 1. tanlığ. sanığ.
sanlığ. soraq. bilgi. məlumat. 1. bəlli. bəliğ. bəlir. açğar > aşqar. 1. yanıq.
mühəqqəq. şəggisiz. 1. tanğı. pay. payqıc. yarqıc. qopu. həqq. ədalət. 1. tanğı.
doğru. haqq. həqq. 1. yanıq. şahid. 1. tanğı. yarıq. doğru. doğus. dürüst.
dursut. adil. həqq. 1. tanğı. sağat. sat. həqq. həq. - sizcə sağat kimlərdir. - sağat
qazandırmaq: həq qazandırmaq. - satlı çıxmaq: sağatlı çıxmaq: həqli olmaq. 1.
tanğı. sağday. sayaq. sıyaq. həqq. sidq.

tanıqa

tanığa. tanğa. tanğal. tanal. tansa. tanşa > aşna > aşina (fars)}. sanğal. sanal.

sınğal. sınal. sınac. sınaş. oyqur. aqah.
tanıqan

tanığan. saçıcı. seçici. saçan. seçən. saçman. seçmən. intixab edən. dalqan.

dalıqan. fərq edən. ayıran. görən.
tanıqası

danığası. tanıqdışı. tanınamaz. bilinəməz. bəllənəməz.

tanıqım

tanığım. tanğım. doğrum. haqqım. həqqim.

tanıqımta

tanığımda. tanğımda. doğrumda. haqqımda. həqqimdə.

tanıqın

tanığın. tanğın. seçgin. seçin. 1. müntəxəb. 1. ərşəd. mafovq. 1. müşəxxəs. 1.

mühüm. 1. ali rütbə. cənab. həzrət. ekselan. 1. mümtaz. şəhir. mütəmayiz.
bərcəsdə. 1. tutqun. müsəmməm. 1. yeğgin. bəğimli. zövqli. zovqulu. 1.
anlağlı. qanacağlı. huşlu.
tanıqlamaq

tanığlamaq. tanğımaq. tanğamaq. danğamaq. 1. nişan, iz, əsər, əlamət, adres

vermək. 1. damqalamaq. möhürləmək. 1. imzalamaq.
tanıqlat

tanıt. bildir. anlat. yönət. yörət.

tanıqlı

tanığlı. tanğılı. sağat. satlıdoğru. həqqili. həqli.

tanıqlıq

tanığlıq. 1. saçımlıq. seçimlik. intixabi. 1. tanğalıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq.
tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq.

sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.
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-bir gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün qoyulan para, nərsə:
dilbasan. boğazbasan. rüşvət.

tanıqsızlıq

tanığsızlıq. tanağsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi
(fars)}. sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq.

oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.
tanıqtışı

tanıqdışı. tanınamaz. danığası. bilinəməz. bəllənəməz.

tanıqtıtmaq

tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq.

sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tə'riflətmək.
tanıl

tanınmış. tanıdıq. bildik. məlum. -o bizə tanlı değil. -mənə bu söz gün kimi tanıldı.

tanılamaq

1. tanlamaq. tanqamaq. seçmək. atamaq. görvələtmək. mənsub edmək. 1.
tanlamaq. tanqamaq. seçmək. almaq. qanmaq. sanğmaq. dərk edmək. ləms,

hiss edmək. dərk, mulahizə, muşahidə təmyiz edmək. 1. tanlamaq. tanqamaq.
seçmək. təşxis vermək. 1. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq.

saçalamaq. seçmək. ayırmaq. yanlamaq. yana qoymaq. 1. tanqamaq.
tanlamaq. saçımaq. seçmək. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq.
görmək. qolay bəğənməmək. 1. tanqamaq. tanlamaq. sapramaq. saprataq.
savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq)
ayırmaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq.
dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq.
çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək)
1. tanlamaq. tanqamaq. savtamaq. sovtamaq. ayırmaq. seçmək.
-bir yazıyı güclüklə oxumaq, seçmək, tanılamaq: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək.
saçılamaq. -gözlüksüz yaxcı görənmirəm gözüm sayırdır.

tanılcamaq

tanışmaq. -siz harda tanılcadız.

tanılmaq

1. biltinmək. bilginmək. elam, aqah edinmək, olunmaq. (faş olunmaq). -bu sav
ona tanılmamışdı. -bu konular hammıya tanılmış bir söz değil. -məndə dünən
tanıldım: xəbərdar, aqah oldum. -qalmasın kişiyə tanıldı savı. 1. işarə olunmaq.
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aytılmaq. 1. tanğılmaq. anlanmaq. məna tapmaq. 1. tanğılmaq. öğrənmək. 1.
tanğılmaq. im, işarə olunmaq, qoyulmaq. 1. tan alınmaq. süzmək. süzürmək.

sızmaq. sızırmaq. silkənmək. etiraf olunmaq. -iki ay soracadan (istintaq) son, bir
dənədə olsun, suçun sızırtmadı.

tanım

tanıt. sorağ. dadağ. tovsif. tərif.

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).

tanıma

tanalma (tan alma) silkinti. e'tiraf.
-sürək tanıma: fürsət, möhlət vermə.

tanımaq

1. (iqrar edmək) tonjer (latin). {bitişmək. sanırmaq. sağınmaq. sağanmaq.
düşünmək}. 1. qanmaq. qılınmaq. 1. tan almaq. tanalmaq. süzdürmək.

süzürtmək. sızdırmaq. sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək.
sırmaq. sırıtmaq. silkətmək. silkənmək. silkinmək. etiraf edmək. -sondaki
sızırtdı. 1. tanalmaq. tanaymaq. bilmək. 1. tanğımaq. tanalmaq (tan almaq).

nərsiyə gərçək kimi inanmaq. 1. tanğımaq. tanalmaq (tan almaq). bitişmək. iqrar
edmək. -mən öz suçumu tan alıram. 1. tanğımaq. tanalmaq (tan almaq).
bəlirləmək. təşxis vermək. hüviyyətin bəllətmək. -tapılanların onun tanıdığ. 1.
tanğımaq. tanalmaq (tan almaq). rəsmiyyət almaq. 1. təngəlmək. dəngəlmək.

(dəng almaq). -hamı onu usta dəmirçi sıyı (kimi) dəng alır. 1. sırıtmaq. tanaymaq.
olan nərsəni onaylamaq, təsdiqləmək, tə'yidləmək.
-özün tanımaq:sindirəmək.
- ölçüsün tanımaq: sılağını bilmək.
- ölçüsün tanımaq: sılağını bilmək
-özün tanımaq:sindirəmək.

tanımaqa

-özün tanımağa güzgü yaramaz
-altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq: sezmək.
süzmək. gözdən keçirmək.
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tanımamısız

-hələ onu tanımamısız: sabınına kir yumamısınız.

tanımaz

tanmaz. 1. bəllənməz. bilinməz. 1. anlamsız. mənasız. 1. imsiz. işarəsiz.

-könül yoksa, ürək sevgi tanımaz. (ürək: ağıl).
-bu gün dünü tanımaz, yarın gələr bu günləri anımaz
-kölgəsin tanımaz kişi, özün tanımaz.
-tün günü, gün tünü, kölgə günü, gün kölgəni tanımaz.
-sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz)
-sevgi tanımaz yaş

-tanımaz sevgi, yaş
-səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı
başsız, usqan usqıt, ağıllı ağılsız bilməz, amma əksiklik hər kişinin işi değil).

tanımazlıqtan

-tanımazlıqdan gəlmək: tanımazmaq. danmaq. dalımaq. dalmaq. dəlmək.
(daldırmaq) { 1 < dal: geri. dalı atmaq). 1 < dal: dəl: yox}. təpimək. inkar, rədd edmək.

tanımazmaq

tanımazlıqdan gəlmək. danmaq. dalımaq. dalmaq. dəlmək. (daldırmaq) (1 <
dal: geri. dalı atmaq). 1 < dal: dəl: yox) təpimək. inkar, rədd edmək.

tanımır

-ölümdən qorxmaz ya sınır tanımır, ya danır.

tanımlamaq

tanıtlamaq. bəllətmək. tərif edmək. karaterizə edmək. simgələmək.

darağlatmaq.
tanınamaz

tanıqdışı. danığası. bilinəməz. bəllənəməz.

tanınan

-bir adla, isimlə, ünvanla tanınan: değən. adlı. adlanan. -iyilik değən nərsə
qanmadı: yaxcılıq adlanan nərsə bilmədi. -olmaz değən yoxdu, olar değən oldu.

tanınlamış

anıq. bəlli. defini. artikl.

tanınmamış

-tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer: quşuçmaz.
quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.

tanınmaz

-adam pulla, eşşək çulla tanınmaz.

tanınmış

tanıl. tanıdıq. bildik. məlum. -o bizə tanlı değil. -mənə bu söz gün kimi tanıldı.

tanır

-ölümdən qorxmaz ya sınır tanımır, ya danır.
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tandırı. bildiri. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər).
oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq.
tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq. sanallıq.

sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.
tanırmaq

tanıtmaq. tapşıtmaq. tapşırmaq. ismarıtmaq. buyruq, danşıq, tovsiyə edmək. uşağı kimə tanıtdın. -olan qalanı sizə tanırdım, daha özüz bilisiz.

tanırsan

- bacardığın tanırsan, seçdiyivə güvən qıl. (əlindən gələni, bacarığıvı bilsən
seçdiyinde qeyim ol).

tanırsan

-yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.

tanirt

danirt. danertə. -danirt (danertə) əsən yel: soyağ. sovağ. sabah yeli. səba yeli.

-danirt (danertə) əsən yel: soyağ. sovağ. sabah yeli. səba yeli.
tanış

1. biliş. bilici. bilən. 1. seçənək. seçim. sevim. pəsənd. bəğəniş. qozinə.
(qozineş) saylav. seçmə. seçiş. intixab. - saylav tanğı, həqqi.
-(tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi) . -tıncıvı gəvə, sonası
gəpə.

-tanış biliş: öşüt tutuş. ötüş tutuş. yaxın uzaq dos.
-tanış biliş: qovm o aşina.

-danış ta səni bilim.
-danış tanıyım.
-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən,
dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
-(çoxuyla danış, öz bilənin ed) . -köp bilən get, özbaşınla yür. (yür: qıl). (köp : çox).
-(nərsiyə) tanış, aşina: sınalğan. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda.
mücərrəb.
-eyku danış, eyku yapın, eyku san.

tanışan

- çox danışan kimsə. çançan. ozan. ağzan. söz körüyü. (savt (sovt) (ərəb) : səs).
- gedər yelə çox sürməz, qarınpalar qarından, çox danışan sözündən.
-çox danışan, söyləyən: sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü.
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qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş.
boşboğaz. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
-çox danışan: sırgəp. sərgəp. sığgəp. gəpləşgən. sözləşgən. söyləşgən. vərrac.
-çox danışan. sağsağan. gəvəzə. baş beyin aparan. vərrac.
-yersiz danışan, qılınan: güdük.
-ağzına gələni danışan: sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. başısoyuq.
-çox danışan: gəvəzə. yamşaq. yanşaq. yanqır. çanşağ. yançı. çançı. çançağ.
çanaçağ. ( < çan). -yanqırla düşən, deyingən olur.

-oqmamış danışan, tez yanılar. (oqmamış: oxumamış. düşünməmiş).
-yumaz (yumağız) ağzı bütün, az danışan: yığağız. yığaz.
-ağzı göyçәk yüngül, yersiz danışan: yuağız. ağzı yufa. ağzı açıq, yırtıq. söz
tutmayan.

-gözəl, dadlı sözlü, danışan: yozan. ozan.
tanışıq

danışıq. gəngəş. açıqlayış. - (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (səpəndə
dartış, biçində yartış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış)
- danışıq yönün sapdırmaq, dəğişdirmək: sözü çevirmək.
- boş danışıq: sırgəp. sərgəp. uyumsuz, əməlsiz söz.
-söz sav, danışıq gücü, bilşi olan: sözəvər. sözəbar. sözəbal. sözəmal. aytğan.
çeçen. (suxəndan. suxənvər).

-söz sav, danışıq gücü, bilşi olmaqlıq: sözəvərlik. səzəbarlıq. səzəballıq.
səzəmallıq. aytğanlıq. çeçenlik. (suxəndanlıq. suxənvərlik. soxəndanlıq. ).

-danışıq tüşrütlə: movizə nəsihətlə. -öğüt danışıq, tüşrütlə (movizə nəsihətlə) birin
bir duruma soxsutma, bir nərsiyə inandırma: dalğıt. dalıt. sanlıt. sanğıt. təlqin. ilqa.

tanışıqla

tüşrütlə, movizə nəsihətlə. -öğüt danışıqla (tüşrütlə, movizə nəsihətlə) birin bir
duruma soxsutmaq, bir nərsiyə inandırmaq: dalğıtmaq. dalıtmaq. sanlıtmaq.
sanğıtmaq. təlqin, ilqa edmək.
- yoxdu işgil danışıqla çözülə olmuyasi.

tanışılmaq

danışılmaq. söylənilmək. sözlənilmək.
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danışqanmaq. danışmaq. tanışlıq, bilgi almaq. -danışanlar tov aşmış, danışmayan
yol çaşmış. (tov: dağ) .

tanışlara

-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.

tanışlıq

-tanışlıq, bilgi almaq: danışmaq. -danışanlar tov aşmış, danışmayan yol çaşmış.
(tov: dağ)
-su tanışlıq: suçuluq. susınaşlıq. hidroloji.
-hər nədən sapı, qılpı, tanışlığı olan: sapqın. çapqın. bilgili.

tanışma

danışma. 1. araştırma. soruşdurma. sorağış (sualpiç) dindiriş. dindirmə.

danışdırma. (sıntağış) yarqı. dartış. anket. təhqiq. (bərrəsi. bazcuyi. pors o cu.
istintaq. istifsar. costar). 1. qonuşma. gələçi. gələç. söz. nıtq. 1. savır. savrı.

çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt.
tovsiyə. nəsihət.
- səkgə danışma. (səkə səkə: saqqa. səkgə. taqqa. dikgə. düggə. daşlana daşlana).
tanışmaq

1. danışqanmaq. tanışlıq, bilgi almaq. -danışanlar tov aşmış, danışmayan yol
çaşmış. (tov: dağ) 1. savlamaq. söyləmək. 1. danışmaq. danaşmaq. tanışmaq. 1.
danışmaq. tanılcamaq. -siz harda tanılcadız. 1. danışmaq. sözləmək. söz

demək. 1. danışmaq. çanışmaq. çənişmək. gəpişmək. açğınışmaq. 1.
danışmaq. daşınmaq. daşnamaq. (özəlliklə söz) ötünüşmək. gəpələmək.

çağlamaq. aytamaq. aytışmaq. söyləmək. 1. danışmaq. daşınmaq. daşnamaq.
danşamaq. danşımaq. danğışmaq. dönüşmək. inkar edmək. 1. tanğışmaq.

yarınmaq. yartınmaq. yağınmaq. yağtınmaq. yarımaq. yağımaq. yağtımaq.
yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. ışıqlanmaq. oyqunmaq. bidar, münəvvər
olmaq. aqahlıq tapmaq.
-bir konuda çox danışmaq, çox söz edmək: qaqalamaq. qaqlamaq.
-almançılar vermənçilər birbirlərin danışdı: dandılar.
-bir konuda incədən incəyə danışmaq: süzləyib sözləmək.
-ağzına gələni, içində olanı danışmaq: yan yanğıru danışmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yan yanğıru danışmaq: ağzına gələni, içində olanı danışmaq.
-yad, xaric aylağı (təhəri) danışmaq, davranmaq: tatılaşmaq. tatlaşmaq.
yabanlaşmaq. yabançılaşmaq.

-havayı danışmaq: yağırdı lağırdı (y <> l). ləb ləb.
-boş danışmaq: yel ötmək.
-yavaşca, gizsin qulağ qulağa danışmaq: tıxır tıxır, pıxır pıxır, sosur sosur, pıçı pıçı
danışmaq.

-köksüz, dayaqsız danışmaq: yozanlamaq. ozanlamaq. özündən qoşmaq,
çıxartmaq.

-yanıx yanıx, dərdli dərdli danışmaq: uzağ yoldan, yaxın könüldən söz salmaq.
- gərəyi kimi danışmaq: sözünü bilmək.
-sayılı, açıq, yavaş yavaş danışmaq: saltığlamaq. dənər dənər edmək. - belə
saltığlayan görməmişdim indiyə dək.
-çox danışmaq: sayramaq. sağramaq. səyrəmək. səyrəmək.
-mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək: saddamaq. sadğamaq.
sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. savramaq. sovramaq.
soxqamaq. soxdamaq. - mənə bax, sən nə sattırsın.

tanışmaqa

-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.

tanışmamaq

danışmamaq. darılmaq. küsü tutmaq. qonuşmamaq.

tanışmamaqı

- kimsəylə darılmağı, danışmamağı, qonuşmamağı sürdürmək: küsülü durmaq.

tanışmatan

-dadrışmadan bilinməz dadı, danışmadan bilinməz adı. (dadrışmaq: dadmaq).

tanışmatım

tanışmadım. bilgilənmədim. - o sayda ilgilənməyib, bilgilənmədim: maraxlanmayıb
tanışmadım. (o sayda: o barədə).

tanıştı

- saçma sapan danışdı: söz söylədi bal qabağı.

tanıştıqı

-danışdığı anlaşılmamaq: sümləmək. sumlamaq. sum tum edmək. vırravırlamaq.
dırradırlamaq.

tanıştın

-satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan,
satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).
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-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini bir
çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).

tanıştırış

tanışdırış. tanşıtış. tanıtım. 1. tanıtma. aşnatış. (> aşinasazi) təqdim. məərrifi. 1.

ön söz. müqəddimə. mədxəl. mətlə. dibaçə. 1. aşnatış. bağaşdırış. məmul
edmə. 1. qalağuz. (rahnəma). -bu arbacın (qayağın, maşının) tanşıtış dəfdəri.
tanıştırma

danışdırma. danışma. araştırma. soruşdurma. sorağış (sualpiç) dindiriş.

dindirmə. (sıntağış) yarqı. dartış. anket. təhqiq. (bərrəsi. bazcuyi. pors o cu.
istintaq. istifsar. costar).

tanıştırmaq

1. tanışdırmaq. tanılcatmaq. məərrifi edmək. -sizi kim tanılcatdı. 1.
danışdırtmaq. sözlətmək. sözə gətirtmək. -onu kimsə sözlətəməz: ondan kimsə
söz ala bilməz. 1. tanışdırmaq. tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq. yansıtmaq.

göstərmək. bildirmək. aqah edmək. 1. tanışdırmaq. tandırmaq. tandığmaq.
tanıtmaq. yarıtmaq. yağıtmaq. yağtıtmaq. yarqıtmaq. yanıtmaq. yandırtmaq.
aydınlatmaq. ışıqlatmaq. oyqurmaq. oyqutmaq. münəvvər, aqah edmək. 1.
qonuşdurmaq. gəpə baxmaq. danışdırmaq.

tanıt

1. tanım. sorağ. dadağ. tovsif. tərif. 1. tanıtış. dənit. dəniş. sür. (sırış. sürüş).
sərim. şərh. tərif. təşrih. tovsif. vəsf. 1. xiyal. təxəyyül. 1. açıqla. ortaya qoy. tanıtmadı. -tanıt baxalım. -tanıtmasan ağrıvı, çəkən olmaz qayğıvı. -tanıtdıran
tanışdı, tanıtmayan azışdı. 1. tovsif. tərif. 1. tanıqlat. bildir. anlat. yönət. yörət. 1.

tanıtış. sıy. tovsif. tə'rif. - sıya sığmaz: sözə, tə'rifə gəlməz.
tanıtan

1. tanatan. tansatan. aşnadan > aşina edən. tanğayan. tanğadan. sanğatan.
sınğatan. sınal. sınaşdıran. 1. tanıdan. məərrif. 1. tanğıtan. tanatan. yormcu.
yorcu. sərçi. sərmçi. ifadə, bəyan, şərh, tərif edən. nəmayəndə. təmsilçi. dəlil.
nəsir.
-nərsəni tanıtan, bəllədən simgə: damqa. tamqa. tanaq. danaq < tanqa. ( <
tanımaq). tanqıt.
-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.
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- saçğa günü tanıdar. (saçğa: dan atandan son günəşin ışınlar, şuaları). günün
saçğası, ışığı günün dəlilidir (günün varlığına dəlilildir) .

tanıtav

sıy. sıylav. tə'rif hərfi.

tanıtıq

tanıdıq. tanıl. tanınmış. bildik. məlum. -o bizə tanlı değil. -mənə bu söz gün kimi
tanıldı.

tanıtım

1. sür. (sırış. sürüş). işarət. 1. tanşıtış. tanışdırış. tanıtma. aşnatış. (> aşinasazi)
təqdim. məərrifi. 1. tanşıtış. tanışdırış. ön söz. müqəddimə. mədxəl. mətlə.
dibaçə. 1. tanşıtış. tanışdırış. aşnatış. bağaşdırış. məmul edmə. 1. tanşıtış.
tanışdırış. qalağuz. (rahnəma). -bu arbacın (qayağın, maşının) tanşıtış dəfdəri. 1.

sərgi. məərrifi.
tanıtış

1. tanıt. dənit. dəniş. sür. (sırış. sürüş). sərim. şərh. tərif. təşrih. tovsif. vəsf. 1.
xiyal. təxəyyül. 1. yanıtış. çanıtış. təşrih. (tovsif) götürüş. 1. tanıtma. tanşıtma.
məərrifi. təqdimat. 1. tanğıtış. bildiriş. anlatış. yönətiş. yörətiş. izah. tovzih. 1.
tanıt. sıy. tovsif. tə'rif. - sıya sığmaz: sözə, tə'rifə gəlməz.

tanıtlamaq

1. tanımlamaq. bəllətmək. tərif edmək. karaterizə edmək. simgələmək.
darağlatmaq. 1. tanıtmaq. tovsif edmək.

tanıtlanamaz

sözə sığamaz. tovsif, bəyan olunamaz.

tanıtlayış

tovsifi.

tanıtlı

tovsifli. müdəlləl.

tanıtlıq

məərrifinamə.

tanıtma

1. tanşıtma. tanıtış. məərrifi. təqdimat. 1. tanıtmalıq. vəsf. 1. tanışdırış. tanşıtış.
tanıtım. aşnatış. (> aşinasazi) təqdim. məərrifi.

tanıtmaq

1. sərgiləmək. sərgəmək. məərrifi edmək. 1. tanğıtmaq. tanatmaq. sıylamaq.
sıya, dur, tür, bur, sifət, üz taxmaq. tovsif, tə'rif edmək. - bu davranışı necə
sıylamaq olur. 1. tanğıtmaq. tanatmaq. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq.

sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tə'rifləmək. 1.
tanlatmaq. anlatmaq. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq.
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bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək.
rapor vermək. 1. tanırmaq. tapşıtmaq. tapşırmaq. ismarıtmaq. buyruq, danşıq,
tovsiyə edmək. -uşağı kimə tanıtdın. -olan qalanı sizə tanırdım, daha özüz bilisiz. 1.
tanıtlamaq. tovsif edmək. 1. tandırmaq. tandığmaq. tanışdırmaq. yansıtmaq.
göstərmək. bildirmək. aqah edmək. 1. tandırmaq. tandığmaq. tanışdırmaq.
yarıtmaq. yağıtmaq. yağtıtmaq. yarqıtmaq. yanıtmaq. yandırtmaq.
aydınlatmaq. ışıqlatmaq. oyqurmaq. oyqutmaq. münəvvər, aqah edmək. 1.
tanğıtmaq. tanatmaq. yormaq. sərmək. ifadə, bəyan, şərh, nəmayan, tərif,
təmsil edmək.
-özün tanıtmaq: sindirətmək.

tanıtmalıq

tanıtma. vəsf.

tanıtsız

1. öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz.
ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum. 1. tanatsız. sıysız. arxasız. yarqasız.
keyfiyyətsiz. tə'rifsiz. tovsifsiz.

tanıttırmaq

tanıtdırmaq. tanığdıtmaq. tanatdırmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq.

sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tə'riflətmək.
tanıyan

1. seçici. seçən. təşxis verən. rəsmiyyət verən. 1. tanatan. tanayan. seçici.
seçən. təsdiq edən.

tanıyıb

-nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz, yapışdıran im: yamata.
yamta. yamaça. yamça. yamac. tanqa. tana. etiket. mark.

tanıyım

-danış tanıyım.

tanq

tanğ. 1. danğ. dan. çanğ. çan. uçunmuş əsgi yapıdan qalan boş uçuğ dam

dirək. bastani, tarixi xaraba. 1. danğ. dan. çanğ. çan. zanğ. içi boş nərsiyə
çırpınanda çıxan səs. 1. danğ. dan. çanğ. çan. naqus. -çan kimi guruldur. 1.
danğ. dan. çanğ. çan. yonğ. yon. lüt çılpaq. -dan ət: sümüksüz ət. teyxa ət. 1.
danğ. dan. çanğ. çan. çınğ. zınğ. zəng. -qulağın çınğ etdi: zəh çaldı. -qulağımda
bir çıbınca zınğıldır. (çıbınca: sımınca. mığmığa. pəşə). 1. danğ. tanğa. danğa.
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(dan. təng. dəng. dən. dənə) tək. (təh) təkə. təkənə. yek. yekə. yekənə (>
yeqanə (fars)}. yalın. fəqət. -tanqa bir dənə. 1. tan. çox. -dirik əsən bolsa, tan oluş
görər. (duran başa iş gələr). 1. tan. doğru. vaqei. 1. vanğ. kanğ. böyük qazan.

aşlav. 1. tanığ. bəlli. açıq. aşqar. -bu ki çox tanığ nərsədir. 1. tanığ. adi. -tanıq
davranış. 1. danğ. yanğ. dan. gün. -tanğ atıb tanğa düşüb, dur ged işə, çöngə gəl:
gün çıxıb, günəş (səhər) yayılıb, oturma çıx ged işə, axşam çağı dön.

-danğ dunğ: qarışıq, kölgəli səs küy. -bu danğ dunğ yatseydi yatardığ. -gecə
qaranlığında qulağıma bir danğa dunğ gəldi. 1. tank. çanğ. kanğ. banğ. vanğ.

sarınc. sarğov. sarov. ( < sarmaq) depo. qozan. qozğan. məxzən. sillul.
dusdağ. həpisxana.
tanqa

1. danqa. tanığ. nişan. iz. əsər. 1. danqa. tanığ. damqa. möhr. 1. danqa. tanığ.
imza. 1. danqa. tanığ. adres. 1. danqa. tanğa. danğ. (dan. təng. dəng. dən.
dənə) tək. (təh) təkə. təkənə. yek. yekə. yekənə (> yeqanə (fars)}. yalın. fəqət. tanqa bir dənə. 1. tanğa. tanığa. tanğal. tanal. tansa. tanşa > aşna > aşina (fars)}.

sanğal. sanal. sınğal. sınal. sınac. sınaş. oyqur. aqah. 1. təngə. dəngə. 1. >
damqa. tamqa. tanaq. danaq. ( < tanımaq). nərsəni tanıtan, bəllədən simgə.

tanqıt. 1. tana. yamata. yamta. yamaça. yamça. yamac. nərsənin nərsəsin
tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz, yapışdıran im. etiket. mark. 1. tanğa. tanğı.
yanğı. yanğa. yarın. yarqa. arıq. sabah. səhər. sübh. -tanğa atın yeritdi, dərə
təpə düz getdi.

-tanğa düşüb: günəş (səhər) yayılıb. -tanğ atıb tanğa düşüb, dur ged işə, çöngə gəl.
(tanğ: danğ. yanğ. dan. gün). gün çıxıb, günəş (səhər) yayılıb, oturma çıx ged işə,
axşam çağı dön.

-tanğa, həqqə qovuşmaq: payına qovuşmaq. ölmək. köçmək. uçmaq.
tanqac

1. danğac. dəngəc. soralıq. sorağlıq. soratlıq. tanalıq. tanaylıq. açazı. açazığ.
açatlıq. açtağ. icazənamə. pərvanə. təsdiq. 1. danğac. dəngəc. buyruq. sür.
fərman. dəsdur. fətva. 1. danğac. dəngəc. alınmış, tutunmuş, qəbul olunmuş
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nərsə) rəsm. ürf. salıt. sarqıt (keçmişdən sarılıb qalan alşıqlar). 1. danğac.
dəngəc. zəmanət. 1. danğac. dəngəc. təsbit. 1. tanğac. tanğıc. tanlaş. tanğaş.

tanğış. tanlac. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. sanaş. sanğaş.
sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc.
sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış.
barğac. barğıc. təşxis.
tanqal

1. > damqal. rəsmi. -tanqal biçik: rəsmi yazı, məktub. 1. tanğal. tanğa. tanığa.
tanal. tansa. tanşa > aşna > aşina (fars)}. sanğal. sanal. sınğal. sınal. sınac.

sınaş. oyqur. aqah. 1. tanğal. tanğıl. yanğal. yanğıl. yengəl (1 < yeni: enmiş.
düşmüş. 1 < yanğı. gözə çarpan. gözə batan. açılı acılı) şigift əngiz. əcayib. yanğallar (tanğıl nərsələr) gördüm. -orda bizi tanğıllar (tanğıl nərsələr) gözləyir. -belə

yanğıl soruların, belə tanğıl da yanıt olar.
tanqalamaq

tanğalamaq. şinasalıq edmək.

tanqalıq

tanğalıq. danğalıq. danğlıq. danlıq. tənglik. dənglik. dənlik. dənəlik. təklik.

(təhlik) təkəlik. təkənəlik. yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}. yalınlıq.
tanqalıq

tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars).

sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.
tanqamaq

1. tanlamaq. tanılamaq. saçımaq. seçmək. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək.
ayırmaq. görmək. qolay bəğənməmək. 1. tanlamaq. tanılamaq. sapramaq.
saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. ( < savmaq:
uzaqlatmaq) ayırmaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək.

ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq.
ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik,
məfruz, münfək edmək) 1. tanılamaq. tanlamaq. savtamaq. sovtamaq. ayırmaq.

seçmək. 1. tanılamaq. tanlamaq. seçmək. atamaq. görvələtmək. mənsub
edmək. 1. tanılamaq. tanlamaq. seçmək. almaq. qanmaq. sanğmaq. dərk
edmək. ləms, hiss edmək. dərk, mulahizə, muşahidə təmyiz edmək. 1.
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tanılamaq. tanlamaq. seçmək. təşxis vermək. 1. danğlamaq. danğamaq.
dəngləmək. dəngəmək. yapmaq. başarmaq. icra edmək. -buyrulan işlər başarılıb
bitdi. 1. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək. tamamlamaq.

sonlamaq. bitirmək. vaqeiyyət vermək. 1. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək.
dəngəmək. buyurmaq. əmr edmək. 1. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək.
dəngəmək. atmaq. nəsib, təqdir edmək. 1. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək.
dəngəmək. anğlamaq. and içmək. 1. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək.
dəngəmək. sızındırmaq. sızandırmaq. sıtındırmaq. sıtandırmaq.

cəzalandırmaq. (> səza vermək) (sızıylı: sızalı. sıtaylı. sıtalı). 1. danğlamaq.
danğamaq. dəngləmək. dəngəmək. qanun qoymaq, vəz edmək. 1. təsvib, təyid

edmək. 1. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək. zəmanət edmək. 1.
tanğamaq. danğamaq. tanğımaq. tanığlamaq. nişan, iz, əsər, əlamət, adres

vermək. 1. tanğamaq. danğamaq. tanğımaq. tanığlamaq. damqalamaq.
möhürləmək. 1. tanğamaq. danğamaq. tanğımaq. tanığlamaq. imzalamaq.
tanqan

tanğan. yanğan. fil. -yanğanlar carlaşdılar: fillər çığrışdılar.

tanqar

-tanğar sanğar: mat o məbhut. heyran qayran.

tanqasızlıq

tanağsızlıq. tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi
(fars)}. sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq.

oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.
tanqaş

tanğaş. tanğış. tanlaş. tanlac. tanğac. tanğıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac.

anğac. anğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac.
sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac.
ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
tanqatan

tanğadan. tanğayan. tanıtan. tanatan. tansatan. aşnadan > aşina edən.

sanğatan. sınğatan. sınal. sınaşdıran.
tanqatmaq

1. > damqamaq. tamqamaq. tanaqlamaq. danaqlamaq. damqalamaq. tanqıtmaq.
1. tanğatmaq. tanğıtmaq. tanatmaq. süzdürmək. süzürtmək. sızdırmaq.
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sızırtmaq. sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. sırmaq. sırıtmaq. silkətmək.
süzmək. sızmaq. safaltmaq. təsfiyə edmək.
tanqavay

tənəvər. gövdəli. heykəlli. durğun. kündəli.

tanqay

danqay. danqaz. danqayğan. danqazlanan. yekəboy deyən. yekəxana

davranan.
tanqayan

tanğayan. tanğadan. tanıtan. tanatan. tansatan. aşnadan > aşina edən.

sanğatan. sınğatan. sınal. sınaşdıran.
tanqayqan

danqayğan. 1. ucu dik, yekə, pərəli burun. (danqayğan: qırqı burun). 1. danqay.

danqaz. danqazlanan. yekəboy deyən. yekəxana davranan. 1. qırqı burun.
tanqaz

danqaz. danqay. danqayğan. danqazlanan. yekəboy deyən. yekəxana

davranan.
tanqazlanan

danqazlanan. danqaz. danqayğan. danqay. yekəboy deyən. yekəxana

davranan.
tanqı

tanğı. 1. həqqi. -seçmə tanğı, həqqi: seçənək. sevim. opsiyon. tərcih. bəğəniş. əğim,
meyil göstərmə. 1. seç. seçi. seçə. dalqı. saçı. fərq. təfavut. 1. tanığ. sağat. sat.

həqq. həq. - sizcə sağat kimlərdir. - sağat qazandırmaq: həq qazandırmaq. - satlı
çıxmaq: sağatlı çıxmaq: həqli olmaq. 1. tanığ. sağday. sayaq. sıyaq. həqq. sidq.

1. tanığ. pay. payqıc. yarqıc. qopu. həqq. ədalət. 1. tanğa. yanğı. yanğa. yarın.
yarqa. arıq. sabah. səhər. sübh. -tanğa atın yeritdi, dərə təpə düz getdi. 1. tanığ.
yarıq. doğru. doğus. dürüst. dursut. adil. həqq. 1. tanığ. doğru. haqq. həqq. 1.
susma. ağızpayı. tanğı. həqqi. susmaq üçün verilən nərsə. dilbasan.
boğazbasan.
-tanrı tanğı, həqqi: tarıq. vallahi. allaha and olsun. -tarıq o özüydü. -tarıq
məndeyildim.

-sıxıt tanğı: (sıxıt: sikut). sikut tanğı susturuq. həqqi sikut.
-payı, tanğı, həqqi ödənməz: paylanamaz.
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tanğıc. tanğac. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. anlaş. anğaş. anğış. anlac.

anğac. anğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac.
sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac.
ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
tanqıl

1. danqıl. dəngil. muvazinə. -güc dəngil: qudrət muvazinəsi. 1. danqıl. dəngil.
münsif. -danqıl kişi, dur gör işi. 1. tanğıl. tanğal. yanğal. yanğıl. yengəl (1 < yeni:
enmiş. düşmüş. 1 < yanğı. gözə çarpan. gözə batan. açılı acılı) şigift əngiz. əcayib. yanğallar (tanğıl nərsələr) gördüm. -orda bizi tanğıllar (tanğıl nərsələr) gözləyir. -belə

yanğıl soruların, belə tanğıl da yanıt olar.
tanqılı

tanğılı. tanığlı. sağat. satlıdoğru. həqqili. həqli.

tanqılıq

tanğılıq. sillik. sızılıq. süzlük. təsfiyəxana.

tanqılmaq

1. tanğılmaq. tanılmaq. anlanmaq. məna tapmaq. 1. tanğılmaq. tanılmaq.
öğrənmək. 1. tanğılmaq. tanılmaq. im, işarə olunmaq, qoyulmaq. 1. danğılmaq.
dartunmaq. yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək. vaz keçmək. yaytunmaq.
yaytuşmaq. qaytunmaq. qaytuşmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq. -gedmək
istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu işdən
yaytun.

tanqıltar

-dolu qazan donğuldar, boşun çırpsan danğıldar. (donğ: dolu bir nərsiyə
toxunduğunda, çırpılanda çıxan səs).

tanqım

tanğım. tanığım. doğrum. haqqım. həqqim.

tanqımaq

1. danqımaq. danqıtmaq. dəngimək. dəngitmək. təngitmək. kirtmək. kitrəmək.
təkitmək. tikitmək. tikdəmək. bağlamaq. -su qabağın qurşağına danqıdıb yola
çıxdı. 1. tanğımaq. tanığlamaq. tanğamaq. danğamaq. nişan, iz, əsər, əlamət,

adres vermək. 1. tanğımaq. tanığlamaq. tanğamaq. danğamaq. damqalamaq.
möhürləmək. 1. tanğımaq. tanığlamaq. tanğamaq. danğamaq. imzalamaq. 1.
tanğımaq. tanımaq. tanalmaq (tan almaq). nərsiyə gərçək kimi inanmaq. 1.
tanğımaq. tanımaq. tanalmaq (tan almaq). bitişmək. iqrar edmək. -mən öz
suçumu tan alıram. 1. tanğımaq. tanımaq. tanalmaq (tan almaq). bəlirləmək.
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təşxis vermək. hüviyyətin bəllətmək. -tapılanların onun tanıdığ. 1. rəsmiyyət
almaq.
tanqımta

tanğımda. tanığımda. doğrumda. haqqımda. həqqimdə.

tanqın

tanğın. 1. seçmə. seçgi. gülçin. güldəsdə. dərləmə. müntəxəbat. 1. tanığın.
seçgin. seçin. müntəxəb. 1. tanığın. seçgin. seçin. ərşəd. mafovq. 1. tanığın.
seçgin. seçin. müşəxxəs. 1. tanığın. seçgin. seçin. mühüm. 1. tanığın. seçgin.
seçin. ali rütbə. cənab. həzrət. ekselan. 1. tanığın. seçgin. seçin. mümtaz.

şəhir. mütəmayiz. bərcəsdə. 1. tanığın. seçgin. seçin. tutqun. müsəmməm. 1.
tanığın. seçgin. seçin. yeğgin. bəğimli. zövqli. zovqulu. 1. tanığın. seçgin.
seçin. anlağlı. qanacağlı. huşlu.

tanqınmaq

tanğınmaq. payı olmaq. həqqi olmaq.

tanqınmış

tanğınmış. arıtlanmış. təsfiyə. -arıtlanmış, tanğınmış, təsfiyə olunmuş nərsə:
savır.

tanqıntan

həqqindən. -tanğından gəlmək: payından gəlmək.
-gərəyindən, tanğından, həqqindən az olan: payaltı. dəğəraltı.

-tanğından, həqqindən çox payüstü. artığına.
tanqır

tənqir. tonqur. yer göy tanrısı.

tanqırmaq

tanğırmaq. heyran qalmaq. -hammı bu işdən tanğırdı.

tanqış

- damıt, süzmə, tanğış, (təsfiyələnmiş) muqəttər su: sav su: {sav: (çav) say. sap.
saf. aya}.

tanqış

tanğış. tanğaş. tanlaş. tanlac. tanğac. tanğıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac.

anğac. anğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac.
sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac.
ayrıc. dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
tanqışmaq

1. tanğışmaq. tanışmaq. yarınmaq. yartınmaq. yağınmaq. yağtınmaq. yarımaq.
yağımaq. yağtımaq. yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. ışıqlanmaq.
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oyqunmaq. bidar, münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq. 1. danğışmaq. danşamaq.
danşımaq. danışmaq. daşınmaq. daşnamaq. dönüşmək. inkar edmək.

tanqıt

tanqa. > damqa. tamqa. tanaq. danaq. ( < tanımaq) nərsəni tanıtan, bəllədən

simgə.
tanqıtan

tanğıtan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan.

sızan. süzən. təsfiyə edən.
tanqıtan

tanğıtan. tanıtan. tanatan. yormcu. yorcu. sərçi. sərmçi. ifadə, bəyan, şərh, tərif

edən. nəmayəndə. təmsilçi. dəlil. nəsir.
tanqıtış

tanğıtış. tanıtış. bildiriş. anlatış. yönətiş. yörətiş. izah. tovzih.

tanqıtmaq

tanğıtmaq. 1. damqalamaq. damqamaq. tamqamaq. tanaqlamaq. danaqlamaq <
tanqatmaq. 1. danqıtmaq. danqımaq. dəngimək. dəngitmək. təngitmək. kirtmək.

kitrəmək. təkitmək. tikitmək. tikdəmək. bağlamaq. -su qabağın qurşağına
danqıdıb yola çıxdı. 1. tanqatmaq. > damqamaq. tamqamaq. tanaqlamaq.
danaqlamaq. damqalamaq. 1. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. yormaq. sərmək.

ifadə, bəyan, şərh, nəmayan, tərif, təmsil edmək. 1. tanğıtmaq. payın vermək.
həqq edmək. 1. tanğıtmaq. süzdürmək. sızdırmaq. süzürtmək. sızırtmaq.
sıyırmaq. sıyırtmaq. siyirmək. siyirtmək. tanğatmaq. tanatmaq. sırmaq.
sırıtmaq. silkətmək. süzmək. sızmaq. safaltmaq. təsfiyə edmək. 1. tanğıtmaq.
süzdürmək. sızdırmaq. təsfiyə edmək. hesab kitab edmək. -alışın verimlə
süzdürdü. 1. dalqıtmaq. təpgitmək ( < təpmək: itmək). ayrılatmaq. ayrı seçgilik

edmək. seçinitmək. fərq editmək, qoymaq. -təpgitmədən hammısın bir gözdə
görür. 1. tanıtmaq. tanatmaq. sıylamaq. sıya, dur, tür, bur, sifət, üz taxmaq.

tovsif, tə'rif edmək. - bu davranışı necə sıylamaq olur. 1. tanıtmaq. tanatmaq.
sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək.
yartalamaq. tə'rifləmək.
tanqıttı

tanğıtdı. anğıtdı. şaşıtdı. ağzı açıq qoydu. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın
yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın
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çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim
batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq.
çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək)}.

tanqız

tanğız. həqq. həqayiq.

tanqla

danğla. sabah. yarıq.

tanqlamaq

danğlamaq. dəngləmək. danğamaq. dəngəmək. 1. yapmaq. başarmaq. icra

edmək. -buyrulan işlər başarılıb bitdi. 1. tamamlamaq. sonlamaq. bitirmək.
vaqeiyyət vermək. 1. buyurmaq. əmr edmək. 1. atmaq. nəsib, təqdir edmək. 1.
anğlamaq. and içmək. 1. sızındırmaq. sızandırmaq. sıtındırmaq. sıtandırmaq.
cəzalandırmaq. (> səza vermək) (sızıylı: sızalı. sıtaylı. sıtalı). 1. qanun qoymaq,
vəz edmək. 1. təsvib, təyid edmək. 1. zəmanət edmək.
tanqlamaq

danğlamaq. yatmaq. bolsanmaq. qonaylamaq. qonlamaq. qonamaq.

onaylamaq. onamaq. tutunmaq. qəbul edmək. yarınmaq. yarşınmaq.
salınmaq. salğınmaq. razı olmaq. -siz bu işə özünüz yatdınızmı, ya ki yatdırdılar.
tanqlanış

tanğlanış. tanlanış. seçilliş. saylanış. (intixabat).

tanqlıq

danğlıq. tanğalıq. danğalıq. danlıq. tənglik. dənglik. dənlik. dənəlik. təklik.

(təhlik) təkəlik. təkənəlik. yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}. yalınlıq.
tanquq

tanğuq. tanuq. qədrşünas. qədirdan. şükrquzar. sipasquzar.

tanquqmaq

tanğuqmaq. tanuğmaq. tanğuşmaq. qədrşünaslıq, qədirdanlıq, şükrquzarlıq,

sipasquzarlıq edmək.
tanquşmaq

tanğuşmaq. tanuğmaq. tanğuqmaq. qədrşünaslıq, qədirdanlıq, şükrquzarlıq,

sipasquzarlıq edmək.
tanqut

tanğut. 1. büt. sənəm. seçilmiş. bərquzidə. 1. qutsal buyruq. tanrı buyruğu,

fərmanı, dəsduru. movud. moud.
tanquz

tanğuz. tonğuz. şişik. püflü.

tanla

səhərlə. -danla (səhərlə) öğlə arası:quşluq.
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tanlaş. tanğaş. tanğış. tanğac. tanğıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac.
anğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış.
sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc.
dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.

tanlamaq

1. sayalamaq> sərələmək. iyilətmək. seçmək. yeniləmək. tazalamaq. 1.
tanılamaq. tanqamaq. savtamaq. sovtamaq. ayırmaq. seçmək. 1. tanılamaq.
tanqamaq. seçmək. atamaq. görvələtmək. mənsub edmək. 1. tanılamaq.
tanqamaq. seçmək. almaq. qanmaq. sanğmaq. dərk edmək. ləms, hiss edmək.

dərk, mulahizə, muşahidə təmyiz edmək. 1. tanılamaq. tanqamaq. seçmək.
təşxis vermək. 1. tanqamaq. tanılamaq. saçımaq. seçmək. oy vermək.
dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq. görmək. qolay bəğənməmək. 1. tanqamaq.
tanılamaq. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq.
( < savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd
edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq.
ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik,
məfruz, münfək edmək) . 1. danlamaq. təpgitmək ( < təpmək: itmək). tovbix,

sərzəniş, tən edmək. tənə vurmaq. -nədən öz suçuvu mənə yıxıb təpgitirsin. 1.
danlamaq. qaqalamaq. qaqlamaq. bir kimsəni, nərsəni xor görmək. xorlamaq.

korlamaq. çorlamaq. alçatmaq. pisləmək. qınamaq. gülgüləmək. dürtgüləmək.
dürtgütmək.
tanlanış

tanğlanış. seçilliş. saylanış. (intixabat).

tanlanmaq

danlanmaq. çor eşitmək. söz eşitmək. paylanmaq.

tanlaş

tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac.
anğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış.
sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc.
dalqıc. dalqış. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
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tanıtmaq. anlatmaq. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq.
bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək.
rapor vermək.

tanlayan

tanayan. dalıqan. seçici. seçən. anlayan. başa düşən. dalqan. bilgəyən.
seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.

tanlı

aqah. -onun gəlməyindən tanlı değildim. -tanlı olun.

tanlıq

tanlığ. 1. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. dənglik. dənlik. dənəlik.

təklik. (təhlik) təkəlik. təkənəlik. yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}.
yalınlıq. 1. tanlığ. tanığ. sanığ. sanlığ. soraq. bilgi. məlumat. 1. tanalığ. sezi.
sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. dəryaft. fərasat.
oyqurluq. aqahi. dərk. 1. tandağ. tandığ. sezgi. 1. yetgisin. səlahiyyət. təsdiq.
kart. əhliyyət. -yetgisin almaq: səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. ( < səkmək:
atılmaq) yana atmaq. alı qoymaq. işdən salmaq. fələc, məfluc edmək.

tanmaq

danmaq. 1. dalımaq. dalmaq. dəlmək. (daldırmaq) { 1 < dal: geri. dalı atmaq). 1 <
dal: dəl: yox}. tanımazmaq. tanımazlıqdan gəlmək. təpimək. inkar, rədd edmək.
1. danaşmaq ( < daşnamaq. daşlamaq: atmaq). utmaq. inkar edmək. münkir

olmaq. -doğrunu utdu, yalanı unutdu. 1. üstərmək. üstələmək. astalamaq.
yasturmaq. gizlətmək. üstündən, üzərindən atmaq. inkar edmək. -o bütü
qılmışların üstərdi.

tanmamış

-it yiyəsin danmamış.

tanmaz

tanımaz. 1. bəllənməz. bilinməz. 1. anlamsız. mənasız. 1. imsiz. işarəsiz.

tanrı

yoğan. oğan. yuğan. uğan. allah.
-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.
-tanrı yalqasın, təkin saxlasın. (alqış. dua). (yalqasın rehmet eləsin). (təkin: bəndə).
(saxlasın: unutmasın).

-ağızbirə tanrı vər. (ağzı bir olana tanrı verir).
-tanrı bağışlasın, uşaqların nə gözəl sürmüşlər. (sürmək: sürgütmək. gövərmək.
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gəlişmək. böyümək).

-döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı yaratmaz. (döğülməzi: sınılmazı.
sınmayanı. pozulmayanı. ). (bacarmaz: yasanmaz).

-sosqan mala, tanrı buynuz verməz. (sosqan: buynuzlayan).
-tanrı buyruğu, fərmanı, dəsduru: tanğut. qutsal buyruq. movud. moud.
-tanrı toxay: tanrı yolunda. fi səbilillah.
-tanrı onayız olsun: tanrı dayağız olsun tanrı razı olsun.
-tanrı tanğı, həqqi: tarıq. vallahi. allaha and olsun. -tarıq o özüydü. -tarıq
məndeyildim.

-tanrı alsın dirnağın, versin qoturun. (qarqış).
-tanrı odur içdən doğa içə hopa.
-tanrı adlarından: saltan. - güvəndiyim o saltandır.

tanrıq

tarıq. tanrı tanğı, həqqi. vallahi. allaha and olsun. -tarıq o özüydü. -tarıq
məndeyildim.

tanrısı

-yer göy tanrısı: tənqir. tonqur. tanqır.

tansa

tanal. tanşa > aşna > aşina (fars)}. tanğa. tanığa. tanğal. sanğal. sanal. sınğal.

sınal. sınac. sınaş. oyqur. aqah.
-ana, bala dilmacı, dansa dilin çox acı.
tansalıq

tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars).
sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.

tansatan

tanıtan. tanatan. aşnadan > aşina edən. tanğayan. tanğadan. sanğatan.

sınğatan. sınal. sınaşdıran.
tansaylar

teşekkürler.

tansızlıq

tanağsızlıq. tanığsızlıq. tanalsızlıq. tanşızlıq > aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}.

sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq.
oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.
tanşa

> aşna > {aşina (fars)}. tanal. tansa. tanğa. tanığa. tanğal. sanğal. sanal. sınğal.
sınal. sınac. sınaş. oyqur. aqah.
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> aşnalıq (> aşinayi (fars). tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq.

sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.
tanşamaq

danşamaq. danşımaq. danğışmaq. danışmaq. daşınmaq. daşnamaq.

dönüşmək. inkar edmək.
tanşıq

-buyruq, danşıq, tovsiyə edmək: tanıtmaq. tanırmaq. tapşıtmaq. tapşırmaq.
ismarıtmaq. -uşağı kimə tanıtdın. -olan qalanı sizə tanırdım, daha özüz bilisiz.

tanşıqa

-nərsə üzrə danşığa girişmək: sırıtmaq.

tanşımaq

danşımaq. danşamaq. danğışmaq. danışmaq. daşınmaq. daşnamaq.

dönüşmək. inkar edmək.
tanşıramaq

tanşırmaq. məərrifi, tovsif edmək.

tanşırmaq

tanşıramaq. məərrifi, tovsif edmək.

tanşıtış

tanıtım. tanışdırış. 1. tanıtma. aşnatış. (> aşinasazi) təqdim. məərrifi. 1. ön söz.

müqəddimə. mədxəl. mətlə. dibaçə. 1. aşnatış. bağaşdırış. məmul edmə. 1.
qalağuz. (rahnəma). -bu arbacın (qayağın, maşının) tanşıtış dəfdəri.
tanşıtma

tanıtma. tanıtış. məərrifi. təqdimat.

tanşızlıq

> aşnasızlıq > {naaşinayi (fars)}. tanağsızlıq. tanığsızlıq. tanalsızlıq. tansızlıq.

sanağsızlıq. sanalsızlıq. sınağsızlıq. sınalsızlıq. sınacsızlıq. sınaşsızlıq.
oyqursuzluq. oyuğsuzluq. oyqıslıq. aqahsızlıq.
tantac

tandac. sürcə. sorcaçı. sorşucu. sorcuçu. sorcaçı. soracçı. arca. aracıçı.

arayan. araştıran. axdaran. incələyən. çincələyən. təhqiq edən. mühəqqiq.
muhəqqiq.
tantaq

1. tandağ. tandığ. tanlığ. sezgi. 1. tantağ. çantağ. santağ. mənəvi ilim, bilim.
mənəvi varlıq, maya.

tantal

tandal. tandıran. tandığan. ışıqladan. ışıtqıc. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan.

yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc. aydınladan. oyquran.
oyqurğan. münəvvər, aqah edən. qəndil.
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1. tandığ. bəldək. simgə. simbul. işarə. imək. rəmz. nişanə. məzhər. nəmad. 1.
tantığ. məntiq. lojik. istidlal. bürhan. hikmət. -olayların tantığı: hadisələrin məntiqi.

1. tandığ. tandağ. tanlığ. sezgi.
tantıqan

tandığan. tandıran. tandal. ışıqladan. ışıtqıc. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan.

yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc. aydınladan. oyquran.
oyqurğan. münəvvər, aqah edən. qəndil.
tantıqı

-olayların tantığı: hadisələrin məntiqi. (tantığ: məntiq. lojik. istidlal. bürhan. hikmət).

tantıqmaq

tandığmaq. 1. tandırmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq. yansıtmaq. göstərmək.

bildirmək. aqah edmək. 1. tandırmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq. yarıtmaq.
yağıtmaq. yağtıtmaq. yarqıtmaq. yanıtmaq. yandırtmaq. aydınlatmaq.
ışıqlatmaq. oyqurmaq. oyqutmaq. münəvvər, aqah edmək.
tantıran

tandıran. tandığan. tandal. ışıqladan. ışıtqıc. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan.

yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc. aydınladan. oyquran.
oyqurğan. münəvvər, aqah edən. qəndil.
tantırı

tandırı. tanırı. bildiri. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər).

oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq.
tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq. sanallıq.

sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.
tantırmaq

tandırmaq. 1. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq. yansıtmaq. göstərmək.

bildirmək. aqah edmək. 1. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq. yarıtmaq.
yağıtmaq. yağtıtmaq. yarqıtmaq. yanıtmaq. yandırtmaq. aydınlatmaq.
ışıqlatmaq. oyqurmaq. oyqutmaq. münəvvər, aqah edmək.
tantur

tandur. 1. səhərçağı. 1. yere gömülen ocaq.

tanuq

tanuq. tanğuq. qədrşünas. qədirdan. şükrquzar. sipasquzar.

tanuqmaq

tanuğmaq. tanğuqmaq. tanğuşmaq. qədrşünaslıq, qədirdanlıq, şükrquzarlıq,

sipasquzarlıq edmək.
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1. ap. tapağ. apağ. 1. tapaq. qapqan. gücün. 1. tapaq. tapaqan. tapanaq. onur.

onar. 1. tapaq. qırad. qırat. qırıt. qırıdat. qıradat. qırado. qıradu. qıyıt. qıyım.
qıyat. qıyam. dəğər. dəğrən. 1. tapaq. götrü. götürü. 1. tapaq. örtün. donan.
donanıq. 1. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq.
ucaqlıq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. 1. tapaq. şərəf.
heysiyyət. 1. tapın. müqəyyəd, tabe ol. sözə bax.
-hər nəyin yep yenisi, təptəzəsi, tap tazası: saçısıcağı. tavtavırma. tavqavırma.
tapa

-doğruluğu tapa bilsən içində.
-eşik işə tapa bilən çözüşlük. (çözüşlük: həll yolu).

tapaq

1. tabağ. tabqa. məcmə. əncümən. kanun. yeyət. başqah. 1. tap. qapqan.

gücün. 1. tap. tapaqan. tapanaq. onur. onar. 1. tap. qırad. qırat. qırıt. qırıdat.
qıradat. qırado. qıradu. qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam. dəğər. dəğrən. 1. tap. götrü.
götürü. 1. tap. örtün. donan. donanıq. 1. tap. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq.
yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük.
üstüklük. 1. tap. şərəf. heysiyyət. 1. tapağ. apağ. tap. ap. 1. tapağ. ittifaqən. tapağ məndə gəlirdim ora. -tapağ, bu geyimlər çox yaxşı, tuş (uyğun) gəlir.

-kiçik tabaq, tapaq: tapu. tapı. tapuç. tapıç.
tapaqan

tapanaq. tap. tapaq. onur. onar.

tapaqanlı

tapanaqlı. taplı. tapaqlı. qapqanlı. onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı.

qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük.
örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.
tapaqlı

qapqanlı. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı.

qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük.
örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.
tapalamaq

1. təpələmək. cücərmək. gövərmək. göğərmək. göyərmək. 1. təpələmək.
təpgələmək. təpəsindən vurmaq. 1. təpələmək. təpgələmək. tapdamaq.
tapadalamaq. qınamaq. nəqd, tənqid, məlamət, məzəmmət, sərzəniş edmək.
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tapallar

-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.

tapan

1. sırvac daşı. 1. seçici. seçən. çıxaran. aşgarladan. 1. topan ( < daban). cəhrə
kimi oynağan aracları durdurmaq, tikitmək üçün ayağlıq. yastan. yasta. asta.

tapanaq

tapaqan. tap. tapaq. onur. onar.

tapanaqlı

tapanaqlı. tapaqanlı. taplı. tapaqlı. qapqanlı. onurlu. onur evli. onarlı. onar evli.

qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli.
örtünük. örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.
tapanmatı

- tapanmadı əl : bacaranmadı . -unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı
yad olanları qoymadı yoza. (tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif
edə). (kişi dünyasında qutsal qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

tapar

- dadımlığı analayan, doyumluğa yol tapar.

-könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini, ləngi tapar ləngini.
{(könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox)}. (könül: istək (həvəs). (ürək:
ağıl).
-düzü qoru yalandan, yalan tapar öz yolun.
-bacarıqlıya yardım ol, bacarıqsızlar yol tapar.

tapaslamaq

təpəsləmək. təpəsindən vurmaq, çırpmaq, kəsmək.

tapaş

1. payaş. soval. səvab. yağtış. padaşa, əcrə yarar, layiq iş. 1. şabaş. sova.
payğaş. pağaş. payaş. padaş. yağıt. əcr. 1. saçığ. saçaş. saçığ. > şabaş. 1.
payaş. padaş. şabaş. payğaş. pağaş. saça (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun.
yağıt. 1. şabaş. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. payğaş. pağaş. payaş. padaş. yağıt.

tapatalamaq

tapadalamaq. tapdamaq. təpələmək. təpgələmək. tapalamaq. qınamaq. nəqd,

tənqid, məlamət, məzəmmət, sərzəniş edmək.
tapcan

tapcanğ. tovcan. iki qıçlı nərdüvan. üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca

nərdüvan. üzüm qanasında işlənən uca çarpaya.
tapcırmaq

tapşırmaq. (sipordən).
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1. tapu. tapdığ. sənəm. büt. məbud. 1. tapu. tapuç. tapıç. kiçik tabaq, tapaq. 1.

seçil. seçlə. mədrək. sənəd. vəsiqə.
-tapı bəlgələr: əsnad mədarik.
tapıc

tapış. tapuş. tapuğ. tapınc. tapığ. 1. tapın. tabın. 1. gəlişim. yarğaş. təvafüq.

saziş. 1. tapınış. sığıntı. sığınış. {təzərrü. ibadət. sitayiş. niyayiş. (sığınmaq.
sığşınmaq)}. 1. səcdə. 1. tapqış. təslim. xizu. izan. təvazü. təmkin. itaət.

inqiyad. 1. kürnüş. təzim. başveri. başqoyu. 1. etibar. qədr. 1. qənimət. xirac.
bac. cizyə. 1. tutuzuq. tutşuq. tuştuq. təşrifat. 1. öğləti. iftixar. iftixari. 1. izzət.
ikram. şərafət. 1. beyət. 1. tutunluluq. durunluluq. bəfadarlıq. 1. tabeiyyət. 1.
barat. 1. önəm. umur. diqqət. 1. heysiyyət. 1. mülahizə. riayət. 1. xatir. sayqı.
sıyıq. hörmət. 1. səlam. (durud). 1. dəngə. oran. nisbət. -tapuğu saxlamaq
çoxda qolay değil. 1. (cənab. həzrət). 1. (bəndə).
tapıcmaq

tapışmaq. səlamlaşmaq.

tapıç

tapuç. tapu. tapı. kiçik tabaq, tapaq.

tapıçı

tapığçı. tapuçu. tapuğçu. qulluqçu. nökər. xidmətçi.

tapıq

tapığ. 1. pişkeş. qurban. təklif. bağış. sunuş. ehda. adaq. qurban. nərsə üçün

toplanan para. xeyrat. ehsan. nəzr. inayət. (tapıq taxıl). -tapuq barutmaq: sunuş
qılmaq. 1. tapığ. dərqah. xidmət. -ulu tapığ. 1. tapqı. ibadət. (sipas). -tapqı
ötmək: ibadət, sipas edmək. 1. tapuğ. tapığ. patuq. gəzinti, at, top yarışı üçün

əkilmiş, becərilmiş yer. çəmənlik. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapın.
tabın. 1. gəlişim. yarğaş. təvafüq. saziş. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc.
tapınış. sığıntı. sığınış. {təzərrü. ibadət. sitayiş. niyayiş. (sığınmaq. sığşınmaq)}. 1.
tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. səcdə. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc.

tapqış. təslim. xizu. izan. təvazü. təmkin. itaət. inqiyad. 1. tapış. tapuş. tapuğ.
tapıc. tapınc. kürnüş. təzim. başveri. başqoyu. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc.
tapınc. etibar. qədr. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. qənimət. xirac. bac.

cizyə. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tutuzuq. tutşuq. tuştuq. təşrifat. 1.
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tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. öğləti. iftixar. iftixari. 1. tapış. tapuş. tapuğ.
tapıc. tapınc. izzət. ikram. şərafət. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. beyət. 1.
tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tutunluluq. durunluluq. bəfadarlıq. 1. tapış.
tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tabeiyyət. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. barat.

1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. önəm. umur. diqqət. 1. tapış. tapuş. tapuğ.
tapıc. tapınc. heysiyyət. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. mülahizə. riayət. 1.
tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. xatir. sayqı. sıyıq. hörmət. 1. tapış. tapuş.
tapuğ. tapıc. tapınc. səlam. (durud). 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. dəngə.

oran. nisbət. -tapuğu saxlamaq çoxda qolay değil. 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc.
tapınc. (cənab. həzrət). 1. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. (bəndə).

-tapıq suyun: mütəbərrək su. adaq su. duva oxunmuş su.
tapıqçı

tapığçı. tapıçı. tapuçu. tapuğçu. qulluqçu. nökər. xidmətçi.

tapıqlı

tapığlı. 1. abid. 1. bir nərsədə, qolda, işdə qulluğlu, sabiqəli olan.

tapıl

1. qul. bəndə. əbd. 1. tapılı. tapıt. qutsu. qutsı. seçik. müqəddəs. mütəbərrək. 1.
tapul. yığın. oturum. qalağ. -ot tapılı: ot yığını.

tapılamaq

1. razılığın, təvafüqün bildirmək. qəbul edmək. -onun bu sözün tapılamaz. 1.
ağırlamaq. qulğutmaq. pəziralıq edmək.

tapılan

-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir. 1. -az tapılan,
bulunan, görünən: seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm.
aralıqlı. arada bir. endik. endər. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük)
dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan:
toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı.
qısıtlı). 1. -az tapılan: sayaz.

tapılar

-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi
aralı. (aralı: ıraqdan)
-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.

tapılaşmaq

razılaşmaq. təvafüq edmək. -bu sözdə tapılaşmadılar.

tapılatmaq

razılatmaq. təvafüqə gətirmək. -onu bu sözə tapılatamadım.
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tapıl. tapıt. qutsu. qutsı. seçik. müqəddəs. mütəbərrək.

-ot tapılı: ot yığını. (tapıl: tapul yığın. oturum. qalağ).
tapılıq

tapıtlıq. tapıltıq. qutsuluq. qutsılıq. seçiklik. müqəddəslik. mütəbərrəklik.

tapılınca

-yanıt tapılınca, soru dəğişər.

tapılır

-az tapılır, tutarlı nərsələr yemək: quş sütüylə bəslənmək.

tapıllıq

qulluq. bəndəlik. əbdlik. ibudət.

tapılma

-(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma). -qapatsansa keçmişin, açıq durar
yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.

tapılmaq

tüpülmək. açılmaq. çıxmaq. gizli yaşıq olan nərsə üzə çıxmaq, blirmək. -ot
tüpüldü. -tapılmadan heç deyə bilməm.

-sözündə tapılmaq: sözündə durmaq.
-sorağı, izi, nişanı tapılmaq: sorğunmaq. -itik sorğundu: itən nərsənin sorağı, izi
bəlindi, blləndi. -bu itiyi axdarırıq sorğunmayıb hələ. (sorağ verilməyib hələ).

tapılmatı

-toxlatdığız kitabların heç biri tapılmadı. (toxlatmaq: irca vermək).

tapılmaz

-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.
-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.

tapıltı

-{kəsələ dərman tapıldı, armana yox. (armana: təmbələ)}. ərik yuxudan qalxınca,

irik yürbay. (təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar). (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

tapıltlıq

tapıtlıq. tapılıq. qutsuluq. qutsılıq. seçiklik. müqəddəslik. mütəbərrəklik.

tapımaq

tapmaq. ulamaq.
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1. qulluq. -bəyə tapınmaq. 1. səcdə. -tapınmaq: səcdə edmək. 1. sadiq. bağlı.
bəfalı. (# çapın: yağı. sərkeş). 1. tabın. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ.
1. tapınma. namaz. 1. tapın!. tapna!. 1. sadiq. bağlı. bəfalı. tutunlu. durunlu.
doğru. düz. düzürt. doğus. dursut. dürüst. 1. tap. müqəyyəd, tabe ol. sözə bax.
1. sıyam. sınam. sıman. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. sadiq. sadə. silik. düz.
bərbəzəksiz. süssüz.

tapınan

namaz qılınan. -üzərində oturulan, tapınan (namaz qılınan) yayqı: saçığ. saçqı.
(yerə saçılıb, yıyılan) səccadə.

tapınc

tapış. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. dayanc. dayaş.
duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül.
səbr. səbir. qərar.

tapınc

tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapığ. 1. tapın. tabın. 1. gəlişim. yarğaş. təvafüq.

saziş. 1. tapınış. sığıntı. sığınış. {təzərrü. ibadət. sitayiş. niyayiş. (sığınmaq.
sığşınmaq)}. 1. səcdə. 1. tapqış. təslim. xizu. izan. təvazü. təmkin. itaət.

inqiyad. 1. kürnüş. təzim. başveri. başqoyu. 1. etibar. qədr. 1. qənimət. xirac.
bac. cizyə. 1. tutuzuq. tutşuq. tuştuq. təşrifat. 1. öğləti. iftixar. iftixari. 1. izzət.
ikram. şərafət. 1. beyət. 1. tutunluluq. durunluluq. bəfadarlıq. 1. tabeiyyət. 1.
barat. 1. önəm. umur. diqqət. 1. heysiyyət. 1. mülahizə. riayət. 1. xatir. sayqı.
sıyıq. hörmət. 1. səlam. (durud). 1. dəngə. oran. nisbət. -tapuğu saxlamaq
çoxda qolay değil. 1. (cənab. həzrət). 1. (bəndə).
tapıncaq

tapıncağ. təkyə < dikə. təkə. təkgə. ziyarətgah.

tapınır

tapır. övür. sevir . -dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır.
övür. sevir).

tapınış

tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. sığıntı. sığınış. {təzərrü. ibadət. sitayiş.
niyayiş. (sığınmaq. sığşınmaq)}.

tapınıtmaq

tapıtmaq. tapındırtmaq. müqəyyəd, tabe edmək. sözə baxdırtmaq. boyun

əğdirtmək.
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tapınqu

təpingi. 1. məbəd. 1. abidə.

tapınla

düzlüklə. sıyamla. sınamla. sımanla. sadiqanə. sədaqətlə. sadəliklə. silgitlə.

tapınlıq

sadiqlik. sədaqət. tutunluq. durunlıq. bağlılıq. bəfalılıq. doğruluq. düzlük.
düzürtlük. doğusluq. dursut. dürüstlük. -tapınlıq göstərmək.

tapınma

tapın. namaz.

tapınmaq

1. boyunsınmaq. yensinmək. yükünmək. dizinmək. çökünmək. təzimə

qalxmaq. 1. qapınmaq. yapınmaq. (sapınmaq) qatınmaq. qullanmaq.
boyunsınmaq. 1. səcdə edmək. 1. şükr edmək (# təpinmək: təpikləmək.
naşükürlüq edmək). 1. tapnamaq. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. bağalı, bağlı,

sadiq qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün
itirməmək. arayıb bulmağa çalışmaq. sinicləşmək.
tapınmaz

tapmaz. müqəyyəd, tabe olmaz. sözə baxmaz. yağı. (sərkeş).

tapınnam

övərəm. sayqılaram . -yaxcılığa tapınnam, yamanlığı unutmam.

tapıntırmaq

tapındırmaq. dayındırmaq. dayandırmaq. daynatıtmaq. durnatmaq. durnutmaq.

əsaslandırmaq. sabit edmək.
tapıntırtmaq

tapındırtmaq. tapıtmaq. tapınıtmaq. müqəyyəd, tabe edmək. sözə baxdırtmaq.

boyun əğdirtmək.
tapır

tapır. tapınır. övür. sevir . -dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır:
tapınır. övür. sevir).

tapış

1. (1. tapış. 1. təpiş) > (tabeş (fars) saçış. 1. namaz . -üzərində tapış (namaz)
qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik saçqı, yayqı. saçat. saçay.
> səçə. seçə. səccadə. 1. tapınc. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc.

sarış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş.
cıdam. təhəmmül. səbr. səbir. qərar. 1. sipürdə. tapşırma. 1. güvənib iş vermə.
1. birbirin vəkil edmə.
-tapış çıxış: sud o ziyan.
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tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. 1. tapın. tabın. 1. gəlişim. yarğaş. təvafüq.

saziş. 1. tapınış. sığıntı. sığınış. {təzərrü. ibadət. sitayiş. niyayiş. (sığınmaq.
sığşınmaq)}. 1. səcdə. 1. tapqış. təslim. xizu. izan. təvazü. təmkin. itaət.

inqiyad. 1. kürnüş. təzim. başveri. başqoyu. 1. etibar. qədr. 1. qənimət. xirac.
bac. cizyə. 1. tutuzuq. tutşuq. tuştuq. təşrifat. 1. öğləti. iftixar. iftixari. 1. izzət.
ikram. şərafət. 1. beyət. 1. tutunluluq. durunluluq. bəfadarlıq. 1. tabeiyyət. 1.
barat. 1. önəm. umur. diqqət. 1. heysiyyət. 1. mülahizə. riayət. 1. xatir. sayqı.
sıyıq. hörmət. 1. səlam. (durud). 1. dəngə. oran. nisbət. -tapuğu saxlamaq
çoxda qolay değil. 1. (cənab. həzrət). 1. (bəndə).
tapışqa

bilməcə.

tapışla

dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla.
dözüşlə. cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.

tapışlı

qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. dayaşlı. duraşlı. qayışlı. (qatlanma)
dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.

tapışmaq

1. birbirinə baş əğmək. birbirinin sözünə baxmaq. 1. tapıcmaq. səlamlaşmaq.
1. çatışmaq. ulaşmaq.

tapışsız

qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız.
(qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz.
səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

tapışsızlıq

qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq.
qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq.
sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

tapıştırmaq

tapışdırmaq. 1. çatışdırmaq. ulaşdırmaq. 1. çatışdırtmaq. çatdırtmaq. yetirtmək.

verditmaq. 1. çatışdırtmaq. birləşdirmək. qavuşdurmaq.
tapıt

tapıl. tapılı. qutsu. qutsı. seçik. müqəddəs. mütəbərrək.

tapıtıc

tapıtış. təqdis.
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tapıtış

tapıtıc. təqdis.

tapıtlıq

tapıltıq. tapılıq. qutsuluq. qutsılıq. seçiklik. müqəddəslik. mütəbərrəklik.

tapıtmaq

tapındırtmaq. tapınıtmaq. müqəyyəd, tabe edmək. sözə baxdırtmaq. boyun

əğdirtmək.
-tapzuğ tapıtmaq: tapmaca demək.
tapız

1. rəmz. sirr. gizli qalan nərsə. -bu işin tapızı. -bu tapızın qılığın tapızın. 1. tabız.
təpiz. təbiz. (tabrız. təpriz. təbriz) tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə. (sift. dürüşt). təpiz yapız: bərk düz (topraq).

tapızmaq

açmağa çalışmaq.
-tapzıq, tapzğu, tapızmaq: bilməcə bəlirtmək, söyləmək. (tapızmaq: açmağa
çalışmaq).

tapqa

tapğa. dəfgə. nərsəni tapdayaraq safaltmaq üçün altına qoyulan düz, hamar

təxdə.
tapqac

tapğac. 1. əsgidən qalmış saray, qala. bastani bina. (ərəblər ad boyunun izləri

deyər. 1. qudsal, muqəddəs bina.
-tapğacxan: xaqan. xanlar xanı.
-tat tapğac: fars türk.

tapqacxan

tapğacxan. xaqan. xanlar xanı.

tapqacqan

tapğacxan. xaqan. xanlar xanı.

tapqı

tapıq. ibadət. (sipas). -tapqı ötmək: ibadət, sipas edmək.

tapqıc

tapğıc. 1. pərəstişkar. sitayişgər. 1. təpgic. kötək. dəğənək.

tapqınmış

tapğınmış. qutalmış. mütəbərrək. təqdis olunmuş.

tapqır

tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). 1.

fovc. quruh. qafilə. 1. yığın. 1. rədə. 1. zümrə. 1. tapsı. təpsi. uyum. taxım.
sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. məcmu. 1. heyət. 1.
saltav. salçav. ekib. 1. oyma. boy. qəbilə. əşirə. 1. xanidan. duduman. 1.
zəncir. 1. ittihad. 1. firqə. 1. əshabə. 1. məzhəb. 1. kilas. sinif. -onuncu tabur. 1.
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tirə. 1. cəm. 1. əncümən. cəmiyyət. 1. dəsdə. 1. birlik. tim. çitə. yekən > yekan.
döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu. 1. məqulə. 1. dalğı. hizb. 1.
təcəmmö. 1. sinf.
tapqur

təpir. tabur. təpgir. 1. ağır çırpı, zərbə. 1. olduğundan (məmulundan) artığına

yüklənmiş görəv, iş, vergi, nərsə. 1. itmə. itiş. sıxışdırma. çıpa. çapa. atağ.
həmlə.
taplaq

taplağ. tablağ. rizayət. xursəndlik. -tablağı olsa ərin. -onun tablağın bul.

taplaşmaq

1. tavlaşmaq. yollaşmaq. razılaşmaq. -su ilə od taplaşmaz. 1. tapdaşmaq. bir
amac uğra birləşmək. müttəfiq olmaq. -onlar nəyin üzrə tapdaşmışlar.

taplaşmaq

tavlaşmaq. sevişmək. sevləşmək.

taplı

tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı. onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı.

qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük.
örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.
tapma

tapınma. tapınış. sevəş. sevənc. səvsəyiş. səvləyiş. qursun. qursan. alqınış.

alqınma. alqa. yalqınış. yalqınma. yalqa. ibadət. qulluq. pərəstiş. sitayiş.
tapmaca

tapmaca, müəmma düzəltmək. yapığlamaq.
-tapmaca demək: tapzuğ tapıtmaq.

tapmaq

1. çatmaq. 1. tapımaq. ulamaq.

-işinin çıxarın tapmaq: baş yaraqın bulmaq. (yaraq: çarə).
-tayın, babın tapmaq: tayılmaq.
-gizli olan nərsəni bəlləmək, çıxarmaq, tapmaq, almaq: süzmək. süzünmək.
sızmaq. sızınmaq.

{(tap < met > pat (sanskirit) topar (ispanya): çatmaq)}.
-ad, önəm, dad, bazar, rovnəq tapmaq: dadlanmaq. dadığlanmaq. satlanmaq.
satığlanmaq.
-bir nərsəni tapmaq üçün çabalamaq, çalbalamaq, qaçıb durmaq: səlpələmək.
çalbalamaq. - gün uzunu bu pitiyin ardınca səlpələdi.

tapmaqa

-bir iğnə düşdü samanlığa, odlandı saman onu tapmağa.
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tapınmaz. müqəyyəd, tabe olmaz. sözə baxmaz. yağı. (sərkeş).

-axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu).
- işləyənlər tez armaz, işləməyən yol tapmaz. (armaz: yorulmaz).

tapna

təpnə. dəfnə. 1. nərsəni tapdayaraq safaldıb, kiplətmək üçün üstündən vurulan

arac. 1. nərsəni tapdayaraq safaldıb, kiplətmək üçün üstündən vurulan arac.
tapna!

tapın!.

tapnamaq

tapınmaq.

tapramaq

< tap. təpmək. təpik. sıçramaq. hoplamaq.

tapraşmaq

bir araya gəlmək, birləşmək. -tapraşan tapar.

taprıq

taptığ. əprik. yaprıq. astın. yastın. bayat. ardanıq. ertinik. qalavın. antik. ətiq.
əntiq. qədim.

tapsan

-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.
-yerdən tapsan sanab al, söz bilməsən dinməz.

tapsana

-yolda yoldaş tapsana, yol üsündə atsana.

tapsı

təpsi. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq.
topmaq) sıxul. uyum. taxım. sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət
qutusu). set.

tapşatmaq

yapşatmaq. təpcəmək. bir araya gətirmək, tikmək.

tapşıc

tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. basıv.

basıc. basıt. bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş. təmrin.
tutuğ. vəzifə. məşq.
tapşıq

tapşırıq. tapşırıc. tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. basıv.

basıc. basıt. bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş. təmrin.
tutuğ. vəzifə. məşq.
tapşın

1. sovruq. savrıq. sepordə(fars) . 1. tapşın! . müti, tabe, fərman bərdar, təslim
ol.
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tapşıramaq

tapşırmaq. yapşırtmaq. təpcirəmək. əlinə vermək. -işi bilginlərə tapşıra.

tapşırıc

tapşırıq. tapşıq. tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. basıv.

basıc. basıt. bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş. təmrin.
tutuğ. vəzifə. məşq.
tapşırıq

1. burat. mesaj. həvalə. məşq. intiqal. məmuriyyət. vaquzari. 1. tapşıq. tapşırıc.
tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. basıv. basıc. basıt.

bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş. təmrin. tutuğ. vəzifə.
məşq. 1. sarığ. əmanət. -qutsal tapşırıq, əmanət: sarığa. 1. sarqıt. sarıq.
tapşırıqın

-tapşırığın yapamamaq: gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}.

tapşırma

tapış. sipürdə.

tapşırmaq

1. devirmək. vermək. bağışlamaq. yükləmək. barçatmaq. çatdırmaq. ötürmək.

təslim, təhvil edmək. 1. tapcırmaq. (sipordən). 1. tapşıramaq. yapşırtmaq.
təpcirəmək. əlinə vermək. -işi bilginlərə tapşıra. 1. tapşıtmaq. tanıtmaq.
tanırmaq. ismarıtmaq. buyruq, danşıq, tovsiyə edmək. -uşağı kimə tanıtdın. olan qalanı sizə tanırdım, daha özüz bilisiz. 1. təpcirmək. təfvil vermək.

tapşırmaq

sıyırmaq. sıytırmaq. (qoşub göndərmək) qoşmaq. - uşağı kimə sıyırdın gəldin.

tapşıtıtmaq

-təpib tapşıtıtmaq: yatqızıb durquzmaq. yatırdıb durqutmaq. salığdırtmaq.
burquntmaq. tam müti, tabe, fərmanbərdar, təslim edmək.

tapşıtmaq

tapşırmaq. tanıtmaq. tanırmaq. ismarıtmaq. buyruq, danşıq, tovsiyə edmək. uşağı kimə tanıtdın. -olan qalanı sizə tanırdım, daha özüz bilisiz.

taptaj

çaptaj. təpətəş. taptaş. vurma. döğmə. vuruş. döğüş.

taptaq

tapdağ. 1. fişar. təzyiq. 1. qınaq. nəqd. tənqid. (məlamət. məzəmmət. sərzəniş).

1. düzülük. tədbir. 1. təcrübə. 1. sağış. yeti. tədbir.
-tapdağ, dayaz, sığ olan pişirmə, qızartma qabı: tava ( < təpmək. tapdamaq).
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-tapdağ, tədbir vermək: tapdağıtmaq. sağışdırmaq. sağındırmaq. yetirimək.
tapdatmaq. (tapdağıtan: tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən) .

taptaqan

tapdağan. tapdağıtan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən .

taptaqçı

tapdağçı. tapdağıtan. tapdağan. tədbirçi. tədbir verən .

taptaqıtan

tapdağıtan. tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən .

taptaqıtmaq

tapdağıtmaq. tapdağ, tədbir vermək. sağışdırmaq. sağındırmaq. yetirimək.

tapdatmaq. (tapdağıtan: tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən) .
taptaqlı

tapdağlı. sakınqan. sak. çapçağ. ayğaq. huşyar. aqil. həkim. saxlaşlı. sağlaşlı.

yetili. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir.
taptaqlı

tapdağlı. yetbatur. yetimli ər. müdəbbir. sahibi tədbir. tədbirli.

taptaqsızlıq

tapdağsızlıq. sağnasızlıq. tədbirsizlik.

taptaquc

tapdağuc. təcrübəli. mücərrəb.

taptalayıb

-tapdalayıb əzmək: tıncıqlamaq. -biraz anralıq (oyanlıq) dur, yemişləri tıncıqlama.

taptamaq

tapdamaq. tapadalamaq. təpələmək. təpgələmək. tapalamaq. qınamaq. nəqd,

tənqid, məlamət, məzəmmət, sərzəniş edmək.
taptanıb

-tapdanıb bərkinməmiş: dəhlənməmiş. -{dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə
dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti
yağında gör)}. -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız:
gözlənilməz. qeyri müntəzirə).

taptanmaq

tapdanmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. güplənmək.

güpünlənmək. qaqınmaq. çalınmaq. qırılmaq. təpinmək.
taptanmış

-tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol: yala. yaldırım.

qaldırım. (# çala: işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. cığır).
taptaş

təpətəş. taptaj. çaptaj. vurma. döğmə. vuruş. döğüş.

taptaşmaq

tapdaşmaq. taplaşmaq. bir amac uğra birləşmək. müttəfiq olmaq. -onlar nəyin
üzrə tapdaşmışlar.

taptatmaq

tapdatmaq. sıvatmaq. çırpıp əzmək. çeğnəmək. əzib yerə sərmək.
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-nərsəni tapdayaraq safaltmaq üçün altına qoyulan düz, hamar təxdə: tapğa.
dəfgə.

-nərsəni tapdayaraq safaldıb, kiplətmək üçün üstündən vurulan arac: tapna.
təpnə. dəfnə.

taptaza

sütsümən.
-tap taza: taza taza. yap yanza. yapa yanza. yana yanza. (yanza: yenzə. yanız. yeniz.
yeni. taza). kavıl kavıl. kəvil kəvil.

taptıq

taptığ. 1. əcib. əcayib. qərib. görünməmiş. xariqüladə. 1. taprıq. əprik. yaprıq.

astın. yastın. bayat. ardanıq. ertinik. qalavın. antik. ətiq. əntiq. qədim. 1. şeyx.
pir. savçı. bağşı. ruhani qoca, qılavuz. mürşüd. 1. tapu. tapı. sənəm. büt.
məbud. 1. toruk. törük. yoruq. sürük. yürük. tutulan yol. məzhəb. təriqət. firqə.
məslək.
taptıqı

-olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək: qurumsuramaq. qurumsıramaq.
qurumsürəmək.

taptuq

tapduğ. tapzuğ. tapmaca. müəmma. -tapzuğ tapıtmaq: tapmaca demək.

taptuqun

tapduğun. pirin. -tapduğun tapusunda, qul olduq qapusunda. (tapu: huzur. nəzd.
məqam).

tapu

1. söyək. söykə. sənəd. mədrək. 1. ağalıq. tutuğluq. tutluq. kəsilik. malikiyyət.
1. xidmət. 1. sayqı. hörmət. 1. ibadət. 1. hizur. huzur. nəzd. məqam. -tapduğun
tapusunda, qul olduq qapusunda. (tapduğun: pirin). 1. təpü. təpi. kumrə. kumər.

kuprə. kupər. xaral (yekə çuval) böyük küp, sələ, sandıq, yəxdən. 1. tapı. tapuç.
tapıç. kiçik tabaq, tapaq. 1. tapu. tapdığ. sənəm. büt. məbud.

tapuç

tapıç. tapu. tapı. kiçik tabaq, tapaq.

tapuçu

tapuğçu. tapıçı. tapığçı. qulluqçu. nökər. xidmətçi.

tapuq

tapuğ. 1. qulluq. xidmət. -tanrı tapuğu. 1. tapığ. patuq. gəzinti, at, top yarışı

üçün əkilmiş, becərilmiş yer. çəmənlik. 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ.
tapın. tabın. 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. gəlişim. yarğaş. təvafüq. saziş.
1. tapınış. sığıntı. sığınış. {təzərrü. ibadət. sitayiş. niyayiş. (sığınmaq. sığşınmaq)}.
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1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. səcdə. 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ.
tapqış. təslim. xizu. izan. təvazü. təmkin. itaət. inqiyad. 1. tapış. tapuş. tapıc.
tapınc. tapığ. kürnüş. təzim. başveri. başqoyu. 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc.
tapığ. etibar. qədr. 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. qənimət. xirac. bac.

cizyə. 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. tutuzuq. tutşuq. tuştuq. təşrifat. 1.
tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. öğləti. iftixar. iftixari. 1. tapış. tapuş. tapıc.
tapınc. tapığ. izzət. ikram. şərafət. 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. beyət. 1.
tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. tutunluluq. durunluluq. bəfadarlıq. 1. tapış.
tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. tabeiyyət. 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. barat.

1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. önəm. umur. diqqət. 1. tapış. tapuş. tapıc.
tapınc. tapığ. heysiyyət. 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. mülahizə. riayət. 1.
tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. xatir. sayqı. sıyıq. hörmət. 1. tapış. tapuş.
tapıc. tapınc. tapığ. səlam. (durud). 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. dəngə.

oran. nisbət. -tapuğu saxlamaq çoxda qolay değil. 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc.
tapığ. (cənab. həzrət). 1. tapış. tapuş. tapıc. tapınc. tapığ. (bəndə).

tapuqçu

tapuğçu. tapuçu. tapıçı. tapığçı. qulluqçu. nökər. xidmətçi.

tapuqsaq

tapuğsaq. qulluqsevər. xidmətquzar.

tapul

tapıl. yığın. oturum. qalağ. -ot tapılı: ot yığın.

tapur

tabur. tapqır. tabqır. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). 1.

fovc. quruh. qafilə. 1. yığın. 1. rədə. 1. zümrə. 1. tapsı. təpsi. uyum. taxım.
sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. məcmu. 1. heyət. 1.
saltav. salçav. ekib. 1. oyma. boy. qəbilə. əşirə. 1. xanidan. duduman. 1.
zəncir. 1. ittihad. 1. firqə. 1. əshabə. 1. məzhəb. 1. kilas. sinif. -onuncu tabur. 1.
tirə. 1. cəm. 1. əncümən. cəmiyyət. 1. dəsdə. 1. birlik. tim. çitə. yekən > yekan.
döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu. 1. məqulə. 1. dalğı. hizb. 1.
təcəmmö. 1. sinf.
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-tapduğun tapusunda, qul olduq qapusunda. (tapu: huzur. nəzd. məqam).
(tapduğun: pirin).

tapuş

1. dam. tağuşun, çatının dış üzü. 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. tapın.

tabın. 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. gəlişim. yarğaş. təvafüq. saziş. 1.
tapınış. sığıntı. sığınış. {təzərrü. ibadət. sitayiş. niyayiş. (sığınmaq. sığşınmaq)}. 1.
tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. səcdə. 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ.

tapqış. təslim. xizu. izan. təvazü. təmkin. itaət. inqiyad. 1. tapış. tapuğ. tapıc.
tapınc. tapığ. kürnüş. təzim. başveri. başqoyu. 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc.
tapığ. etibar. qədr. 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. qənimət. xirac. bac.

cizyə. 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. tutuzuq. tutşuq. tuştuq. təşrifat. 1.
tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. öğləti. iftixar. iftixari. 1. tapış. tapuğ. tapıc.
tapınc. tapığ. izzət. ikram. şərafət. 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. beyət. 1.
tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. tutunluluq. durunluluq. bəfadarlıq. 1. tapış.
tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. tabeiyyət. 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. barat.

1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. önəm. umur. diqqət. 1. tapış. tapuğ. tapıc.
tapınc. tapığ. heysiyyət. 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. mülahizə. riayət. 1.
tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. xatir. sayqı. sıyıq. hörmət. 1. tapış. tapuğ.
tapıc. tapınc. tapığ. səlam. (durud). 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. dəngə.

oran. nisbət. -tapuğu saxlamaq çoxda qolay değil. 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc.
tapığ. (cənab. həzrət). 1. tapış. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. (bəndə).

tapuşqıraqı

tapusqırağı. oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi.

tapuşun

-tapuşun, damın iç üzü: tağuş. tarus. tovaz. tovağ. çatı. səqf.

tapzıq

-tapzıq, tapzğu, tapızmaq: bilməcə bəlirtmək, söyləmək. (tapızmaq: açmağa
çalışmaq).

tapzqu

-tapzıq, tapzğu, tapızmaq: bilməcə bəlirtmək, söyləmək. (tapızmaq: açmağa
çalışmaq).

tapzuq

tapzuğ. tapduğ. tapmaca. müəmma. -tapzuğ tapıtmaq: tapmaca demək.
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1. dar. 1. dar. darılıb, sıxılmış nərsə. 1. dar. dal. tal (üzbək). tel. 1. dar. daradar.
qıtqıtına. ancağ. uc ucuna. gücün. güclüklə. -günorta çıxsağ, axşama dar yetişək.
1. dar. qın. -qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı,
yaşlı çağım qın oldu. 1. dar. qıt. qırtaq. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm.

saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan,
görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) nüdrətən. nadir
halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan:
bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). 1. dar. sığ. sığız.

sıxız. tığ. sıx. - sığ çağımız qaldı. 1. dar. sif. sıx. - çox sıxdır. - sıx toxunuş. 1.
dar. sıx. sığ. qatı. yoğun. bükük. (# sığ < sıy. sıyız dayaz. sayaz. dərinliyi az

olan) 1. dar. sıxın.
-ağzı dar olan qab, nərsə: sığıl. (# sıyıl: ağzı gən olan qab, nərsə).

-sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan: sığ. yala. yələ. sala. sadə. bayığ. sayığ.
sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yüz. qolay. saya. bəsit.

-dar yol, küçə: yart. gədik.
-uzun, dar kəsik, dəlik: yırtmac. yarıq.
-doğruya yol dar, qıs.
-dar, güdə, cürə yol: (> kurə rah). zolaq. yolaq. qoğaq.
{(tayt (tight (ingilis) : dar. sıx}.
-üstü gən, ağı körüklü (qat qat olub açılıb yığılan) dizdən dar şalvar çeşiti: sıxma.
- süfrəsi qıs, dar: səprəsi quruq. -adı uluğ, səprəsi quruq). (adı hündür, əli qıs).
(səprə:səpər. saçağ. süfrə).
-dar, uzun olan nərsə: sırım. sıyrım. şırım.
-didsil, ısırac, acımtıl, mor dad: sirkəy. sırqoy.
- gərgin, dar düğünə düşmək: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. quyruğu qapı
arasında qalmaq.
-əli dar: qıtmır . -yad varında gözün var, ürək qısıq, gözün qapıq, əlin dar. (əli dar:
qıtmır).
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-dara düdük küçə: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1
< sovmaq. savmaq). təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol).
-dara düdük küçə: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1
< sovmaq. savmaq). təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol).

taraca

daraca. 1. düzülük. payqah. 1. düzülük. pıroqram.

taraq

darağ. 1. satağ. çatağ. birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr. 1.

sərpər. düzən. nəzm. inzibat. 1. kürsü. qursu. nəzm. düzən. 1. sarqal < darğal.
satğal. savqal. (hər nəyin ən yükəsək yeri). - dağ darağı: dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi.

1. çatğal. balaxana. 1. darlağ. dərlək. dərik. qaralama. oyaq. pırojə. pılan.
tasarı. tasarım. taslağ. düzənək. biçənək. bitənək. betənək. 1. darlağ. yoğuş.
sürək. dərlək. dərik. pırojə. bərnamə. 1. dəstqah. dəsgah. dəsdqah. düzgah.
dəzgah. düzgək. düzək. qoçqal. qoşqal. qoçqa. qoşqa. arsat. artas. çəkə.
çəkgə. hörçün. sistim. nizam. 1. bağdal. şan. suv. su. sav. çav. çağ. cah. tutu.
tutuc. çapa. saxa. ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət. 1. yaraq. saraq.
qaraq. baraq. bağaq. gitərə. girtərə. girdərə. qırtnağ. qıtnağ. ustuvanə. ərən.

mərdanə. -yoğur açma barağı. -əkin sarağı. -bası sarağı.
- dağ darağı: dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi.
- daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli bazar.

-darağ darağ, dal dal, yalağ yalağ dərmək: təraşidən. daraşırmaq. dalaşurmaq.
yalandalamaq. rəndəmək.

-daraq dərik: uyum düzən. oxa yoxa. nəzm o tərtib.
taraqlamaq

daraqlamaq. düzmək. düzümək. sazqılamaq. nəzmə, intizama qoymaq.

taraqlanır

daraqlanır. curlanır. - gündən günə işlərimiz.

taraqlanmaq

darağlanmaq. 1. daratlanmaq. düzülmək. sazqılanmaq. nəzmə, intizama

qoluylmaq. 1. sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq.
göyərmək. göysərmək. yetişmək. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd.
rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar:
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rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə
işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

taraqlantı

daraqlandı. dərikləndi. cürləndi. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

taraqlaşmaq

darağlaşmaq. daranışmaq. düzülüşmək. sazqılaşmaq. nəzmə, intizama

qoyuluşmaq.
taraqlatmaq

darağlatmaq. 1. daraşdırmaq. dərşitmək. dərişlətmək. quruşdurmaq.

oyaqlatmaq. salışdırtmaq. qoyuşdurmaq. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu
gün axşama dək çalışmamı qurmuşdum. 1. tanıtlamaq. tanımlamaq. bəllətmək.

tərif edmək. karaterizə edmək. simgələmək.
taraqmaq

darağmaq. daralmaq. 1. qısılmaq. kiçilmək. incəlmək. 1. darda qalmaq.

sıxışmaq. yoxsunmaq. möhtac olmaq. ehtiyaca, zərurətə düşmək.
taralmaq

daralmaq. darağmaq. 1. qısılmaq. kiçilmək. incəlmək. 1. darda qalmaq.

sıxışmaq. yoxsunmaq. möhtac olmaq. ehtiyaca, zərurətə düşmək.
-bir qolay əğirmək, daralmaq: səğirmək. səğrimək. - otağ qapılarının arxa yanında
daralan bölümünə 'səğirmə' deyilir.

taraltmaq

-dirənib, qurdalayıb incitmək, daraltmaq, yormaq: sırtınmaq.

taramaq

daramaq. 1. daratmaq. dərmək. dəritmək. ayırıb mürəttəb edmək, rədifləmək.

1. dərmək. dəritmək. sərmək. düzmək.
-yuğub daramaq: yuğub arıdlamaq.
taramturul

daramdurul. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gövdəyə oturan geyim. yerinə

tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan.
taran

1. daran. darğan. salınqı. nərsəni qaldırmaq üçün işlənən qalın ip. 1. daran.
darğan. salınqı. məncənax. 1. tarğan (moğ). əkinçi. dikgən > dehqan. kəndli.

taranışmaq

daranışmaq. darağlaşmaq. düzülüşmək. sazqılaşmaq. nəzmə, intizama

qoyuluşmaq.
taranq

daranğ. 1. darınğ. darğın. dartılmış. gərgin. (sift. səxt) möhkəm. gəvşək, şol

olmayan. 1. sınırlı. acığlı. acığın. əsəbi. əsbani. -daranğ sınırlı. -daranğatmaq:
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daranğ qılmaq: darıtmaq.

-daranğ qılmaq: daranğatmaq. darıtmaq.
taranqatmaq

daranğatmaq. daranğ qılmaq. darıtmaq.

taranqlaşmaq

daranğlaşmaq. sınırlanmaq. acığlanmaq. acığınmaq. əsəbiləşmək.

taranmaq

daranmaq. donanmaq.

tarar

-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir :
tezdən). (quşluq: irlə günorta arası).

tarasıq

darasıq. (təngna).

taraslamaq

(sıranmış, cərgənmiş nərsəni) dağıtmaq. -yağı qoşunu tarsaldı (tarsalandı) : tarımar
oldu. -qurd sürünü tarsaladı.

taraş

daraş. darat. satanğ. gözəl geynişli. alaçam. arsat. yanıq. süslü. şik. nəzif.

taraşa

> teraşə(fars).

taraşırmaq

daraşırmaq. dalaşurmaq. təraşidən. darağ darağ, dal dal, yalağ yalağ dərmək.

yalandalamaq. rəndəmək.
taraşlamaq

1. araşlamaq. turpalamaq. turpulamaq. tırmalamaq. yarmalamaq. yırmalamaq.
darğaşlamaq. yonamaq. 1. yarınmaq. tıraşlamaq. qırğaclamaq. 1. tıraşlamaq.
(təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq. sidirmək. siyirmək.
silmək. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

taraşlanmaq

tıraşlanmaq. yarınmaq. qırğaclanmaq. -yarınmış daşlar.

taraştırmaq

daraşdırmaq. darağlatmaq. dərşitmək. dərişlətmək. quruşdurmaq. oyaqlatmaq.

salışdırtmaq. qoyuşdurmaq. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün axşama dək
çalışmamı qurmuşdum.

tarat

darat. 1. daraş. satanğ. gözəl geynişli. alaçam. arsat. yanıq. süslü. şik. nəzif. 1.
tanat. danat. yağat. çalat. parat. ışıqlı. xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü.

taratar

daradar. dar. qıtqıtına. ancağ. uc ucuna. gücün. güclüklə. -günorta çıxsağ,
axşama dar yetişək.
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daratlanmaq. darağlanmaq. düzülmək. sazqılanmaq. nəzmə, intizama

qoluylmaq.
taratmaq

daratmaq. 1. dalatmaq. dağıtmaq. dərətmək. sərətmək. saçatmaq. sərəmək.

dışartmaq. yaratmaq. pəxş, müntəşir edmək. -günəş ışığın dərətmədən yola
düşdük. 1. daramaq. dərmək. dəritmək. ayırıb mürəttəb edmək, rədifləmək. 1.
dərmək. dəritmək. sıxaltmaq. sıxlatmaq. qısaltmaq. -bu donun ətəklərin dər, çox
uzundur. -əli uzun əlin dər, ayağı uzunun, ayağın.

taray

daray. saray. çaray. - pitiksaray: kitabxana.

tarayıb

-pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək: sürmək. sürətmək. sürütmək.
sürmütmək. uzunluğuna, boyuna çəkmək. uzatmaq. boysatmaq.

taraz

düz. həmvar. sapın. sap. saf.

tarazın

-nərsənin düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına soxulan
tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -bu masanın sol ayağını dalqıcla
oynaqlamasın.

tarazış

sıraş. sıralış. düzüş. oxaş. oxlaş. çatğaş. çatğaşlama. suvalama. sıvalama.
həmsəthləmə. miyzanlama. tənzim.

tarazlı

dəkli. dəhli. dəngli. təvazünlü. ekilibrli.

tarbə

darbə. dərbə. zərbə. soxu. vuru. sox. salıt. salda.

tarı

- siydirgən darı: işəyə aparan dava.
-tarı ağılasın: kərəm, lüf edsin.

tarıc

darıc. tarım. tərcə. dəric. dərim. dərcə. ərcə. ərdə. 1. barmaq biçimində, ardı

sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların, tellərin, millərin hər biri.
1. nərdə. barmaqlıq. qorxuluq. barmaqlığın hər bir barmağı, qolu. 1. səki. səkə.
bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan. 1. nərdüvanın əninə
düzülmüş çubuqlarının hər biri. basamaq. 1. fərz. varsı. varası. sanı. zənn.
tarıq

1. darıq. daruq. dağ. dağuq. dağıq. 1. tanrıq. tanrı tanğı, həqqi. vallahi. allaha
and olsun. -tarıq o özüydü. -tarıq məndeyildim.
-tübünlü, düğünlü, sapanlı darığ: dibdən dərilib, heç arıtılmamış əkin.
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darıxan. sıxılıvcan . sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). sıxılan (diltəng)

.
tarıqçı

tarığçı. əkinçi.

tariqi

-olayların çağsıralı, tarixi düzümü: yerşik. yürşük. kronik. sürənik. sürgənik.
vəqayenamə.

tarıqınlıq

darıqınlıq. tıxınçılıq. sarğınlığ. zorğunluq. (təngi. səxti).

tarıqlıq

tarığlıq. 1. əkinlik. kiştzar. məzrəə. 1. silov.

tarıqma

darıxma. 1. sıxıntı. ağırlıq. - axşam üsdü bir sıxıntı basır ki. 1. sıxı. sıxılma.

(diltəngi) . 1. sıxın. sıxılma. darılma.
tarıqmaq

darıxmaq. sıxılmaq. yapsırmaq. yıpsırmaq (> əfsordən (fars)}. - evdə qalmaqdan
sıxıldıq.
-nərsə üçün darıxmaq: uşuqmaq. oysunğmaq. oysunmaq. ərsinləmək. arzınlamaq.
arzulamaq. öznəmək. könülləmək. könlünə, meylinə düşmək. həvəslənmək. -ölkəyə
qayıtmağı uşuqdum.

tarıqmış

darığmış. təngə gəlmiş. -uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış,
bənzi üzü sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda)
söylənir}.

tarıqtırmaq

darıxdırmaq. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq.

əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq.
darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək.
dürtdəmək. zorlamaq. büzmək.
tarılıb

-darılıb, sıxılmış nərsə: tar.
-nərsədən darılıb qayğınmaq: üz çevirmək. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək,
xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq.
kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək.
büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz.
qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}.

tarılqın

darılqın. darqın. qırqın. küsülü. küsük. küsmüş. gücənik. gücənmiş.
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tarılma

darılma. sıxın. sıxılma. darıxma.

tarılmaq

1. dağılmaq. (birbirindən) ayrılmaq. 1. darılmaq. dərilmək. üşümək. üşmək.

nərsə başına, çevrəsinə yığışmaq. birikmək. toplanmaq. (# uçmaq: dağılmaq.
çalınmaq. saçılmaq).

tarılmaq

darılmaq. 1. danışmamaq. küsü tutmaq. qonuşmamaq. 1. gizinmək.

gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək.
qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. qıncınmaq.
qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək. kürünmək.
küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. sıtqamaq. için

çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək.
tütsələnmək ( < düd: tüstü) oysalanmaq. qussələnmək. könüklənmək.
mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək.
tarılmaqı

- kimsəylə darılmağı, danışmamağı, qonuşmamağı sürdürmək: küsülü durmaq.

tarım

darıc. tarıc. tərcə. dəric. dərim. dərcə. ərcə. ərdə. 1. barmaq biçimində, ardı sıra,

yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların, tellərin, millərin hər biri. 1.
nərdə. barmaqlıq. qorxuluq. barmaqlığın hər bir barmağı, qolu. 1. səki. səkə.

bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan. 1. nərdüvanın əninə
düzülmüş çubuqlarının hər biri. basamaq. 1. fərz. varsı. varası. sanı. zənn. 1.
darım. dərim. təkin. şazda. 1. darım. dərim. əşraf. aristokrat. oliqarşıdan olan.

1. darım. dərim. qol. səğə. şaxə. şaxa. 1. əkin
-ürün, tarım qaldırma, toplama: daşat. biçim. qırama. qıranda. yardış. yarpış. əkin
biçmə.
-tarım tarım edmək: telim telim, darma dağın edmək.

tarımar

-tarımar edmək: dağıtmaq. dalğıtmaq. darmadatmaq. saçlatmaq. səlçətmək.
yenğitmək. - su saçlatıldı.
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tarıma əkinə enimli, əğimli olmaq. {-sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək,
meyillənmək}. enimli, əğimli , meyilli olmaq.

tarınq

darınğ. daranğ. darğın. dartılmış. gərgin. (sift. səxt) möhkəm. gəvşək, şol

olmayan.
tarısı

-bihuşluq darısı, out: sağış. anestezi.

tarıt

darıt. dartı. datu. datı. sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. siniz. sınız.

dux. büküm. tüvarış. xulq. xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət.
karakter. çinə. çiniğ. fitrət. sirişt.
tarıtmaq

1. dağıtmaq. (birbirindən) ayrıltmaq. 1. darıtmaq. daranğatmaq. daranğ qılmaq.
1. darıtmaq. təpgitmək ( < təpmək: itmək). gücətmək. gəritmək. dürtmək.

dürtdəmək. zorlamaq. icbar edmək. -məni bu yola təpgidən yoxudu.
tarıtmaq

darıtmaq. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək.

bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. (əfsürdə, diltəng
edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək.

zorlamaq. büzmək.
tarqa

{tarqa (divan)}. dolqa. dalqa. qora. salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni
bağlamış, dolmuş dənəsi. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş (alarmış:
qızarmış). (irərmiş: yetimiş).

tarqal

darğal. satğal. savqal. darağ. > sarqal. 1. hər nəyin ən yükəsək yeri. - dağ
darağı: dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi. 1. çatğal. balaxana.

tarqamaq

tarğamaq. əkmək. -könlüdə sevgi dənindən tarilə. (tarğala. əkgilən).

tarqan

1. darğan. daran. salınqı. nərsəni qaldırmaq üçün işlənən qalın ip. 1. darğan.
daran. salınqı. məncənax. 1. tarğan (moğ). taran. əkinçi. dikgən > dehqan.

kəndli.
tarqaşa

darqaşa. sürsük.
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darqaşayırd. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul.

sayağul. salyaq. salğaq. velgərd. (pozuq. gümrah) .
tarqaşlamaq

darğaşlamaq. turpalamaq. turpulamaq. tırmalamaq. yarmalamaq. yırmalamaq.

araşlamaq. taraşlamaq. yonamaq.
tarqayeri

darqayeri. qaqayyeri. kətgüdəyeri. kitgüdəyeri. kətxudayeri. kətxuda

yardımçısı, köməkçisi, maavini, vəkili.
tarqı

darğı. yalğı. müflis. fəqir. möhtac.

tarqın

darğın. daranğ. darınğ. dartılmış. gərgin. (sift. səxt) möhkəm. gəvşək, şol

olmayan.
tarqın

darqın. 1. küsgün. çökgün. çöşgün. küsmüş. gücənmiş. qırqın. üzü asıq. 1.

darılqın. qırqın. küsülü. küsük. küsmüş. gücənik. gücənmiş. 1. sıtqalı. oysalı.
qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli ( < düd: tüstü) munğlu. könük.
kədərli. matəmli. təəssüflü.
tarqınlıq

darqınlıq. sönüş. sönğüş. sönüşlük. soluş. solğış. soluğluq. (xamuşluq)

(əfsürdəgi. pəjmordəgi (fars) hüzn) .
tarqıt

sarkıt. qorucu börk, kasqet.

tarqova

darqova. darsova. darsava {> dilvapəsi (fars)}. talvaza. taxmasa. taxvaza.

çaxsava. iztirab.
tarqöz

dargöz. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun. pəxil. ləim.

tarqözlüq

dargözlük. acgözlük. acmanlıq. acamanlıq. soxatatylıq. soxuluq. soxağlıq.

soxluq. tamahkarlıq. hərislik.
tarqözünmək

dargözünmək. soxnulmaq. soxlanmaq. soxataymaq. acgözünmək. acmanlıq

tamahkarlıq, hərislik edmək. acmanaşmaq.
tarquc

darquc. dalquc. dilgic. qəmə. 1. bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün

iplə yükün arasına keçirilib, burulan çubuğ. 1. iki nərsəni birbirinə kiplətmək
üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə.
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darlağ. 1. dərlək. layihə. tasarı. tasarım. taslağ. düzənək. biçənək. bitənək.

betənək. 1. daraq. dərlək. dərik. qaralama. oyaq. pırojə. pılan. tasarı. tasarım.
taslağ. düzənək. biçənək. bitənək. betənək. 1. daraq. yoğuş. sürək. dərlək.
dərik. pırojə. bərnamə.
tarlanı

-tarlanı üçüncü kəz sürmə: sabanvemə.

tarlayı

-ölkəyi yalan, ambarı siçan, tarlayı qarqadur talar.

tarma

-darma dalıtmaq: darma dağınlatmaq. dalma dalıtmaq. dalma dalın (darma dağın)
edmək. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək. -dağa dəğsə, dalğatır (dağı
vursa, dağ dalğan).
-telim telim, darma dağın edmək:tarım tarım edmək.

tarmataqın

-darmadağın edmək: yarmatmaq. tarmatmaq.

tarmataqın

-sınıb tarmadağın olmaq: yenikmək. yencikmək. sıncığmaq. - iğid gəlsə, göy
kişnəsə, yer təprəsə, yağun dağlar olsa sıncığar.

tarmatatmaq

darmadatmaq. dağıtmaq. dalğıtmaq. tarımar edmək. saçlatmaq. səlçətmək.

yenğitmək. - su saçlatıldı.
tarmatmaq

yarmatmaq. darmadağın edmək.

tarnır

-pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc. (aşıc: maya). (yaşıc: ut. utanc. həya) .

tarsava

darsava. darqova. darsova. {> dilvapəsi (fars)}. talvaza. taxmasa. taxvaza.

çaxsava. iztirab.
tarsova

darsova. darqova. darsava {> dilvapəsi (fars)}. talvaza. taxmasa. taxvaza.

çaxsava. iztirab.
tarta

darta. yarta. 1. sarta. varta. yaşam. sürüm. zindəgi. -dartasın çəkmək: ölmək. 1.
yazda. barda. savta. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. sifət.

-darda qalmaq: darağmaq. daralmaq. sıxışmaq. yoxsunmaq. möhtac olmaq. ehtiyaca,
zərurətə düşmək.

tartac

dartac. yarmac. əldəğirmanı. kiçik dəğirman.
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dardaq. qatdağ. kardağ. tutqun. (# yardaq. açıq. dinc. canlı. qoşlu. ruhlu. -yardaq
bir səslə çağırdı: gür səslə. -yardaq qılıqlı: mütəmayiz tözlü, şəxsiyyətli, sifətli,
karacterli).

tartamaq

dartamaq. yartamaq. sartamaq. vartamaq. yaşamaq. sürümək.

tartan

-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.

tartan

-eşidən qulaq başın dardan qurtarmış. (eşitdiyin doğruca açıqlamış, qavramış kişi,
başın dara verməz).

tartı

dartı. 1. sağı. sağu. çağu. çəki. ölçü. 1. çəki. çəkir. sal. ağrlıq. ağram. 1. dartıc.

ölçək aracları. tərazı. dartı, tərazı daşı. sanca ( < sanımaq: hesablamaq). 1.
darıt. datu. datı. sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. siniz. sınız. dux.

büküm. tüvarış. xulq. xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter.
çinə. çiniğ. fitrət. sirişt.
-dartı, tərazı daşı: dartıc. ölçək aracları. dartı. tərazı. sanca ( < sanımaq:
hesablamaq).

- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım
sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan) .

tartıb

- çəkib, dartıb bağlamaq: sırıb bağlamaq.

tartıb

-alın dartıb: qızqın olub. -alın dartıb yağıya, düzlük yalnız dosluğa. (alın dartıb:
qızqın olub) .

tartıc

dartıc. ölçək aracları. dartı. tərazı. dartı, tərazı daşı. sanca ( < sanımaq:
hesablamaq).

tartıq

(dartıq) tatıq. titik. tıtıq. bərk palçıq. ət palçıq. -gözəlik (küzəlik) tıtıq. -ağır titik
biçilməz, sümük olsa kəsilməz.

-pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək: sürmək. sürətmək. sürütmək.
sürmütmək. uzunluğuna, boyuna çəkmək. uzatmaq. boysatmaq.

tartılan

-qolay alınan, tutunan (qəbul olunan), çəkilən, dartılan, öğrənən, əzbərlənən,
həzm olunan, aşınan: sınğış.

tartılı

dartılı. çağlı. çağıl. sallı. çəkirli. çəkili. ağramlı. ağır.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

tartılıb

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-damarların dartılıb, burulmasından doğan durumda olmaq: quyrulmaq. qurulmaq.
çanqalmaq. çəngəlmək. çəng olmaq.

tartılmaq

dartılmaq. 1. gərilmək. quyrulmaq. qurulmaq. - quyrulu yaya yiyə çıxan: müfdə
xor. - soyuq vurub belim qurulub. - canın quyrulsun: öləsən!. öləsi ağrıya düşəsən.

1. sıxboğaz edmək. boğaza yığmaq. bıqdırmaq. 1. soğulmaq. sorğılmaq.
çəkilmək. sinğmək (içəri cummaq. azaymaq). - sular soğuldu: toprağa sindi. - mal
davarın sütü soğuldu. - qanı soğulmuş, əti tökülmüş bir gənc. - pəs sənin qeyrətin
hara soğuldu: geddi. 1. yaylanmaq. yaysanmaq. yay kimi çəkilmək. gərinmək.
-birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq: sevişmək. səvişmək. sövüşmək. söyüşmək.
süyüşmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. (soxuşmaq: birbirinə güclə,
basaraq girmək, taxılmaq).

tartılmaz

-mal davarla, kişi qanı dartılmaz. (kişi canı yarmaqla, altınla, var davarla ölçülməz).

tartılmış

dartılmış. daranğ. darınğ. darğın. gərgin. (sift. səxt) möhkəm. gəvşək, şol

olmayan.
-dartılmış tağıl qabığı: tort. dürd. durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar
(darılıb, sıxılmış nərsə). kəpək.

tartın

dartın. hidyə. xələt. -dartın dartmaq: hidyə, xələt vermək. (dartmaq: devrinmək.
təprinmək. davranmaq. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq təqdim edmək).

tartınmaq

dartınmaq. 1. sütrənmək. sürgənmək. çəkinmək. 1. tezinmək. çekinmək. bilməm o məndən nədən tezinir. 1. çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq.

çəkirlənmək. ağırlanmaq.
tartış

dartış. 1. (sıntağış) yarqı. danışma. araştırma. soruşdurma. sorağış (sualpiç)

dindiriş. dindirmə. danışdırma. anket. təhqiq. (bərrəsi. bazcuyi. pors o cu. istintaq.
istifsar. costar). 1. tutuş. çəkiş. qızma. salmaş. bazxast. 1. dartışma. satav.

satıv. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək. tutsuq. çıxılda. da'va. iddia. 1.
saçış. səçiş. peşşaş. pişkeş. 1. saldarış. (sallayıb ağırlığına baxma) ağır yüngül
edmə. yoxlayış. ölçəyiş. tutuş. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). çuvalı saldarlamaq.
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- (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış) (səpəndə
dartış, biçində yartış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış)
-səpəndə dartış, biçində yartış. (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş:
danışıq. açıqlayış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış).

tartışma

dartışma. dartış. satav. satıv. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək. tutsuq.

çıxılda. da'va. iddia.
tartışmaq

dartışmaq. 1. talaşmaq. salımlaşmaq. salmaşmaq. tutuşmaq. 1. tutqulaşmaq.

tutqılaşmaq. çəkiş bəkişmək. 1. yolnuşmaq. birbirin yolmaq. datmaq.
tartıya

-dartıya qoymaq: quriyə qoymaq. (dartmaq: datmaq: püşg atmaq. çöp atmaq. qurə
çəkmək).

tartız

dartız. didiz. tiz. tünd. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı. şiddətli.

şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran.
tartqalanma

dartqalanma. qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma. tıxnığma.

sıyğınma. sıyrınma. (> sir olma) qatqalanma. çatqalanma. satqalanma.
saturasion. işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək.
nərsəni görünməzin edmək) .

tartlamaq

dartlamaq. dərtləmək. dəritləmək. sartlamaq. çartlamaq. sortlamaq. nərsəni

böyük kiçiklik, yaxcı pisliyi ilə ayırmaq, novlara bölmək.
tartlı

dartlı. dərtli. dəritli. 1. sartlı. çartlı. sortlu. 1. seçgin. mümtaz. 1. çeşitli. novi. bir

çeşitə bağlılıq.
tartma

-sıxma, tovlama, dartma, çəkməklə atılan ox, güllə: sıxma. çaxma. tirbaran.

tartmaq

dartmaq. 1. datmaq. çəkmək. (eşiyə çəkmək) almaq. -bangdan pul dartmaq. postadan taplığı (əmanəti) dartmaq. 1. datmaq. sorımaq. sormaq. -su dartan: su
çəkən. -pul dadan: para çəkən. 1. datmaq. aparmaq. sürümək. -sonsuzluğa dartan
yollar. 1. datmaq. qurə çəkmək. püşg atmaq. çöp atmaq. -dartıya qoymaq: quriyə
qoymaq. 1. datmaq. dəm almaq. pişmək. -dartıq çay. -düyünü dartıya qoymaq. 1.
datmaq. arıtlamaq. -qoyun kəsib, için dartıb asdılar. 1. datmaq. idamə vermək. bu işin ardın dartan olmadı. 1. datmaq. təmdid edmək. -öğrəncilər hər il oturum
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kartların darttırmalıdırlar. 1. datmaq. münbəsit edmək. tovsiə vermək. -iş alanın
dartmaq. -sözü dartdıqca uzanar. 1. datmaq. yaymaq. sozmaq. uzartmaq. 1.
datmaq. uzatmaq. -sözü dartma. -çoxda dartma quyruğun, başdan çıxar. 1.
datmaq. şərh edmək. -soru dartmaq: məsələ açmaq. 1. datmaq. axıtmaq. -göz
yaşların dartdı. 1. datmaq. quşatmaq. təşviq edmək. -kötülüklərdən alqıtın (mən
edmək), iyiliklərə dartıtın. 1. datmaq. məəttəl edmək. -dartma qoy gedsin. 1.
datmaq. nəfəs çəkmək. -gecə kəhiltiyib dartırdı. 1. datmaq. yolmaq. -saçların
dartıb verdi əlinə. 1. datmaq. asmaq. -qapı kilitləri asqıdan dartılmışdır. 1. datmaq.

oxutmaq. ötütmək. 1. datmaq. -söküşüb vuruşar, arada don tatılar. 1. uzatıb
yerləşdirmək. -bu yarığı (təsməni) onun çevrəsinə dart. -çağılqan ütəş dartmaq:
bərq simi (kablı) çəkmək. 1. rəsm edmək. -bura bir cızıq dartaysız. 1. tərh, nəqşə

tökmək. -bu oyunu kim dartmış. 1. qaymaq. ağmaq. sürünmək. -sağdan itəlisən
sola dartılır. 1. atmaq. -maşanı dart. 1. idğam edmək. -bu ikisi birbirinə
dartılamaz. 1. sıxmaq. zorlamaq. -uşağı niyə belə dartırsın. 1. qaslatmaq. ixtisar

edmək. 1. münqəbiz edmək. -əl damarları dartılmış. 1. dənəmək. -yazıvı (şansıvı)
dart baxalım. 1. hesablamaq. -dartdıq başabaş çıxdıq. 1. qısaltmaq. -dartıq
sözlər. 1. çəkib sıxmaq, bərkitmək. -yük dartmaq. 1. püləmək. -burqu dartmaq:
şeypur çalmaq. 1. ərzə edmək. satışa qoymaq. -burcların ödəmək üçün evin
dartdı. 1. tutayımaq. tutaylatmaq. mahakimə edmək. məhkəmə qurmaq. 1.

çəkmək. sütrəmək. sütərəmək. sürgəmək. sürgərəmək. 1. daşımaq. çəkmək.
təhəmmül edmək. 1. tutmaq. çəkmək. büyüləmək. bəğənmək. cəzb edmək. gözün tutmadı. -tutan bir söz deyilmədi. 1. devrinmək. təprinmək. davranmaq.

təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq təqdim edmək. -dartın dartmaq:
hidyə, xələt vermək. 1. sağılamaq. sağulamaq. çağulamaq. çəkiləmək. ölçmək.

ölçəmək. 1. salmıqlamaq. çəkiləmək. çəkəmək. çəkmək. ağırlamaq. 1.
sərmək. cıdamaq. cıdaşıqmaq. səbr edmək. dözmək. çəkmək. (açılmaq.
durmaq). -sərmədən geddi. - o bu sözlərə sərməz.
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-geri çəkmək, dartmaq: sırıtmaq. - gündən günə sırıtan ölkələr.
-sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq: saldarlamaq. ağır yüngül edmək. danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

-sıx sıx, qıs qıs, qıy qıy çəkmək, dartmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. sürəkli
çəkiştirmək.

-için dartmaq: söfürmək. ah çəkmək. iç çəkmək. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq.
yazığınmaq. qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus
yemək. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ edmək.

-tutub çəkmək, dartmaq: tutqulamaq. tutqılamaq. -ətəyimi tutquladı.
-dartın dartmaq: hidyə, xələt vermək.
-nərsədən dartmaq: geri çəkmək. çıxartmaq. -işindən dartılanlar.
-dartıb soğurmaq: sıxıb suyun (özün, cirgəsin, usarəsin) çıxartmaq. nərsənin özətin
(xülasəsin) çıxartmaq.

tartöz

-dargöz:acgöz. sox. soxu. soxağ. soxatay. acman. acaman. tamahkar. həris.

tartsıtmaq

dartsıtmaq. satsanmaq. : yapsanmaq. görəsitmək. təzahür, vanəmud edmək.

tartuc

dartuc. 1. çartov. tərsin. mütəzadd. 1. daltuc. sürün. kökləşmiş. ötük. ütük.

arxaq. sürnük. sürsük. sırnığ. kronik.
tartuq

dartuq. təpiz. didir. 1. cicik. həsəd. rəşg. 1. mənfur. məlun. 1. çoraq. çorazıq.

şoraq. şorazıq.
tartuqsaq

tartuğsaq. davaçıl.

tartunmaq

dartunmaq. danğılmaq. yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək. vaz keçmək.

yaytunmaq. yaytuşmaq. qaytunmaq. qaytuşmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq.
-gedmək istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu
işdən yaytun.

taruq

daruq. darıq. dağ. dağuq. dağıq.

tarus

tağuş. tovaz. tovağ. tapuşun, damın iç üzü. çatı. səqf.

taruslamaq

tağuşlamaq. tağuş üzrə işləmək. damın iç üzünü yapmaq, örmək, boyamaq.

çatılamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.
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tas

iz. -ovun tasında yeridi.

tasarı

tasarım. taslağ. düzənək. biçənək. bitənək. betənək. 1. qoyuş. 1. qaralama.

oyaq. daraq. darlağ. dərlək. dərik. pırojə. pılan. 1. darlağ. dərlək. layihə.
tasarım

tasarı. taslağ. düzənək. biçənək. bitənək. betənək. 1. qoyuş. 1. qaralama. oyaq.

daraq. darlağ. dərlək. dərik. pırojə. pılan. 1. darlağ. dərlək. layihə.
tasarısız

-tasarısız, bədahətən söyləmək: yozanlamaq. ozanlamaq.

tasasız

səvigil. səpigil. qaysız. munğsız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz
( < düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

tasasız

umursamaz. umacsız. hədəfsiz.

tası

-qafatası: təpsi. təpis. cümcümə. -təpis təpisi: başda olan gurultu.

taslaq

taslağ. tasarı. tasarım. düzənək. biçənək. bitənək. betənək. 1. qoyuş. 1.

qaralama. oyaq. daraq. darlağ. dərlək. dərik. pırojə. pılan. 1. darlağ. dərlək.
layihə.
tastamaq

-yastıq tastamaq: yastıq qoymaq.

tastarqan

dasdarxan < yastırğan. dəsdərxan. yayırğan. yayaq. yayıq. saçaq. süfrə.

taş

daş. 1. > tuş. (tut). bənzər. oxşar. dəng. tingəş. təngəş. ləngəş. lingəş.

bərabər. yarşıq. yarşaq. (manənd. şəbih). -ona tuş. 1. tay. cüt.
- daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz (daş salsan quyuya, bulduraman
(pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa)
-dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq)
-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.
-iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir
yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit). (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan, yapılan
üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına salınan,
qouylan, döşənən nərsə)
-daş parçası, qırıntısı: . səkəl. səkil. çanqıl. - səkil döşəmə. - daşların arasın səkillə
doldur.
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-daş, qayış kimi itimə aracı: sav. su.
-qırma daş sərilmiş, düzülmüş yer: sərir. (səngfərş).
-taş atma ayqıtı: sapan. savan. > süpəh. qavan. qovan. qoğan. atan. (# qapan: tutan)
-dağ görkü daş, ər görkü baş. (görkü: gözəlligi)
-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev
-yaman yoldaş yolda daş, ya qoğgilən yada qaç.
- quyuya daş atmaq: (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq). qaranlığı
oxlamaq. güman, fərziyyə ilə davranmaq.
-im, iz olaraq yığılan daş koması: quşqa
-rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı:sallama sapan.
- düz, yalağ daş, qaya: sardaş. sərdəş.
-daş döşənmiş yer: salbat. salqat.
-kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə: küsgü.
kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qəmə.
-qazan asma üçün ocağın üstünə qoyulan daş: quruşdaşı.
-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir.
(yuğru: xəmiri) (yuğru: xəmiri)
-daş duvar arasından açılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq.
1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). sökük. gədik. (surax (fars)}.
-dəğərli daş: sınğır.
-kiçik, qırıq daş: kiçik alma çeşiti. sınğac. ( < sınmaq). çanqıl.
- daş sığılı üzük. (sığılı: süslü)
- dığır daş: sırvac daşı. yuvağ. sürgü. silindir. tapan. qəltək. loğ.
-böyük, bütün, bir tikə daş: sasur. sarsür.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.
-daş sox : daş qır. (soxmaq. tıxmaq. döğmək. təpmək). -çörək sox: çörək ye.
(soxmaq. tıxmaq. döğmək. təpmək).

-sürtük daş, mıncıq. (sürük: süründü. sürtük. sürtülmüş).
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-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

-yaşam duvarından tutcu bir daş düşür. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın.
barqan).

-yerinə daş atmaq: nərsəni bitirib yoxaltmaq.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.

-daş, nərsəni yonmada, yarılan ağacı açıb yarmada işlənən tirə, qıssa soxu,
qələm: yalma. yarma.

-əl üz yuma üçün dəlikli daş, kaşı qab: dəsşuyi. yalağ. çanağı. govun. kovun. kövün.
oysar.

-kiçik yastı daş: yalama. -yalama atıb ağacın dal budağın qırdılar.
-tökülən bulağın sıçramaması üçün altına qoyulan çuxur, dəlikli daş: yalağ.
çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. qorun.

-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

-dağdan quğulub, dığırlanıb düşən daş: yoğuq. qoğuq. (ğəltanidə).
taş

-yerinə daş atmaq: nərsəni bitirib yoxaltmaq.

taşa

- sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur: söğüt suya, qazıq qata.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa
-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.
-daşa bağlamaq: daşlamaq. daşqamaq.

-daşa dönmək: qurumaq. uçmaq. sönmək. daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir
gedişin, gəlişmənin, yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması). -endisi daşqınmış:
soyu, sülaləsi qurumuş. -bəklənən yol umudlar daşqınmış. -daşıral değil: duran,
dayanan değil.
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taşaq

daşaq. 1. çul. palan. 1. torba. 1. yəhər.

taşaqetmək

daşagedmək. daşıyazmaq. daşmağa üz qoymaq.

taşam

-sevgizis yaşam, parçacıq daşam.

taşan

-daşan nərsənin aldığı yol: savacağ. savac. savlağa. savağ. sovağ. supab.

taşanta

-güc coşanda, çay daşanda.

taşar

daşar > təşər < daşlama. -bu top təşərivi yığışdır.

taşat

daşat. 1. ürün, tarım qaldırma, toplama. biçim. qırama. qıranda. yardış. yarpış.

əkin biçmə. 1. biçim çağı. 1. saçat. sonuc. 1. savab. qaba tökülən nərsənin
qaba sığmayıb dışarı töküləni. bir ölçüyə görə artığ qalanı.
taşboran

daşboran. daşqalağ.

taşı

- almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar. (almaz: almas).
(sanlanıbən: güman edilərək)
- gütrəmədiyin daşı öpdə yerində dursun.
-dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq)
- sırvac daşı: dığır daş. yuvağ. sürgü. silindir. tapan. qəltək. loğ.
-bənayin daşı: səki. səkə. səkgi. sökə. söykə. (sökə, bənayin daşı) qolun (situn) daşı.
-sin daşı: qəbir daşı:singi.
-su daşı. bilöv daşı. savanğ. savan. suvan. ( < savamaq: ititmək) sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).
-üstündə paltar çırpıp yumağ daşı: sapanğ. ( < sapmaq: çıpmaq).
-çay daşı yosun tutmaz, yalnız qalan evin qurmaz.
-baş daşı: sal. (dal: sal daşı üstünə dikə qoyulan daş)
-hər çeşit döşəmə daşı, taxdası: sal.
-bilöv daşı: küstərə. dəğirman daşı.
-dəğirman daşı: küstərə. bilöv daşı.
-binövrə daşı: quruşdaşı.
-him, daban, binövrə daşı: küt.
-dartı, tərazı daşı: dartıc. ölçək aracları. dartı. tərazı. sanca ( < sanımaq:
hesablamaq).
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-maldavarın daşduz yalağı daşı: silik.
-sürtək daşı: sürtmə daşı: 1. dəğirman daşı. 1. su daşı. bilöv daşı.

-yola daşı: yol arası dinlənmə, oturma üçün qoyulan dikəl, oturacaq.
taşıq

daşıq. mədən.

taşıqını

-sel daşıqını basmış yer: selloy. selloyı. - selloy əkini güclü olur.

taşılqamaq

daşılqamaq. 1. fərqlənmək. dəğişinmək. -bu ikisi birbirindən daşılqamaz: bunların
arasında daşulqa yoxdur. 1. daşlanmaq. atılmaq. sapmaq. -bir hən bir yox
daşılqamaq. 1. kəsilmək. qət olmaq. -bu yol aradan daşılqayır. -sular tez tez
daşılqayır. -ilşgi yolları daşılmadan. 1. durmaq. təvəqqüf edmək. -küçə ortasında
daşılqanmaz.

taşıma

-savma, daşıma aracları: savat.
-suyuqları daşıma üçün tankerli arac, araba: boşqaraç.

taşımaq

daşımaq. 1. dartmaq. çəkmək. təhəmmül edmək. 1. daşınmaq. gətirmək. 1.
daşınmaq. götürmək. -güclü sel hər nə daşıyır. 1. daşınmaq. döğmək. 1.

yenmək. yemək. qatlanmaq. dayanmaq. içinə çəkmək. götürmək. təhəmmül
edmək. tutnulmaq. qəbullanmaq. anlamına gəlmək.
-bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan
qamış, şilank, güh, yol, kanal: sübək. süvək. sürək. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur.
- söz daşımaq: söz gətirib aparmaq.

taşın

-dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin sağlayan çubuğ:
dəğirman çübəyi. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,
ox, mil).
-dərə daşın sel alsın, ocaq başın sağ olsun. (daşın: dışın).

taşına

-iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolun
başına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit). (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
-çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl.
çalıt. çəlit. sağut.
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-bir kərədə daşınan yük: sürgə. çatı.

-dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin sağlayan çubuğ:
dəğirman çübəyi. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,
ox, mil).

taşını

-sözünü duyda gəlini al, qırığın gördə daşını.

taşınmaq

daşınmaq. 1. daşımaq. gətirmək. 1. daşımaq. götürmək. -güclü sel hər nə
daşıyır. 1. daşımaq. döğmək. 1. dışınmaq. dışanmaq. dışarı çıxmaq. biruz

edmək. -çox keçməz sizində buxcaz dışınar. 1. danışmaq. daşnamaq. (özəlliklə
söz) ötünüşmək. gəpələmək. çağlamaq. aytamaq. aytışmaq. söyləmək. 1.
danışmaq. daşnamaq. danşamaq. danşımaq. danğışmaq. dönüşmək. inkar

edmək.
taşınmaqa

-hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu:
sındı. körük.

taşıntan

-çaxmağ daşından od almağ üçün çəlik tikəsi: savul.

taşırla

daşırla. açıqla. -yaşru işi daşırla. (yaşru: gizli).

taşırsa

- iç daşırsa, göz yaşar.

taşısan

-ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.

taşıt

daşıt. sapat. sapta. ləkə.
-kiçik daşıt, daşqa: savıt. savqa.

taşıtıcı

daşıtıcı. daşqıtıcı. qudurducu. quduzducu. qurçatçı. yügürtücü. azdırıcı.

taşıtmaq

daşıtmaq. dışıtmaq. dışatmaq. dışarı çıxartmaq. biruz vermək. -onunda buxcasın
dışıtdı.
-kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq.
satsıtmaq. bıqdırmaq. azarlayıb azdırmaq.
-coşdurub daşıtmaq, qabartmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək. kökəltmək.

taşıyan

-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.
- keçmişi özündə daşıyan: keçmiş sanalı. (sanalı: sanağay. bir olayı içində tutan,
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özündə daşıyan. boylu).
-su daşıyan: sulqa. suvqa.

taşıyazmaq

daşıyazmaq. daşagedmək. daşmağa üz qoymaq.

taşıyıcı

daşıyıcı. salıcı. saşqaçı. hambal.

taşqa

daşqa. saban < çapan. (saba (rus)
-kiçik daşıt, daşqa: savıt. savqa.
-üç təkərli daşqa, araba: saçayaq.

taşqal

daşqal. dışqal. aşqal. töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı.

qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc.
qazranc. qazrac. qazraş. zibil.
taşqalaq

daşqalağ. daşboran.

taşqamaq

daşlamaq. daşa bağlamaq.

taşqanın

-yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu
budağlı ağac: sürgü. sürgə. irtıq. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.

taşqın

daşqın. ağır. bahalı. -onu çox daşqın bulub almadım. -bu daşqınlıqda yaşamaq çox
ağır.
-toprağlı, bulanıq daşqın su: sırnax. sıvax. sırvax. sel suyu.

taşqınlıq

daşqınlıq. gürəlik. guralıq. bunalım. bulanım. tutnağ. böhran.

taşqınmaq

daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir gedişin, gəlişmənin, yönəlməyin
daşlanması, quruması, qırılması). 1. daşralmaq. ayrılmaq. qırılmaq. kəsilmək.

dayanmaq. 1 ayrılmaq. boşanmaq. -qıncıdan daşqınmaq: qeydidən, köstəkdən
boşanmaq, qurtulmaq. -at yularından daşqınıb qaçdı: boşanıb, açılıb qaçdı. 1. daşa

dönmək. qurumaq. uçmaq. sönmək. -endisi daşqınmış: soyu, sülaləsi qurumuş. bəklənən yol umudlar daşqınmış. -daşıral değil: duran, dayanan değil. 1. qərar

vermək. hökm çıxartmaq. 1. dalqalanmaq. savlamaq. sovlamaq. savruqmaq.
sovruqmaq. - yağış belə yağsa, çay suları savlayıb selləyəcək.
taşqır

daşqır. daşdan, qaş bölüklərindən, tuğladan (kərpiçdən) yapılan yapı, qurqun.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

taşqıtıcı

daşqıtıcı. daşıtıcı. qudurducu. quduzducu. qurçatçı. yügürtücü. azdırıcı.

taşlama

daşlama. daşar > təşər. -bu top təşərivi yığışdır.

taşlamaq

daşlamaq. 1. daşnamaq. atmaq. 1. qılmaq. -atıb daşlamaq. : atı vermək. -yeyib
daşlamaq. : yeyivermək. -sizib daşlamaq: cızıvermək. 1. salmaq. -dusdağa
daşlamaq. 1. daşqamaq. daşa bağlamaq. 1. salınğlamaq. sapanlamaq.

-üzünü sıyırıb daşlamaq, atmaq: utanmazcasına davranmaq. həyasızlıq edmək.
-tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq: (soğurub: söküb) yerindən yox edmək, iz
bıraxmamaq.
-bir axarı, işləmi durdurmaq, daşlamaq: saxlamaq. - dəğirmanı sav.
- silkibdaşlamaq: 1. silkələyib atmaq. 1. silkəvətmək. çəkin, ölçüsün, həddini
bildirmək.

taşlana

daşlana. daşlana saqqa. səkgə. taqqa. dikgə. düggə. səkə səkə. - səkgə
danışma. - çox diggə düggə uşağdı.

taşlanmaq

daşlanmaq. 1. daşılqamaq. atılmaq. sapmaq. -bir hən bir yox daşılqamaq. 1.

sıyıtmaq. sırıtmaq. disginmək. səkinmək. şaşırtmaq. təəcüblənmək. - onu orda
gördüyümə çox sıyıtdım.
-dik daşlanmaq: sivsimək. sipsimək. səvsimək. səpsimək. sipsivrilmək. - onun nə gizli
olan işi var ki, məni gördükdə sipsidi.

taşlanmış

-daşlanmış yer qatlarından hər biri: sarağ.

taşlar

-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə.

taşlarla

-nərsəni kiçik daşlarla, sırma, oya ilə sarğayıb bəzəmək: törtələmək. dövdələmək.

taşlı

daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı.

bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı.
qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu.
boyqalı. heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun.
vicudlu. vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.
-yolu daşlı, qara qaşlı, özü yaşlı, gözü yaşlı.
-işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol: çala. patika. cığır. (#yala: yaldırım.
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qaldırım. tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol. ).
-daşlı çanqıllı: salğaq. dağlıq. əngəbəli. yoxuş yenişli.

taşlıq

daşlıq. dışlıq. sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. sayanlıq. ev, yapılar önündəki üsdü

qapalı girişlik. səhn.
taşmaq

-coşub daşmaq, qabarmaq: kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək.
köprəmək. kökəlmək.

taşmaqa

-daşmağa üz qoymaq: daşıyazmaq. daşagedmək.

taşmasa

-iç daşmasa, göz yaşmaz.

taşnaq

daşnaq. 1. seçik. süprük. maaf. (# aşnaq: məşmul. müttəhim). 1. seçik. süprük.

mübərra.
taşnamaq

daşnamaq. 1. daşlamaq. atmaq. 1. danışmaq. daşınmaq. (özəlliklə söz)

ötünüşmək. gəpələmək. çağlamaq. aytamaq. aytışmaq. söyləmək. 1.
danışmaq. daşınmaq. danşamaq. danşımaq. danğışmaq. dönüşmək. inkar

edmək.
taşralmaq

daşralmaq. daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir gedişin, gəlişmənin,
yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması). ayrılmaq. qırılmaq. kəsilmək.

dayanmaq.
taşru

-yaşru daşru: gizli açıq. pünhan aşqar. -ötün ötər yaşru qalan dışqarur (aşgarlanır). yaşru işi daşırla (dışarla, açıqla).

taşsa

- ürək daşsa, göz yaşmaz. (yaşmaz: yaşarmaz).

taşta

-us başda, altın daşda. (us: ağıl) .

taştan

daşdan. -arxa dağdan, ürək daşdan olan var.

-kişi başı daşdan qatı.
-daşdan, qaş bölüklərindən, tuğladan (kərpiçdən) yapılan yapı, qurqun: daşqır.
taştı

-daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm, bir xoş salığdan
yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).
-hər elin vardı başı, bizdədə el daşdı başı.
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daştutmaz. (daş: tay. cüt). dostutmaz. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin.

içsin. çökənsək. çökəsik. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı.
qoltuqçu. qoltuqçul. qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq.
qoyçı. qoyçu. quyçu. üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
taştuz

daşduz. yalama. xiyar kimi nərsəyə düz səpmək yerinə, yalatılan, sürtülən

daşduz.
-töğlə dışında, malqaranın yalaması üçün qoyulan daşduz: yalama. bu duzun
qoyulduğu yerə yalavuğ deyilir.

taştuz

-maldavarın daşduz yalağı daşı: silik.

taştuzu

- daşduzu çox siləmə, dilin qabar tökər. (siləmə: yalama).

taşyuz

-xiyar kimi nərsəyə düz səpmək yerinə, yalatılan, sürtülən daşduz: yalama.
daşduz.

tat

1. dad. yanta. sapaş. sapış. əmiz. əmiş. -acı yatanlı: acı dadlı. 1. dad, zevq,

həzz vermək. yorutmaq. yortutmaq. yoğrutmaq. əğləndirmək. 1. fars. soxuq.
saxaq (divan). - bu soxaq nə deyir. 1. dad. sins. 1 < yad. türklər farslara, kürtlərə
tat adı vermişlər. (islavlar almanları nemes, ərəblər. farsları əcəm: naşı, hindlilər
yadları mıleça, yunanlılar, latinlər yatları barbar adlamışlar.
(tatrus: oğru).

-sümlüm tat. (sümlüm: sumlum. dil qanmaz).
-tat tapğac: fars türk.
-(dad: daad. ey dad). -arpa kükəsi, təndir aşı, dad ələ düşməz, dosdosdu sikər yad
ələ düşməz.

-ad, önəm, dad, bazar, rovnəq tapmaq: dadlanmaq. dadığlanmaq. satlanmaq.
satığlanmaq.

-dad, həzz almaq: tutğunmaq. bəğənmək. xoşlamaq. dadğanmaq. ləzzətlənmək. qonaqlar yeməkləri tutğundular.
-yel əkib dəğmə tüpən, dad bu gün keçdi dünən
-arpa buğda yağ verməz, yaş ötürsə dad verməz.
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tataq

dadağ. tanım. tanıt. sorağ. tovsif. tərif.

tatalan

-çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə:
sökür. söküt. sivrilmiş. utanmaz. həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə.

tatalmaq

dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq.

sapışınmaq. əmizmək. əmzəmək. əmişmək. əmşəmək.
tatan

dadan. seçici. seçən. çəşikçi. çəkşiçi. çaşnıçı. baxavul.

tatanıb

-tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə: tapız. tabız. təpiz. təbiz. (tabrız. təpriz. təbriz).
(sift. dürüşt). -təpiz yapız: bərk düz (topraq).

tatanır

-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

tatanlar

-istədiyin yapanlar, özgürlügün dadanlar.

tatanlıq

dadanlıq. dadaşlıq. dadışlıq. yandaşlıq. andaşlıq. sapınlıq. sapaşlıq. sapışlıq.

alışqanlıq. sınaşıqlıq. adət kərdəlik.
tatanmaq

dadanmaq. 1. dadaşmaq. yandaşmaq. andaşmaq. sapınmaq. sapışmaq.

sapaşmaq. alışmaq. adət edmək. 1. summaq. cummaq. tummaq. 1. sirnişmək.
sirnəşmək. sivnişmək. sivnəşmək. şivnişmək. şivnəşmək. siviriləşmək. itilmək.
- sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya. 1. şirnəşmək. girnəşmək.

tatanmamış

- unutmamış acını, dadanmamış yaxcını.

tataşlıq

dadaşlıq. dadanlıq. dadışlıq. yandaşlıq. andaşlıq. sapınlıq. sapaşlıq. sapışlıq.

alışqanlıq. sınaşıqlıq. adət kərdəlik.
tataşmaq

dadaşmaq. dadanmaq. yandaşmaq. andaşmaq. sapınmaq. sapışmaq.

sapaşmaq. alışmaq. adət edmək.
tataştırmaq

dadaşdırmaq. dadışdırmaq. yandaşdırmaq. andaşdırmaq. sapışdırmaq.

sapaşdırmaq. alışdırmaq. dadandırmaq. adət etdirmək.
tatı

datı. datu. darıt. dartı. sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. siniz. sınız.

dux. büküm. tüvarış. xulq. xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət.
karakter. çinə. çiniğ. fitrət. sirişt.
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-suyu çox olduğundan dadı qaşmış nərsə: suvsuş.
-dadı çönmək: dadıqmaq. tərsinmək. -dadlıya sirkə, duz vursan dadı tərsinər.
-dadrışmadan bilinməz dadı, danışmadan bilinməz adı. (dadrışmaq: dadmaq).
-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir.
(yuğru: xəmiri) (yuğru: xəmiri)
-dadı çönəsimək, qaçısımaq: savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.
savığınsımaq. savnısınmaq. geçginsimək. ötümsümək.
-çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə: savın. savıq. savuq. savğın.
savnığ. bayat. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq.

tatıq

(dartıq) titik. tıtıq. bərk palçıq. ət palçıq. -gözəlik (küzəlik) tıtıq. -ağır titik biçilməz,
sümük olsa kəsilməz.

tatıqlanmaq

dadığlanmaq. dadlanmaq. satlanmaq. satığlanmaq. ad, önəm, dad, bazar,

rovnəq tapmaq.
tatıqlaşmaq

tatığlaşmaq. tatığmaq. türklükdən başqa bir elliyə aylanmaq (dönüşmək).

yadlaşmaq. yabanımaq. -dilin itirmiş türkə tatıqmış. tatıq, manqut deyilər.
tatıqmaq

1. tatığmaq. tatığlaşmaq. türklükdən başqa bir elliyə aylanmaq (dönüşmək).
yadlaşmaq. yabanımaq. -dilin itirmiş türkə tatıqmış. tatıq, manqut deyilər. 1.
tatığmaq. yağıya, düşmana dönüşmək. 1. dadıqmaq. dadı çönmək. tərsinmək. dadlıya sirkə, duz vursan dadı tərsinər.

tatılaşmaq

tatlaşmaq. yabanlaşmaq. yabançılaşmaq. yad, xaric aylağı (təhəri) danışmaq,

davranmaq. -kimsi var iki gün yad ölkədə gəzib tatılaşır. -öz dilində danış, tatılaşma.
tatılıq

dadılıq. dadlılıq. suyçalıq. suçalıq. şirinlik. yonğatlıq. yoğatlıq. yonatlıq.

məlahət.
tatımlıqı

- dadımlığı analayan, doyumluğa yol tapar.

tatın

-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).

-yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış
qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə.
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əsirliginə)}
-acı çəkmək ölməyin, dadın almaq olmağın.

tatına

yada. -tatına qulluq, belinə çulluq. (yada qulluq edən, eşəkə dönər).
-dadına baxmaq: dadalmaq. dadmaq. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq.
sapışınmaq. əmizmək. əmzəmək. əmişmək. əmşəmək.

tatını

-dadını çıxarmaq: ləzzət almaq. həzz edmək.

-dadını çıxarmaq: doya doya yapmaq. yorunmaq. yortunmaq. yoğrunmaq. zevq
almaq. həzz almaq.

tatıntan

-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş
sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

tatırmaq

dadırmaq. dadırtmaq. canlatmaq. can, ruh vermək. diritmək. ruhlandırmaq.

tatırtmaq

dadırtmaq. dadırmaq. canlatmaq. can, ruh vermək. diritmək. ruhlandırmaq.

tatışlıq

dadışlıq. dadanlıq. dadaşlıq. yandaşlıq. andaşlıq. sapınlıq. sapaşlıq. sapışlıq.

alışqanlıq. sınaşıqlıq. adət kərdəlik.
tatıştırmaq

dadışdırmaq. dadaşdırmaq. yandaşdırmaq. andaşdırmaq. sapışdırmaq.

sapaşdırmaq. alışdırmaq. dadandırmaq. adət etdirmək.
tatıva

-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur) .

tatqan

dadqan. dadnaq. daynaq. dayqan. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc.

durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal.
tatqanmaq

dadğanmaq. tutğunmaq. bəğənmək. xoşlamaq. dad, həzz almaq.

ləzzətlənmək. -qonaqlar yeməkləri tutğundular.
tatqılıq

dadğılıq. yorğuş. yorğuluş. yalğırış. (süycümlük. sevimlilik. şirinlik. mehribanlıq)

mulatifət.
tatqın

dadğın. dalğan. təlgən. sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə

doldurulan tut unu, qoz badam içi qarışığı.
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tatlanmaq. sümləmək. (birinə görə) süm tüm, qapalı, anlaşılmaz dildə
söylənmək. -bilməm nə sümlənir.

tatlanar

-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq
qoşuna. (qoşuna: cütlükdə).

tatlanmaq

dadlanmaq. 1. dadığlanmaq. satlanmaq. satığlanmaq. ad, önəm, dad, bazar,

rovnəq tapmaq. 1. sevsüşmək. sevlüşmək. səvsüşmək. səvlüşmək.
sövsüşmək. söylüşmək. şirinləşmək. duzlanmaq. ləzzətlənmək. 1. tatlamaq.
sümləmək. (birinə görə) süm tüm, qapalı, anlaşılmaz dildə söylənmək. -bilməm
nə sümlənir. 1. sucurmaq. sucunmaq. tamlaşmaq. xoş tə'mləşmək. xoş

məzələşmək. 1. sucurmaq. sucunmaq. şirinmək. şirinləşmək.
tatlanmaz

dadlanmaz. süycəməz. şirinlənməz. -dadlı dadlı deməklə, ağız hələ süycəməz.

-dolqanmadan dadlanmaz: qora olmadan dadlı üzüm olmaz.
tatlanmış

dadlanmış. küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. köskütük. köskötük. içib

sızmış, əsrük kimsə. zırkefli.
tatlaşmaq

1. tatılaşmaq. yabanlaşmaq. yabançılaşmaq. yad, xaric aylağı (təhəri)

danışmaq, davranmaq. -kimsi var iki gün yad ölkədə gəzib tatılaşır. -öz dilində
danış, tatılaşma. 1. dadlaşmaq. sücüşmək. süycüşmək. sücüləşmək.

süycüləşmək.
tatlı

dadlı. 1. duzlu. yaxma. yaxım. -nə yaxma qızın var: nə dadlı, çox yosma qızın var.

1. sücük. süycük. sucuğ. cucuğ. şirin. ləziz. 1. suvcığ. süvcüğ. sevcik. səvcik.
sövcük. söycük. sucuğ. şirin. duzlu. sarqan. sarqal. ləzzətli. 1. suvğun. süygün.
yeməli işməli. ləzzətli. güvərə. güvara. 1. şirin. -dadlı, şirin olan: sağır. > sağər (
< sağmaq) süci. süyçi. söyçi. çaxır, boza, şərab verən. 1. sağ. saf. kəvrək. - sağ
kişi: xoş əxlaq. - sağ su: güvara su. 1. süycü . - acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz.
(acısız: əməksiz. zəhmətsiz). (üfüsüz: püfüsüz: kələksiz). (büycü: büyücü: cadıçı)

-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü,
kişi vardı özü dadlı duymayasan səsini.
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-çox dadlı, ləzzətli, şirin: sum sucuk.
-qora olmadan dadlı üzüm olmaz: dolqanmadan dadlanmaz.
-dadlı dadlı deməklə, ağız hələ süycəməz. (süycəməz: dadlanmaz. şirinlənməz).
-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü,
kişi vardı özü dadlı duymayasan səsini.

-göyüt boyalı, dadlı ətli yeyilən quş: tovalaq. toğdaq. gövdək.
-gözəl, dadlı sözlü, danışan: yozan. ozan.
-acı dadlı: acı yatanlı.
-gözəl, əti dadlı olmayan: usuz. (ısız). duzssuz. -ona yanaşma, usuzun biridir.
-tüzlu dadlı, ətli atlı, sivri zirək bir xanım. (deyim).
-dadlı, yağlı dil tökmək: dil tökmək. yarımsınmaq. yaltaqlanmaq. yalağçınmaq
yalınmaq. (çərb zəbanlıq edmək).
- süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş.
(gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək)
-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.
-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən
duzundan.
-dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq)
-yapışqan, dadlı olan: sıvışıq. sıvşıq. süyüşük. yılışıq.
-tüstü sonsuz dadlı, sonu dönülməz acı!
-yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı: sarqa. > səllə. sələ. güşbərə.

tatlıca

dadlıca. yağlıca. iyicə. eyicə. gözəl, yaxcı av, tikə, luqmə. -yağlıca dulluca: çox
iyi, gözəl, yeməli, dadlı.

tatlılıq

dadlılıq. dadılıq. suyçalıq. suçalıq. şirinlik. yonğatlıq. yoğatlıq. yonatlıq.

məlahət.
tatmaq

dadmaq. 1. dadrışmaq. -dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz
yadına. -dadrışmadan bilinməz dadı, danışmadan bilinməz adı. 1. dartmaq. -
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söküşüb vuruşar, arada don tatılar. 1. dadalmaq. dadına baxmaq. yantamaq.

yanzamaq. sapaşınmaq. sapışınmaq. əmizmək. əmzəmək. əmişmək.
əmşəmək. 1. yolnuşmaq. dartışmaq. birbirin yolmaq. 1. dartmaq. çəkmək.
(eşiyə çəkmək) almaq. -bangdan pul dartmaq. -postadan taplığı (əmanəti)
dartmaq. 1. dartmaq. sorımaq. sormaq. -su dartan: su çəkən. -pul dadan: para
çəkən. 1. dartmaq. aparmaq. sürümək. -sonsuzluğa dartan yollar. 1. dartmaq.

qurə çəkmək. püşg atmaq. çöp atmaq. -dartıya qoymaq: quriyə qoymaq. 1.
dartmaq. dəm almaq. pişmək. -dartıq çay. -düyünü dartıya qoymaq. 1. dartmaq.

arıtlamaq. -qoyun kəsib, için dartıb asdılar. 1. dartmaq. idamə vermək. -bu işin
ardın dartan olmadı. 1. dartmaq. təmdid edmək. -öğrəncilər hər il oturum kartların
darttırmalıdırlar. 1. dartmaq. münbəsit edmək. tovsiə vermək. -iş alanın dartmaq.
-sözü dartdıqca uzanar. 1. dartmaq. yaymaq. sozmaq. uzartmaq. 1. dartmaq.

uzatmaq. -sözü dartma. -çoxda dartma quyruğun, başdan çıxar. 1. dartmaq. şərh
edmək. -soru dartmaq: məsələ açmaq. 1. dartmaq. axıtmaq. -göz yaşların dartdı.
1. dartmaq. quşatmaq. təşviq edmək. -kötülüklərdən alqıtın (mən edmək), iyiliklərə
dartıtın. 1. dartmaq. məəttəl edmək. -dartma qoy gedsin. 1. dartmaq. nəfəs

çəkmək. -gecə kəhiltiyib dartırdı. 1. dartmaq. yolmaq. -saçların dartıb verdi əlinə.
1. dartmaq. asmaq. -qapı kilitləri asqıdan dartılmışdır. 1. dartmaq. oxutmaq.
ötütmək.
-bir az dadmaq: tamışlamaq. -hər nədən tamışlayan heç nədən doymaz.
tatmaz

-bacanaq dedin, balçanaq dadmaz.

tatnaq

dadnaq. dadqan. daynaq. dayqan. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc.

durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal.
tatrışalı

-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).
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dadrışmaq. dadmaq. -dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. dadrışmadan bilinməz dadı, danışmadan bilinməz adı.

tatrışmatan

-dadrışmadan bilinməz dadı, danışmadan bilinməz adı. (dadrışmaq: dadmaq).

tatrus

oğru.

tatsız

dadsız. duzsuz. savrıq. sovruq. ləzzətsiz.
-yavan, dadsız bulmaq, görmək: yavanlamaq. yavğanlamaq. -ərköyül heç yeməyi
bəğənməyib yavanlanar.
-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).

-dadsız, duzsuz olan: yoxana. yoxna. yavan.
tatu

datu. datı. darıt. dartı. sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. siniz. sınız.

dux. büküm. tüvarış. xulq. xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət.
karakter. çinə. çiniğ. fitrət. sirişt.
tatuqu

daduğu. ləzzəti . - əməyi yengə çəkər, daduğu güveyə düşər. (yengə: muşata).
(daduğu: ləzzəti). (güveyə: kürəkənə) .

tatuş

taytuş. tuğtuş. tutuş. bab.

tatuta

-yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış
qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə.
əsirliginə)}.

tav

1. əlverişli ortam, qısnaq, qasnaq, quşağ, şərayit. işlələnəcək nərsə üçün
gərərkli olan bəlirli ortam, quşağ, şərayit. (tutam. hal. qıvam). 1. səmizlik. bəsilik.
bəstilik. 1. dav. incə dəri, pərdə. -qulaq davı: qulaq zarı. qulaq pərdəsi. -ürək davı.
1. tavış. tov. tovuş. təp. təpiş. hərəkət. 1. tavış. tov. tovuş. sezi. sezu. sezgi.
seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. duyuş. hiss. ehsas.
-sat tav: sat tov:satığ. maamilə. alver. (satıb dəğişmə) .

tava

1. ( < təpmək. tapdamaq) tapdağ, dayaz, sığ olan pişirmə, qızartma qabı. 1.
dava. dğava. dəva. yarqış. yarqıc. çatış. çəliş. ixtilaf. 1. tavaç. tabaq. tavaq. sini
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biçimli yastı qab. 1. təpsi. təpis. -təpisin qızl olsada qızar, çoğun olsada. 1.
yağlava. tavlağa. yağluca. nərsə pişirmək, qızartma üçün dayaz paxır, çuğun
qab. 1. dava. yam. ilac. dərman. -yam otu: bitgi dərman. 1. saç. - salasan yağ
tavıya. 1. saçıq. kiçik saç.

-suyuğ dava: etgisiz dava. (suyuğ: boş. etgisiz. təsirsiz).
-dava edmək: soxuşmaq. savaşmaq. çapışmaq.
- tavakabab: saçkabab
-quyruğu tava sapına dönmək: uslanmaq. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq. başa
düşmək. ağıllanmaq.
- işəyə aparan dava:siydirgən darı.
-uzun qulplu tava: sapılca
-uzun saplı tava, qablama, qabcığ: sapaş. sapac. sapat.

tavaç

tava. tabaq. tavaq. sini biçimli yastı qab.

tavaçı

davaçı. dalaşcan. savaşcan. soxuşcan. qavqaçı.

tavaçıl

davaçıl. 1. soxuşqaq. savaşqan. çapışqan. keçimsiz. 1. tartuğsaq.

tavaq

tabaq. tava. tavaç. sini biçimli yastı qab.

tavaqabab

tavakabab. saçkabab.

taval

tavəl. toval. tövəl. töpəl. tabal. qabal. qabar. qavar.

tavalaşmaq

davalaşmaq. yavalaşmaq. dalaşmaq.

tavan

1. çatı. -çaxma çatı: taxma çatı. qondarma , qoyma çatı, tavan. asma tavan. kazib
səqf. 1. taban. daban. kəf. (# tavan: səqf. dam).
-tavan, döşəmənin örtüyü: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ). pərdi.

tavar

davar. kala.

-güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum.
soxma. qoğurma.

-kimsəni ağırlamaq üçün sağuş, soyuş, soğuş (bəslənmiş davar) kəsmək:
soyuşlamaq. söyüşləmək. sövüşləmək. sovuşlamaq. sağuşlamaq. sevişləmək.
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-yanu qapısın açar davar. (tamu. yanu).
-kəsilmək üçün ayrılan, bəslənən davar: sökələv.

tavara

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

tavarın

-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək.
bıraxmaq).

tavarqöqü

davarkökü. çöl yerköküsü.

tavarla

-mal davarla, kişi qanı dartılmaz. (kişi canı yarmaqla, altınla, var davarla ölçülməz).

tavartan

-daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm, bir xoş salığdan
yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

tavaş

davaş. savaş. soxuş. döğüş. çalqaş. salış. salqaş.

tavata

tavada. saçda. -ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş),
sonra təndirdə (ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
-saçda (tavada) tov verilmiş, öldürülmüş ət, soğan, nərsə: saçaltı.

tavatçı

tovatçı. 1. tovratçı. tavratçı. tüprətici. itildən. qızdıran. yeynədən. 1. kavabçı.

kababçı.
tavban

(> ?taban). savan. savın. (təpici. iti). açıq. parlaq. ışıq. dirəxşan.

tavəl

( < topul).

tavəl

taval. toval. tövəl. töpəl. tabal. qabal. qabar. qavar.

tavı

-qulaq davı: qulaq zarı. qulaq pərdəsi. -ürək davı. (dav: incə dəri, pərdə).

tavır

tür. duruş.

tavırlı

tovurlı. tovar. xoş rəviş.
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tavırmaq

ititmək. tizitmək. -dağda ular qurtları, at qulağın tavırdar.

tavırtar

-dağda ular qurtları, at qulağın tavırdar. (tavırmaq: ititmək. tizitmək).

tavış

1. tav. tov. tovuş. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu.
sıpqış. duyuş. hiss. ehsas. 1. savış. çavış. çağış. çağız. sez. sız. səs. - heç
kimdən bir sez çıxmadı.

tavış

tabış < çağış. çavış. 1. > avaz. 1. ehzar. cəlb. 1. dəvət. 1. kömək istəmə. 1.

səslənmə. 1. tilfun. 1. dua. 1. istək. tələb. istida. yaxış. sorağ. sorat. xahiş. 1.
nida. 1. səs. səda. -qısa çağış: qısa səs. 1. sav. savış. söylənti. sorağ. sorğa.
xəbər. -çağış çıxdı: xəbər gəldi. -çağış yetirmək: xəbər çatdırmaq. 1. gurultu.
fəryad. -çağış uğlatmaq: hay küy salmaq. -bir çağış tıpırtı çıxmadı. : 1. tav. tov.
tovuş. təp. təpiş. hərəkət. 1. tovuş. tövüş. təviş. tavuş. təpiş. təpriş. hiss.
ehsas. hərəkət.
tavışlamaq

tabışlamaq < çağışlamaq. çavışlamaq. 1. > avazlamaq. çağırmaq. bağırmaq. 1.

savırlamaq. savıclamaq. xəbər vermək. bəşarət vermək.
tavışlaşmaq

tabışlaşmaq < çağışlaşmaq. çavışlaşmaq. 1. > avazlaşmaq. çağırışmaq.

bağırışmaq. 1. savırlaşmaq. savıclaşmaq. soraşlaşmaq. sorağlaşmaq.
sorğalaşmaq. xəbərləşmək.
tavışlı

tavlı. tovlu. tovuşlu. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır.
sızğır. sızıvğan. duyuşlu. hissili. ehsaslı.

tavışsız

tavuşsuz. tavsız. tovsuz. təpişsiz. təprişsiz. soğur. kor. görməz. qanmaz.
anlamaz. sıysız. hissisiz. ehsassız.

tavqa

davğa. savğa. qavğa. qovğa. dalış. daluş. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng.

dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq)
sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac.
qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca.
vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca
gedmək: savaş, dartış sürmək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

tavqavırma

tavtavırma. saçısıcağı. hər nəyin yep yenisi, təptəzəsi, tap tazası.

tavqu

talqu. tavlı. tovqan. 1. (> tabidə) burulub, eşilmiş nərsə. 1. qavut. qovut. -oğlum
öğütlən, bilgisizlik qutar, qovut kimin olsa, ona pəkməz qatar. (kimin ağlı olsa nəsihə
alar).

tavla

tovla. taqla. mallaq. -göyərçin tavlası: uşaqların birbiri üstündən atlayaraq
oynadıqları oyun.

tavlamaq

1. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək. təplətmək. çağlamaq. çağlatmaq.
1. tovlamaq. təvirmək. əğirmək. eşmək. (rəştən). 1. yağlamaq. avlamaq.

havlamaq. şişirtmək.
tavlanmaq

tovlanmaq. toğlanmaq. yelləmək. yelgətmək. (çarxınmaq).

tavlaşmaq

taplaşmaq. sevişmək. sevləşmək.

tavlaşmaq

taplaşmaq. yollaşmaq. razılaşmaq. -su ilə od taplaşmaz.

tavlatmaq

tovlatmaq. 1. təpləmək. təplətmək. çağlamaq. çağlatmaq. tavlamaq. 1.
təpləmək. təplətmək. qandırmaq. doldurmaq. 1. təpləmək. təplətmək.

bəsiləmək. bəsilətmək. bəsləmək. bəslətmək. səmirtmək. səmizlətmək.
örətmək. törətmək. toxlatmaq. 1. tovlamaq. təpləmək. təplətmək. çağlamaq.
çağlatmaq. tavlamaq. 1. tovlamaq. təpləmək. təplətmək. qandırmaq. doldurmaq.
1. tovlamaq. təpləmək. təplətmək. bəsiləmək. bəsilətmək. bəsləmək.
bəslətmək. səmirtmək. səmizlətmək. örətmək. törətmək. toxlatmaq.
tavlava

tavlağa. yağlava. yağluca. tava. nərsə pişirmək, qızartma üçün dayaz paxır,

çuğun qab.
tavlı

1. tavqu. talqu. tovqan. (> tabidə) burulub, eşilmiş nərsə. 1. tavqu. talqu.
tovqan. qavut. qovut. -oğlum öğütlən, bilgisizlik qutar, qovut kimin olsa, ona pəkməz
qatar. (kimin ağlı olsa nəsihə alar). 1. tovlu. tavran. tovran. eşilmiş. -tovran ip. tovran quşaq. 1. tavışlı. tovlu. tovuşlu. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan.

sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. duyuşlu. hissili. ehsaslı.
-bir nərsənin qızqınlıq, ən gözəl, tavlı işlək durumu: sürək.
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tovlıq. 1. əlbəhəlim. əlaltı görülən. -bu tovlıq bir işdir. 1. zirəklik. -bu hardan
tovlığı öğrəşdin.

tavmaq

taxmaq.

tavra

tovra. iti. yeğin. yeyin. -tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər qocğalıq.

tavraq

1. iticə. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör, qanda
düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör, harda
düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol). 1. tığraq. iti. çabıq. çalağ. -tavraq gedib tavraq
gəl. -tavraq işçi.

-tavraq qavra: iti, çabıq düşünən.
tavramaq

1. təpsəmək. tovsamaq. tovramaq. tavsamaq. toxsamaq. toxramaq. böyümək.

yekəlmək. 1. davramaq. təprəmək. tabramaq. tovramaq. hərəkət edmək.
tavran

1. davran. yürə. rəfdar ed . - köp bilən ged, öz başnla yürə. (köp: çox). 1. tovran.
tovlu. tavlı. eşilmiş. -tovran ip. -tovran quşaq.

-ağır davran: batman gəl.
tavrana

-qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət:
sar. sər. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir.

tavranan

- əsrik, kefilyə tay davranan: dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. sərsəm <
sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm.
sərəsərpə. avara.
-yüngül, iti, çalaq çabıq davranan qoşun türü: yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri.
yeyingil çəri) çirik.

-gəvşək, yavaş, küt, sust davranan: soyğıc. soğqıc. susqaç. təmbəl. asta. -soyqıc
işçi.

-yuxulu kimi davranan: yuxulu. yuxudan tam oyanmamış. təmbəl. yasamal. yasmal.
yasdar. (yassar). yasar. -yasmal qılığ.

-yekəxana davranan: yekəboy deyən. danqayğan. danqay. danqaz. danqazlanan.
tavranış

davranış. 1. satış. yöntəm. işləm. iş yolu. sırış. sürüş. təriqə. rəviyyə. ruval.

şivə. 1. sırsürüm. durum tutum. rəftar. siluk. (əda vo ətvar)
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-iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış: saltav. salto. (xəşin)
-iti, acı, uslu söz, davranış: sivsi (> sipsi). səpsə.
-suyuğ davranış. (suyuğ. bayat. mübtəzəl. ).

-iti, acı davranış, sözlərlə azarlayan, incidən: dişləngic. ısıran. (gəzəndə).
tavranışıyla

-kişilər görnüşüylə qarşılanır, bilimiylə ağırlanır, davranışıyla uğurlanır. (kişilər:
adamlar) (mevlana).

tavranışızı

davranışızı. tavşızı. - sizin bu tavşızı yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq.

tavranışlı

-iti yerişli, davranışlı: iti. sülügün. sülgün. süylün. savlın.

tavranmaq

davranmaq. 1. devinmek. tabranmaq. təprənmək. 1. devrinmək. təprinmək.
təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq. yorışmaq. yerişmək.

hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək. -ağır təprin, yuğaş gör, yüngül
təprin, savaş gör. -ağır təprin: { 1. ağır tərpəş (dəbəş). 1. öndə gedən ağır təprinirsə,
dalda qalan çatarmış}. -iti tərpin: { 1. tünd rəftar ed. 1. çabıq ol. yeyin hərəkət elə}. 1.
devrinmək. təprinmək. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq. dartmaq.

təqdim edmək. -dartın dartmaq: hidyə, xələt vermək.
-kimsənin könlü qalmamaqsın davranmaq: tutmaq. sunusmaq. dəğişmək.
təkişmək. taaruf edmək. -qonağlara çay tut.

-yavaş yavaş, ağır davranmaq: tutunmaq. yavaşsıramaq. tələsməmək.
çalbasmamaq. çalbalamamaq. mulahizə edmək. (mulahizə edməmək: uçurlamaq.
oymazmaq. aymazmaq). -tutuna tutuna işləmək.

-utanmazcasına davranmaq: üzünü sıyırıb daşlamaq, atmaq. həyasızlıq edmək.
-yel kimi iti davranmaq, sürmək: yelmək. yelkənmək.
-yad, xaric aylağı (təhəri) danışmaq, davranmaq: tatılaşmaq. tatlaşmaq.
yabanlaşmaq. yabançılaşmaq.

-iyi davranmaq: yaxşı görmək.
-çox iti davranmaq, qılınmaq, işləmək: sapcamaq. sıpcamaq. çapcamaq. çıpdamaq.
-düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq: sərinsirəmək. sağınsıramaq.
saxınsıramaq. sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq.
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sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək.
- güman, fərziyyə ilə davranmaq: quyuya daş atmaq. (quyu:qoyu. tuman. duman.
tutqunluq. qaranlıq). qaranlığı oxlamaq.
-saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq: azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq.
sasıqmaq. sarsıqmaq.
-yekə yekə davranmaq: dəngəlbəmək. tənğəlbəmək. yarğılaşmaq. -manğa tənğəlbə!
: sən mənimlə boy ölçüşmə!. -balağa tənəğəlbə! : cocuqca hərəkət etmə!.

tavrantır

davrandır. tavrat. davrat. təbrət. təprət.

tavrantırmaq

-çox iti davrandırmaq, qıldırmaq, işlətmək: sapcatmaq. sıpcıtmaq. çapcıtmaq.
çıpdatmaq. - arabasın sapcatıb getdi.

tavraşmaq

tovraşmaq. (cəstən. cəhidən).

tavrat

1. davrat. təbrət. təprət. davrandır. 1. tavrat!. sivrət!. itit!. yağlat!. şitablat!.

tavratan

tavadan. tovadan. təprətən. dəbədən. (tiztək. təktiz. təkavər. tündrov. şitabəndə).

tələsdirən. yelkən.
tavratçı

tovratçı. tovatçı. tavatçı. tüprətici. itildən. qızdıran. yeynədən.

tavsaq

tovsaq. tovsiyə. düşrüt. tüşrüt. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ.
sorğa. xəbər). danışma. öğüt. salıt. nəsihət.

tavsamaq

tovsamaq. tovramaq. toxsamaq. toxramaq. tavramaq. təpsəmək. böyümək.

yekəlmək.
tavsız

tovsuz. tavuşsuz. tavışsız. təpişsiz. təprişsiz. soğur. kor. görməz. qanmaz.
anlamaz. sıysız. hissisiz. ehsassız.

tavşınmaq

döğşünmək. dalşınmaq. talaşlanmaq. çox zəhmət çəkmək, işləmək, səy
edmək. -talım talım (dalım: çox. ağır) tavşınıb, ağır dağlar ağşınıb, yağu yavu
barşınıb, indi gülsün el yuva.

tavşırmaq

davşırmaq. devşirmək. dəğşirmək. toplamaq. -kin davşırmaq: öc tutmaq,
bəsləmək.

tavşıtmaq

tövşütmək. tovşutmaq. 1. dolaşıtmaq. buraşıtmaq. buruşdurmaq.

pırtlaşdırmaq. 1. təpşətmək. qızışdırıb tərlətmək.
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tavşızı

davranışızı. - sizin bu tavşızı yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq.

tavtan

-nərsəni tovdan, tavdan, tabdan salmaq: tübrətmək. dibrətmək. -gücün
tübrətmədən yarağın qıl: çarəvi gör.

tavtavırma

tavqavırma. saçısıcağı. hər nəyin yep yenisi, təptəzəsi, tap tazası.

tavtır

tavdır. oddur. -çaxmağı yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır, dayan İnce
Memed dayan, şimdi direnecek çağdır. (tavdır: oddur).

tavtov

tav tov. yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə. məkr. -ovcu neçə tov bilsə, ovul anca
yol bilər.

tavurmaq

tovurmaq. tövürmək. tövgünmək. (yaxurmaq) tövşünmək. tövsünmək.

tovsunmaq. higgənmək. iç vurmaq. iti iti solumaq. ləhləmək.
tavus

1. tavuz. tovuz. toxuz. toğuz. toxsı. tovsı. şişman. səmir. səmiz. 1. tovuz.
yunquş. (suy: gözəl) sunquş. suyunquş. suğunquş.

tavuş

1. tavış. tovuş. tövüş. təviş. təpiş. təpriş. hiss. ehsas. hərəkət. 1. təviş. təpiş.
təpriş. yorıq. rəftar. hərəkət. -kötü yorıq. -iyi yorıq. -nə gözəl yorıqlı qız.

tavuşmaq

tovuşmaq. kabab çəkmək. şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq

(fırladaraq), çevirib çöndərərək pişirmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab
edmək.
tavuşsuz

tavışsız. tavsız. tovsuz. təpişsiz. təprişsiz. soğur. kor. görməz. qanmaz.
anlamaz. sıysız. hissisiz. ehsassız.

tavuz

tavus. tovuz. toxuz. toğuz. toxsı. tovsı. şişman. səmir. səmiz.

tay

1. dal. lap. eynən. -dal özüdü. 1. təkə. yan. yön. tərəf. -bu təkəsində: bu yanında.
-bu təkədən: bu yandan. -bu təkə o təkə: bu yan o yan. -sən bizim təkədə qal. -sağ
təkə, sol təkə. -hər kim öz təkəsinə tartmış. 1. daş. cüt.

-direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac: sürgüc. eşəç. (eşaç. işaç) uşqan ( <
eşqan).
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma
sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı
para, quma sınan suya tay gedir.
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-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq)
-sənə tay, bənzər: sənin kimi. sənciləyin.

tayaq

dayağ. 1. söykə. söykət. sötgə. götgə. tükgə. butqa. daynağ. dəsdək. -axsağı
dayaq saxlar. 1. dayanıc. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.

dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
-dirək, sutunları dayağlı, möhkəm saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik
dayağ, him: təksinc(üzbək) təktinc. təkting. təkinc. təktəng.

-nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya: tək kürsü.
təkürsü > təkirsi. təkiri. altlıq. atlığ.
-nərsəni durdurub, bərkitmək üçün, arxasına vurulan dayaq, dəsdək: dirkəz.
durqaz. -dirgətmək. tirgətmək: dirətmək: qapı dalısın salmaq. nərsiyə dayaq, dəsdək
vurmaq.

-qoldaçıya min yoğaq, barça belə ver dayaq. (qoldaçıya : dilənçiyə). (yoğaq:
girdəkan). (dilənçiyə min girdəkan boşluyam, üstəlikdə bir dəğənəklə vurmalıyam ki
birdə geri dönməsin).

tayaq

dəsdək. -qapı arxasına vurulan, nərsənin bərk dayanmasın sağlamaq vurulan
dayaq, dəsdək: quşaq. qoşaq.
-dirək, dayaq üzərə yatayına (üfüqi) qoyulan uzun ağaclar: quşqonmaz.
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan
dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.
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tayaqı

- dərdi çəkən bilər, dayağı yeyən.

tayaqım

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).

tayaqız

-tanrı dayağız olsun: tanrı onayız olsun tanrı razı olsun.

tayaqlamaq

dayaqlamaq. 1. sırıtmaq. arxasında durmaq. arxalamaq. dəsdəkləmək. saport
edmək. 1. tutmaq. qollamaq. dəsdəkləmək. -bu alanda hançı yanı tutursun.

tayaqlamaq

dayaqlamaq. dəstəkləmək. yelkələmək. yeltələmək. yalqalamaq. yaltalamaq.

çiğinləmək.
tayaqlı

dayaqlı. duraq. duraqlı. türək. türəkli. sağlam. durumtay. möhkəm. muqavim.

muqavimətli.
-dirək, sutunları dayağlı, möhkəm saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik
dayağ, him: təksinc(üzbək) təktinc. təkting. təkinc. təktəng.

-durtuqlu, duyquçlu, dayaqlı hekmət: savsov. (sov: durtuq. duyquç. hikmət.
hekmət).
-enli, güclü, iti, dayaqlı piçaq çeşiti: satur. çapur.

tayaqlıq

-nərsənin altına soxulan, qoyulan dayağlıq, payağlıq, oturmalıq, kürsülük, tikə:
soxul. sox. -dirəyin soxulun çəksən, çatı özü düşər.

tayaqsız

dayağsız. payasız. götsüz. təksiz. altlığı, təkinə qoyulmuş, yapışdırılmış tikəsi

olmayan. -təksiz heykəl.
-köksüz, dayaqsız danışmaq: yozanlamaq. ozanlamaq. özündən qoşmaq,
çıxartmaq.

tayalı

1. dayalı. söyəkli. söykəli. müttəki. məsnədli. sənədli. 1. lələli. tayası, lələsi
olan.

tayalıq

dayalıq. həzanət.

tayamaq

dayamaq. dayatmaq. yaslamaq. yaslatmaq. söyəmək. söyətmək. sökətmək.

kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına
dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.
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-nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya: tək kürsü.
təkürsü > təkirsi. təkiri. altlıq. atlığ.

tayamıyan

-heç bir nəsədə dirəmiyən, dayamıyan:sallağ. sallacır. salcıra. salsıra. hövsələsiz.

tayamlı

-qabığı qalın, dayamlı qabağ çeşiti: suqabağ. suqavağ. bu qabağdan yasanmış qab.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.

tayan

dayan. dur. durğan. toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan. əkin. əklən. əkilən. diklən.

dik (üzbək). dikin. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged).
-çaxmağı yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır, dayan İnce Memed dayan, şimdi
direnecek çağdır. (tavdır: oddur).
-dayan, dirən, döz, yaşamında olmaz söz.

tayanac

dayanac. dayanaq. diyanət. girgilik. səbirlik.

tayanaq

dayanaq. 1. dayanac. diyanət. girgilik. səbirlik. 1. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl.

timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc.
kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba.
tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan.
qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük.
kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
tayanaqlı

-çox dayanaqlı, davamlı, muqavim: turk. durğ. türkmiş. türkmişi. turkmiş. durğmiş.
durğmişi. tükmən. durkman. duruşlu. bərk.

tayanan

-çaparxanada anıq (hazır) dayanan yədək at: ulağ. ( < ulamaq: çatmaq).

-oxu atarkən, kirişə, çilliyə dayanan, dibindəki çatığ: sovur. sufar. sovar. sofar.
soxur.

tayanc

dayanc. dayaş. duranc. duraş. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc.

sarış. tapınc. tapış. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam.
təhəmmül. səbr. səbir. qərar.
tayanıb

-dayanıb dincəlmək: solumaq. sovlamaq. nəfəs çəkmək. ara vermək.
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dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic.

duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
tayanıq

dayanıq. 1. daynıq. dayanıc. dayaq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic.

duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1. qatlı.
-dayanıqlı, əsnək: qatlı, yumşaq.

tayanıqlanmaq dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq.
qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. qoratmaq. qoratdırmaq.
gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək.
ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq.
mətinləşmək.
tayanıqlı

dayanıqlı. 1. durnaqlı. durnuqlı. kürsülü. oturaqlı. sağlam. 1. sıxı. qızlac. qıslac.

qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. qatı. ağır.
qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin. 1. durnaqlı.
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durnuqlı. sübatlı. 1. durnaqlı. durnuqlı. soyuğqanlı. dözümlü. 1. durnaqlı.
durnuqlı. söyəkli. hamilli.
- lap dayanıqlı, mökhkəm. sap söykəm: sağ söykəm: (sap: lap) .

-nərsənin ən dayanlı, yoğun, qalın yeri: yoğluq. uyluq. qol bud.
-dayanıqlı olub bərkinmək: tərsinmək. çındırışmaq. sırtınmaq.
-dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə: sövə. -sövəboya: tez solan boya. sövəbasma: rəngi tez uçan çap, oyma parça. -sövə yaş: keçəri yaşam. -sövə gül: iki
günlük gül.

tayanmaq

dayanmaq. 1. # yatanmaq: durmaq. 1. tiktinmək. (titinmək) müttəki olmaq. 1.

təkinmək. -burda təkinməyin. 1. söviyənmək. söyənmək. söykənmək. uzanmaq.
dirsəkləmək. təkyələnmək. 1. toxdamaq. dözmək. tutsunmaq. götürmək.
çəkmək. durmaq. 1. yenmək. yemək. qatlanmaq. içinə çəkmək. götürmək.
daşımaq. təhəmmül edmək. tutnulmaq. qəbullanmaq. anlamına gəlmək. 1.
dirtənmək. tirtinmək. dirtinmək. bitgənmək. müttəki olmaq. 1. ayrılmaq.
qırılmaq. kəsilmək. daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir gedişin, gəlişmənin,
yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması). daşralmaq. 1. saxlanmaq.

saxatlanmaq. gözlənmək. 1. ara vermək. salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək.
sərpilmək. seygəşmək. seyrəlmək. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1.
dirsəkləmək. sövə. söyə. süyə. süvə. uzanmaq. təkyələnmək. 1. durunmaq.
sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq. umursunmaq.
umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək.
bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək.
-bir az dincəlmək, durmaq, dayanmaq: (hüşlənmək. huşlanmaq). tüşlənmək.
-burun suyu dayanmada axan soyuğdəğmə kəsəli: suzam. sucam. zükam.
-üzə salıb dayanmaq:siğinsimək. sirinsimək. sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk.
boş, gəvşək olmayan) artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək. sırtılmaq.

tayanmasın

-qapı arxasına vurulan, nərsənin bərk dayanmasın sağlamaq vurulan dayaq,
dəsdək: quşaq. qoşaq.
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-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə).

tayantırmaq

dayandırmaq. 1. dayındırmaq. daynatıtmaq. durnatmaq. durnutmaq.

tapındırmaq. əsaslandırmaq. sabit edmək. 1. yüklətmək. bataqlatmaq.
taxdırmaq. doğrultmaq. oxlatmaq. dikdirmək. həml, mübtəni, isnad, itlaq
edmək.
tayası

-tayası, lələsi olan: tayalı. lələli.

tayaş

dayaş. dayanc. duranc. duraş. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc.

sarış. tapınc. tapış. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam.
təhəmmül. səbr. səbir. qərar.
tayaşla

dayaşla. duraşla. tapışla. qayışla. qatlanma. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla.

dözüşlə. cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.
tayaşlı

dayaşlı. duraşlı. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. tapışlı. qayışlı.

(qatlanma) dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.
tayaşsız

dayaşsız. duraşsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız.

qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız.
səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.
tayaşsızlıq

dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq.

tapışsızlıq. qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq.
sığrıtsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq.
təhəmmülsüzlük.
tayatlamaq

dayatlamaq. dəsdəkləmək. söyəlgətmək. söykənətmək. atağlamaq. atağamaq.

tayatmaq

dayatmaq. dayamaq. yaslamaq. yaslatmaq. söyəmək. söyətmək. sökətmək.

kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına
dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.
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dayaz. 1. say. seyrək. 1. say. sığ. - bəxdi yatan sayda boğulur. 1. saya. 1. saysu.

1. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. sıxrığ. sıyrığ. sıy > sıv > sığ.
dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ. 1. sığ < sıyığ. 1. yalpağ.
yasğı. yastı. -yalpağ döğri. dayaz boşqab.
-nərsə pişirmək, qızartma üçün dayaz paxır, çuğun qab: yağlava. tavlağa. yağluca.
tava.

-tapdağ, dayaz, sığ olan pişirmə, qızartma qabı: tava ( < təpmək. tapdamaq).
-sıyız dayaz: sayaz. sığ < sıy. dərinliyi az olan. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük) .

tayazlamaq

dayazlamaq. sayızlamaq. sayuzlamaq. sayazlamaq. seyizləmək.

tayazlaşmaq

dayazlaşmaq. 1. seyizləşmək. sayızlaşmaq. sayazlaşmaq. sığlaşmaq. dərinliyi

azalmaq. 1. sayramaq. { < say. dayaz. seyrək}. səzrəmək . sayırlaşmaq.
seyrəlmək. savrılmaq. 1. sayazlaşmaq. sığlaşmaq < sıylaşmaq. dərinliyi
azalmaq. 1. sayqallaşmaq. sıypalaşmaq. sıypaşmaq. sığpalaşmaq.
sığpaşmaq. sıyqalaşmaq.
taycanı

- küt küt yeyər yoncanı, yada salmaz daycanı. (küt küt:kürt kürt. xırt xırt. xıt xıt. xırp
xırp. xıp xıp. qırç qırç) .

tayfa

oba. oğul. döl. öğə. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül.
kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy.
quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam.
cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc.
tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.

tayfalı

- çox qollu, tayfalı millət: saçalı el: (saça: qol. budaq. şö'bə. inşiab. firqə).

tayı

-götün iki tayı: yamuz. yanuz.

tayılmaq

tayın, babın tapmaq.

tayın

-tayın, babın tapmaq: tayılmaq.
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tayıntan

-kotun, paltovun, əbanın iki tayından hər biri: sıyıq. sızıq.

tayıntırmaq

dayındırmaq. dayandırmaq. daynatıtmaq. durnatmaq. durnutmaq. tapındırmaq.

əsaslandırmaq. sabit edmək.
tayirə

dayirə. 1. döngü. qır. burq. dayrə. -qısır döngü: fəsad dayirəsi. 1. toğraq. toyraq.

tuyraq. dayrə. girdə.
tayqan

1. dayqan. daynaq. dadnaq. dadqan. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut.
doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. acar. çağal. çağqal. sağlı.
sağal. sağqal. 1. tayğan. tovğan. tovğın. iti, çabıq, qızqın olan. -tovğın tazı.

tayqanmaq

dayqanmaq. sırınsımaq. sıyrınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq. (əsnək olaraq)

güclənmək. qayımlanmaq. bərkinmək.
taylaq

daylaq. üç yaşlıq dəvə. bir yaşlıq dəvə: köşək. (iki yaşlıq dəvə: sürüm. törüm).

taylanq

daylanğ. şaqqavatlı, yarış görüşlü, görkəm durumlu kişi.

taylarını

-qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum. lovlova. lovla. elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı.

taylı

-iki taylı, üzlü: yanaşıq. iki yanlı. -nə yanaşıq adamımış bu gədə.

taylıq

-bu taylıq: bu yanlıq. bərilik. bərlik.

taymaq

caymaq. qaymaq. zivmək.

taynaq

daynağ. 1. söykə. söykət. sötgə. götgə. tükgə. butqa. dayağ. dəsdək. 1.

dayqan. dadnaq. dadqan. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut.
duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal.
taynaqlı

-istəyində çox daynaqlı olan: saltaq. salanc. saltağan. dirsənc. basanc. aşırı istək
ibram, təqaza.

taynatıtmaq

daynatıtmaq. dayındırmaq. dayandırmaq. durnatmaq. durnutmaq. tapındırmaq.

əsaslandırmaq. sabit edmək.
taynıq

daynıq. dayanıq. dayanıc. dayaq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic.

duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
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arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
tayrə

dayrə. 1. dönəm. yuvar. yuvarlaq. toparlaq. topar. girdək. girdə. 1. dolaş. dolac.

dönəş. dönəc. dolay. donaş.
taytan

-iki taydan biri: yartıq. dəngə. lingə. -iki yartıqlı qapı.

taytuş

1. tatuş. tuğtuş. tutuş. bab. 1. təktüş. dənğ tüş. tuşdaş. tuydaş. dəndəş.
dənğəş. (lingə. qərin) əmsallar. əqran. aşnalar.

taz

daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq.
dazalaq. 1. takır. keçəl. saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq.

dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır.
qıldır. qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq
öküz. 1. bitəksiz. bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan.

qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz.
koruz. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz
malqara. kəl.
-daz qoy: daz qoyun: kəl qoyun.
-daz topraq: qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan.
verimsiz, çoraq, çor şor topraq.

taza

1. sındıdan çıxma. yeni biçilmiş. acar. yeni. 1. saya > sərə. ən iyi. seçgin. 1.
yenik. -yenik gerik: taza yava (bayağı). acar köhnə. 1. sütül. süt. 1. yaş. (yuş). yeni.
sulu. 1. yenzə. yanza. yanız. yeniz. yeni. -yanza gəlin: taza gəlin. -yap yanza:
yapa yanza: yana yanza: kavıl kavıl. kəvil kəvil. taza taza: tap taza.
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-taza taza: tap taza. yap yanza. yapa yanza. yana yanza. (yanza: yenzə. yanız. yeniz.
yeni. taza). kavıl kavıl. kəvil kəvil.
-tər taza: solmaz. şadab.

tazalaq

dazalaq. dazlaq. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal.
çalpa). 1. saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq.

çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1.
bitəksiz. bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl.
qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz.
çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl.
tazalamaq

1. sayalamaq> sərələmək. iyilətmək. seçmək. tanlamaq. yeniləmək. 1.
silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. sığallamaq. sırasıtmaq.
cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq.

tazalanmaq

1. yengilmək. yenilənmək. modernləşmək. 1. yenzəlmək. yanzalmaq.
yanızınmaq. yanızlanmaq. yenizinmək. yenilənmək.

tazalıqta

tazalıqda. yenğili. yengilikdə. -yengili görməmişim.

tazantən

tazandən < tozlatmaq. tozalatmaq. tizlətmək. tizələtmək. tezlətmək. tezələtmək.

tazarmaq

dazarmaq. qazarmaq. dazqarmaq. qazqarmaq. dazqaşmaq. qazqaşmaq.
dazqışmaq. qazqışmaq. dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq. kəvçəşmək. kəvçişmək.
keçəlləşmək. kəlləşmək.

tazası

-hər nəyin yep yenisi, təptəzəsi, tap tazası: saçısıcağı. tavtavırma. tavqavırma.

tazatan

tazadan. yenğlə. yenğilə. yenidən.

tazıq

1. dazıq. mazıq. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal.

çalpa) dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır.
qıldaq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır.
qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1. ürkən.
-tazıq kişi: 1. tazığan. ürkək. qorxaq. qaçağan adam. 1. vəhşi.
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tazığan. 1. qoruzan. qaçağan. ictinab edən. -tazığan eləmə. 1. tazıq kişi. ürkək.

qorxaq. qaçağan adam. (tazıq: ürkən).
tazıqmaq

tazınmaq. tələsmək.

tazınmaq

1. tazıqmaq. tələsmək. 1. tezinmək. yelsinmək. təlsinmək. tələsinmək.

dalsınmaq. qaçınmaq. -durmadan tazınır günlər. -o hamıdan tazınır. -tazın gəlib
tazın getdi.

tazısız

-tülküsüz topraq, öz tazısız yurd olmaz.

tazışmaq

birbirindən qaçışmaq.

tazıt

ürküş. vəhşət. -el içrə düşsə tazıt, bəlinməz birbirindən varlı nə yazıq.

tazıtmaq

ürkütmək. -heyvanları tazğıtmadan.

tazqan

tazğan. sazğan. sezğan. sızğan. süzğan. yügrük. ütük. iti. çapığ.

tazqarmaq

dazqarmaq. qazqarmaq. dazarmaq. qazarmaq. dazqaşmaq. qazqaşmaq.
dazqışmaq. qazqışmaq. dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq. kəvçəşmək. kəvçişmək.
keçəlləşmək. kəlləşmək.

tazqaşmaq

dazqaşmaq. qazqaşmaq. dazqarmaq. qazqarmaq. dazarmaq. qazarmaq.
dazqışmaq. qazqışmaq. dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq. kəvçəşmək. kəvçişmək.
keçəlləşmək. kəlləşmək.

tazlaq

dazlaq. dazalaq. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal.
çalpa). 1. saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq.

çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq.
qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz. 1.
bitəksiz. bitgisiz. quru topraq. 1. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl.
qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz.
çoraq. çovraq. şoraq. 1. qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl.
tazlaqlaşmaq

dazlaqlaşmaq. qazlaqlaşmaq. dazqarmaq. qazqarmaq. dazarmaq. qazarmaq.
dazqaşmaq. qazqaşmaq. dazqışmaq. qazqışmaq. kəvçəşmək. kəvçişmək.
keçəlləşmək. kəlləşmək.
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dazlamaq. qazlamaq. birin kəl saymaq.

tdalquzunmaq dalğuzunmaq. çalğuzunmaq. təprəşmək. çoşğanmaq. talbışmaq. movc
vurmaq.
teheş

deheş. dehiş. veriş. veric. verit.

tehiş

dehiş. deheş. veriş. veric. verit.

tehqan

dehqan < dikgən. tarğan (moğ). taran. əkinçi. kəndli.

teqeritir

-bilim insanlığın ortaq değeridir. (bayram özdemir).

teqən

değən. 1. adlı. adlanan. bir adla, isimlə, ünvanla tanınan. -iyilik değən nərsə
qanmadı: yaxcılıq adlanan nərsə bilmədi. -olmaz değən yoxdu, olar değən oldu. 1.

demiş. -keçmişlər böylə degən. -böylə degən öylə degən. 1. deyən. diyən. istəmirəm degən kişilər. -bu değən: bu deyilmişkən. -bu değən sizdə istəmirsiz.

-sevgi degən qıpı yox, dişi degən bığı yox.
teqəni

değəni. sözü. demişi. demişkən. -atalar değəni. -sizin değəni. -qaynana değəni. gəlin değəni: qadın diliylə.

teqiliz

-değiliz kimlər kimi sıradan, sağuş olsun türk yaratmış yaradan. (sağuş: şükr.
həmd).

teqinən

-mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan
-çox hay küylü, çalçanağ, değingən olan: sığqarqaşa. sığarqaşa .

teqir

-yaman değir: pis değil.

teqirman

-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.

teqirmanlar

-degirmanlar sırayla, sıra düşər bizədə.

teqrümek

tekrümek. təkürmek. tivürmek > devirmek. çevirmək.

tel

1. sapağ. sabaq. ( <> çap). məftul. 1. sıyım. sım. sim. 1. dal. tal (üzbək) tar. 1.
uçuq. sim. ip. sap. 1. yalav. yalağ. (çalağ). tirə. -bu bitgi hançı yalağdandır.
-saçağ saçağ, tel tel edmək: saçaxlamaq.

-ortası dəlik bir nəyin çevrəsinə sarılan tel, sap: dövələ. dövlə. tövlə.
telbasan

baş sancağı. tük sancağı.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

telciqi

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

telcigi. telciyi. qılcığı. kəsilib atılan tük. -bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş,
bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış. (dönüyü: xaini).

telciyi

telcigi. qılcığı. kəsilib atılan tük. -bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir
igidin telcigi, min dönüyü satarmış. (dönüyü: xaini).

telə

-saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli: saçat. saç çat. saçağ kəsəli.
-əli kasa, teli süpürgə: qolu kasov, saçı süpov: qaraqaravaş.
-kas teli: sınır. sırmıq. çırmıq. çımrıq. kiriş.
-topara, qərqərə sapı, teli: sapqıl. tək qat sap.

telim

təlim. çox. çoxlu. -təlim gəzək: kərələrcə. dəfələrcə.
-telim telim, darma dağın edmək:tarım tarım edmək.

telləri

-kökün qolları, telləri: sürüt. rişə.

tellərin

sürütlərin qolların. -gövdədə kök salıb sürütlərin (qolların, tellərin) gövdənin hər
yanına sala kəsəl: sürütən.

-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

tellərini

-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən
kişisən.

tellərtən

-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

telmırmaq

yelmırmaq. {> təlov xordən (fars)} əsrəmək. əsirmək. əsrikmək.

teltən

-incə teldən toxunmuş duzağ, ağ, tələ: tozaq.
-neçə teldən tovlanıb yasalan nərsə: sarqac. qamçı. şallaq.

tem

-dem olmayan: sıvarı. suvarı. sıvarma. suvarma. (# dem) .

temel

töz. baz.

temə

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər işin
var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.
-üzün saxla çox demə, sağlıq üçün çox yemə.
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-zor demə: təpiş. zülm edmə.
-yaş küyməz, yalavac ölməz demə. (yaş yanmaz demə, elçi ölməz demə).
temək

demək. 1. deymək. səslətmək dikləmə edmək. bir yazını, savı səsləndirmək. 1.

aydamaq ayıtmaq. -aydılan söz, aydılacaq sözün qaynanası. 1. söyləmək.
savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq. anlatmaq. tanlatmaq.
tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor
vermək.
-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.

-bilməm demək, minlər qadanı qoğar. (qadanı: bəlanı).
-tapmaca demək: tapzuğ tapıtmaq.
-olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.
-yoxdu gücün eyləməyə yaxcılıq, olsun gücün kötülüyə yox demək!
-sanına gəlib gəlməyəni ötrüşmək, demək: sandırışmaq.

teməqlə

-dadlı dadlı deməklə, ağız hələ süycəməz. (süycəməz: dadlanmaz. şirinlənməz).

teməqtir

-yol arac deməkdir. aracın gözəlliyi amacı alamaz.

teməzlər

-dəvəçiyə xıx deməzlər, kor birinə bax deməzlər.
-dəvəçiyə xıx deməzlər, kor birinə bax deməzlər.

temiri

-çaxmağı yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır, dayan İnce Memed dayan,
şimdi direnecek çağdır. (tavdır: oddur).

temiş

demiş. değən. -keçmişlər böylə degən. -böylə degən öylə degən.
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.

temişi

demişi. değəni. sözü. demişkən. -atalar değəni. -sizin değəni. -qaynana değəni. gəlin değəni: qadın diliylə.

temişqən

demişkən. değəni. sözü. demişi. -atalar değəni. -sizin değəni. -qaynana değəni. gəlin değəni: qadın diliylə.
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teniğmək. təkinmək. qatda, qulluğda, hizurda, ziyarətdə, görüşdə, təşrifdə,

şərəfdə bulunmaq. hazır olmaq. ziyarət edmək. (buyruqsamaq. gəliğə, giriğə,
görüşə buyruq istəmək. bar, icazə xastən). -çar təkindi!. -o ölkəni qulluğuna təkindik.

teraşə(fars)

1. {(teraşe (fars)} < dalaşqa. tıraşa. tılaşa. tirişgə. 1 < dalaşa. 1 < tilişə. dilicə.

teriq

dəriğ. dəriv. ( < dərmək). derov (fars). -dirov edmək (fars) < dərivləmək.

terin

-bir baş dərin, yeddisi ondan derin.

terisi

-dokuz qatlı donğdan, bir toxlunun derisi.

teritən

{deridən (fars)} < dirdidmək. diditmək. dilditmək. yencib, cırıb dağıtmaq.

teriv

dəriv. dəriğ ( < dərmək). derov (fars). -dirov edmək (fars) < dərivləmək.

terov

derov (fars) < dəriv. dəriğ ( < dərmək). -dirov edmək (fars) < dərivləmək.

terviş

-bir yəşil yapraq olur derviş əlindən sovqat.

tesəm

desəm. aytsam. -aytsam söz olar, aytmasam dərd olar.

tesən

-söylər aşıq: -od olursan, samanın, gül olursan, tikənin, su olursan, çayın ollam, hər nə
desən oyun ollam.
-sözün düzün duzlu desən, acıtmaz!.

teş

deş. diş.

teşəqəv

deşəkəv. pukakəv. kuvakov. (ələk kimi) dəlik dəlik. deşik deşik. -deşəkəv olası.

teşəmək

deşəmək. deşmək. dəlmək. dələmək.

teşən

deşən. direl.

-deşən, sökən nəmə, söz: söğüş. doşnam (fars) < deşnam. yaman.
teşici

deşici. dəlici. savan. savın. (təpici. iti). nafiz.
-tüfək başına vurulan dəlici, deşici qəmə: deşnə ( < deşmək). sərneyzə.

-direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac: sürgüc. eşəç. (eşaç. işaç) uşqan ( <
eşqan).

teşiq

(ələk kimi). -deşik deşik: dəlik dəlik. deşəkəv. pukakəv. kuvakov. -deşəkəv olası.

-dəlik deşik, yer altlarda yaşayan böcək: soxsar. > susmar. çalbasa.
-tutuq deşik tüstü verməz.
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-dəlik deşik: sav sov.
- kiçik deşik: quşgözü.

teşiqli

-piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli
bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.

teşiqtən

-qonaq gələr eşikden, zumar çıxar deşikdən. (qonaqçıllığa çağrılar söz) .

teşmək

deşmək. 1. (dalmaq) dəlmək. sancmaq. salmaq. 1. deşəmək. dəlmək. dələmək.

teşnam

deşnam > doşnam (fars). deşən, sökən nəmə, söz. söğüş. yaman.

teşnə

deşnə ( < deşmək) tüfək başına vurulan dəlici, deşici qəmə. sərneyzə.

teşri

həllac. yün eğirme aleti.

teti

-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
- atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan).

tetiq

tetik. 1. ayaq. çaxmaq. maşa. 1. didik. gözü açıq. çevik. dəqiq. 1. didik. titik.

oyutan. oytun. oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı.
anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı. 1. didik. titik. sakın. sakıt.
sakıc. sakış. çalan. çalanğ. çorqul. acır. ajir. alarm. alert. bəllət. öğrət. örgət.
savrat. xəbərdarlıq. təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti. 1. didik. titik. açıqgöz.
1. didik. titik. tezik. tələsik. 1. didik. titik. dəldik. pəncə. cıynaq. dırnaq. 1. didik.
titik. daltıq. əlcək. 1. didik. titik. saysalış. umur. diqqət. 1. didik. titik. göz.

güdücü. qılavuz. -didiksiz baş uzaq gedməz. 1. tezik. tizək. zirək. didək. (deşik.
açıq. oyuq) huşlu.

-didik durmaq: titik durmaq: oyanıq, yarıq, xəbərdar, amadə, hazir durmaq.
tetiqce

-yalan, dedikce uzanar.

tetiqin

-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.

tetiqlərinə

-kişilərin ilk dediklərinə yox, son etdiklərinə bax. (kişilərin: adamların).

tetiqotu

dediqodu. uşaq sözü. oğşaq, qoğşaq söz.

tetiqtə

tetikdə. sınçılıq. sinçilik. sınaclıq. dəqiqlik. uyanıq. nuktə bin. qurdaçı. sinsidən.

imalə. vasvası.
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-gözün açdın ‘’doğdu’’ dedilər, gözün yumdun ‘’öldü’’ dedilər, göz qırpışa ‘’ömür’’
dedilər. (mevlana).

tetin

-bacanaq dedin, balçanaq dadmaz.
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.

tetitməz

-toxluq nə deditməz, para nə editməz, aclıq nə yeditməz.

tetiyin

-əş dediyin dərdə sevincə ortaq, yaman günündə yartaq
-kişi dediyin tuluğdur, ağzın açsan dağılır (yıxılır). (kişi gücü dilində). (dilində:
sözündə)
-dediyin işivə uysun, duyduğun içivə. (içivə: diləyivə. niyyətivə)
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

tetiz

1. sağday. sayaq. sıyaq. narın. yarıcın. dəqiq. 1. sırvağ. huşlu. oyanıq.
umursuk. umursaq. diqqətli olan. - sırvağ ol.
-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız,
qanmayız, bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

tev

dev. 1. sökür. söküt. həyula. 1. uyunğuz. unğuz. unuz. sandırı, xiyalı bir varlıq.

həyula.
tevərəq

devərək. dövərək. dövrək. devrək. çövərək. çövrək. çevərək. çevrək. səbət.

çəpət. sərbət. quşaq. şərayit. mühit.
tevilmək

devilmək. dövülmək. təpəlmək. sabalmaq. sapalmaq. çapalmaq.

tevinqən

devingən. dəli. dəlisi. suruğ. sürük. rəvani.

tevinmek

devinmek. davranmaq. tabranmaq. təprənmək.

tevir

devir. 1. çevir. dolaşım. dolanım. sürüm. tədavül. sirkülasyon. 1. çevir. üz!.

acıt. qır. böl. qopat. kəs. oğ. poz. dəl. aşıt. sındır. 1. quşaq. əsr. qərn.
-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.
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devirmek. 1 < tivürmek. > . təkürmek. tekrümek. çevirmək. 1. tapşırmaq.

vermək. bağışlamaq. yükləmək. barçatmaq. çatdırmaq. ötürmək. təslim, təhvil
edmək. 1. salmaq. ağızmaq. - yel ağacları salmış.
-nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək: sarmaq. - ip sarmaq: ip
çevirmək. (# sərmək: sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq. - ip
sərmək: ip açmaq, uzatmaq) .

tevqəlmək

devgəlmək. çevgəlmək. yüvgəlmək. sarılmaq. hörəlmək. burulmaq.

tevran

- səfalı dövrə: səfalı dövrə.

tevranımız

-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya. (güv:
yağış suyu yığışan çuxur) .

tevretimək

devredimək. təhvil vermək.

tevrə

devrə. dövrə. bəlli bir konuda, sınırlı sürəli yapılan öğrətim. kurs.

tevrəq

devrək. dövərək. dövrək. devərək. çövərək. çövrək. çevərək. çevrək. səbət.

çəpət. sərbət. quşaq. şərayit. mühit.
tevrətmək

devrətmək. dövrətmək. (tovlamaq. fırlatmaq).

tevriy

devriy. salçı. qoşunun önündə gedən qol. pişqaravul. kəşf qolu. (# dalçı:
qoşunun dalında (ardında) gedən qol) .

tevşirmək

devşirmək. davşırmaq. dəğşirmək. toplamaq. -kin davşırmaq: öc tutmaq,
bəsləmək.

tevşirmək

devşirmək. qaldırmaq. toplamaq. yığmaq. dərmək. dərləmək. - kitab, xərmən,
tarla qaldırmaq.

tevtirmək

devdirmək. çevirmək. döndürmək. savırmaq. sovırmaq. nərsənin yolun

dəğişmək. nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq. - su savırmaq. - sözü
savırdı. - daş atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.

tevür

çeşit.

teycə

deycə. deyəc. tikrə. tikər. öykü. qaraca. məsəl. nəğil. hikayət. qissə. dasdan.

rivayət. -deycədən, oyan almaq: (oyan: öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə.
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üyəndirə. əkit. əğit. uyarı. oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət) qissədən
hissə almaq.

teycən

deycən. deyəcən. tikrən. tikərən. öyküçü. nəğilçı. hikayətçi. qissəçi.

teycətən

-deycədən, oyan almaq: (oyan: öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə.
əkit. əğit. uyarı. oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət) qissədən hissə almaq.

teyə

-şıp deyə: şarp. çarp. birdənbirə.
-tax deyə: saqqa. səkgə. taqqa. dikgə. düggə. birdən. - saqqa əlin çəkdi. - taqqa
durdu. - taqqa tormuza basdı.

teyəc

deyəc. deycə. tikrə. tikər. öykü. qaraca. məsəl. nəğil. hikayət. qissə. dasdan.

rivayət. -deycədən, oyan almaq: (oyan: öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə.
üyəndirə. əkit. əğit. uyarı. oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət) qissədən
hissə almaq.

teyəcəq

- deyəcək ara, yer bulmamaq: sözü ağzında qalmaq.

teyəcən

deyəcən. deycən. tikrən. tikərən. öyküçü. nəğilçı. hikayətçi. qissəçi.

teyəlim

deyəlim. diyəlim. məsəlçün. məsəl üçün.

teyən

deyən. değən. diyən. -istəmirəm degən kişilər. -bu değən: bu deyilmişkən. -bu
değən sizdə istəmirsiz.
-ölməm deyən çox, sonu bir gün yox, biri əkir güllənir, bir yaxır küllənir.

teyənlər

- süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş.
(süycü: dadlı). (gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək). (ağzın açıb deyənlər:
ağzın açıb , gözün yumubdeyənlər).

teyəntə

-ən qutluyuq deyəndə, sınar qutluq aynası.

teyər

deyər. 1. aytar. ayar . -eşşək ayar başım olsa , dənizdən su içərəm. (yekə arzular
üçün, uzun yaşam istəyən) . 1. bəllədər. əyn edər. -dəh kişinin savuni, qayluq kişi
bəllədər. (dəh: dəng: doğru. aman). (savuni: xəbərin). (qaylıq: kötü kişi. pis diləkli,
niyyətli. yamanlıq istəyən).
-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu
nədir.
-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
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-ürək dolsa dil deyər, it istəyisə hürər.
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa).

teyərsin

-ac qoyursun hırsız, çox deyərsin arsız olur. (hırsız: oğru).

teyəsi

-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
(yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən).

teyib

deyib. aytıb. -aytıb etdirib bolmasa, vurub etdirib bolmaz.
-tax deyib: taqqa. birdən birə. -araba yolda taqqa dura qaldı, toxdab qaldı: birdən
sürüşdən (hərəkətdən) düşüb qaldı, durdu.

teyiləcəl

deyiləcəl. aydılcaq. - aydılan söz, aydılcaq söz qaynanası. (aydılan: deyilən).

teyilən

deyilən. aydılan. - aydılan söz, aydılcaq söz qaynanası. (aydılcaq: deyiləcəl).

teyilən

-eşşəyi durdurma istəkdə deyilən söz: tüş tüş. tuş tuş. hoş hoş.

teyillər

deyillər. deydilər- qalada deydilər ki: ki şəhərdə deyillər ki.

teyilməmiş

deyilməmiş. anlatılmamış. söylənməmiş. göstərilməmiş.

teyilmətiq

deyilmədik. aydılmadıq. -aydılmadıq gəp yok, duyulmadıq gəp çok.

teyim

deyim. deyiş. şivə. ləhcə.

-bir anlaşılmazlığı gidərmək üçün söylənən deyim, söz: sözüm sözüvə, suyum
suyuva.
-(təbriz sayağı deyim). -mən kiçiyəm : mən nökərizəm.

teyin

deyin. sayış. hesab.

-iş tərsəsə deyin ha deyin, yağış qoxusu dincədər beyin.
teyinərəq

-mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək: saddamaq. sadğamaq.
sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. savramaq. sovramaq.
soxqamaq. soxdamaq. - mənə bax, sən nə sattırsın.

teyinqən

-götdən yeyər, ağızdan sıçar. (ağzıgözəl, deyingən, alaşa qadına deyiliir).

teyinmə

deyinmə. sən mən edmə.

teyinmək

deyinmək. 1. mırıldamaq. savralamaq. {sayılamaq. sayramaq. səğrəmək.
saçılamaq. bir sözü sıx sıx yeniləmək. -bir sözü on kərə səğirtmə}. 1. yanğırmaq.
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yanırmaq. çanğırmaq. gəvzələmək. -yan yanğıru danışmaq: ağzına gələni, içində
olanı danışmaq.

-öz özünə dodağ altı deyinmək: soxranmaq. sövrənmək.
teyintirtmək

deyindirtmək. deynitmək. sarsıtmaq. dilləndirtmək. diləndirtmək.

söyləndirtmək. söylətmək.
teyiş

deyiş. 1. deyim. şivə. ləhcə. 1. söyləş. rivayət.

teyişqən

-yetim qoduq söyüşgən, dul arvadlar deyişgən.

teyişmək

deyişmək. (dey < metatez > yed) yedişmək. gedişmək. gərişmək. gerişmək.

qırvaşmaq. qırvışmaq. qırvalaşmaq. başbaşa qoymaq. sözləşmək. söyləşmək.
mubahisə edmək.
teyqa

teyxa. 1. simsıyığ. sıyğa. sirf. sərə. 1. sin. çin. bir nərsə artırıb qarşmadan. - çin
çay: acı çay. 1. sayva. xalis. (# salva: qarışıq. daluq. dalıq. məxlut) 1. silək. arın.

təmiz. zır. - silək dəli. 1. sıyrıq. sıyma. sıma. simə. səmə. sıyırt. sıyrıt. sırıt. arın.
təmiz. mə'sum. xalis. 1. som. sek. öz. xalis. saya. sadə. qatqısız. - som araq. 1.
sağ. qatqısız. saf. - sağ kişi. - sağ yağ. 1. yalxı. -bun qarışığı yoxdu, yalxıdı. 1.
süm. tüm. sıvırt. sıyırt. sıvırt. sıfırt. -süm yağlı yemək. 1. durşuna. duruna.
tutşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya. tümüylə. başdan sona. başdan dibə.
büsbütün. bütünüylə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan sonra durmuşu durşuna
bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib palçığ olduq. 1. yarıq. arın.

som. sərə.
-əğri çürükü olmayıb bütün, teyxa olan kimsə, nərsə: sağ akçə.

teyqalıq

teyxalıq. -yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın
artırır: sır. sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır
yalan: dibdən yalan.

teyləm

deyləm < dilğan. > əhrum.

teymək

demək. deymək. səslətmək dikləmə edmək. bir yazını, savı səsləndirmək.

teynitmək

deynitmək. deyindirtmək. sarsıtmaq. dilləndirtmək. diləndirtmək. söyləndirtmək.

söylətmək.
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teytilər

deydilər. deyillər. - qalada deydilər ki: ki şəhərdə deyillər ki.

tez

1. düz. ir. həmən. indi. qonda. dərhal. fovrən. fil hal. -düz ged evə. 1. savun.
savuc. 1. yellu. çalıt. -yelli gələn yelli gedir. 1. sürgən. sürgün. dürtgən. dürtgün.
sürə. sürlü. sürətli. çabıq. ir. irit. tələsik. əcələ. təcili. -sürgən ol. -sürgən ged,
gəl. -sürgən iş. 1. satav. satıv. ir.

-oqmamış danışan, tez yanılar. (oqmamış: oxumamış. düşünməmiş).
-tez tez: ir ir. sür sürə. sürəyən. sırıncağ.
-tez etgilənən: hər nəyi özünə alan. alınqan. soruq. soruğ. işgif. içgiv. təsirpəzir.
nifuzpəzir. -soruğ uşaq, kimsə.

-tez yetişən bar: süfdə. savda. savat ( < savmaq). yenibar. yen. nobar. təbərzə. savat ərik. -bu il sənin əlinlə tut savatdım, nobarladım. -yenərik. -yenəlçə. -yenincir:
yenəncir.

-oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən: yalotu. çaloyu. quşoy. çalbacay. səlbə.
-ona güvənilməz, çaloyun biridir. -çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. -bu
səlbəlik sənin başıvı çalar bir gün.

-qapalı qazan tez qaynar.
-çağrılan yerə gec qalma, çağrılmaz yerə tez varma.
-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

-tez qalxan işindən qalmaz: yarıqçı qarıqmaz. yarıqçı qalmaz.
-oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişdirmək: yalotunmaq. yalotlanmaq.
çaloylanmaq. quşoylanmaq.

-iti yanan, tez uçar. (uçmaq: sönmək).
-çox tez, çalıt: yeləvimiş. yelə minmiş kimi. yelin. yeyin. (cəld). -yeləvimiş gedib gəldi.
-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.
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-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi
aralı. (aralı: ıraqdan)
-iti əsən tez ötər, iti yanan tez sönər.
-qatı əsən, tez yatar, asda gələn, zor batar
-suyu, pulu, nərsəni özündə saxlamayan, özündən tez axıdan nərsə: silgik. silgik topraq: su saxlamaz toprağ. silgik kişi: pul saxlamaz.
- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez
gedəsən.
-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə
-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.
-tez yetişən tərəvəz çeşitləri: saldı pişdi.
-tez, kötü yapılan iş: salsırı. sürsat. başdansovdu. yaxma bulamac. - yaxma
bulamac otağı boyamış.
- işləyənlər tez armaz, işləməyən yol tapmaz. (armaz: yorulmaz)
-çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz)
-güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə dək duracaq. (özənki
: özüvəki)
-tez tez. ir ir. sıytal. həmməşə. sağır durna. dəvamlı.

tezbasar

-tezbazar (tezbasar) edmək, atmaq, ötmək: başdan sovmaq.

tezbəri

tez bəri. tələsik. qoparıq. qoparaq. qoğraq. qoğaraq. qıvraq. qızdırbas.

qısdırbas. çapıq. hızlı. səri. əcələ. təcil.
tezcən

üttər. ütgər. ütlər. üttür. uçqar. uçarsı. uçar kimi. çapıcaq. yeyin. iti. həmən.
tələsik. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl bura.

tezələtmək

tezlətmək. tizlətmək. tizələtmək. tozlatmaq. tozalatmaq. (> tazandən).

tezəltən

tez əldən. tələsiklə. qızdırbasıc. qısdırbasıc. çapıcaq. qırpadaq.

tezi

- tezi yox geci yox: erti yox geci yox.

teziq

tezik. 1. tələsik. didik. titik. tetik. 1. tetik. tizək. zirək. didək. (deşik. açıq. oyuq)

huşlu.
tezilmək

tizilmək. tələsmək. əcələ edmək.
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tezimək

tezmək. qaçmaq. əcələ edmək. -bu at nə iti tezir.

tezin

-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

tezinə

-çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz).

tezinmək

1. çekinmək. dartınmaq. -bilməm o məndən nədən tezinir. 1. tazınmaq.
yelsinmək. təlsinmək. tələsinmək. dalsınmaq. qaçınmaq. -durmadan tazınır
günlər. -o hamıdan tazınır. -tazın gəlib tazın getdi.

tezit

tizit. itit. acıt.

tezqi

tezgi. tizgi. ( < tez. tiz) qoğala qaşdı. vəlvələ. -el ara tezgi düşdü.

tezqinmək

tezginmək. təzginmək. gəzginmək. gicəllənmək.

tezlətmək

tezələtmək. tizlətmək. tizələtmək. tozlatmaq. tozalatmaq. (> tazandən).

tezmək

tezimək. qaçmaq. əcələ edmək. -bu at nə iti tezir.

teztən

tezdən. ertir. -ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız.
(quşluq: irlə günorta arası).

təb

1 < tov. qorut. qızıq. qızıtma. qızdırma. ısıtma. issitmə. töğüş. tövüş. (töğüşnə)
çağun. çoğun. həyəcan. hərarət. 1. dəb. salanaq. tutaş. tutaşı. tuşat. rəsm.
qayda. adət. 1. dəb. tör. rəsm. - tör salmaq: dəb, rəsm qoymaq. (salmaq:
qoymaq). 1. dəb. sıva. rəsm.

təbar

(tribe (ingilis) tibir. tübür. tübər ( < top) el. boy. obağ. aymaq. oymaq. qovm.
tayfa. qəbilə. əşirə.

təbbaq

dəbbağ. sağrıçı. sağırçı (saqi). aşıçı. səpiçi.

təbcit

təbcid. təpsid. yasınma. yaslanma. yaslama. sayqama. böyükləmə. ululama.

ağırlama. ərciş. ərtiş. ərşit. tapsıt. təzim. ehtiram. giramidaşt.
təbçevirmək

altın üst edmək.

təbə

-təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq: itmək. ititmək. itizdirmək. itgizdirmək.
təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək. təprətmək. tübrətmək. qızdırmaq. -içgi, iç havasın
təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın gedən iş yapar.
-ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara.
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təbən

(> damən (fars) saluğ. ətək.

təbənə

təpənə. çuvaldız. dəlic. biz.

təbər

təpər. (1 < (t <> ç) (çapar < çapmaq) ( < . 1. təpmək). 1. çapacağ. yarcağ >

nacağ. balta. satır. 1. qırıcı olan döğüş araclarından.
təbərcələnmək -düz duranmayıb dəbərcələnmək: sarlınmaq. salrınmaq. təlvənmək. təlbənmək.
səndələnmək.

təbərcənəmək dəbərcənəmək. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək.
sallanmaq. titrəmək. sağa sola yollanmaq. - yel vurub yapraqla sərğildəyir.
təbərzə

süfdə. savda. savat ( < savmaq). yenibar. yen. nobar. tez yetişən bar. -savat
ərik. -bu il sənin əlinlə tut savatdım, nobarladım. -yenərik. -yenəlçə. -yenincir:
yenəncir.

təbərzə

-təbərzə yemiş: saçva. saçav. sağav. sağva.

təbəş

dəbəş. tərpəş. işə keç. hazırlan.

-ağır tərpəş, dəbəş: ağır təprin.
təbəşmək

dəbəşmək. tərpəşmək. işə keçmək. hazırlanmaq.

təbət!

dəbət!. təbzit!. təbsit!. tüpzüt!. təprət. tüprət!. itit!. qızıt!. ütüt!.

təbətən

dəbədən. təprətən. tavadan. tovadan. (tiztək. təktiz. təkavər. tündrov. şitabəndə).

tələsdirən. yelkən.
təbətici!

dəbətici!. tüprətici!. təbzitiçi!. təbsitçi!. tüpzütücü!. təprətici. ititçi!. qızıtçı!.

ütütçü!.
təbil

-təbil, küp kimi içi boş nərsədən çırpıldığda çıxan səs: düpür.

təbiz

təpiz. tapız. tabız. (tabrız. təpriz. təbriz) tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə. (sift.
dürüşt). -təpiz yapız: bərk düz (topraq).

təbrət

təprət. tavrat. davrat. davrandır.

təbriz

tabrız. təpriz. {tapız. tabız. təpiz. təbiz. tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə. (sift.
dürüşt). -təpiz yapız: bərk düz (topraq)}.
-(təbriz sayağı deyim). -mən kiçiyəm : mən nökərizəm.

təbrizə

-təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun. (təkinsəz: qatınsaz. təşrif gətirsəz).
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təbsit!

təbzit!. tüpzüt!. təprət. tüprət!. dəbət!. itit!. qızıt!. ütüt!.

təbsitçi!

təbsitçi!. təbzitiçi!. tüpzütücü!. təprətici. tüprətici!. dəbətici!. ititçi!. qızıtçı!.

ütütçü!.
təbtə

-dəbdə olan: sərik. salığ. yerik. yerikli. yarıq. işlənən. yürkə. yürək. geçərli. mö'təbər.
adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı).

təbzit!

təbsit!. tüpzüt!. təprət. tüprət!. dəbət!. itit!. qızıt!. ütüt!.

təbzitiçi!

təbsitçi!. tüpzütücü!. təprətici. tüprətici!. dəbətici!. ititçi!. qızıtçı!. ütütçü!.

təcəl

dəcəl. çalış. şuluğ.

təfə

dəfə < təpə. 1. sürtük. dəfə. toxumaçılıqda ipləri, ilgəkləri sıxışdırma üçün

işlənən dişli arac. 1. kərə. yarqış. yarqıc. gəziş. səfər. -iki yarqış gəldim yoxuduz.
təfəq

-ufaq təfək, dəğərsiz olan: salpal. səlpəl. - səlpəl nərsə.

təfqə

dəfgə. tapğa. nərsəni tapdayaraq safaltmaq üçün altına qoyulan düz, hamar

təxdə.
təfnə

dəfnə. təpnə. tapna. nərsəni tapdayaraq safaldıb, kiplətmək üçün üstündən

vurulan arac.
təftə

dəfdə. təpdə. > rəfdə ( < təpmək) lavaş çörəyin təndirdə yapmaqda işlənən

təpəcək, döşək.
təh

1. dəh. əş. bərabər. musavi. -dəh yerimiz var. -dəh çıxdılar. 1. dəh. dəng. doğru.
aman kişi. -dəh kişinin savuni, qayluq kişi bəllədər. (savuni: xəbərin). (qaylıq: kötü
kişi. pis diləkli, niyyətli. yamanlıq istəyən). (bəllədər: deyər. əyn edər). 1. tək. təkə.

təkənə. yek. yekə. yekənə (> yeqanə (fars)}. danğ. tanğa. danğa. (dan. təng.
dəng. dən. dənə) yalın. fəqət. -tanqa bir dənə. 1. tək. ətək. alt. yengər. yengir. corabımın yengiri cırıq. 1. dəh. dəngəli. miyzanlı . -ortaqlı yük dəh düşməz.

-təpə dəh: təpə dən. təpə dəng. təpə dənğ. bilan. (muvazinə). -illilk təpə dənğ.
təhəmtən

< tökmə tən. oldaşlı. boldaşlı. qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü.

təhənə

dəhənə. dəhnə. savlıq. sovluğ. suvluğ. atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək

üçün, ağzına vurulan dəmir. gəmlik.
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1. sov. sav. (> suv (fars)}. ( < savmaq). cür. çeşit. qılıq. -nə sov adamdır. -o
sov elə, bu sov elə, ama belə eləmə. -elə keçdi ki, necə, nə sov olduğn bilmədim. 1.

tövür. cürə. -nə tövürsün. nə təhərin. 1. təhir. təkir. çəkər. çəkir. çəşir. çeşit. ( <
çəkmək) tür. cür. nov'. - iki çeşir. - üç çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı
çeşirdəndi.

təhəri

aylağı. -yad, xaric aylağı danışmaq, davranmaq: tatılaşmaq. tatlaşmaq.
yabanlaşmaq. yabançılaşmaq.

təhir

təhər. təkir. çəkər. çəkir. çəşir. çeşit. ( < çəkmək) tür. cür. nov'. - iki çeşir. - üç
çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı çeşirdəndi.

təhləmək

sikmək. dibləmək.

təhləmətən

dəhləmədən. dəngəmədən. -xanımbəyin torğusu təlim, dəngəmədən biçmə. (torğu:
toruğ: ipək. incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça). (böyükxanımın ipəyi
çoxdursada, ölçmədən biçməz).

təhlənməmiş

dəhlənməmiş. tapdanıb bərkinməmiş. -{dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti
yağında gör)}. -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız:
gözlənilməz. qeyri müntəzirə).

-dəhlənməmiş yerdə: dənğsizdə. -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar
barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə). {dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti
yağında gör)}.

təhləşənməsən dəhləşənməsənş rəqabət aparanmasan. -əşi, bilisən kiminlə dəhləşirsin.
təhli

dəhli. dəkli. dəngli. 1. tarazlı. təvazünlü. ekilibrli. 1. həqşünas. adil. münsif.

təhliq

1. dəhlik. dənlik. dənğlik. muvazinə. balans. 1. təhlik. təklik. təkəlik. təkənəlik.
yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}. yalınlıq. tanlıq. danlıq. tanğalıq.
danğalıq. danğlıq. tənglik. dənglik. dənlik. dənəlik.

təhliz

dəhliz. quruluq. evin girişi. koridor. rahro. dalan.

təhlizi

-yunağın (hamamın) çıxış dəhlizi: soyunağ. soğunağ. savunağ. sovunağ.
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dəhnə. dəhənə. savlıq. sovluğ. suvluğ. atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək

üçün, ağzına vurulan dəmir. gəmlik.
təhrə

dəhrə. sapqa. çıpqa. nacağ.

təhsi

dəhsi. təksi. təkiz. ( < dənğ).

-təkiz yer: düz yer. -təkiz söz: doğru, açıq söz. -təkizlik: təksilik: düzlük. -təkizin:
açıq aşqara. -təkiz ova: təkiz qəcər: düz ova. istep.

təhtəbir

təhdəbir. təkdəbir. ikidəbir.

təxt

1. təxt. taxt. ərgik. sərir < səkir. kürsü. 1. yastan. yasta. asta.

təq

tək. 1. səkə. qırağ. yan. (münzəvi). - səkə yer: qırağ yer. 1. təxt. pəx. yalay. yalat.

yapır. yapın. yasır. hamar. 1. sınqar. bir. yalnız. - sınqar ayağı üsdə durdu. sınqar qol: bir qol. 1. yalnız. yalın. salt. - salt başıma sürdüm yaşadım, umurdum
aldım, umumlmazı alamadım. 1. yalın. yalnız. salmığ. saltığ. salbat. - dar gündə
saltığ qaldıq. - saltığ kişidir, əlindən gəlsə yardım ed. 1. sal. sat. (tək, yalın,
qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) < salqat.
salsat. 1. sərxət. ünvan. titr. 1. qapıların üzərinə sanalı (şumarəli) bölük. pilak.

kaşı. 1. kətibə. lovhə. 1. tablo. 1. saltan. yalnız. 1. tür. cür. -o tək: o cür. -o tək
eləsən olmaz. -o tək öyləliklə. -o tək onu qurtardıq: öyləliklə. 1. tük. çək. çük. dib.

künh. 1. (təh) təkə. təkənə. yek. yekə. yekənə (> yeqanə (fars)}. danğ. tanğa.
danğa. (dan. təng. dəng. dən. dənə) yalın. fəqət. -tanqa bir dənə. 1. yap. yan. sal
(sar. sav). səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəf. cəhət. canib. səmt. -bir təpdən o, bir
təpdəndə sən başıma cummusuz. -hançı təpə geddi. -iki təpli: iki təpərli. iki səpli.

iki çəpli. iki çaplı. iki təkli. yaplı. iki yanlı. iki sallı (iki sarlı. iki savlı) iki tərəfli. onun təpinə güdmə. -təpin: təpərin. səpin. çəpin. çapın. 1. dalın. yalın. 1. təkcə.

damar. damarca. gözər. bircə. yalın. yeqanə. -damar gözər. -evin damar
uşağıdı. -damar güzər: güzəran. dolanacaq. -hələ damar güzərin necədi. 1. tük.
çək. çük. dib. künh. 1. təh. ətək. alt. yengər. yengir. -corabımın yengiri cırıq.
-tək, yalnız, bir kişi, nəfər, şəxs olaraq: salına. - salına çıxdı yola.
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-tək başına: saltan. yalına. - ətacı saltan gəlmiş saltan gedmiş.
-çoxluq ağzı bir olsa, tək ağızlı duyulmaz.
-tək başına:savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). ayrı. dalqıc. başqa.
müstəqil.
-tək qat sap: sapqıl. topara, qərqərə sapı, teli.
-tək tək: təkin təkin. salmığlı. saltığlı. salmığ salmığ. saltığ saltığ. salığ. dənə dənə.
dənər dənər. bir bir. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye
boğularsın.
-tək rəng: sıyırqa. sırqav. sıdırqa. boydaş. sadə. yazı oyasız. nəxşəsiz. - sırqa
gəzləmə, parça.
-tək sayılı: sınqar.
-tək qapmaq: tək tutmaq: dib tutmaq: 1. kök salmaq. 1. dibi yanmaq. 1. dibi
qazmaqlanmaq, qazmaq bağlamaq. 1. yalxı. yalxu. -keçilər yalxı doğar. -tək
doğanlara yalxı deyilir. -yalxı düğüdən pilov olmaz. -arvad ölüb, yalxu kişi, yatma
sıvay nədir işi. 1. yalxı. yalğız. -yalxı başına nələr çəkmiş. 1. yalxayı. təkinə.

təkbaşına. -otlağda yalxayı gəzən bir inək gördüm. -gecə gözündə, yalxı yalxayı
hara belə. 1. yastan. yasta. asta. bircik. yeqanə.
-tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq: (soğurub: söküb) yerindən yox edmək, iz
bıraxmamaq.

-tək, bir parça, tikədən oluşan: təkil. yalın. birəl.
-(astarlıqda da işlənən) şumal, tək boyalı parça: yalan.
-yalnız tək: yal koralaq. -yavlaq dilli əşdən, yal koralaq qalmaq yeğ. (yavlaq: yava.
kötü. pis).

-beşə dək: beş ucurlu. liğayət beşədək. -tükanlar beşə dək açıqdılar: tükanlar beş
ucurlu açıqdılar.

-tək gəzən: yalğızaq.
-tək gəzən qurd: canavar. cənəvar. yalğızaq. yalğuzaq. -yalğızaq meşənin bükük
yerlərində olur.
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təkaltı. təkəlti. 1. tikaltı. tüküm. zerzəmi. 1. döşəmə ilə qalının arasına salınan

örtük. 1. həsir. incə gecim.
təqaltı

təkaltı. təkəlti. incə gecim. həsir.

təqan

-təkan yemək: təprəşmək. çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək
{> conbeş. conbidən (fars)}. talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ,
qol qanat çalmaq.

təqapu

(təkapu editmək (fars)} < təkburatmaq. dikburatmaq. altaşıtmaq. atlaşıtmaq.
altağıtmaq. atlağutamaq. çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb
ağdarıtmaq.
-{təkapu edmək (fars)} < tikəfırlamaq. altaşmaq. atlaşmaq. altağatlamaq.
altağaşlamaq. atlağuşlamaq. atlağutlamaq. çabalamaq. çalaqaşlamaq. (cəst o xiz)
axdarıb ağdarmaq.

təqbaşına

təkbaşına. yalxayı. tək. təkinə. -otlağda yalxayı gəzən bir inək gördüm. -gecə
gözündə, yalxı yalxayı hara belə.

təqburatmaq

təkburatmaq. dikburatmaq. (> təkapu editmək (fars)}. altaşıtmaq. atlaşıtmaq.

altağıtmaq. atlağutamaq. çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb
ağdarıtmaq.
təqcə

təkcə. 1. təki. yala. yələ. sala. sadə. yalnız. ancağ. kəsik. sal. salt. fəqət. sırf.

sirf. mütləq. münhəsirən. 1. tək. damar. damarca. gözər. bircə. yalın. yeqanə. damar gözər. -evin damar uşağıdı. -damar güzər: güzəran. dolanacaq. -hələ damar
güzərin necədi.
-təkcə kişiki: təkin kişi . -təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin :
seçgin. quzidə).
-sənin təkcə gülün yaz gətirir ömrümə, səndən gələn bir gülüm qış günümü yaz
edər.

təqə

1. dəğə. puzə (dönəlgə. burun). -dağ dönəlgəsi: dağ burnu. 1. təkə. tay. yan. yön.
tərəf. -bu təkəsində: bu yanında. -bu təkədən: bu yandan. -bu təkə o təkə: bu yan o
yan. -sən bizim təkədə qal. -sağ təkə, sol təkə. -hər kim öz təkəsinə tartmış. 1. təki.
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təkə. fərdi. -təki sorumluq, üsdəlik: fərdi məsuliyyət. 1. təki. təkə. şəxsi. 1. təkə.

təkənə. tək. (təh) yek. yekə. yekənə (> yeqanə (fars)}. danğ. tanğa. danğa.
(dan. təng. dəng. dən. dənə) yalın. fəqət. -tanqa bir dənə. 1. təkə. təkgə. təkyə <
dikə. tapıncağ. ziyarətgah. 1. təkə. uzun buynuzlu geyik. 1. təkə. ərkək keçi. təkə saqqal: keçi saqqal. 1. təkə. təkgə. səkə. çəkə. çəggə.
-səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə: soxasəqqəl: soxsəqqəl.
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən
kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

-olsa könül çobanda, təkə belə sütlənir.
təqəbur

təkəbur. (təkə: eyni. üni. + bur: geyim. üz. şəkil) təkşi. uniform.

təqəliq

təkəlik. təkənəlik. təklik. (təhlik) yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}.

yalınlıq. tanlıq. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. dənglik. dənlik.
dənəlik.
təqəlti

təkəlti. 1. təkaltı. tikaltı. tüküm. zerzəmi. 1. təkaltı. döşəmə ilə qalının arasına

salınan örtük. 1. təkaltı. həsir. incə gecim. 1. təkaltı. incə gecim. həsir.
təqən

dəğən. ərizən.

-dərdə dəğən: yaraş. yarac. işə gələn. işgüzar. (kar aməd. be dərd be xor). -yaraş
sözlər. -yaraş nərsələr. -yaraş araclar.
-dərdə dəğən: sağın. sağınıl. istifadəli. müfid. faydalı.

təqənə

təkənə. təkə. tək. (təh) yek. yekə. yekənə (> yeqanə (fars)}. danğ. tanğa. danğa.

(dan. təng. dəng. dən. dənə) yalın. fəqət. -tanqa bir dənə.
təqənəq

dəğənək. 1. dəyənək. döğəcək. soxqa. 1. tapğıc. təpgic. kötək. 1. soba. sabu.

sapu. çapı. ( <> çapmaq. çıpmaq).
-kiçik dəğənək: soxcağ.
-biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraqla, silahla yararlamaqq: soxlamaq.
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-uzun sopa, dəğənək: sallama. - hərsi əlinə bir sallama alıb alma ağaclarının canına
düşdülər.
-odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. közgü.
-biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraq, silah: sox.
- ucu iti dəğənək: sıpıq sırıq. (sıpıq: süpük. sivri)
-maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada işlənən dəğənək: soğat. soxat.
sovat. soyat. əl ağacı.

təqənəqləmək

dəğənəkləmək. dəyənəkləmək. döğəcəkləmək. soxqalamaq.

təqənəliq

təkənəlik. təkəlik. təklik. (təhlik) yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}.

yalınlıq. tanlıq. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. dənglik. dənlik.
dənəlik.
təqənəyi

-əl dəğənəyi, çubuğu: salça.
-yün, pambığ dövmə dəğnəyi: sabu. sapu. çapı. ( <> çapmaq. çıpmaq).
-malqara sürmə dəğənəyi: sürgü. sürügü.

təqənliq

- dərdə dəğənlik: sağınlıq. sağılıq. istifadəlilik. müfidlik. faydalılıq.

təqər

dəğər. 1. dəğrən. tap. tapaq. qırad. qırat. qırıt. qırıdat. qıradat. qırado. qıradu.

qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam. 1. yarar. yaraq. çıxar. ərziş. -yararsız nərsələri nəyə
yığnaq edirsin. 1. tutar. -kişiyə tutar sözüylə, sözünə tutar işiylə. 1. qədir. -yetim
dəğər bilirsə, sudan kərə çıxarram. (dəğər: qədir)
-dəğər vermək: sibləmək. sinləmək. kibləmək. çıplamaq. oxlamaq. önəmsəmək.
aldırmaq. dikləmək.

-dəğər duşmanı. dəğrən duşmanı. onur duşmanı. onar duşmanı. örtün duşmanı.
donan duşmanı. şərəf duşmanı.

-təkər üsdə yerdə gedən arac: sürtüt. sütrüt. sürrüt. araba. qayağ. maşın.
-sevilməyə dəğər olan: söygüli. sevgili.
-dəğər dəğərinə: dəğdəğə. təktəkinə. 1. payapay. paypayına. 1. başabaş.
-dəğər dəğməz: yetər yetməz. ərir ərməz.
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-dəğər evli: dəğərli. dəğrənli. dəğrən evli. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı.
onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. örtünük. örtünlü.
örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.

-yediyi çörəyə, kişiligə dəğər vermək: duzlaşmaq. -atla itlə doslaşan, kişilərlə
duzlaşar.
-atsan imgəyə dəğər oxun doğrusu, bir barığa yetməz yükün oğrusu. (imgəyə:
nişana). (barığa: mənzilə). (oğrusu: əğrisi).
-umma dəğər özgədən, ver dəğəri sevgiyə.

-dəğər verilir: əriz ödənir.
-umura, diqqətə dəğər: sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. dərəkirli.
dərəkli. özənirli.
-dəğər vermə: anıqlaşı. dəğər biçmə. kəstirmə. dəğərləndirmə. appreciation.
-əşit dəğər: musavi səhm.
-sayqı bəslə dəğər verənə, yox onaki sayqı dilənə!.
-yaşama dəyər biçməsən, ölüm biçər yaşamı
-boş təkər (bekar) avara: sırlab. sürləb. işsiz gücsüz. - sırlab gəzməkdən nə çıxar.
-dəğər biçmə: anıqlaşı. dəğər vermə. kəstirmə. dəğərləndirmə. appreciation.
-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə. (duyquların
uyqulanar, gerçəkləşər).

təqər

təkər. təkərlək. sarqac.

təqəraltı

dəğəraltı. payaltı. gərəyindən, tanğından, həqqindən az olan.

təqərə

dəğərə. edərə. -altun düşər palçuğa, palçuğ minər edərə.

-dəğərə yörə: döğərə yörə. dövərə bərə.
təqərəq

dəğərək. döğək. dolaşım. dönşüm. peryod. sikl.

-bərk nərsiyə dəğərək əzilmək, göyərmək: süttülmək. sürtülmək. -düşüb qolü
süttüb.

təqərənli

dəğrənli. dəğərli. dəğər evli. dəğrən evli. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı.

qapqanlı. onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı.
örtünük. örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.
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-arı soxnaq varlıdan, bal dəğəri sorulmaz. (soxnaq: sancmamış)
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-umma dəğər özgədən, ver dəğəri sevgiyə.

-dəğəri verilir: ərizi ödənir.
-dəğəri nə: ərizi nə.
təqərin

-dal qırılmadan camı sınmadan, can yerindəkən, bilək dəğərin.
-onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq: kiçitmək. bulamaq.
bulaşdırmaq. bələşdirmək. salaqlamaq. çalaqlamaq. ləkələmək.

-dəğərin itirmək: yavatmaq. dəğərdən düşmək.
təqərinə

-dəğər dəğərinə: dəğdəğə. təktəkinə. 1. payapay. paypayına. 1. başabaş.
-dəğərinə görə sıralanmış, sıranmış olan: sırasır. sırsıra. silsilə. salsala.

təqərintə

dəğərində. bədəl. əvəz.

təqərqi

-bu dəğərki: salt. ancaq. böylə ki. bu qədər ki.

təqərləq

təkərlək. təkər. sarqac.

təqərləmə

1. təkərləmə. salanaq. 1. dəğərləmə. dəğərləş. sanaş. sanma. sayaş. sayma.
yoxlaş. yoxlama.

təqərləmək

1. dəğərləmək. dəğirləmək. təyərləmək (türkmən). yetişdirmək. təhiyyə, amadə
edmək. -uzman təyərləmək. 1. təkərləmək. təkrarlamaq. yenəvcələmək.
genəvcələmək.
- durmadan təkərləmək: saqqız qılıb çeynəmək. ağzından düşürməmək.

təqərlənər

dəğərlənər. ərzikər.

təqərlənmək

1. dəğərlənmək. dəğişlənmək. yasızlaşmaq. əzizləşmək. qiymətlənmək. 1.
dəğərlənmək. ərizlənmək. 1. dəğərlənmək. yarzımaq. dərdə dəğmək.

təqərlənməmiş -(çevrədən iyi dəğərlənməmiş iyi işçi). { -əkin əkib adın yazar tikan dağına}.
təqərlənmir

dəğərlənmir. sayılmır. -əldəkilər sayılmır, göydəkilər alınmır.

təqərləntirmə

dəğərləndirmə. anıqlaşı. dəğər biçmə. dəğər vermə. kəstirmə. appreciation.

təqərləntirmək dəğərləndirmək. dəğgəritmək. ərizitmək.
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təqərlərə

-elgə (milli) dəğərlərə qulluqçu: elgişin.

təqərləş

dəğərləş. dəğərləmə. sanaş. sanma. sayaş. sayma. yoxlaş. yoxlama.

təqərli

dəğərli. 1. dəğər evli. dəğrənli. dəğrən evli. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı.

qapqanlı. onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı.
örtünük. örtünlü. örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli. 1.
dəğişli. yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan. qılnıq. incə.
qımşıt. qılı. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. qanalı. qiymətli. 1. salmıqlı. salmığlı.
saltığlı. salbatlı. ərzişli.
-dəğərli daş: sınğır.
-təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə: sapqal.
çapqal. gilgir
-üç təkərli daşqa, araba: saçayaq.
-sevmək ən dəğərli vergi, ən çətin öğrənməyə, ən ağır olan itirməyə.

təqərliq

-umura, diqqətə dəğərlik: sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq.
dərəkirlilik. dərəklilik. özənirlilik.

təqərliliq

dəğərlilik. salmığ. saltığ. salbat. ərzişlilik.

təqərmiş

-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).

təqərsiz

dəğərsiz. 1. dəğməz. ərməz. qırtıpıl. ərzişsiz. bibəha. 1. yavlaq. ərzişsiz.

bahasız. 1. silik. önəmsiz.
-ufaq təfək, dəğərsiz olan: salpal. səlpəl. - səlpəl nərsə.

təqərtən

-. uşağa paradan yox, dəğərdən qonuş.
-dəğərdən, dəğişdən, qiymətdən düşmək: sallanmaq. azalmaq.

təqərtən

-dəğərdən düşər: edəri qalmaz.

-dəğərdən düşmək: yavatmaq. dəğərin itirmək.
-dəğərdən düşmüş: yandıq. yanıq. yanmış. batil. -yantıq kağazlar. -yanıq sözlər.
təqəsinə

təkəsinə. tərəfinə. -hər kim öz təkəsinə tartmış.

təqəsintə

-bu təkəsində: bu yanında.
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təqət

təkət. fəqət. yalnız. yalın.

təqətez

təkətez. təkəvər. quşuçar. qırqı kimi.

təqətə

təkədə. tərəfdə. -sən bizim qal.

təqətən

-bu təkədən: bu yandan.

təqəvər

təkəvər. təkətez. quşuçar. qırqı kimi.

təqi

təki. 1. təkə. fərdi. -təki sorumluq, üsdəlik. : fərdi məsuliyyət. 1. təkə. şəxsi. 1. səki.
-təki düşərli olsun: səki uğurlu olsun. 1. təkcə. yala. yələ. sala. sadə. yalnız.

ancağ. kəsik. sal. salt. fəqət. sırf. sirf. mütləq. münhəsirən.
-təki yox: təksiz. zatsız. alçaq. bədzat, əsl. firu mayə.
-təki düşman dosd olmaz. (tək: dibi).
-nərsənin təki, altı, sonu, dibi, axiri: təkin. (təkdə qalan). -bulaqlar yerin kök
dibindən qaynar. -yolun təki.

-hər nəyin təki, sonu: təkiş. payan. intaha.
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan)
-təki boş: silik. anlamsız. məzmunsuz. möhtəvasız.
-təki boş: səkit. səkti. anlamsız.
-kişilik yaşa, kişilər təki öl.

təqib

-dəğib dolaşmaq: yoxlamaq.

təqiqcə

dəğikcə. dəğiksə. dərikcə. dəriksə. (dəğik, dəğmiş kimi). 1. yavaşca. aramca. elə dəğiksə girib çıxmış ki, kimsə bilməmiş. 1. endik (> əndək (fars)}. azxa. azacıq.
-onun mənə dəriksə olsa yardımı keçmədi.

təqiqsə

dəğiksə. dəğikcə. dərikcə. dəriksə. (dəğik, dəğmiş kimi). 1. yavaşca. aramca. elə dəğiksə girib çıxmış ki, kimsə bilməmiş. 1. endik (> əndək (fars)}. azxa. azacıq.
-onun mənə dəriksə olsa yardımı keçmədi.
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təkil. yalın. birəl. 1. tək, bir parça, tikədən oluşan. 1. təkgül. təkgil. ocağ. bir

ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman.
təqim

1. dəğim. dərim. bağ. sap. dəsdə. -bir dərim saç. 1. təkim. təkin. hər nəyin
sonu, bitimi, axiri. -işlərin başı belə başladı, görax təkimi nə olacaq. -ilkinə bax
təkini oxu.

təqin

təkin. 1. bəndə - sizin silik təkin: sizin həqir bəndəz. (silik: həqir). 1. salt. sırf.

bilxassə. 1. seçgin. quzidə . -təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu.
(təkin kişi: təkcə kişiki). 1. dəğin. qədər. -nə təkin: nə qədər. -dağ nə təkin uca
olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə, güclüklə qarşılaşırsa
da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər). 1. təkin. (təkdə qalan). bəndə. əbd. 1. təkin.

(təkdə qalan). nərsənin təki, altı, sonu, dibi, axiri. -bulaqlar yerin kök dibindən
qaynar. -yolun təki. 1. təkin. (təkdə qalan). dib. bük. zat. əsl. iç. məzmun.

möhtəva. -sözünün içi təki bəlli olmaz. -təki düşman dosd olmaz. -təkinə yetmək:
için çıxartmaq. -təksiz: təki yox: zatsız. alçaq. bədzat, əsl. firu mayə. 1. təkin. boş.

kofı. kovı. quru. ıssız. qoğuq. 1. təkin. sakin. dinc. dəlisov olmayan. axlat.
yağlat. toxdat. rahat. 1. dəğin. umur. diqqət. 1. bəndə. -tanrı yalqasın, təkin
saxlasın. (alqış. dua). (yalqasın rehmet eləsin). (saxlasın: unutmasın). 1. təkin.
təkim. hər nəyin sonu, bitimi, axiri. -işlərin başı belə başladı, görax təkimi nə
olacaq. -ilkinə bax təkini oxu. 1. təkin. yapın. yanın. salın. (sarın. savın). səp. çəp.

çap. təp. təpər. tərəfin. cəhətin. canibin. səmtin. -dör çəpin açı. -dör çəpin qiblə:
hardan istəsən gedməyə ərkinsən, muxtarsan. 1. təkin. dərim. darım. şazda.
-təkin təkin: tək tək. salmığlı. saltığlı. salmığ salmığ. saltığ saltığ. salığ. dənə dənə.
dənər dənər. bir bir. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye
boğularsın.

-dərin təkin: çox köklü.
təqinc

təkinc. təktinc. təkting. təktəng. təksinc(üzbək) dirək, sutunları dayağlı, möhkəm

saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik dayağ, him.
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1. bir yanlı. qarşı yanı, tərəfi saymadan. 1. yalxayı. tək. təkbaşına. -otlağda
yalxayı gəzən bir inək gördüm. -gecə gözündə, yalxı yalxayı hara belə.
-təkinə yetmək: için çıxartmaq. (təkin. : dibinə).

-altlığı, təkinə qoyulmuş, yapışdırılmış tikəsi olmayan: təksiz. dayağsız. payasız.
götsüz. -təksiz heykəl.

-təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış sınış {çınğartıb
(həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}: təkiş soraş. təkiş sorğaş. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

-nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya: tək kürsü.
təkürsü > təkirsi. təkiri. altlıq. atlığ.

-nərsənin dibinə, təkinə gedmək: kökün araşdırmaq. tübgərmək. dibgərmək.
təksirmək. -bu işləri tübgərin.

təqini

-təp təkini: dib tikini. -təp təkini çıxartma: dibləşdirmək.

təqiniş

1. dəğiniş. dəğiş. dəğmə. toxuş. toxunuş. toxuşma. təmas. 1. təkniş. ziyarət.

təqinmək

1. dəğinmək. dəğmək. dəğişmək. tutmaq. qiyməti olmaq. -neçə tutur. -tutmaz:
dəğməz. 1. təkinmək. dayanmaq. -burda təkinməyin. 1. təkinmək. teniğmək.

qatda, qulluğda, hizurda, ziyarətdə, görüşdə, təşrifdə, şərəfdə bulunmaq. hazır
olmaq. ziyarət edmək. (buyruqsamaq. gəliğə, giriğə, görüşə buyruq istəmək. bar,
icazə xastən). -çar təkindi!. -o ölkəni qulluğuna təkindik. 1. dəğinmək. salmaq.

başvurmak. əl atmaq. - güc salmaq: zorlamaq. 1. təkinmək. (böyük, qutsal kimsə,
yerə gedmək (, gəlmək) qulluğa, ayağa gedmək, gəlmək. qatınmaq. təşrif edmək

(aparmaq, gətirmək) müşərrəf, şərəfyab olmaq. -bəy təkindi. -təbrizə təkinsəz,
bizədə baş vurun.

təqinsəz

-təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun. (təkinsəz: qatınsaz. təşrif gətirsəz).

təqinti

dəğinti. taxıntı. bağıntı. oran. ortan. nisbət.

-bəy təkindi. (təkindi: qatındı. təşrif gətirdi).
təqir

dəğir. səhm. hissə.
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təkir. təhər. təhir. çəkər. çəkir. çəşir. çeşit. ( < çəkmək) tür. cür. nov'. - iki çeşir. üç çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı çeşirdəndi.

təqiri

təkiri. tək kürsü. təkürsü > təkirsi. 1. çalbağa. çalpaya. çarpaya. 1. altlıq. atlığ.

nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya.
təqirin

dəğirin. ərizin.

təqirləmək

dəğirləmək. dəğərləmək. təyərləmək (türkmən). yetişdirmək. təhiyyə, amadə

edmək. -uzman təyərləmək.
təqirlən

təkirlən. dığırlan. dəğrəmən. dəğirman.

təqirli

-dəğirli işlər: ərizli işlər.

təqirman

dəğirman. dəğrəmən. təkirlən. dığırlan.
-dəğirman daşı: küstərə. bilöv daşı.

-dəğirman öz işindedir, caxcax baş ağrıdır.
-dəğirman daşı. sürtək daşı. sürtmə daşı.
-dəğirman tüvəyi, dibəyi: (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən
çubuğ, ox, mil). dəğirmanın üst daşının yarı ortasına taxılın, bu daşın dönməsin
sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.
-dəğirman çübəyi: dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin
sağlayan çubuğ. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ, ox,
mil).

-yellə işləyən dəğirman: yelbasan. yelqoğan.
-dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri
müntəzirə). {dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan,
gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti yağında gör)}.

-kiçik dəğirman: yarmac. dartac. əldəğirmanı.
təqirmana

-dəğirmana batmaq: aldanmaq.

-dəğirmana dən tökülən göz: çan. yalağ. çalağ. çanağa oxşar hər çeşit qab.
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-dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin sağlayan çubuğ:
dəğirman çübəyi. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,
ox, mil).

təqirmanlar

-dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən
görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).

təqirmə

dəğirmə. dərimə. 1. savağa. savğa. sovğa. bir topumu, yığımı bölüklərə

ayırma. 1. savağan. savğan. sovğan. bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma.
-təs təgirmə: gib girdə.

təqirmək

1. dəğirmək. təkürmək. dəğürmək. yetirmək. sallamaq. salmaq. -məndən atava
salam dəğür. -söz təkürmək: peyğam yetirmək. 1. təkirmək. təkdirmək. dəğirmək.
dəğgirmək. gətirmək. gətgirmək. yetirmək. yetgirmək. (təkizmək. təkdizmək.
dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək. yetizmək. yetgizmək) çatdırmaq.

çatğızmaq. çatğıtmaq. -bunu ona təkiz. 1. dəğirmək. dəğgirmək. gətirmək.
gətgirmək. təkdirmək. təkirmək. yetirmək. yetgirmək. (təkizmək. təkdizmək.
dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək. yetizmək. yetgizmək) çatdırmaq.

çatğızmaq. çatğıtmaq. -bunu ona təkiz.
təqirsə

dəğirsə. ərizirsə.

təqirsi

təkirsi < təkürsü > tək kürsü. təkiri. 1. çalbağa. çalpaya. çarpaya. 1. altlıq. atlığ.

nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya.
təqirtmək

-göz dəğirtmək: göz vurmaq. soxnulmaq. soxlanmaq. soxataylıq, bədnəzərlik edmək.

təqiş

1. dəğiş. mubadilə. biribirinə verib almalıq. 1. təkiş. hər nəyin təki, sonu.
payan. intaha. 1. təkiş. sonbeşik. (tək təğar). 1. təkiş. son olsun deyə
uşağlalara qoyulur. 1. dəğiş. qədər. -bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan
sözü var. 1. dəğiş. təkiş. suna. sunu. sunğ. sun. qoşdıq. qoşlıq. önərgə. önəri.

sanı. sandırış. təklif. taarüf. 1. dəğiş. dəğiniş. dəğmə. toxuş. toxunuş. toxuşma.
təmas. 1. dəğiş. üzrə. görə. (barə). -bu dəğişdə sözüz nədir. -keçənlərə dəğiş
danışma. 1. dəğiş. qədər. -bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var.

1. dəğiş. təkiş. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. (doğurdan yapar kimi
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davranmaq). taxma. göstəriş (vanəmud). qozca. güzəcə. güzməcə. sandırış.

tazahür. taarüf. -bu dəğiş səğiş ortalıqdan çıxmasa, bəlli olmaz hançı sözdü
ürəkdən. 1. dəğiş. yoxluş < toxluş. görüş. mulaqat. vizit.

-ir dəğiş ir təkiş: həm ziyarət həm ticarət.
-təkiş soraş: təkiş sorğaş: təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə
edmə) çınış sınış {çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

-usuşun (usuvun) dəğiş: fikrivi dəğiş.
-sıx dəğiş töküş: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx). sırçalqaş. sıxçalqaş.

təqişə

-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol
sən üçün.

təqişər

-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə.

təqişər

-yanıt tapılınca, soru dəğişər.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.

təqişiq

-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc.
kövürgə. istalakmit. istalaqmit.
-çevrəyə görə gözə çarpan dək dəğişik, marağlı olan nərsə: sırboyaq. sığboyağ.
sığbodağ. orijinal.
-dəğişik tikələrin yapışdırılmasından oluşan nərsə: salma. muzaik.

təqişiqliq

dəğişiklik. dönüm. təhəvvül . -unutmasan keçəni, dönüm görməz yaşamın.

təqişinilmək

-hava dəğişinilmək: yellənmək.

təqişinmək

dəğişinmək. 1. daşılqamaq. fərqlənmək. -bu ikisi birbirindən daşılqamaz: bunların
arasında daşulqa yoxdur. 1. türlənmək. çeşitlənmək.
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- üz, don dəğişir, iç yox: sıy atılır, sığ yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ.
tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-çalışma gün adamı olasan, çalış öz adamın olasan, gün dəğişir, öz gəlişir.

təqişqən

dəğişgən. 1. axışqan. suruğ. sürük. hərəkətli. səyyal. mobil. 1. dəngəsiz.

sarsaq. salsaq. titrek. oynaq. lax. güvənilməz. qərarsız. istiqrarsız. mütəzəlzil.
sübatsız.
təqişlənmək

dəğişlənmək. dəğərlənmək. yasızlaşmaq. əzizləşmək. qiymətlənmək.

təqişli

dəğişli. dəğərli. yasız. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan.

qılnıq. incə. qımşıt. qılı. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. qanalı. qiymətli.
təqişmə

-gözlənilməz dəğişmə, sapış: təpgi. təpgü.
-satıb dəğişmə: satığ. maamilə. alver. sat tav. sat tov.

təqişmək

1. dəğişmək. dəğmək. dəğinmək. tutmaq. qiyməti olmaq. -neçə tutur. -tutmaz:
dəğməz. 1. dəğişmək. təkişmək. tutmaq. sunusmaq. kimsənin könlü

qalmamaqsın davranmaq. taaruf edmək. -qonağlara çay tut. 1. dəğişmək.
təkişmək. usunmaq. ötrü tutmaq. (ötrü: birinə tərəf) taarüf edmək. -çörəyivi
qısınma, usun. -qonaqlara hər istəsən usunduq. -hər nə dəğişdim yemədilər. təkişmədən (taarüfsüz), eygiliklə gəlin gedin. 1. dəğişmək. təkişmək. sunuşmaq.

usnuşmaq. uznuşmaq. tutuşmaq. tutmaq. tuşutmaq. taaruf edmək. -sən haçan
tuşutdun mən almadım. -könlün olsa tut, könül yoxsa, unut. 1. təkişmək. dəğişmək.

sunuşmaq. usnuşmaq. uznuşmaq. tutuşmaq. tutmaq. tuşutmaq. taaruf edmək.
-sən haçan tuşutdun mən almadım. -könlün olsa tut, könül yoxsa, unut. 1. təkişmək.
dəğişmək. çəkişmək. ucraşmaq. baş vurmaq. muraciət edmək. -işgilizi özünüz
açanmadız, ağalığa təkişin. -yasıya təkşli: qanana uyqun. 1. təkişmək. dəğişmək.
çəkişmək. pənah aparmaq. -yalnız tanrıya təkiş. -bu qıyından kimə təkişim.

(qıyından: zulumdan). 1. təkişmək. dəğişmək. çəkişmək. dadqaha gedmək. dad
xahlıq edmək. 1. dəğişmək. səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək.
başqalaşmaq. mütəhəvvil olmaq.
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-gözlənilməzcə, birdən dəğişmək, sapışmaq: təpginmək. təpgişmək. -durduğu
yerdə halı təpgişdi.
-nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək: sarmaq. sarpmaq. səyirmək.
səğirmək. səkirmək. - suyu bizə sar.
-nərsənin yolun dəğişmək: savırmaq. sovırmaq. çevirmək. devdirmək. döndürmək.
nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş
atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.
-bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək: sırpınmaq.
sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. yerindən
oynamaq.
-sır, boya, don dəğişmək: sırlanmaq
-yol dəğişmək: sapmaq. saraşmaq. sarpmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək.
ayrılmaq. dalqınmaq. qıvrılmaq. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir.
- az getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi.
-yön dəğişmək: qəymək. qaymaq. kırıxmaq. yozmaq. sapmaq. imi, hədəfi şaşmaq.

təqişmətən

dəğişmədən. 1. durna. durmadan. dəvamlı. -durna qatar: qatar qatar. səf səf. durna sözə başladı. 1. taarüfsüz. -təkişmədən (taarüfsüz), eygiliklə gəlin gedin.

təqişməyən

dəğişməyən. sürək. basmaqalıb.

təqişməz

dəğişməz. durca. sabit . -yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o
günə qılsın özüçün yarağın. (durca : dəğişməz. sabit).
-dəğişməz boya: durnuq boya.
-dəğişməz karakter : durnuq qılıq.

təqişmiş

- üzün, donun dəğişmiş, için yox: sıyın atmış, sığın yox. (sıy: saya. sayağ. sıya.
sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-işlərin yorağı dəğişmiş.

təqişsiz

dəğişsiz. 1. təkişsiz. sağday. sayaq. sıyaq. təbii. içdən. taarifsiz. - dəğişsiz.
söylürəm bizədə gəlin. 1. əvəzsiz. -dəğişsiz sunmaq: uğurlamaq. bağışlamaq. -o
ölmədən hər nəyini arvadına uğurlamış. -birindən oğurlayır, birinə uğurlar.

təqişte

dəğişdə. barədə. -bu dəğişdə sözüz nədir. (dəğiş. üzrə. görə).
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təqiştən

-dəğərdən, dəğişdən, qiymətdən düşmək: sallanmaq. azalmaq.

təqişti

- mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı: sürdü mənim qutumnu.

təqiştiriş

-təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış sınış {çınğartıb
(həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}: təkiş soraş. təkiş sorğaş. əslin nəslin, rasıtın düztün,
əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama. təfəhhüs cüstcu.

təqiştirmək

- danışıq yönün sapdırmaq, dəğişdirmək: sözü çevirmək.
-biri birinə dəğişdirmək: satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq.
sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. başma baş, payma pay, paya pay
sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas
yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
-yönün dəğişdirmək: yönətmək. tutmaq. çevirmək. -çırağı bura tut.

-oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişdirmək: yalotunmaq. yalotlanmaq.
çaloylanmaq. quşoylanmaq.

təqitə

təkidə (fars). çəkidə (fars) ( < tək. təkə yatmaq. 1 < çək. çəkinmiş. 1 < çikidə. çirkit.
cirgə) .

təqitmək

1. təkitmək. dəngitmək. artıq əsgiyin qoyurtmaq. pirayiş edmək. ğərəs edmək.
1. təkitmək. tikitmək. tikdəmək. kirtmək. kitrəmək. danqımaq. danqıtmaq.
dəngimək. dəngitmək. təngitmək. bağlamaq. -su qabağın qurşağına danqıdıb
yola çıxdı.

təqiz

1. təkiz. gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. açıq aşqar olan. -təkiz ova: > takuva:
bozqır. istep. -təkiz söz: açıq söz. -təkiz hava. -təkiz cümlə: sadə cümlə. -təküz: bir
üzlü. 1. təkiz. münhəsir be fərd. 1. təkiz. təksi. dəhsi. ( < dənğ).

-təkiz yer: düz yer. -təkiz söz: doğru, açıq söz. -təkizlik: təksilik: düzlük. -təkizin:
açıq aşqara. -təkiz ova: təkiz qəcər: düz ova. istep.

təqizin

təkizin. açıq aşqara.

təqizliq

təkizlik. təksilik. düzlük. {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}.
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1. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək. təkizmək. təkdizmək. yetizmək.
yetgizmək. 1. təkizmək. təkdizmək. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək.
yetizmək. yetgizmək.

təqqə

təggə ( < dəğgə). 1. təkyə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. dayanıc. dayaq. dayanıq.

daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. endirik.
endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək.
könəlgə. çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat.
yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq.
yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat.
bətlik. bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək.
söyək. söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik.
götlük. kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
1. ziyarətqah. 1. dərqah. 1. dərqah.
təqqə

təkgə. 1. təkə. təkyə < dikə. tapıncağ. ziyarətgah. 1. təkə. səkə. çəkə. çəggə.

təqqəc

təkkəc. yapşac. yanqac. salqac (sarqaş. savqaş) tərəfkeş. təpşəc. təpərgəş.
səpşəc. çəpgəc. çapşağ. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

təqqəliq

təggəlik. təkyə. təggə. tikətlik. tikitlik. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.

daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
təqqəritmək

dəğgəritmək. dəğərləndirmək. ərizitmək.

təqqil

təkgil. təkgül. təkil. yalın. birəl. ocağ. bir ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman.
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təqqin

dəğgin. təkgin: umruq. umurlu. diqqətli.

təqqirmək

dəğgirmək. dəğirmək. gətirmək. gətgirmək. təkdirmək. təkirmək. yetirmək.

yetgirmək. (təkizmək. təkdizmək. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək.
yetizmək. yetgizmək) çatdırmaq. çatğızmaq. çatğıtmaq. -bunu ona təkiz.

təqqizmək

dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək. təkizmək. təkdizmək. yetizmək.

yetgizmək.
təqqül

təkgül. təkgil. təkil. yalın. birəl. ocağ. bir ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman.

təqqürsü

tək kürsü. təkürsü > təkirsi. təkiri. 1. çalbağa. çalpaya. çarpaya. 1. altlıq. atlığ.

nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya.
təql

dəxl. təpgi. təpgü. tutuş. -bu işin sizə təpgisi yoxdur.

təqləmə

təkləmə. təklik. tiklik. yaparıq. (bünyadi. payei).

təqləmək

təkləmək. çıxmaq. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq.

savartmaq. ( < savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq.
bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq.
qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. təcrid edmək.
(mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .
təqli

1. dəkli. dəhli. dəngli. tarazlı. təvazünlü. ekilibrli. 1. dəkli. dəhli. dəngli.
həqşünas. adil. münsif. 1. təkli. yaplı. yanlı. sallı (sarlı. savlı) tərəfli. təpli. təpərli.
səpli. çəpli. çaplı. bir nərsiyə yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar.
yançı. həvadar. həvaxah. poştiban. hami. -onun təplisi çox. 1. təkli. tikli. içli.
məzmunlu. möhtəvalı. 1. təkli. tikli. zatılı. əsil. əsli nəsəbli. əsil zadə. nəcib
zadə.

təqliq

1. təklik. təhlik. təkəlik. təkənəlik. yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}.
yalınlıq. tanlıq. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. dənglik. dənlik.
dənəlik. 1. təklik. tiklik. təkləmə. yaparıq. (bünyadi. payei). 1. təklik. sallıq. yallıq.
yalnızlıq.
-dirək, sutunları dayağlı, möhkəm saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik
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dayağ, him: təksinc(üzbək) təktinc. təkting. təkinc. təktəng. 1. təxlik. taxlıq.

yastanağ. yastana. astanağ. astana. başkənd. payitəxt.
təqliqintə

təkligində. təkliyində. başı başına. özlügündə. -elə o başı başına bir evrəndir: elə
o elə özlügündə, təkliyində bir dünyadır .

təqliyintə

təkliyində. təkligində. başı başına. özlügündə. -elə o başı başına bir evrəndir: elə
o elə özlügündə, təkliyində bir dünyadır .

təqmə

1. dəğmə. dəğiş. dəğiniş. toxuş. toxunuş. toxuşma. təmas. 1. təkmə. dəğmə.
hər. çeşitli. -dəğmə qılınc qılındı: hər oyundan çıxdı. -təkmə qılınc qılınma: olmasın
iş işləmə. hər oyundan çıxma. çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma. sırtınma.
üzlənmə. 1. dəğmə. hərkəs. -dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: hər yetən
kişi öz (içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz).

-dərdə dəğmə: yarar. yaraq. istifadə. -buların nə yararı var.
-soğuq dəğmə: yelalma.
-soyuğ dəğmə: uçğuq. uçuq.
-yel əkib dəğmə tüpən, dad bu gün keçdi dünən.

təqmək

dəğmək. 1. çətmək. çatmaq. yetmək. ərişmək. varmaq. -bu ayaqla yarına evə
dəiğiriz. -ivək evə dəğməz: tələsən yolda qalır. 1. dəğinmək. dəğişmək. tutmaq.

qiyməti olmaq. -neçə tutur. -tutmaz: dəğməz. 1. yetmək. ərmək. -dəğər dəğməz:
yetər yetməz. ərir ərməz. 1. görüşmək. yoxlamaq < toxlamaq. toxunmaq. 1.

uğramaq. -göz uğramasın: göz dəğməsin.
-soyuğ dəğmək: soyuğ qapmaq. soğunmaq. -üstü açıq yatma soğunursun.
-onarına, onrasına toxunmaq, keçmək, dəğmək: şərəfinə, namasuna dəğmək.
-dərdə dəğmək: yarzımaq. dəğərlənmək.
-nərsiyə ilişmək, dəğmək: satıcmaq. səkicmək.
-bəlli bəlirsiz, yüngülcə dəğmək, toxunmaq: . yoxlamaq. - bu gün təprəm üç kərə
yoxladı. - bu bir keçəri yoxlamadı, kəsin sınavlar ilərdədir.
-arası dəğmək: sallaşmaq. düz gəlməmək. - niyə dosdunla sallaşdın.

təqməli

-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.
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təqmən

dəğmən. liyötnan.

təqməyən

isabət edməyən. -amaca dəğməyən, isabət edməyən atış:sapa. sopa. sava. sova.
boş, havayı atış, çalış. - sova düşmək: boşa gedma.
-dərdə dəğməyən: sağısız. sağınsız. istifadəsiz.

təqməz

dəğməz. 1. ərməz. dəğərsiz. qırtıpıl. ərzişsiz. bibəha. 1. yaxmaz. xahiş edirəm.

1. ərizməz. ərziməz. 1. ərziməydi.
-ivək evə dəğməz: tələsən yolda qalır. dəğmək. çətmək. çatmaq. yetmək. ərişmək.
varmaq. -bu ayaqla yarına evə dəiğiriz.

-dəğər dəğməz: yetər yetməz. ərir ərməz.
-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla
sevilənlər tapılmaz.
-özənə, umura, diqqətə dəğməz: dərəksiz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz.
sızqılmaz.
- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.

təqnəq

dəğnək. dərnək. dəğrəş. dərgəş. qovlağ. ovlağ. qovşaq. birikiş. bir yerə yığılış.

toplanış. -yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir. -ərənlər
dəğrəşi. -qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar.

təqnəqləmək

dəğnəkləmək. soplamaq. sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək.

çubuğlamaq. batınlamaq. batımlamaq. batumlamaq.
təqnəqləşmək

dəğnəkləşmək. soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq.

kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq.
təqnəşlər

dəğnəşlər. iclaslar. yığvalar. -qalın dəğnəşlər qurdular: (dəğrəş: dərnək. birikiş.
toplanış).

təqniş

təkniş. təkiniş. ziyarət.

təqrə

dəğrə. dəvrə. çəvrə. (buramın > piramun) kənar. ətraf. -evin təkrəsi.

təqrəq

dəğrək. dövrək. nərsənin çevrəsi. -quyu təğrəği: biləzik.

təqrəqi

-quyu təğrəği: biləzik.
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təqrəman

dəğrəmən. dəğirman. təkirlən. dığırlan.

təqrən

dəğrən. dəğər. tap. tapaq. qırad. qırat. qırıt. qırıdat. qıradat. qırado. qıradu.

qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam.
-dəğrən duşmanı: dəğər duşmanı. onur duşmanı. onar duşmanı. örtün duşmanı.
donan duşmanı. şərəf duşmanı.

-dəğrən evli: dəğərli. dəğər evli. dəğrənli. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı.
onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. örtünük. örtünlü.
örtün evli. donanlı. donanevli. donanıqlı. şərəfli. heysiyyətli.

təqrənin

-onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq: kiçitmək. bulamaq.
bulaşdırmaq. bələşdirmək. salaqlamaq. çalaqlamaq. ləkələmək.

təqrəş

dəğrəş. 1. dərgəş. dərnək. dəğnək. qovlağ. ovlağ. qovşaq. birikiş. bir yerə

yığılış. toplanış. -yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir.
-ərənlər dəğrəşi. -qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar. 1. dərgəş. tirkəş.
yasıq. yaşıq. sadaq. qobur. -opraq (köhnə) yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan:
sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman). (donuna baxma, tininə (içinə) bax).

təqsi

təksi. təkiz. dəhsi. ( < dənğ).

-təkiz yer: düz yer. -təkiz söz: doğru, açıq söz. -təkizlik: təksilik: düzlük. -təkizin:
açıq aşqara. -təkiz ova: təkiz qəcər: düz ova. istep.

təqsiliq

təksilik. təkizlik. düzlük. {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}.

təqsinc

təksinc(üzbək) təktinc. təkting. təkinc. təktəng. dirək, sutunları dayağlı, möhkəm

saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik dayağ, him.
təqsirmək

təksirmək. tübgərmək. dibgərmək. nərsənin dibinə, təkinə gedmək. kökün

araşdırmaq. -bu işləri tübgərin.
təqsiz

təksiz. 1. altlığı, təkinə qoyulmuş, yapışdırılmış tikəsi olmayan. dayağsız.

payasız. götsüz. -təksiz heykəl. 1. üzdən. səthi. -təksiz danışır. 1. nəhayətsiz.
ğayətsiz. 1. əsassız. puç. -təksiz gəp: boş söz. 1. təki yox. zatsız. alçaq. bədzat,
əsl. firu mayə. 1. təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. yapsız. yansız. salsız
(sarsız. savsız) tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa. 1. quru. boş. kofı.
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kovı. yararsız. yaraşsız. bihudə. qoşdurum. havayi. - quru söz: boş, anlamsız,
tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə).

təqşi

təkşi. (təkə: eyni. üni. + bur: geyim. üz. şəkil) təkəbur. uniform.

təqşiq

- bir arxın suyun dəğşik yönlərə dağıdan bədlər: savaq - ana qoldan savaqla
ayrılan qolar) .

təqşinmək

dəğşinmək. təpşinmək yapşınmaq. yanşınmaq. sarşınmaq. savşınmaq.

təqşiriş

təkşiriş > tikşiriş. ( < təhləmək) təhqiq.

təqşirmək

1. təkşirmək. maayinə (mayna. muayinə) edmək. 1. dəğşirmək. davşırmaq.
devşirmək. toplamaq. -kin davşırmaq: öc tutmaq, bəsləmək.

təqşiş

təğşiş. dağışış. pozuş. ifsad. tağyir. təğyir.

təqşli

-yasıya təkşli: qanana uyqun.

təqt

təxt. təxt. təxd. 1. orun. orunğ. 1. yastan. yasta. asta. 1. səkir > sərik. kürsü.

sərir. orəng < orunğ. 1. təx. pəx. yalay. yalat. yapır. yapın. yasır. hamar. 1.
salı. səggi biçimində qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer. kürsü. satul. miz.
masa. büro. büfə. səhnə. pilətform. minbər.
-böyük təxdə tabağ: kürkə.
- sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək: sal salmaq. (salmaq: uzatmaq)
-incə təxdə: saçaq.

təqtə

-ağac, təxdə parçası, tikəsi: yığac.

-yük ipini sıxmaq üçün bir tikə təxdə ipə ilişdirib burmaq: dalğuc. ( < dalmaq:
soxmaq. soxulmaq).

-nərsəni tapdayaraq safaltmaq üçün altına qoyulan düz, hamar təxdə: tapğa.
dəfgə.
-qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik.
söyük. söyək.

təqtəbir

təkdəbir. təhdəbir. ikidəbir.

təqtəqə

dəğdəğə. dəğər dəğərinə. təktəkinə. 1. payapay. paypayına. 1. başabaş.

təqtəqinə

təktəkinə. dəğdəğə. dəğər dəğərinə. 1. payapay. paypayına. 1. başabaş.
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təqtələmək

təxdələmək. taxdalamaq. paxdalatmaq. bağdalamaq. qapdalamaq. qapatmaq.

təqtəmir

təkdəmir. təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) dibtibir. dibtübür. dibdəmir. kök

kütük. çüt kütük. tük kök. soy kök. him tim. (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).
təqtənq

təktəng. təktinc. təkting. təkinc. təksinc(üzbək) dirək, sutunları dayağlı, möhkəm

saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik dayağ, him.
təqtətən

-təxdədən yasanmış qapaqlı qutu: sarnıc. sandıq.

təqtib

təkdib. təktüb. təkdəmir. təktük (əsl. nəsəb. zat) dibtibir. dibtübür. dibdəmir. kök

kütük. çüt kütük. tük kök. soy kök. him tim. (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).
təqtibli

təkdibli. təktüblü. təktüklü. əsli nəsəbli. əsil zadə.

təqtihləmək

təktihləmək. təktikləmək. təktükləmək. 1. təftiş edmək. 1. əritmək. əritləmək >

irdələmək. təhlil, bərrəsi edmək.
təqtiqləmək

təktikləmək. təktihləmək. təktükləmək. 1. təftiş edmək. 1. əritmək. əritləmək >

irdələmək. təhlil, bərrəsi edmək.
təqtinc

təktinc. təkting. təkinc. təktəng. təksinc(üzbək) dirək, sutunları dayağlı, möhkəm

saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik dayağ, him.
təqtinq

təkting. təktinc. təkinc. təktəng. təksinc(üzbək) dirək, sutunları dayağlı, möhkəm

saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik dayağ, him.
təqtirmək

1. təkdirmək. təkirmək. dəğirmək. dəğgirmək. gətirmək. gətgirmək. yetirmək.
yetgirmək. (təkizmək. təkdizmək. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək.
yetizmək. yetgizmək) çatdırmaq. çatğızmaq. çatğıtmaq. -bunu ona təkiz. 1.
təktirmək. alqaşlamaq. alqaşdırmaq. təhqiq, təfəhhüs edmək.

təqtizmək

təkdizmək. təkizmək. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək. yetizmək.

yetgizmək.
təqtüb

təktüb. təkdib. təkdəmir. təktük (əsl. nəsəb. zat) dibtibir. dibtübür. dibdəmir. kök

kütük. çüt kütük. tük kök. soy kök. him tim. (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).
təqtüblü

təktüblü. təkdibli. təktüklü. əsli nəsəbli. əsil zadə.
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təktük. 1. dib bucağ. 1. təkdəmir. təkdib. təktüb. (əsl. nəsəb. zat) dibtibir.

dibtübür. dibdəmir. kök kütük. çüt kütük. tük kök. soy kök. him tim. (bix o bon.
rəg o rişə. şaludə). 1. təktüş. təktükləyiş. təktükləmə. çəktüş. çəktük. çəktükləyiş.
çəktükləmə. təftiş. costcu. cüstcu. 1. təktüş. çəktüş. çəktük. sınış. sınaş.

bazrəslik. müfəttişlik.
təqtüqçü

təktükçü. təktüşçü. çəktüşçü. çəktükçü. sınıçı. sınaçı. bazrəs. müfəttiş.

təqtüqləmə

təktükləmə. təktükləyiş. təktüş. təktük. çəktüş. çəktük. çəktükləyiş. çəktükləmə.

təftiş. costcu. cüstcu.
təqtüqləmək

təktükləmək. təktikləmək. təktihləmək. 1. təftiş edmək. 1. əritmək. əritləmək >

irdələmək. təhlil, bərrəsi edmək.
təqtüqləyiş

təktükləyiş. təktükləmə. təktüş. təktük. çəktüş. çəktük. çəktükləyiş. çəktükləmə.

təftiş. costcu. cüstcu.
təqtüqlü

təktüklü. təkdibli. təktüblü. əsli nəsəbli. əsil zadə.

təqtüş

təktüş. 1. dənğ tüş. taytuş. tuşdaş. tuydaş. dəndəş. dənğəş. (lingə. qərin)

əmsallar. əqran. aşnalar. 1. təktük. təktükləyiş. təktükləmə. çəktüş. çəktük.
çəktükləyiş. çəktükləmə. təftiş. costcu. cüstcu. 1. təktük. çəktüş. çəktük. sınış.

sınaş. bazrəslik. müfəttişlik.
təqtüşçü

təktüşçü. təktükçü. çəktüşçü. çəktükçü. sınıçı. sınaçı. bazrəs. müfəttiş.

təqürmek

təkürmek. 1. tekrümek. tivürmek > devirmek. çevirmək. 1. dəğürmək. dəğirmək.

yetirmək. sallamaq. salmaq. -məndən atava salam dəğür. -söz təkürmək: peyğam
yetirmək.

təqürsü

təkürsü > təkirsi. tək kürsü. təkiri. 1. çalbağa. çalpaya. çarpaya. 1. altlıq. atlığ.

nərsəni qoymaq, dayamaq üçün təkinə, altına qoyulan dayağ, paya.
təqüz

təküz. bir üzlü. (təkiz: gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. açıq aşqar olan).

təqyə

təkyə. 1 < dikə. təkə. təkgə. tapıncağ. ziyarətgah. 1. ittika. təggə. təggəlik.

tikətlik. tikitlik. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik.
dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq.
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arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yassanıc. yasanıc.
yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat.
yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. yüklənik.
yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc. sarınc. sarış.
söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı. salığ. saxlaq.
saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq.
ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad.
təqyələnmək

təkyələnmək. sövə. söyə. süyə. süvə. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək.

təqyələnmək

təkyələnmək. söviyənmək. söyənmək. söykənmək. uzanmaq. dayanmaq.

dirsəkləmək.
təl

dəl. 1. dal. yox. 1. üz!. acıt. qır. böl. qopat. kəs. oğ. poz. devir. çevir. aşıt. sındır.

təlaş (fars)

1 < dalaş. dalış. çalaş. çalış. -təlaş kuşiş (səy təlaş) : < dalış qaçış. çalış qaçış. 1.
yapday. təqəlla.

təlaşlanmaq

1. dalaşınmaq. təpinmək. iti çalışmaq. çabalamaq. qaynanmaq. 1. dalaşmaq.
uğraşmaq. çalışmaq.

təlbələmək

yelpələmək. yalpalamaq. talbalamaq. dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək.
salğıramaq. saltıramaq. səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana salınıb
sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük
sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

təlbənmək

təlvənmək. səndələnmək. sarlınmaq. salrınmaq. düz duranmayıb

dəbərcələnmək.
tələ

1. ağ. ağı. av. avı. ( < avmaq: almaq). dam. 1. dal. çal. dam. çilə. 1. dələ.
səmur. sovsar. sansar. sösər. 1. dələ. samır. səmur. sovsar. savsar. 1. dələ.
suçağu. -siçan tələsər , suçağu qapar.
-incə teldən toxunmuş duzağ, ağ, tələ: tozaq.
-yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti: saçratqu. saçratuq.
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toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı.
burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz.
qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. duzaqçı. dələduz.

tələmək

dələmək. dəlmək. deşmək. deşəmək.

tələn

dələn. (qıran. şikən).

-dələn arac: yarqı. yasa, tənbih aracı. divan. məhkəmə. dadqah. dadxahi. mucazat
hökmü. qərar. rənc. səy. azimayiş.

-dələn arac: süzən. sızan. sürən. (> suzən (fars)}. biz.
-sapağdələn: (sapağ: kök) kökqıran. danaburnu.
-göydələn: dımığ. dumuğ. (durmuğ). bürc.
-göydələn: sırıc. sıroc. sıruc. sığuc. asiman xiraş.

tələr

-yaşam yasası dələr (əğər) keçər .

tələs

-alma pişə ağzıma düşə, qovaq yeri tələs işə. (qovaq: yerin).

tələsən

-tələsən yolda qalır: ivək evə dəğməz.

tələsər

-siçan tələsər , suçağu qapar. (suçağu: tələ) .

tələsi

- bir çeşit quş tələsi: quşmar.

tələsiq

tələsik. 1. sərən. sür sürə. sürəyən. sırıncağ. 1. təpirsək. 1. tez bəri. qoparıq.

qoparaq. qoğraq. qoğaraq. qıvraq. qızdırbas. qısdırbas. çapıq. hızlı. səri.
əcələ. təcil. 1. sürgən. sürgün. dürtgən. dürtgün. sürə. sürlü. sürətli. çabıq. tez.
ir. irit. əcələ. təcili. -sürgən ol. -sürgən ged, gəl. -sürgən iş. 1. sürgən. yörgən.
iritli. irtə. yorqa. yeyin. iti. hızlılı. əcələ. acil. -ox kimi dağları sürgən aşdı. -bu qıssa
yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. -yörgən at: yorqa at. 1. tələsik. tezik. didik. titik.

tetik. 1. üttər. ütgər. ütlər. üttür. uçqar. uçarsı. uçar kimi. çapıcaq. yeyin. iti.
həmən. tezcən. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl bura. 1. saçüsdü. at üsdü. ayağ üsdü.
-hövülgən, tələsik çeğnəyib udmaq: güvələmək. gəvələmək.

-tələsik qaçmaq: düvdənəkləmək. qıvırcanmaq. qıvırqanmaq. qıvlamaq. qıvmaq.
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tələsiklə. dan başında. dan ucunda. -dan başında yapılan iş, oldu: iş tər tələsik
yapıldı.
-dan aşırı: dan atanca: səhərə dək.

tələsiqlə

tələsiklə. tez əldən. qızdırbasıc. qısdırbasıc. çapıcaq. qırpadaq.

tələsim

dələtim. çapıq.

tələsinmək

təlsinmək. tazınmaq. tezinmək. yelsinmək. dalsınmaq. qaçınmaq. -durmadan
tazınır günlər. -o hamıdan tazınır. -tazın gəlib tazın getdi.

tələsmə

-dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən
görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).

tələsmək

1. sürgənmək. sürgəndəmək. sürgünmək. sürgündəmək. sovqanmaq.
tovqanmaq. əcələ edmək. 1. talbalamaq. talbıramaq. talabasmaq. 1.
tazınmaq. tazıqmaq. 1. tezilmək. tizilmək. əcələ edmək. 1. yelgəmək. hövl
edmək. yel kimi qaçmaq.

tələsməmək

tutunmaq. yavaşsıramaq. yavaş yavaş, ağır davranmaq. çalbasmamaq.
çalbalamamaq. mulahizə edmək. (mulahizə edməmək: uçurlamaq. oymazmaq.
aymazmaq). -tutuna tutuna işləmək.

tələsməyən

salız. salızar. ağır təprəşən. əcələ edməyən. ehmalkar.

tələsməz

-istəyini bilənlər, yaşamında tələsməz.

tələstim

tələsdim. ivdim. -uyur barıb öküş ivdim: dalıcan getdim, çox tələsdim.

tələstirən

tələsdirən. tavadan. tovadan. təprətən. dəbədən. (tiztək. təktiz. təkavər. tündrov.
şitabəndə). tələsdirən. yelkən.

tələstirmək

tələsdirmək. 1. sürgənlətmək. sürgündütmək. sovqanlatmaq. tovqanlatmaq.

əcələ etdirtmək. 1. yeltələmək. yeltələtmək.
tələtim

dələtim. tələsim. çapıq.

tələtuz

dələduz. 1. yavaçı. yalançı. sərcən. səricən. səriyən. sırıcı. 1. səriməc. sərcək.

səricək. yalançı. sıyrıc. 1. duzaqçı. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu.
burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı.
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qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı.
qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi.
təli

dəli. 1. dəlisi. devingən. suruğ. sürük. rəvani. 1. qabal. qabla. kavla. kaval.

düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. qudurman. quduman.
kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq. dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq. 1.
tutqulu. düşgün. qurdlu. qurd. qudurman. quduman. girişik. girşik. girişin.
girşin. qurumsaq. amator. -kitab qurdu: kitab dəlisi. 1. dalma. təlmə. məcnun.
-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər. 1. (qayanğ. cayanğ) çalınmış.

çılqın. çırpıq. çırpınmış. vırqın. çalanğ > çərənğ. salanğ. başsız. ağılsız. 1.
hirsli. gür. gur. qudruq. quduruq. 1. sapal. düşgün. çılqın. çalqın. alqın. - kitab
sapalı.
-çıldırası sevənləriz, dəli qibi atanlar.
-dəli itdən, it dəlidən ürkümüş.
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.
-soylu soyuna, dəli dölünə çəkər. (soyuna: atasına). (dölünə: anasına)
-dəli dolu:sapır bıcıq. çapır biçik.

-dəli olmaq: dəlirmək. çalpıqmaq. dalpıqmaq. dalbıqmaq. yelpirmək. yel, cin vuran
kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al.

təlic

dəlic. təbənə. təpənə. çuvaldız. biz.

təlicə

-çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən kimsə, nərsə:
sökür. söküt. sivrilmiş. utanmaz. həyasız. canavar qoşlu, ruhlu kimsə.

təlici

dəlici. 1. deşici. savan. savın. (təpici. iti). nafiz. 1. uclu. sivri. iti.
-ucu iti, dəlici olan: şiş. {diş. xiş}.
-dəlici olmaq: dəlicinmək. sancıqınmaq. saşqınmaq. kəsginləşmək. itiləşmək.
-tüfək başına vurulan dəlici, deşici qəmə: deşnə ( < deşmək). sərneyzə.

təlicinmək

dəlicinmək. dəlici olmaq. sancıqınmaq. saşqınmaq. kəsginləşmək. itiləşmək.
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təliçin

dəliçin. dəlişmən. dəlişman. -dəlişman bir sürücü.

təliq

dəlik. 1. sovur. sufar. sovar. sofar. (> surax (fars)}. 1. surax (fars) < soxaq.

sökə. yuva. 1. dəriz. oyuq. açıq. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı.
kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq.
-dəlik deşik: sav sov.
-kiçik dəlik: quşgözü.

-uzun, dar kəsik, dəlik: yırtmac. yarıq.
-dəlik deşik, yer altlarda yaşayan böcək: soxsar. > susmar. çalbasa.
-dəlik nərsə: süfdə. savda. savat ( < savmaq).
-direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac: sürgüc. eşəç. (eşaç. işaç) uşqan ( <
eşqan).

-(ələk kimi). -dəlik dəlik: deşik deşik. deşəkəv. pukakəv. kuvakov. -deşəkəv olası.
təliqana

dəlixana. sığalıq. sığlıq. sıylıq. (sığamaq: oxşamaq) timaristan.

təliqlərin

-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq: quşgözü.

təliqlərin

-kərpiçlərin aralıqların, nərsənin oyuq, açıq, dəliklərin tutmaq: dərizləmək.

təliqli

-iri dəlikli ələk: quşgözü.
-tökülən bulağın sıçramaması üçün altına qoyulan çuxur, dəlikli daş: yalağ.
çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. qorun.

-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.

-əl üz yuma üçün dəlikli daş, kaşı qab: dəsşuyi. yalağ. çanağı. govun. kovun. kövün.
oysar.

təliliq

dəlilik. 1. (qayanğlıq. cayanğlıq). salanğlıq. çalanğlıq > çərənğlik. çalınmışlıq.

çılqınlıq. çırpıqlıq. çırpınmışlıq. vırqınlıq. başsızlıq. ağılsızlıq. 1. sapallıq.
düşügünlük. çılqınlıq. çalqınlıq. alqınlıq.
təlim

1. quyuz. (künğüz) qoma (qoyma) koma. püştə ( < bükük). 1. talım. çox. yekə. talımlı söz qanılmaz, talımlı daş yığılmaz (götürülməz). 1. talım. çox. çoxlu. -təlim
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gəzək: kərələrcə. dəfələrcə. 1. talım. çoxsa. -xanımbəyin torğusu təlim,
dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (torğu: toruğ: ipək. incə, yumşaq sapdan, seyrək
toxunmuş parça). (böyükxanımın ipəyi çoxdursada, ölçmədən biçməz).

-təlim yorub, gücün kəv: çox yorub gücdən sal.
təlimsinmək

çoxalsınmaq. çoxalan kimi gönmək. {-sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək,
meyillənmək}.

təlinərəq

-suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). güdük.

təlini

-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

təlir

dəlir. sincoy. cincoy. cinli. çılqın.

təlircəsinə

-bir nərsiyə dəlircəsinə qapılıb, başqa nəsəni görməmək: bir duyu, oyu ilə tam
sarılmaq, koralmaq. təpginmək. təpəlləşmək. obsedə olmaq.

təlirinmək

dəlirinmək. çalpığınmaq. dalpığınmaq. dalbığınmaq. yelpinmək. yelə, cinə

vurulmaq. çabalanmaq. tullağanmaq. -yelpinmiş uşaq. -yelpinmiş arvad.
təlirmək

dəlirmək. dəli olmaq. çalpıqmaq. dalpıqmaq. dalbıqmaq. yelpirmək. yel, cin

vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ
al.

təlisə

-söyləyən dəlisə, eşidən başlı gərək. (başlı: uslu. ağıllı).

təlisi

dəlisi. 1. dəli. devingən. suruğ. sürük. rəvani. 1. sapqın. çapqın. çıpqın. sıpqın.

bunaq.
-içgi dəlisi, düşgünü: sucuğ süycünü.
-toy, yığva, qanaqlığ dəlisi, havalısı: toysuq.

təlisinə

-güclü, dəlisinə əğilim, tutqu, könd: çönd. dönd. yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras. meyl. yaxtırısı nəyədir. -top, yazı, sənət yaxtırısı.

təlisov

-dəlisov olmayan: təkin. sakin. dinc. axlat. yağlat. toxdat. rahat.

təlişman

dəlişman. dəlişmən. dəliçin. -dəlişman bir sürücü.
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təlişmən

dəlişmən. dəlişman. dəliçin. -dəlişman bir sürücü.

təlitən

-dəli itdən, it dəlidən ürkümüş.

təlqən

təlgən. dalğan. dadğın. sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə

doldurulan tut unu, qoz badam içi qarışığı.
təlləmək

dollamaq. qalamaq. qalaqlamaq.

təlmə

dalma. dəli. məcnun.

təlmək

dəlmək. 1. burğulamaq. mətələmək. 1. (dalmaq) deşmək. sancmaq. salmaq. 1.

sökmək. - soxulmamış mıncıq. - sürgü (mətə) burula burula ağacı soxar. 1.
dələmək. deşmək. deşəmək. 1. dalmaq. danmaq. dalımaq. (daldırmaq) { 1 <
dal: geri. dalı atmaq). 1 < dal: dəl: yox}. tanımazmaq. tanımazlıqdan gəlmək.

təpimək. inkar, rədd edmək.
təlməqtə

-başmaqçılıqda gönü dəlməkdə işlənən ox, biz arac: düpoya. düpoy. biz.

təlov

1. (təlov təlov (fars)} < talbanmaq. 1 < (talvay). -təlov təlov xordən: talvaymaq.
talvalamaq. valaylamaq. -əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı.
(təlov təlov).

təlsayın

dəlsayın. dəlyana. dilavəranə. dilavərqunə. (-sayın. -yana. -qına. -vəranə).

təlsinmək

tələsinmək. tazınmaq. tezinmək. yelsinmək. dalsınmaq. qaçınmaq. -durmadan
tazınır günlər. -o hamıdan tazınır. -tazın gəlib tazın getdi.

təltiq

dəldik. didik. titik. tetik. pəncə. cıynaq. dırnaq.

təlvasə

{> təlvasə (fars)} < (talvış. talbış. çalbış. çalvış. tıpırış. təpiriş. təpriş. talvasa. )
silkinti. silgişik. çalşıq. talaş. təqəlla. səy. -bu talbış, bu qayğuş.

təlvasələnmək {təlvasələnmək (fars)} < talvasamaq talbalamaq. talbıramaq. silkinmək.
silgişinmək. çalaşınmaq. talaşınmaq. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy
edmək. -kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr.
-yayın qatqılansa, qışın sevirər.
təlvənmək

təlbənmək. səndələnmək. sarlınmaq. salrınmaq. düz duranmayıb

dəbərcələnmək.
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təlyana

dəlyana. dəlsayın. dilavəranə. dilavərqunə. (-sayın. -yana. -qına. -vəranə).

təm

səm. tim. sum. tum. qapalı. susqun. səssiz. - tim ol: sus. qapan. - tim ed: susdur.
-dəm təşgilat: sürək. bəsat. büsat.
-dəm almaq: dartmaq. datmaq. pişmək. -dartıq çay. -düyünü dartıya qoymaq.
-içəri alınan hava, nəfəs, dəm: soluğ < soruq. soluş. - soluş. (# salış: dışarı verilən
hava, nəfəs, dəm)
-dışarı verilən hava, nəfəs, dəm: salış (# soluş). (soluş: soluğ < soruq. içəri alınan
hava, nəfəs, dəm).

təmaq

dəmağ. damağ. tumağ. tüməğ (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) tingə.

tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). kəllə. qavrayış. mox. məğz. us. fəhm.
fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.
təmbəl

1. silgik. savığ. işsiz. gücsüz. götüboş. yapalaq. yasdan. yasdana. 1. üşəngən.
gəvik. - işəngən durmuş, üşəngən ölmüş. 1. ərik. armana. -(təmbəl özünə gəlincə
xəsdə ayağa qalxar). (ərik yuxudan qalxınca, irik yürbay). {kəsələ dərman tapıldı,
armana (təmbələ) yox}. (irik: xəsdə). {yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə)
qalxıb yerimək. ayağa durmaq}. 1. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal.

qabla. qalpaq. qaplaq. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək.
gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən.
qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba.
qopaq. kovmuş. götüqızıl. uysan. oyasa. oysal. 1. soyğıc. soğqıc. susqaç.
asta. gəvşək, yavaş, küt, sust davranan. -soyqıc işçi. 1. sovulğar. sovlar.
solvar. soyğar. düşük. 1. sürütmə. sürütlük. sürüngəl. (iş) yarıtmaz. gəvşək. 1.
quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən. sınğın. singin. sısqa. kovlaq. kovlaş.
korlaq. korlaş. uyuşuq. uyuz. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. 1. uyuşumcu.
uyşumcu. qolayçı. qolayçıl. qolayçıq. qolayımçı. qolayıqçı. salqıntap. rahət
tələb. 1. yatıq. yatuq. gəvək. kövül. kahıl. -yatuq kişi. 1. yuxulu. yuxudan tam
oyanmamış. yuxulu kimi davranan. yasamal. yasmal. yasdar. (yassar). yasar. -
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yasmal qılığ.

-yeyib içib yatıb gəvşək, təmbəl kimsə: soxum. soxlum.
təmbələ

ərkünə.

təmbəlləşən

-toxluqdan uysallaşan, təmbəlləşən: səmirgin.

təmbəlləşib

- ərinib, təmbəlləşib yorulmaz:ərib armaz. ərib ərməz. -azıqlı kişi ərib ərməz.
(yeməyi olan arınıb yorulmaz).

təmbəlləşmək

1. loşqanmaq. loşqalaşmaq. boşqanmaq. boşqalaşmaq. gəvşənmək. 1.
üşənmək. üşüşmək. çəkinmək. 1. yasdanmaq. ərinmək. 1. qantallaşmaq.
hantallaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. kövgürləşmək. kovlaşmaq.
uyuşmaq. kövgürənmək. kovlanmaq. gəvşənmək. sustalmaq.

təmbəlləştirmək təmbəlləşdirmək. sovsaytırmaq. soğsaytırmaq. soysaytırmaq. sustaytırmaq.
soğusayıtmaq.
təmbəlləştirtmək

təmbəlləşdirtmək. loşqanmaq.

loşqalaşmaq. boşqanmaq. boşqalaşmaq. gəvşənmək. təmbəlləşmək.
loşqatmaq: loşqalatmaq. boşqatmaq. boşqalatmaq. gəvşətmək. yığılmaq.

qısılmaq. üşənmək. (üşümək) çəkinmək. təmbəlləşmək.
təmbəllətmək

loşqatmaq. loşqalatmaq. boşqatmaq. boşqalatmaq. gəvşətmək.

təmbəlliq

təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. koğluq. kofluq.

kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət.
rəxavət.
-təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.
-təmbəllik edmək: sallanmaq. sallacıramaq. salsıramaq. yapığınmaq. hövsələsizlik,
gəvşəklik edmək.

təmbil

dəmbil (idman). sallama.
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təməqin

-təməkin olunmaq: susayışmaq. susayılmaq.

təməl

1. üs. tüs. oymaq. öğür. oyur. kök. əsas. 1. timəl. töz. döz. tüz. düz. öz. qur.
qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc.
köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa.
oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam.
qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt.
götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər. sübstans. 1. sığ. sıy. sıyğın.
törək. yörək. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı. yalxoy. nazik.
ilkəl. əsil.
-təməl ustun, üstün, sutun, situn: bel dirəyi bel qazığı.
-öncə təməl, geyin duvar, öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün, sonra yuvar. (sökə:
şuxum). (yuvar: açıqla).

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-təməl tikinti yanında olan dam: yantay. (yanlıq: yanda olan). yan dam. (ambarlığ
kimidə işlənir). -hər nəyi işlətmirsən yandama qoy. -qış zumarın yantaqda basırmışıq.

təməlin

-nərsənin kökün, qonun, təməlin araşdırmaq: dibiləşmək.

təməlinə

-yapının təməlinə qarşı (qiyasda) daha incə işləri (su çəkmə, qapı pəncərə işi)
yapan kimsə: doğramçı.

təməltə

-təməldə olan incəlikləri qoruyub işləmək: sap sağlamaq.

təməltən

-yapı təməldən pozuq, sıva qayğısına bürünmə.

təmən

taman. yan. tərəf.
-təmən iğnə: təməngə. çuvaldız.

təmənqə

təməngə. təmən iğnə. çuvaldız.

təmənli

tamanlı. tamada. yançı. (taman. təmən: yan. tərəf) tərəfdar.

təmət

dəmət. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq.
topmaq) sıxul. tapsı. təpsi. uyum. taxım. sürü. çitə. salxım. salınğ. bağa (alət
qutusu). set.

təmi

-dərdi atan dəmi artar.
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- söğüt ağacı suya gedər, dəmir (çivi) qatığlığa, bərkliyə gedər: söğüt suya, qazıq
qata.
-qara pul: dəmir pul. tingə. dəngə. ( < damqa) izli, nişanlı dəmirsi tikə.
-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün
taxılan dəmir qoraq: quşgözü.
-dəmir barmaqlı, qəfəs biçimində olan pəncərə: quzquncuq. qazqıncıq.
-dəmir çatal, qələm: küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. çözgü.
-kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə: küsgü.
kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qəmə.
-odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. közgü.
-saplığı yerində bərkitmək üçün üzərindən keçrilən dəmir həlqə: salğunc.
-qulplı, dəmir fincan: quruşqa. kovuşqa.
-atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına vurulan dəmir: savlıq. sovluğ.
suvluğ. gəmlik. dəhənə.
-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən) .

-dəmir soxmaq: dəmir döğmək. (soxmaq: soxunmaq. vurmaq. çalmaq. salmaq).
-töğülən dəmir sınmasa, sindan olur. (sindan: zindan: örsan. örsən. üstün döğülən
ağır batman kündə dəmir).

-ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli,
çəlik arac: dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə.
torpu.
-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

-qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa, tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl:
qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi. dolab. dolqab.

-təkdəmir: təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) dibtibir. dibtübür. dibdəmir. kök
kütük. çüt kütük. tük kök. soy kök. him tim. (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).
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-dəmir soxmaq: dəmir dövmək. (soxmaq: soxumaq. dövmək).
-tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq, sürülərək işlənən isti
dəmir tikəsi: ütük. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik:
itmə, basma, fişar vermə aracı).
-üstün döğülən ağır batman kündə dəmir: örsan. örsən. sindan. zindan. -töğülən
dəmir sınmasa, sindan olur.

təmirçi

- (kişi) dögə dögə dəmirçi, yaza yaza yazıçı (olar).
-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən).

təmirçinin

-bəxdəvərin başı qalsız, dəmirçinin atı taxsız. (qalsız: qovqasız). (taxsız: nalsız).

təmiri

-kotanın saban dəmiri taxılan yer: dişlik.

-tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq: (soğurub: söküb) yerindən yox edmək, iz
bıraxmamaq.

təmirin

-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs: sıyrığ.
sığrığ.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülüb səs çıxarmaq: . sıyrığmaq. sığrımaq. qaşığı qazanın dibinə sürtmə, sığrır canım çimçəşir.

təmirqən

dəmirgən. təmrən.

təmirsi

-içiboş, yüngül dəmirsi nəsiyə çarpıldığında çıxaran səs: tın. çın.
-izli, nişanlı dəmirsi tikə: tingə. dəngə. ( < damqa) qara pul. dəmir pul.

təmirtmək

tamurtmaq. səmirtmək. (# gəmirtmək gəmirtmək: azaltmaq. zayıflatmaq) .

təmişq

təmişg < tümşük. burbaşı. böyütgən. heyvan üz burnuna oxşarlıığndan bu ad

verilmiş.
təmiz

tərmiz < təriz. (dəriz < dərmək) ayrılıb seçilmiş nərsə. pak.
- arıt, təmiz, ilahi baxış: sıya göz.

təmlənmiş

-dəmlənmiş, həlim, açıla pişmiş ət: sökələmə. sökləmə. söğləmə. söküş. saçlama.
xaşlama. xaş. yəxni.
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dəmirgən.

-yassı, ənli, pəx təmrən, başlıq (ox): yasıc.
təmrəni

-ox, cıda, neyzə təmrəni: süfdə. savda. savat ( < savmaq).

təmrənli

- təmrənli ox atmaq: soğar (soxar) salma.

tən

1. ( < dənğ) düz. -tən yarı: 1. yarı ba yarı. 1. elə belə. alavat. nə pis nə yaxcı. -tən
yarısı: tam, düz yarısı. 1. dən. çıpıt. nuxdə. noktə. 1. dən. özəl. xass. məxsus. türkə dən. -ərəbə dən. -evə dən. 1. tənğ. yenğ. bədən. -yenğim (tənğim, tənim)
qımrınır.
-təpə dən: təpə dəh. təpə dəng. təpə dənğ. bilan. (muvazinə). -illilk təpə dənğ.

-quş dən soxur. (soxmaq. tıxmaq. döğmək. təpmək).
-dəğirmana dən tökülən göz: çan. yalağ. çalağ. çanağa oxşar hər çeşit qab.
-can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.
-tökmə tən: təhəmtən. oldaşlı. boldaşlı. qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü.

tənab

tənəb. kənəb. qənəf. sarığ.

tənə

1. dənə. tuxum. -tuxumlu: çox uçuşlu, həvəsli, canli kimsə. 1. kürsü. qursu. bədən.
əndam.
(bean (ingilis) : (bin: bənək).
-tənə vurmaq: toxdurmaq. sükdürmək.
-boş, dənəsiz başaq, dənə: yelboğaz. yelqozağ. yelöy.
-bir də dənə gör: sına baxsana.

- çürük dənə: sovuğ çiğid: (sovuğ: soğuq. çürük. pozuq. yeyik. yenik)
-dənə dənə: dənər dənər. bir bir. salmığlı. saltığlı. salmığ salmığ. saltığ saltığ. salığ.
tək tək. təkin təkin. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye
boğularsın.
-səmirilmiş, bəsilmiş, gücərtilmiş dənə. bundan pişirilən yemək: səməni. səmirin.
-tuxum, dənə tökmək: səritmək. yumurtlamaq.

tənəb

tənab. kənəb. qənəf. sarığ.
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1. tənək. böğ. bağ. möv. 1. tənək. tinək. yerə quylanan asma, üzüm dalı. möv
dalı. 1. dənək. dəngə. sova. sava. (temperament). orantı. ornat. sınaş. tinaş.
tinəş. akord. muvazinə. 1. dənək. dənəmə. yazmayış. yozmayış. azimayiş (>
azemayeş (fars)}. yarmayış. yormayış. 1. dənək. sınağa çəkimə. -iç üz tovda,
dənək pulda. (tovda: qızğınlıqda. sınılıqda).

tənəqli

dənəkli. dənik. sınavlı. burqulu. əkitli. təcrübəli.

tənəqsiz

-dəngəsər, dəngəsir dənəksiz edmək: hövsələsin qaçırmaq. qopundurmaq.
qopuğdurtmaq.

tənəl

dənəl!. sınal!. imtahan ed!.

tənələmək

dənələmək. çəndələmək. çandalamaq. saydalamaq. gilələmək. - üzüm
saxımların saydala.

tənələr

-sapa düzülmüş dənələr: sırıt. sirik.

tənələri

-yeni sürmüş buğda dənələri: sürüş. sünbül. sümbül.

tənələrinin

-qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu) otrağ: soğat. soxat.
sorğat. çökət. qoçan.

tənəli

-günəvərlikdə yağan iri dənəli yağış: çaqqal yağışı. qurd doğdu.
-narın dənəli yemişlər, nərsələr: sındın.

tənəliq

dənəlik. dənglik. dənlik. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. təklik.

(təhlik) təkəlik. təkənəlik. yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}. yalınlıq.
tənəmə

dənəmə. dənək. yazmayış. yozmayış. azimayiş (> azemayeş (fars)}. yarmayış.

yormayış.
tənəmək

dənəmək. 1. dartmaq. -yazıvı (şansıvı) dart baxalım. 1. sınamaq. tınamaq.

tənəməsə

-sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar, düşünməsə utuzar.
(utsuğmaq: utsunğmaq. utuzmaq. itirmək).

tənənin

-döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı: səbus < çapus.
kəpək ( < çəpək).

tənənməmiş

-dənənmiş iş, dənənməmiş bilgidən yeğ basar.

tənənmiş

-dənənmiş iş, dənənməmiş bilgidən yeğ basar.
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-dənər dənər: dənə dənə. bir bir. salmığlı. saltığlı. salmığ salmığ. saltığ saltığ. salığ.
tək tək. təkin təkin. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye
boğularsın.
-dənər dənər edmək: saltığlamaq. sayılı, açıq, yavaş yavaş danışmaq. - belə
saltığlayan görməmişdim indiyə dək.
-üzük üzük, dənər dənər olan, salxım üzrə birişən asma yemişi: üzüm.

tənəsi

-kiçik dolu dənəsi: gügürcük.
-iri dolu dənəsi: gürküt. kütgür.
-salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni bağlamış, dolmuş dənəsi: dolqa. dalqa.
{tarqa (divan)}. qora. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş (alarmış: qızarmış).
(irərmiş: yetimiş).

tənəsiz

-boş, dənəsiz başaq, dənə: yelboğaz. yelqozağ. yelöy.

tənəş

dənəş. sınaş. yoxlaş. azimayiş. azimun. imtahan. analiz. mayna. test. ixtiyar.

tənətiş

dənətiş. sınatış. sinitiş. yarıtış. yartış. yarışa, musbiqəyə qoyma.

tənəvər

tanqavay. gövdəli. heykəlli. durğun. kündəli.

təngna

darasıq.

təniq

1. dənik. dənəkli. sınavlı. burqulu. əkitli. təcrübəli. 1. tənik. açıq. bol. (# tünük.
təng). 1. tənik. açıq. bol {(# təng < tünük. ). -təng küçə: təngig. tüngük. sokak.
soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). dara
düdük küçə}. 1. tənik . (> tünük. tonok (fars) rəqiq. seyrək. mütəxəlxəl. 1. tənik .

(# tünük) seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı.
arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq.
ayaraq. çox az. dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan
(moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu.
bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

təniqə

-quyruğuna tənikə bağlamaq: alaylamaq. ələ salmaq.

tənil

dənil. dəngiş. dəniş. doğur. yarıc. yarıt. yardac. yarqıc. yarqış. yarsıq. insaf.

ədl.
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tənilə

-quş dənilə, mən sənilə yaşar.

tənin

-canın yaksın, tənin tinsin.

tənintə

-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-yaş tənində, can tinində.

tənintəti

-yaş tənindədi, tinində yox.

təniş

dəniş. 1. dəngiş. dənil. doğur. yarıc. yarıt. yardac. yarqıc. yarqış. yarsıq. insaf.

ədl. 1. dənit. tanıtış. tanıt. sür. (sırış. sürüş). sərim. şərh. tərif. təşrih. tovsif.
vəsf. 1. xiyal. təxəyyül. 1. sınış. sınavış. əktiş. təcrübi.
tənit

dənit. dəniş. tanıtış. tanıt. sür. (sırış. sürüş). sərim. şərh. tərif. təşrih. tovsif.

vəsf. 1. xiyal. təxəyyül.
tənitən

(tənidən (fars)} < dəngitmək. sərimək. sarımaq. sırımaq. burmaq. bükmək.

toğlamaq. tovlamaq. {# səritmək: salmaq. açmaq).
təniz

dəniz. sındırı. sindiri. dərya. - eşşək ayar (deyər) başım olsa (başım sağ olsa),
dənizdən su içərəm. (yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən)
-hər bir damcı ufaq dəniz, bircə tiniz iki təniz. (tiniz : ruhuz. ruhuq).

-yağar yağış uş dəniz. (uş: kimi).
tənizi

-quzqun dənizi: xəzər dənizi.

tənizqöz

dənizgöz. çaxırca. çaxır. göygöz.

tənizlərin

-enginlərin dərinligin sevənlər, dənizlərin dalqınlığın öyərlər. (engin: uqyanus).

təniztən

-dənizdən əsən yel, külək: sovus.
-eşşək ayar başım olsa (başım sağ olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər).
(yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) .

tənq

1 < tünük. (# tənik: açıq. bol). -təng küçə: təngig. tüngük. sokak. soxaq. sovaq.
savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). dara düdük küçə. 1.
dəng. əşdək. maadil. muadil. 1. dəng. misqalın dördə biri olan ağırlıq ölçüsü. 1.
dəng. uyqun. onat. 1. dəng. əşit. uyuq. bədəl. 1. tənğ. tən. yenğ. bədən. yenğim (tənğim, tənim) qımrınır. 1. dəng. dəh. doğru. aman kişi. -dəh kişinin

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

savuni, qayluq kişi bəllədər. (savuni: xəbərin). (qaylıq: kötü kişi. pis diləkli, niyyətli.
yamanlıq istəyən). (bəllədər: deyər. əyn edər). 1. dəng. tingəş. təngəş. ləngəş.

lingəş. tuş. (tut) < daş. bənzər. oxşar. bərabər. yarşıq. yarşaq. (manənd. şəbih).
-ona tuş. 1. dənğ. dəng. tam orta. -küçələrin dənğlərində qənov çəkiblər. -dəng
almaq: təngəlmək. dəngəlmək. tanımaq. -hamı onu usta dəmirçi sıyı (kimi) dəng
alır. 1. təng < tünük. (# tənik: açıq. bol).

-təng olmaq: tənginmək. dənginmək. bağlanmaq. sıxılmaq. -yağış, su dəğən topraq
təngir.

-təpə dəng: təpə dənğ. təpə dən. təpə dəh. bilan. (muvazinə). -illilk təpə dənğ.
-yumğı dənğ: yekə, ağır nəsə. (yumğı: tumğı. çox. ağır. yığıq. giran).
-təng küçə: təngig. tüngük. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). sokak. soxaq. sovaq.
savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). dara düdük küçə.
-təng nəfəslik: . gürsoluq. gursoluq. qıysoluq. qısoluq. soluq soluğa. - gürsoluğa
gəldim.

tənqə

1. dəngə. dınqa. insaf. 1. tingə. dəngə. ( < damqa) izli, nişanlı dəmirsi tikə. qara
pul. dəmir pul. 1. tingə. təngə. singə. qınqa. hər nəyin uzun, incə olanı. 1. tingə.
təngə. singə. qınqa. incə çubuğ, mil, milə. 1. tingə. təngə. singə. qınqa. asma.

möv. 1. tingə. təngə. singə. qınqa. cəvanə. nəhal. 1. dəngə. - bu işdən nə dəngə
satğaşdız. (satğaşmaq: qurtarmaq. xilas olmaq). 1. dəngə. dənək. sova. sava.

(temperament). orantı. ornat. sınaş. tinaş. tinəş. akord. muvazinə. 1. təngə.
dəngə. tanqa. 1. təngə. dəngə. təngi. dəngi. sığın. basut. pənah. -təngəsizlər:
sığınsızlar. pənahsızlar. 1. dəngə. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. oran.

nisbət. -tapuğu saxlamaq çoxda qolay değil. 1. dəngə. yartıq. lingə. iki taydan biri.
-iki yartıqlı qapı.
- soxlu dəngə: siggə. (sox: damqa. möhür).

-təngə gəlmiş: darığmış. -uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış,
bənzi üzü sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda)
söylənir}.
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dəngəc. tanqac. danğac. 1. soralıq. sorağlıq. soratlıq. tanalıq. tanaylıq. açazı.

açazığ. açatlıq. açtağ. icazənamə. pərvanə. təsdiq. 1. buyruq. sür. fərman.
dəsdur. fətva. 1. (alınmış, tutunmuş, qəbul olunmuş nərsə) rəsm. ürf. salıt. sarqıt
(keçmişdən sarılıb qalan alşıqlar). 1. zəmanət. 1. təsbit.
tənqəlbəmək

tənğəlbəmək. dəngəlbəmək. dəngəlbəmək. tənğəlbəmək. yarğılaşmaq. yekə

yekə davranmaq . -manğa tənğəlbə! : sən mənimlə boy ölçüşmə!. -balağa
tənəğəlbə! : cocuqca hərəkət etmə!.

tənqələyib

-arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar,
ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.

tənqəli

dəngəli. dəh. miyzanlı . -ortaqlı yük dəh düşməz.

tənqəlmək

təngəlmək. dəngəlmək. (dəng almaq) tanımaq. -hamı onu usta dəmirçi sıyı (kimi)
dəng alır.

tənqəmək

dəngəmək. dəngləmək. danğlamaq. danğamaq. 1. yapmaq. başarmaq. icra

edmək. -buyrulan işlər başarılıb bitdi. 1. tamamlamaq. sonlamaq. bitirmək.
vaqeiyyət vermək. 1. buyurmaq. əmr edmək. 1. atmaq. nəsib, təqdir edmək. 1.
anğlamaq. and içmək. 1. sızındırmaq. sızandırmaq. sıtındırmaq. sıtandırmaq.
cəzalandırmaq. (> səza vermək) (sızıylı: sızalı. sıtaylı. sıtalı). 1. qanun qoymaq,
vəz edmək. 1. təsvib, təyid edmək. 1. zəmanət edmək.
tənqəmətən

dəngəmədən. dəhləmədən. -xanımbəyin torğusu təlim, dəngəmədən biçmə. (torğu:
toruğ: ipək. incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça). (böyükxanımın ipəyi
çoxdursada, ölçmədən biçməz).

tənqəni

-olduğu dəngəni, təaadülü itirmək: salpanmaq.

tənqəsər

-dəngəsər, dəngəsir dənəksiz edmək: hövsələsin qaçırmaq. qopundurmaq.
qopuğdurtmaq.

tənqəsi

-nərsənin dəngəsi pozulmaq: yan çəkmək. -yükü yaxcı bağla, yolda yan çəkməsin.

tənqəsin

-nərsənin düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına soxulan
tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -bu masanın sol ayağını dalqıcla
oynaqlamasın.
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-dəngəsər, dəngəsir dənəksiz edmək: hövsələsin qaçırmaq. qopundurmaq.
qopuğdurtmaq.

tənqəsiz

dəngəsiz. 1. dəğişgən. sarsaq. salsaq. titrek. oynaq. lax. güvənilməz. qərarsız.

istiqrarsız. mütəzəlzil. sübatsız. 1. düşgün. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın.
budala. qabal. qabla. kavla. kaval. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq.
qıtıq. alqın. qopuq. qafası qantaq, qançaq.
-dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə: əsrik, kefilyə tay davranan. sərsəm <
sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm.
sərəsərpə. avara.

tənqəsizlər

təngəsizlər. sığınsızlar. pənahsızlar.

tənqəş

1. təngəş. tingəş. ləngəş. lingəş. dəng. tuş. (tut) < daş. bənzər. oxşar. bərabər.
yarşıq. yarşaq. (manənd. şəbih). -ona tuş. 1. dənğəş. dəndəş. təktüş. dənğ tüş.
taytuş. tuşdaş. tuydaş. (lingə. qərin) əmsallar. əqran. aşnalar.

tənqi

təngi. dəngi. təngə. dəngə. sığın. basut. pənah. -təngəsizlər: sığınsızlar.
pənahsızlar.

tənqiq

təngig. 1. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). sokak. soxaq.

sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). dara
düdük küçə. 1. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). sokak.
soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq).
dara düdük küçə.
tənqil

dəngil. danqıl. 1. muvazinə. -güc dəngil: qudrət muvazinəsi. 1. münsif. -danqıl
kişi, dur gör işi.

tənqimək

dəngimək. 1. dəngitmək. təngitmək. danqımaq. danqıtmaq. kirtmək. kitrəmək.

təkitmək. tikitmək. tikdəmək. bağlamaq. -su qabağın qurşağına danqıdıb yola
çıxdı. 1. səngimək. e'tidallaşmaq. mö'tədilləşmək.

tənqin

dəngin. 1. səngin. dərgin. tərgin. yumuşaq. mö'tədil. musaid. mürəttəb. (#
gərgin: çəngin: qarqın. qağır. ağır) 1. ılıman. ılıq. mö'tədil. -ılıman, ılıq, dəngin,
mö'tədil bölgə: ılıman quşaq. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon). 1. səngin. silik. həlim.
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mö'tədil.
-yumşaq sərin, səngin, dəngin hava: sayrın. (mö'tədil) .

tənqini

-könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini, ləngi tapar ləngini.
{(könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox)}. (könül: istək (həvəs). (ürək:
ağıl).

tənqinitə

-hər nə yaparsan, dənginidə yaşarsan. {yalan, yanlış sözdür. çoxları çox kötülük
yapıb, özgələrə yaşadıb (çəkdirib)}.

tənqinmək

tənginmək. 1. dənginmək. təng olmaq. bağlanmaq. sıxılmaq. -yağış, su dəğən
topraq təngir. 1. salqatınmaq. sıyrınmaq. səqqətinmək. bıqqınmaq. yorulmaq.

tənqir

tonqur. tanqır. yer göy tanrısı.

tənqiş

dəngiş. dəniş. dənil. doğur. yarıc. yarıt. yardac. yarqıc. yarqış. yarsıq. insaf.

ədl.
tənqitmək

1. dəngitmək. bağlamaq. -onun başın dəngit. 1. dəngitmək. təkitmək. artıq
əsgiyin qoyurtmaq. pirayiş edmək. ğərəs edmək. 1. dəngitmək. uyarlatmaq.
uyarıtmaq. uyqunlatmaq. onğutmaq. onğatmaq. 1. təngitmək. dəngitmək.
dəngimək. danqımaq. danqıtmaq. kirtmək. kitrəmək. təkitmək. tikitmək.

tikdəmək. bağlamaq. -su qabağın qurşağına danqıdıb yola çıxdı. 1. dəngitmək (>
tənidən (fars)}. sərimək. sarımaq. sırımaq. burmaq. bükmək. toğlamaq.

tovlamaq. {# səritmək: salmaq. açmaq).
tənqiz

-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).

tənqləmək

dəngləmək. dəngəmək. danğlamaq. danğamaq. 1. yapmaq. başarmaq. icra

edmək. -buyrulan işlər başarılıb bitdi. 1. tamamlamaq. sonlamaq. bitirmək.
vaqeiyyət vermək. 1. buyurmaq. əmr edmək. 1. atmaq. nəsib, təqdir edmək. 1.
anğlamaq. and içmək. 1. sızındırmaq. sızandırmaq. sıtındırmaq. sıtandırmaq.
cəzalandırmaq. (> səza vermək) (sızıylı: sızalı. sıtaylı. sıtalı). 1. qanun qoymaq,
vəz edmək. 1. təsvib, təyid edmək. 1. zəmanət edmək.
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tənqli

dəngli. dəkli. dəhli. 1. tarazlı. təvazünlü. ekilibrli. 1. həqşünas. adil. münsif.

tənqliq

1. dənglik. dənlik. dənəlik. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. təklik.
(təhlik) təkəlik. təkənəlik. yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}. yalınlıq.
1. dənğlik. dənlik. dəhlik. muvazinə. balans.

tənqsiztə

dənğsizdə. dəhlənməmiş yerdə. -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar
barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə). {dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti
yağında gör)}.

tənqtəş

dənğdəş. dinğdaş. həmavərd.

tənqtüş

dənğ tüş. təktüş. taytuş. tuşdaş. tuydaş. dəndəş. dənğəş. (lingə. qərin)

əmsallar. əqran. aşnalar.
tənləmək

dənləmək. dimdikləmək. çuqumaq. cüggəmək. soxmaq. soxamaq. soxqamaq.
-quş dən soxdu.

tənliq

dənlik. 1. dənglik. dənəlik. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. təklik.

(təhlik) təkəlik. təkənəlik. yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}. yalınlıq.
1. dənğlik. dəhlik. muvazinə. balans.
tənsiz

-dənsiz döşsüz aş olmaz, bilməz gəzməz baş olmaz.

təntə

dəndə. dəndənə. iv. (yiv. iğ). yalav. yalağ. (çalağ). burqu, pincdə olan incə

dişlər. qırış. qırıc. -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş.
-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.

təntən

-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa).

təntənə

dəndənə. 1. dəndə. iv. (yiv. iğ). yalav. yalağ. (çalağ). burqu, pincdə olan incə

dişlər. qırış. qırıc. -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş. 1. sınğır.
diş.
təntənəsiz

oturuqsuz. oturumsuz. otruqsuz. otrumsuz. tutuzuqsuz. tutşuqsuz. tuştuqsuz.
dolbatsız. tuğbatsız. təşrifatsız. çalıq. qeyri rəsmi.
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dəndəş. dənğəş. təktüş. dənğ tüş. taytuş. tuşdaş. tuydaş. (lingə. qərin)

əmsallar. əqran. aşnalar.
təntir

təndir 1. {> tündər (fars)}. 1. yandu tamdu. alovlu od. 1. küysü. ( < küy: qor. od).

-arpa kükəsi, təndir aşı, dad ələ düşməz, dosdosdu sikər yad ələ düşməz. (dad:
daad. ey dad).

-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

təntirə

-təndirə çörək yoğurun (xəmirin) uzatıb sərmə aracı: kürək. küyrək. gürək.
-üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə çırpma, yapma döşəkcəsi: səpic. (1 <
sərmək. sərpmək) çörək döşəkcəsi.

təntirtə

ferdə. -ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra
təndirdə (ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
-lavaş çörəyin təndirdə yapmaqda işlənən təpəcək, döşək: təpdə. dəfdə. > rəfdə (
< təpmək).

təp

1. ərsənin bol bulunan yeri. ocaq. mədən. 1. qapının dalına salınan işgil. təpləmək: işgilləmək. 1. təpər. səp. çəp. çap. tək. yap. yan. sal (sar. sav) tərəf.

cəhət. canib. səmt. -bir təpdən o, bir təpdəndə sən başıma cummusuz. -hançı təpə
geddi. -iki təpli: iki təpərli. iki səpli. iki çəpli. iki çaplı. iki təkli. yaplı. iki yanlı. iki
sallı (iki sarlı. iki savlı) iki tərəfli. -onun təpinə güdmə. -təpin: təpərin. səpin. çəpin.
çapın. 1. təpər. səp. çəp. çap. təkin. yapın. yanın. salın (sarın. savın) tərəfin.
cəhətin. canibin. səmtin. -dör çəpin açı. -dör çəpin qiblə: hardan istəsən gedməyə
ərkinsən, muxtarsan. 1. təpər. səp. çəp. çap. hərif. tərəfi muqabil. -savaş təpləri. söz təpləri. 1. təpər. səp. çəp. çap. qoşuc. rəqib. -oğul osənin qardaşındı, təpin
necə ola bilir. 1. təpər. səp. çəp. çap. çağ. vəxt. -ertə təpdə evdə tapılmaram. axşam təpi görüşərik. -ertən tez təp gəlsin alabilirsin. 1. təpiş. tav. tavış. tov. tovuş.

hərəkət. 1. təptik. buruşuq, sıx soru, nərsə. 1. təptik. qalı ərişlərinin, rəflərin
hər bir.
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-təp təkini: dib tikini. -təp təkini çıxartma: dibləşdirmək.
-təp təpə: səp səpə. çəp çəpə. çap çapa: üz üzə.
təpcə

dərimcə. 1. > nimçə. kiçik sini, boşqab. 1. nəlbəki.

təpcəmək

1. tapşatmaq. yapşatmaq. bir araya gətirmək, tikmək. 1. təvcimək. seyrək tikiş.
gəvşək tikiş. kök tikiş. 1. saplamaq. tikmək. əkləmək.

təpcirəmək

tapşıramaq. tapşırmaq. yapşırtmaq. əlinə vermək. -işi bilginlərə tapşıra.

təpcirmək

tapşırmaq. təfvil vermək.

təpçi

dərçi. sapıc. dərzi. xəyyat.

təpçil

tovcal. tüvçül. (> tuçal) yellik, yel, tufan tutan yer.

təpə

(1. təpmək. 1. töpə. tüpə < top: topuq. şişik). 1. tərs. qarşı. xilaf. zidd. əlarəğmi,
əleyhi nərsə. -könlün təpə qılma: könlüvə tərs işləmə. -o mənə taba yox, təpə çıxdı:
o mənən tərəf yox, qarşı çıxdı. 1. töp. ata. ada. ucalıq. 1. > dəfə. sürtük. dəfə.

toxumaçılıqda ipləri, ilgəkləri sıxışdırma üçün işlənən dişli arac. 1. atuq. -dağ
təpəsi. 1. kəllə. baş kasası. təpələmək. töpələmək. tüpələmək: kəlləsindən
vurmaq. 1. səğir. səkir. səyir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). 1.

sığınğır. sığqır. sınğır. səngər. yığın. kümə. koma.
-tanğa atın yeritdi, dərə təpə düz getdi. (tanğa. tanğı. yanğı. yanğa. yarın. yarqa.
arıq. sabah. səhər. sübh.
-təpə saçın üyşəmək: qorxub gizlənmək.
-küldən təpə olmaz, güveydən oğul. (güveydən: kürəkəndən).
-təp təpə: səp səpə. çəp çəpə. çap çapa: üz üzə.
-təpə dəng: təpə dənğ. təpə dən. təpə dəh. bilan. (muvazinə). -illilk təpə dənğ.
-təpə taxlaq: baştübən. kəlləmallaq. təpəsi üstə.
-dərə təpə: yatıq qatıq. cumuq cumuq.
- şiş təpə: setiğ. qullə. (şiş: mil. milə).
-səngər, təpə, yığın, kümə, koma oluşdurmaq: sığınğırlamaq. sığqırlamaq.
sınğılamaq.
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-lavaş çörəyin təndirdə yapmaqda işlənən təpəcək, döşək: təpdə. dəfdə. > rəfdə (
< təpmək).

təpəciq

1. təpəcik. tümsək. kümə. 1. təpəcik. yüksük. üksük. üsgük.

təpəq

1. təpək > təvək. örs. sindan. kötük. 1. təpək. tabaq. öğrəti. becəriş. pərvəriş.

təpəqən

təpəgən. təprəşən. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. sallanan.

səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.

təpəl

dirsəyin iç üzü. (#topal: dirsəyin dış üzü).

təpələ

-topla təpələ: yığ sığıt.

təpələmə

1. başından vurmaq. 1. başın üzmək. öldürmək.

təpələmək

1. tapalamaq. cücərmək. gövərmək. göğərmək. göyərmək. 1. təpgələmək.
tapalamaq. təpəsindən vurmaq. 1. təpgələmək. tapalamaq. tapdamaq.
tapadalamaq. qınamaq. nəqd, tənqid, məlamət, məzəmmət, sərzəniş edmək.

1. töpələmək. tüpələmək. kəlləsindən vurmaq.
təpəli

təpədən. qurralı. dikəbəy. məğrur.
-engəbəli yeri, toprağı, dərə təpəli yeri sürüb safatma aracı: sürgü. sürgə.

təpəlləşmək

təpginmək. bir duyu, oyu ilə tam sarılmaq, koralmaq. bir nərsiyə dəlircəsinə
qapılıb, başqa nəsəni görməmək. obsedə olmaq.

təpəlmək

dövülmək. devilmək. sabalmaq. sapalmaq. çapalmaq.

təpən

1. gur. odlu. iti. şədid. salşıq. çalşıq. tutac. tutaş. qərarlı. əzmli. inad. 1. soxan.
döğən. -dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran
odunçu.

təpənə

təbənə. çuvaldız. dəlic. biz.

təpənəq

təpənək. təpəngi. 1. yəhərin ətəyi. 1. iğnə taxılan top, yastıq. iğnə topu. 1.

sandığ. cəbə. qutu. 1. tabut. 1. xəzanə. 1. göğüs, sinə qəfəsəsi.
(kofr < kopinos (latin).
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təpəngi. təpənək. 1. yəhərin ətəyi. 1. iğnə taxılan top, yastıq. iğnə topu. 1.

sandığ. cəbə. qutu. 1. tabut. 1. xəzanə. 1. göğüs, sinə qəfəsəsi.
(kofr < kopinos (latin).
təpər

təbər. { 1 < (t <> ç) (çapar < çapmaq) ( < . 1. təpmək)}. 1. çapacağ. yarcağ >

nacağ. balta. satır. 1. qırıcı olan döğüş araclarından.
təpər

təp. səp. çəp. çap. 1. tək. yap. yan. sal (sar. sav) tərəf. cəhət. canib. səmt. -bir
təpdən o, bir təpdəndə sən başıma cummusuz. -hançı təpə geddi. -iki təpli: iki
təpərli. iki səpli. iki çəpli. iki çaplı. iki təkli. yaplı. iki yanlı. iki sallı (iki sarlı. iki
savlı) iki tərəfli. -onun təpinə güdmə. -təpin: təpərin. səpin. çəpin. çapın. 1. təkin.
yapın. yanın. salın (sarın. savın) tərəfin. cəhətin. canibin. səmtin. -dör çəpin açı. dör çəpin qiblə: hardan istəsən gedməyə ərkinsən, muxtarsan. 1. hərif. tərəfi

muqabil. -savaş təpləri. -söz təpləri. 1. qoşuc. rəqib. -oğul osənin qardaşındı, təpin
necə ola bilir. 1. çağ. vəxt. -ertə təpdə evdə tapılmaram. -axşam təpi görüşərik. ertən tez təp gəlsin alabilirsin.

təpərqəş

təpərgəş. təpşəc. səpşəc. çəpgəc. çapşağ. təkkəc. yapşac. yanqac. salqac
(sarqaş. savqaş) tərəfkeş. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

təpərli

təpli. səpli. çəpli. çaplı. 1. təkli. yaplı. yanlı. sallı (sarlı. savlı) tərəfli. bir nərsiyə

yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar. yançı. həvadar. həvaxah.
poştiban. hami. -onun təplisi çox. 1. hərifli. tərəfi muqabili olyan. 1. qoşuclu.
rəqibli. 1. yağılı. düşmənli.
təpərsiz

təpsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. 1. təksiz. yapsız. yansız. salsız (sarsız. savsız)
tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa. 1. hərifsiz. tərəfi muqabili olmayan.

1. qoşucsuz. rəqibsiz. 1. yağısız. düşmənsiz.
təpəsi

-dağ təpəsi: səğir. səkir. səyir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer).
-dağın, ən yüksək, sivri ucu, təpəsi: sirgil. sırqıl.
-təpəsi üstə: təpə taxlaq. baştübən. kəlləmallaq.

təpəsin

-çıxdığın dağın təpəsin qara, aldığın kişinin ağzını qara. (qara: yoxla). (aldığın
kişinin: evlənmədə erkək, dişi). (ağzın: sözün).
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təpəsinə

-başın təpəsinə dolağlanan başlıq: dövcə. duvça.

təpəsintən

-təpəsindən vurmaq, çırpmaq, kəsmək: təpəsləmək. tapaslamaq.

təpəsləmək

təpəsindən vurmaq, çırpmaq, kəsmək. tapaslamaq.

təpəşinmək

təpşinmək. səpşinmək. çəpşinmək. çapşınmaq. tərəf, üzbə üz olmaq.

təpət

tüpət. sapat. savat. saçat. bənd. bağat. qayat. qaysat. ( < qaytarmaq) bükət.
büğət. büvət. tutat. danat. ( < danmaq) duvat. sədd .

təpətə

-çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün: salqan. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit.
baş düğün.
-təpədə saxlanılan pərçəm: saçağa. keçəğə. saçqıl > kakil.

təpətən

təpədən. təpəli. qurralı. dikəbəy. məğrur.
-dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım.
sıldırım. kəsmən. seldırım.
-təpədən ayağa yaraqlanmaq: diş dırnağına can qorallanmaq.

təpətəş

taptaş. taptaj. çaptaj. vurma. döğmə. vuruş. döğüş.

təpi

tapu. təpü. kumrə. kumər. kuprə. kupər. xaral (yekə çuval) böyük küp, sələ,
sandıq, yəxdən.

təpib

-təpib tapşıtıtmaq: yatqızıb durquzmaq. yatırdıb durqutmaq. salığdırtmaq.
burquntmaq. tam müti, tabe, fərmanbərdar, təslim edmək.

təpici

nədən. bulac. bulabac. itici. -təpici olmaq: bais, səbəb olmaq. doğurmaq.
sürgütmək.

təpiqləmək

təpikləmək. 1. təpgimək. təpinmək. -yuxula çabaladı təpgidi. 1. təpinmək. ayağ

vurmaq. -ayağın yığ təpinmə. 1. təpinmək. ayaqlamaq. yana, qırağa qoymaq. qotquluğun (təkəbbürün) təpinqıl, qoyqıl qulaq sözümə. 1. təpinmək. naşükürlüq

edmək. (# tapınmaq: şükr edmək).
təpilib

-tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə: tapız. tabız. təpiz. təbiz. (tabrız. təpriz. təbriz).
(sift. dürüşt). -təpiz yapız: bərk düz (topraq).

təpilirsə

-təpilirsə saman gözǝ, od vurma samanlığa. (bitinə qızan, donun yaxmaz).
(soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə).
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tanımazmaq. tanımazlıqdan gəlmək. danmaq. dalımaq. dalmaq. dəlmək.
(daldırmaq) { 1 < dal: geri. dalı atmaq). 1 < dal: dəl: yox}. inkar, rədd edmək.

təpinqi

təpingi. tapınqu. 1. məbəd. 1. abidə.

təpinləmək

tübənləmək. aşğalatmaq. aşağlatmaq. düşürmək.

təpinmək

1. təpikləmək. ayağ vurmaq. -ayağın yığ təpinmə. 1. nərsə ilə çırpmaq, döğmək,
vurmaq. -əli ilə tutub, başı ilə təpindi: kəllələdi. 1. iti çalışmaq. dalaşınmaq.
təlaşlanmaq. çabalamaq. qaynanmaq. 1. ayaqlamaq. təpikləmək. yana, qırağa
qoymaq. -qotquluğun (təkəbbürün) təpinqıl, qoyqıl qulaq sözümə. 1. təpgimək.
təpikləmək. -yuxula çabaladı təpgidi. 1. təpikləmək. naşükürlüq edmək. (#
tapınmaq: şükr edmək). 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.

güplənmək. güpünlənmək. qaqınmaq. çalınmaq. qırılmaq. tapdanmaq. 1.
sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq. itmək. itinmək. yoxalmaq. savılmaq. qeyb
olmaq.
təpir

səkiş. çarə.

təpirinmək

təprətmək. saldırmaq. -durmadan təprədi. -təprəmədən yapranın: yaraqlanın,
hazırlanın.

təpiriş

təpriş. tıpırış. talvış. talbış. çalbış. çalvış. talvasa {> təlvasə (fars)}. silkinti.

silgişik. çalşıq. talaş. təqəlla. səy. -bu talbış, bu qayğuş.
təpirləmək

1. daldalamaq. dala vurmaq. 1. sədd bağlayıb qaytarmaq. 1. talbalamaq.
talbıramaq. tovdalamaq. çalbalamaq. çabalamaq.

təpirlənmək

tibirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək. girəklinmək. qaraqlınmaq.

üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. ucqanmaq. salğınmaq.
kibarlanmaq.
təpirli

saçınaqlı> seçənəkli. altenanivli. çarəli.

təpirsəq

təpirsək. tələsik.

təpirsizliq

təpirsizlik. saçınaqsızlıq > seçənəkeizlik. altenanivsizlik. çarəsizlik.
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təpsi. 1. qafatası. cümcümə. -təpis təpisi: başda olan gurultu. 1. tava. -təpisin
qızl olsada qızar, çoğun olsada. 1. yaya. aya. kəf. -ayağ təpsi. 1. kəfə. -tərazı
təpisi. 1. soxu. suxu. sox. vuruş. salıt. zərbə. 1. sürən. salış. yürüş. hicum.

həmlə. 1. təp. tav. tavış. tov. tovuş. hərəkət. 1. təpriş. tavış. tovuş. tövüş. təviş.
tavuş. hiss. ehsas. hərəkət. 1. təpziş. qısğış. qısış. ciciş. rəşg. həsəd. 1. zor
demə. zülm edmə. 1. təpriş. təviş. tavuş. yorıq. rəftar. hərəkət. -kötü yorıq. -iyi
yorıq. -nə gözəl yorıqlı qız.

təpiş

1. saldırqanlıq. hicum. qotay. qotaş. təcavüz. 1. (1. tapış. 1. təpiş) > (tabeş
(fars) saçış.

təpişmək

1. dalaşmaq. boğuşmaq. -iki yoldaş təpişər, ağızdakın üçüncü yeyər. 1. döğüşüb
çırpışmaq.

təpişsiz

təprişsiz. tavuşsuz. tavışsız. tavsız. tovsuz. soğur. kor. görməz. qanmaz.
anlamaz. sıysız. hissisiz. ehsassız.

təpit

təpgit. əngizə. mühərrik.

təpiz

1. dartuq. didir. cicik. həsəd. rəşg. 1. dartuq. didir. mənfur. məlun. 1. dartuq.
didir. çoraq. çorazıq. şoraq. şorazıq. 1. təbiz. tapız. tabız. (tabrız. təpriz. təbriz)

tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə. (sift. dürüşt). -təpiz yapız: bərk düz (topraq).
təpizliq

təpizlik. 1. ciciklik. həsədlik. 1. mənfurluq. məlunluq. 1. çoraqlıq. çorazlıq.

şoraqlıq. şorazlıq.
təpizmək

təpzinmək. təpzəşmək. ciciklənmək. həsədlənmək.

təpiztirmək

1. təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək. təprətmək. tübrətmək. itmək. ititmək.
itizdirmək. itgizdirmək. qızdırmaq. təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq. içgi, iç havasın təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın
gedən iş yapar. -ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara. 1.
təpizdirmək. təpzidirmək. təpzəşdirmək. cicikləndirmək. həsədləndirmək.

təpqələmək

təpgələmək. təpələmək. tapalamaq. 1. təpəsindən vurmaq. 1. tapdamaq.
tapadalamaq. qınamaq. nəqd, tənqid, məlamət, məzəmmət, sərzəniş edmək.
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təpgi. təpgü. 1. hiss. 1. yenğiş. əngizə. 1. sıyazığ. siyəzik. alerji. həssasiyyət.

1. yanqı. inikas. irtikas. əksül əməl. vakuniş. 1. əngəl. 1. dalı, geri oturma.
geriləmə. infial. 1. yansı. yanıt. qarşılıq. (çözüm) cəvab. rifleks. 1. pərtöv. 1.
mudaxilə. -qonşu təpgisi olmazsa, evə baış qonar. 1. iti iğrənc, nifrət, zəhlə
gedmə duyusu. işmezaz. -mənə qarşı bu təpgi nədən doğur, bilməm. 1.
dərmanlama. tədavi. 1. gözlənilməz dəğişmə, sapış. 1. güc. gərəyit. zor. icbar.
1. çəkiş. əğim. meyl. -artığ yaşama təpgim qalmadı. 1. əzm. 1. pejvak. eko. 1.
tutu. tutuc. qeyrət. cürət. şücaət. -təpgi göstərmədən yendi bitdi: sındı qutardı. 1.
cicik. həsəd. -gözəl gözələ təpgi göstərər. 1. ayrım. dalqı. seçi. saçı. fərq. -bu
ikisin tutuşdursaz, aralarında olan gizli təpgiləri görəsiz. 1. iz. əsər. -üzündə bıraxan
acı illər təpgisi. 1. tovbix. sərzəniş. tən. tənə. 1. tutuş. dəxl. -bu işin sizə təpgisi
yoxdur. 1. reaksiyon. (səs) yansı. yankı. yanılma. yayılma. yansıma

səkməcingilti. çınlama. eko. tınlama. tənin. rezonans. 1. tə'sir. iz. -oluşan
nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).
-tərs təpgi: salqı.

təpqic

təpgic. tapğıc. kötək. dəğənək.

təpqimək

təpgimək. təpinmək. təpikləmək. -yuxula çabaladı təpgidi.

təpqin

təpgin. mürtəd.

təpqinmək

1. təpginmək. təpəlləşmək. bir duyu, oyu ilə tam sarılmaq, koralmaq. bir
nərsiyə dəlircəsinə qapılıb, başqa nəsəni görməmək. obsedə olmaq. 1.
təpginmək. təpgişmək. sıyzışmaq. siyzişmək. sıyaşmaq. siyəşmək. sıyazığı,

siyəziyi, alerjisi, həssasiyyəti olmaq. həssasiyyət göstərmək. 1. təpginmək.
təpgişmək. yanqı, inikas, irtikas, əksül əməl, va kuniş göstərmək. 1. təpginmək.
təpgişmək. mudaxilə edmək. -qonşumuz hər nəyə təpginir. 1. təpginmək.
təpgişmək. gözlənilməzcə, birdən dəğişmək, sapışmaq. -durduğu yerdə halı
təpgişdi.
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təpgir. təpir. tabur. tapqur. 1. ağır çırpı, zərbə. 1. olduğundan (məmulundan)

artığına yüklənmiş görəv, iş, vergi, nərsə. 1. itmə. itiş. sıxışdırma. çıpa. çapa.
atağ. həmlə.
təpqisi

-bu işin sizə təpgisi yoxdur. (təpgi: təpgü. tutuş. dəxl).

təpqişmək

təpgişmək. təpginmək. 1. sıyzışmaq. siyzişmək. sıyaşmaq. siyəşmək. sıyazığı,

siyəziyi, alerjisi, həssasiyyəti olmaq. həssasiyyət göstərmək. 1. yanqı, inikas,
irtikas, əksül əməl, va kuniş göstərmək. 1. mudaxilə edmək. -qonşumuz hər
nəyə təpginir. 1. gözlənilməzcə, birdən dəğişmək, sapışmaq. -durduğu yerdə

halı təpgişdi.
təpqit

təpgit. təpit. əngizə. mühərrik.

təpqitmək

təpgitmək. ( < təpmək: itmək). 1. ayrılatmaq. ayrı seçgilik edmək. dalqıtmaq.

tanqıtmaq. seçinitmək. fərq editmək, qoymaq. -təpgitmədən hammısın bir gözdə
görür. 1. çəkiştirmək. çəkmək. əğlətmək. yenğitmək. yenitmək. yenisitmək.

yensitmək. meyillətmək. -onun nəyidi ki səni belə təpgidir. 1. gücətmək.
gəritmək. darıtmaq. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. icbar edmək. -məni bu yola
təpgidən yoxudu. 1. iğrətmək. irgərdirmək. sıyrıtmaq. iti iğrənc, nifrət, zəhlə

gedmə duyusu, işmezaz oyatmaq. -sən bu işlərinlə məni özündən lap təpgitmisin.
1. əngəl olmaq. 1. dalı, geri oturmaq. geriləmək. infiala uğratmaq. 1. yansı,

yanıt, qarşılıq, cəvab, rifleks vermək. 1. dərman, tədavi edmək. -bu kəsəli ilkin
ayağda gərək təpgidək. 1. qaldırmaq. gidərmək. -darıxmağın təpgitmə yolları. 1.

əzm, qəsd, iradə edmək. 1. yanıq, pejvak, eko vermək. -bu otağda danışmağ
olmurki, təpgitib səs başıma düşür. 1. qeyrət, cürət, şücaət, ürək göstərmək. təpgitənmədən yendi bitdi: sındı qutardı. 1. ciciklənmək. həsəd göstərmək. -gözəl
gözələ təpgidər. 1. izlətmək. iz, əsər qoymaq. təsir edmək. -onun sözü məni çox
təpgitdi. 1. danlamaq. tovbix, sərzəniş, tən edmək. tənə vurmaq. -nədən öz
suçuvu mənə yıxıb təpgitirsin. 1. tutuşdurmaq. dəxl dəxalət vermək. -özüzü bu

işə təpgitməyin. 1. quşqutmaq. dövətmək. döğətmək. təhrik edmək. 1. istək,
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yenğiş, əngizə yaratmaq. 1. hiss oyatmaq. duyurtmaq. 1. quyruğuna basmaq.
qızdırmaq. həssas nuxdəsinə ilişmək.
təpqü

təpgü. təpgi. 1. hiss. 1. yenğiş. əngizə. 1. sıyazığ. siyəzik. alerji. həssasiyyət.

1. yanqı. inikas. irtikas. əksül əməl. vakuniş. 1. əngəl. 1. dalı, geri oturma.
geriləmə. infial. 1. yansı. yanıt. qarşılıq. (çözüm) cəvab. rifleks. 1. pərtöv. 1.
mudaxilə. -qonşu təpgisi olmazsa, evə baış qonar. 1. iti iğrənc, nifrət, zəhlə
gedmə duyusu. işmezaz. -mənə qarşı bu təpgi nədən doğur, bilməm. 1.
dərmanlama. tədavi. 1. gözlənilməz dəğişmə, sapış. 1. güc. gərəyit. zor. icbar.
1. çəkiş. əğim. meyl. -artığ yaşama təpgim qalmadı. 1. əzm. 1. pejvak. eko. 1.
tutu. tutuc. qeyrət. cürət. şücaət. -təpgi göstərmədən yendi bitdi: sındı qutardı. 1.
cicik. həsəd. -gözəl gözələ təpgi göstərər. 1. ayrım. dalqı. seçi. saçı. fərq. -bu
ikisin tutuşdursaz, aralarında olan gizli təpgiləri görəsiz. 1. iz. əsər. -üzündə bıraxan
acı illər təpgisi. 1. tovbix. sərzəniş. tən. tənə. 1. tutuş. dəxl. -bu işin sizə təpgisi
yoxdur.

təpləmək

1. qoplamaq. hoplayıb sıçramaq. atılıb düşmək. -çoxda göydən təpələmə. 1.
təplətmək. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq. çağlamaq. çağlatmaq. tavlamaq. 1.
təplətmək. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq. qandırmaq. doldurmaq. 1.
təplətmək. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq. bəsiləmək. bəsilətmək. bəsləmək.

bəslətmək. səmirtmək. səmizlətmək. örətmək. törətmək. toxlatmaq.
təplətmək

təpləmək. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq. 1. çağlamaq. çağlatmaq. tavlamaq.

1. qandırmaq. doldurmaq. 1. bəsiləmək. bəsilətmək. bəsləmək. bəslətmək.
səmirtmək. səmizlətmək. örətmək. törətmək. toxlatmaq.
təpli

təpərli. səpli. çəpli. çaplı. 1. təkli. yaplı. yanlı. sallı (sarlı. savlı) tərəfli. bir nərsiyə

yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar. yançı. həvadar. həvaxah.
poştiban. hami. -onun təplisi çox. 1. hərifli. tərəfi muqabili olyan. 1. qoşuclu.
rəqibli. 1. yağılı. düşmənli.
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təpməcik. tutqulu. sıxıntılı. rahatsız. mükəlləf.

-bir nərsə kütləsinin ayağ təpmə küyü, guppuldusu, səsi: topur.
təpməciq

təpməcik. təpmə. tutqulu. sıxıntılı. rahatsız. mükəlləf.

təpmək

1. təpmək: döğmək. -sığac işi irməz, ortun təpmək. (işi irməz: işi değil). (ortun :
xərmən). (sərçə işi değil xərmən döğmək). (sığac: sındılac. sığdılac. ötücü quş
çeşiti). 1. döğətmək. soxmaq. suxmaq. yükləmək. dövətmək. məcbur edmək. səni kim bu suça soxdu. 1. soğunmaq. soxunmaq. 1. soxmaq. tıxmaq. döğmək.

-daş sox : daş qır. -çörək sox: çörək ye. -quş dən soxur. -yeri sox bərkisin: toprağı
təp bərkisin. -ilan soxdu. 1. tapramaq < tap. sıçramaq. hoplamaq. 1. təpdəmək.
təpdərmək. səptəmək. səptərmək. saldarmaq. çəptəmək. çəptərmək. çapdamaq.
çapdarmaq. yanlamaq. rəf, dəf, bərtərəf edmək. ortadan qaldırmaq. qırağ

edmək. 1. təpdəmək. təpdərmək. səptəmək. səptərmək. saldarmaq. çəptəmək.
çəptərmək. çapdamaq. çapdarmaq. yanlamaq. tərəf tutmaq. 1. bir tərəflik

edmək. nərsəni çözmək. 1. toxumaq. -qırxa təpmək: qırxa deyilən parçıya, özəl
araclarla qaynar su tökülərək, yeddi səggiz kişi ilə sıxışdırmaq. -bu gün qırxa
təpəcəyik. (qırxa qara yündən toxunan parça). 1. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək.

saldırmaq. basqılamaq. basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq.
çapdamaq. zorlamaq. qoturmaq. qotarmaq. dürtmək. dürtdəmək. təcavüz
edmək. 1. zor demək. zülm edmək. 1. qaqalamaq. qaqlamaq. itmək. itələmək.
soxuşturmaq. sarsıtmaq. 1. soxmaq. utdurmaq. basmaq. itmək. qazıqlamaq.
qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq. pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq.
-dalbadal, üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək: qaqalamaq. qaqlamaq. tikicilərin. dərzilərin barmaq ucları, qaqlamaqdan. dəlik deşik olmuş.
-geri gəlmək, təpmək: utqunmaq. səğirmək. səğrimək. gəğirmək. geğirmək. - odlu
yaraqların atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə' deyilir.

təpməz

zor deməz. zülm edməz.

təpnə

dəfnə. tapna. nərsəni tapdayaraq safaldıb, kiplətmək üçün üstündən vurulan

arac.
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1. salğaş. titrəş. - iti salğaş keçirmiş. 1. sarsık. salsık. çalsıq. sarsımba. sarsın.
silkiniş. silikiş. zəlzələ. (lərzə. lərziş. təkan) . 1. silkinti. titrəmə.

təprəmək

1. təprəmək. tabramaq. tovramaq. davramaq. hərəkət edmək. 1. təprətmək.
yelpəmək. yalpalamaq. yalpalatmaq.

təprənən

-sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə: salvac. salvaz. sallab.

təprənmək

1. (sağa sola, alta üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. silkənmək.
silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq. 1. saldırmaq.
cummaq. tullanmaq. atşanmaq. -gözün yumub təprətdi. 1. tabranmaq.
davranmaq. devinmek. 1. təprəşmək. tərpəşmək. tərpənmək. (tər < dal)
talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq.

təprəş

cünb cuş.

təprəşən

1. təpəgən. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. sallanan.
səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ. 1. qıdıran. -çox qıdıran, bir büdürər.

-ağır təprəşən: salız. salızar. tələsməyən. əcələ edməyən. ehmalkar.
-yellənib, təprəşən nərsə: yeləc. yelpələk. yelsələk. yelçələk. -yelsələk xəzəllərin
xışıltısı.

təprəşi

-təprəşi uğur: iş, çalış, diriş, qalxış çağı.

təprəşmək

1. çoşğanmaq. dalğuzunmaq. çalğuzunmaq. talbışmaq. movc vurmaq. 1.
rəhsipar olmaq. 1. təkan yemək. çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək.
cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars)}. talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq.
çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq. 1. təprənmək. tərpəşmək. tərpənmək.
(tər < dal) talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. 1. salışmaq.

titrəşmək. çilkəşmək. - əl salışmaq: 1. əl eləmək. 1. əl atmaq. barmaq eləmək.
təprəşməz

sarsıman. sarsımaz.

təprət

1. təbrət. tavrat. davrat. davrandır. 1. təbzit!. təbsit!. tüpzüt!. tüprət!. dəbət!. itit!.
qızıt!. ütüt!.
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dəbədən. tavadan. tovadan. (tiztək. təktiz. təkavər. tündrov. şitabəndə). tələsdirən.

yelkən.
təprətici

tüpzütücü!. təbzitiçi!. təbsitçi!. tüprətici!. dəbətici!. ititçi!. qızıtçı!. ütütçü!.

təprətmək

1. döndərmək. qaldırmaq. oynatmaq. çöndərmək. fırlatma. hərəkət vermək. 1.
təpirinmək. saldırmaq. -durmadan təprədi. -təprəmədən yapranın: yaraqlanın,
hazırlanın. 1. təpzətmək. təpsətmək. təpizdirmək. tübrətmək. itmək. ititmək.

itizdirmək. itgizdirmək. qızdırmaq. təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq. içgi, iç havasın təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın
gedən iş yapar. -ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara. 1.
təprəmək. yelpəmək. yalpalamaq. yalpalatmaq. 1. sapıtmaq. salpıtmaq.

salğıtmaq. - quyruğun sapıtğan at. 1. salmaq. (uzaqdan əl) eləmək. yeləmək.
silkəmək. bulğatmaq. burğatmaq. işarə edmək. - əl salmaq: əl sallamaq: əl
eləmək.

-yerindən təprətmək: yırvatmaq. yırbatmaq. -ərvəni (təmbəli) təprəm yırvatmaz.
-nərsəni im olaraq göstərmək, təprətmək: saldamaq. satlamaq. imləmək. işarə
edmək. - barmağıyla saldadı.
-ağır nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq: küsümək. kösgümək. çökgütmək.
küsgütmək. kösgütmək. köşgütmək.

təpriq

təprik. fizul. imalə.

təprin

-ağır təprin: { 1. ağır tərpəş (dəbəş). 1. öndə gedən ağır təprinirsə, dalda qalan
çatarmış}.
-ağır təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. (təprinmək. devrinmək.
davranmaq. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq yorışmaq. yerişmək.
hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək).

təprinmək

devrinmək. davranmaq. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq. 1.

yorışmaq. yerişmək. hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək. -ağır
təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. -ağır təprin: { 1. ağır tərpəş (dəbəş). 1.
öndə gedən ağır təprinirsə, dalda qalan çatarmış}. -iti tərpin: { 1. tünd rəftar ed. 1.
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çabıq ol. yeyin hərəkət elə}. 1. dartmaq. təqdim edmək. -dartın dartmaq: hidyə,
xələt vermək.

təpriş

1. təpiriş. tıpırış. talvış. talbış. çalbış. çalvış. talvasa {> təlvasə (fars)}. silkinti.
silgişik. çalşıq. talaş. təqəlla. səy. -bu talbış, bu qayğuş. 1. təpiş. tavış. tovuş.
tövüş. təviş. tavuş. hiss. ehsas. hərəkət. 1. təpiş. təviş. tavuş. yorıq. rəftar.
hərəkət. -kötü yorıq. -iyi yorıq. -nə gözəl yorıqlı qız.

təprişsiz

təpişsiz. tavuşsuz. tavışsız. tavsız. tovsuz. soğur. kor. görməz. qanmaz.
anlamaz. sıysız. hissisiz. ehsassız.

təpriz

tabrız. təbriz. {tapız. tabız. təpiz. təbiz. tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə. (sift.
dürüşt). -təpiz yapız: bərk düz (topraq)}.

təpsəmək

tovsamaq. tovramaq. tavsamaq. toxsamaq. toxramaq. tavramaq. böyümək.

yekəlmək.
təpsətmək

1. təpzətmək. tərğib, təşviq edmək. -bu işlərə təpsətən yox ki. 1. təpzətmək.
təprətmək. təpizdirmək. tübrətmək. itmək. ititmək. itizdirmək. itgizdirmək.

qızdırmaq. təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq. -içgi, iç havasın təbzidər. çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın gedən iş yapar. -ol məni
təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara.

təpsi

1 < səpsi. yəpsi. nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab. sini. tabağ. 1.
təpis. qafatası. cümcümə. -təpis təpisi: başda olan gurultu. 1. təpis. tava. -təpisin
qızl olsada qızar, çoğun olsada. 1. təpis. yaya. aya. kəf. -ayağ təpsi. 1. kəfə. -tərazı
təpisi. 1. tovsi. hər nəyin açılan, sərilən, yayılan durumu. süfrə. 1. tapsı. tapqır.

tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul.
uyum. taxım. sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. salbı.
sini. kiçi məcmeyi.
təpsit

təpsid. təbcid. yasınma. yaslanma. yaslama. sayqama. böyükləmə. ululama.

ağırlama. ərciş. ərtiş. ərşit. tapsıt. təzim. ehtiram. giramidaşt.
təpsiti

təşviqi.
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təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. 1. təksiz. yapsız. yansız. salsız (sarsız. savsız)
tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa. 1. hərifsiz. tərəfi muqabili olmayan.

1. qoşucsuz. rəqibsiz. 1. yağısız. düşmənsiz.
təpşəc

təpərgəş. səpşəc. çəpgəc. çapşağ. təkkəc. yapşac. yanqac. salqac (sarqaş.
savqaş) tərəfkeş. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

təpşətmək

tövşütmək. tovşutmaq. tavşıtmaq. qızışdırıb tərlətmək.

təpşinmək

1. dəğşinmək. yapşınmaq. yanşınmaq. sarşınmaq. savşınmaq. 1. təpəşinmək.
səpşinmək. çəpşinmək. çapşınmaq. tərəf, üzbə üz olmaq. 1. təvşinmək.
devşinmək. devrinmək. təprinmək. davranmaq. davşınmaq. yorışmaq.

yerişmək. hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək. -ağır təprin, yuğaş gör,
yüngül təprin, savaş gör. -ağır təprin: { 1. ağır tərpəş (dəbəş). 1. öndə gedən ağır
təprinirsə, dalda qalan çatarmış}. -iti tərpin: { 1. tünd rəftar ed. 1. çabıq ol. yeyin
hərəkət elə}. 1. təvşinmək. devşinmək. devrinmək. təprinmək. davranmaq.
davşınmaq. dartmaq. təqdim edmək. -dartın dartmaq: hidyə, xələt vermək.

təptə

təpdə. dəfdə. > rəfdə ( < təpmək) lavaş çörəyin təndirdə yapmaqda işlənən

təpəcək, döşək.
təptəmək

təpdəmək. təpdərmək. təpmək. səptəmək. səptərmək. saldarmaq. çəptəmək.
çəptərmək. çapdamaq. çapdarmaq. yanlamaq. 1. rəf, dəf, bərtərəf edmək.

ortadan qaldırmaq. qırağ edmək. 1. tərəf tutmaq. 1. bir tərəflik edmək. nərsəni
çözmək.
təptərmək

təpdərmək. təpdəmək. təpmək. səptəmək. səptərmək. saldarmaq. çəptəmək.
çəptərmək. çapdamaq. çapdarmaq. yanlamaq. 1. rəf, dəf, bərtərəf edmək.

ortadan qaldırmaq. qırağ edmək. 1. tərəf tutmaq. 1. bir tərəflik edmək. nərsəni
çözmək.
təptəzəsi

-hər nəyin yep yenisi, təptəzəsi, tap tazası: saçısıcağı. tavtavırma. tavqavırma.

təptiq

təptik. 1. > tiftik. birbirinə keçmiş, burulmuş saç, nərsə. 1. təp. buruşuq, sıx

soru, nərsə. 1. təp. qalı ərişlərinin, rəflərin hər biri.
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tapu. təpi. kumrə. kumər. kuprə. kupər. xaral (yekə çuval) böyük küp, sələ,
sandıq, yəxdən.

təpür

təpir. tabur. təpgir. tapqur. 1. ağır çırpı, zərbə. 1. olduğundan (məmulundan)

artığına yüklənmiş görəv, iş, vergi, nərsə. 1. itmə. itiş. sıxışdırma. çıpa. çapa.
atağ. həmlə.
təpzəşmək

təpizmək. təpzinmək. ciciklənmək. həsədlənmək.

təpzəştirmək

təpzəşdirmək. təpizdirmək. təpzidirmək. cicikləndirmək. həsədləndirmək.

təpzətmək

1. təpsətmək. təprətmək. təpizdirmək. tübrətmək. itmək. ititmək. itizdirmək.
itgizdirmək. qızdırmaq. təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq. -içgi, iç
havasın təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın gedən
iş yapar. -ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara. 1. təpsətmək.

tərğib, təşviq edmək. -bu işlərə təpsətən yox ki.
təpzinə

tərsinə. kivzinə. kəstinə. əksinə. qarşına. ziddinə. -indi daha təpzinə davranma
çağı yetdi ya.

təpzinmək

təpizmək. təpzəşmək. ciciklənmək. həsədlənmək.

təpziş

təpiş qısğış. qısış. ciciş. rəşg. həsəd.

təpzitirmək

təpzidirmək. təpizdirmək. təpzəşdirmək. cicikləndirmək. həsədləndirmək.

tər

1. (> dəm) tutşı. tutşu. tuştu. səmimi. 1. dər < dərib. -dər toplamaq: düzmək.
düzəmək. təşgilatlandırmaq. sazıman vermək.
-tər taza: solmaz. şadab.
-cansızlıqdan, gücsüzlükdən axan tər: sızma - sızıq sürmək: şır şır tər axmaq.
- tər saçmaq: tər tökmək.

təraşitən

təraşidən < daraşırmaq. dalaşurmaq. darağ darağ, dal dal, yalağ yalağ

dərmək. yalandalamaq. rəndəmək.
təraşlamaq

(təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq > tıraşlamaq. taraşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq.
sidirmək. siyirmək. silmək. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla
yarıtlamaq, safaltmaq.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
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dartıc. ölçək aracları. dartı. dartı, tərazı daşı. sanca ( < sanımaq: hesablamaq).
-dartı, tərazı daşı: dartıc. ölçək aracları. dartı. tərazı. sanca ( < sanımaq:
hesablamaq).

tərbə

dərbə. darbə. zərbə. soxu. vuru. sox. salıt. salda.

-engəbəli yeri, toprağı, dərə təpəli yeri sürüb safatma aracı: sürgü. sürgə.
tərbəçə

dərbəçə. 1. > dəriçə. (dərzə. tərcə. yarıq. baca). 1. tıxaca. tərəzə.

tərbənt

dərbənd. dərbət. sıxılcağ. boğaz. utuc. yutuc.

tərbət

dərbət. dərbənd. sıxılcağ. boğaz. utuc. yutuc.

tərbətər

dərbədər. quşqunsuz. başboş.

tərbətər

dərbədər. sərbəsər. sərpəsər. 1. param param. 1. yerbəyer. (zırbazır) alavara.

avara.
tərcə

dərcə. ərcə. ərdə. darıc. tarıc. tarım. tərcə. dəric. dərim. 1. barmaq biçimində,

ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların, tellərin, millərin hər
biri. 1. nərdə. barmaqlıq. qorxuluq. barmaqlığın hər bir barmağı, qolu. 1. səki.
səkə. bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan. 1. nərdüvanın əninə
düzülmüş çubuqlarının hər biri. basamaq. 1. fərz. varsı. varası. sanı. zənn. 1.
dərzə. (dərbəçə > dəriçə) yarıq. baca.
tərcələnmək

dərcələnmək. yüksəlmək .

tərci

dərçi. dərzi. 1. səpic. salıc. nərsəni nərsədən qoparan. 1. sapıc. tikgən.

düzəgən. dizəgən. nərsəni nərsiyə qoyan, tikən, yapışdıran. 1. işçi. kargər. 1.
təpçi. sapıc. dərzi. xəyyat.
-işçi, şayırd, tərçi, əcir, muzdur tutmaq: tutğunmaq. tusğunmaq. tutğutlanmaq.
tərə

dərə. 1. (sulağ: novdan). yolağ. məcra. məsir. kanal. çanal. şəbəkə. (tilviziyon
kanalı) xətti məşy. şiyar. rədə. nərsə üzərində uzunasına açılan iv. 1. sığra. iki

nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq.
-dərə təpə: yatıq qatıq. cumuq cumuq.
-tanğa atın yeritdi, dərə təpə düz getdi. (tanğa. tanğı. yanğı. yanğa. yarın. yarqa.
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arıq. sabah. səhər. sübh.
-dərə daşın sel alsın, ocaq başın sağ olsun. (daşın: dışın)
-selin açdığı dərə, yarğan: selgəf. selyar. selyan.
-sel tutan, sel axan yer, dərə: selavat. selağat. selaşat.
-bir dağ cumar, min dərə yarar, min dərə dolar, bir dağ olar
-yiyəsiz dərə, tülkü bey

- soluğ dərə dərə bu yoxuşu çıxdıq.
-dərə dərə. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə. sərə sərə. gərə
gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.
-bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay.
kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

tərəbəyi

dərəbəyi. -dərəbəyi söz: gobud, boş, çox yüksəkdən satılan söz.

tərəcətə

- aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq.
qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq.
yancasınmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

tərəfi

-qarşı yanı, tərəfi saymadan: bir yanlı. təkinə.

tərəfqeş

tərəfkeş. yapşac. yanqac. salqac (sarqaş. savqaş) təkkəc. təpşəc. təpərgəş.
səpşəc. çəpgəc. çapşağ. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

tərəq

dərək. 1. əş. əşit. uyuq. uy. bərabər. yarşıq. yarşaq. 1. sayı. qədər. - veridiyin
sayı al. - bu sayı verəməm.

tərəqə

tərəkə. savağa. savğa. sovğa. miras.
-tərəkə, mirası bölən: savağan. savğan. sovğan.

tərəqirli

dərəkirli. dərəkli. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. özənirli.

umura, diqqətə dəğər.
tərəqirliliq

dərəkirlilik. dərəklilik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq.

sıpqılırlıq. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik.
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dərəkli. dərəkirli. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. özənirli.

umura, diqqətə dəğər.
tərəqliliq

dərəklilik. dərəkirlilik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq.

sıpqılırlıq. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik.
tərəqsiz

dərəksiz. 1. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. özənə,

umura, diqqətə dəğməz. 1. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz.
sızqılmaz. bir sezi, ehsas oyatmayan. bəllənməz. hiss olunmaz.
tərəm

-dərəm dərəm: dərim dərim: alalvan. rəhbərəh. türlü türlü.

tərən

dərən. dərici. seçici. seçən. (ayıraraq) yığan. saylavçı. seçmən. (# saçıcı: saçan.
dağıdan) .

tərəs

dərəs. dərəz. səqf.

tərəsiz

-dağ dərəsiz, süt kərəsiz (olmamış).

tərəşməsin

-sıxışdırıb tərəşməsin önləmək: quyruğunu qısışdırmaq, sıxışdırmaq.

tərətən

-dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım.
sıldırım. kəsmən. seldırım.

tərətmək

dərətmək. sərətmək. dağıtmaq. taratmaq. daratmaq. dalatmaq. saçatmaq.

sərəmək. dışartmaq. yaratmaq. pəxş, müntəşir edmək. -günəş ışığın
dərətmədən yola düşdük.

tərəvəz

-tez yetişən tərəvəz çeşitləri: saldı pişdi.

tərəz

dərəz. dərəs. səqf.

tərəzə

tıxaca. dərbəçə.

təri

dəri. sağur. qabıq. üz. gön. pust. çərm. - yer sağrısı: yer sağırsı: yer qabığı. - kişi
sağrısı üz.
-dəri boyası, iç boyasın üstələr.
-başda oluşan dəri oğuntusu: səbus < çapus. kəpək ( < çəpək). qoğaq.
-təri çevirmək: öbür, gizli üzün göstərmək.

-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.
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-dalıntı, dağılma, ayrılma, hicran dağlamsı, ağrısı, üzüyü, dəri: dağıntı.
-incə dəri, pərdə: dav. -qulaq davı: qulaq zarı. qulaq pərdəsi. -ürək davı.
-çəkilib yolunaraq bütün çıxarılan dəri: yoluğ. fırığ. fılığ.
tərib

> dər. -dərib toplamaq: dər toplamaq: düzmək. düzəmək. təşgilatlandırmaq.
sazıman vermək.

təric

dəric. dərim. tərcə. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə. 1. barmaq biçimində,

ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların, tellərin, millərin hər
biri. 1. nərdə. barmaqlıq. qorxuluq. barmaqlığın hər bir barmağı, qolu. 1. səki.
səkə. bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan. 1. nərdüvanın əninə
düzülmüş çubuqlarının hər biri. basamaq. 1. fərz. varsı. varası. sanı. zənn.
tərici

dərici. dərən. seçici. seçən. (ayıraraq) yığan. saylavçı. seçmən. (# saçıcı: saçan.
dağıdan) .

təriçə

dəriçə < dərbəçə. (dərzə. tərcə. yarıq. baca).

təriçi

dəriçi. gönçü. sağrıçı. sağırçı (saqi).

təriq

dərik. 1. dərlək. daraq. darlağ. qaralama. oyaq. pırojə. pılan. tasarı. tasarım.

taslağ. düzənək. biçənək. bitənək. betənək. 1. dərlək. yoğuş. sürək. daraq.
darlağ. pırojə. bərnamə. 1. sıyma. sıymaş. sıyaş. sığaş. sıvaz. sapat. sarat.
toxaş. 1. masaj. (sıymaçı: masaj verən. məsör). 1. məs.
-dərik sərik: dərli toplu. tüm düzəndə.
-daraq dərik: uyum düzən. oxa yoxa. nəzm o tərtib.
- dərik bazar: daraq bazar: rovnəqli bazar.

təriqcə

dərikcə. dəriksə. dəğikcə. dəğiksə. (dəğik, dəğmiş kimi). 1. yavaşca. aramca. elə dəğiksə girib çıxmış ki, kimsə bilməmiş. 1. endik (> əndək (fars)}. azxa. azacıq.
-onun mənə dəriksə olsa yardımı keçmədi.

təriqləndi

dərikləndi. daraqlandı. cürləndi. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.
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dərikmək. 1. sıvazımaq. sıvzamaq. sapatımaq. sapatmaq. saratımaq.

saratmaq. sıyamaq. sığamaq. toxamaq. toxaşmaq. oxaşmaq. oxşamaq. 1.
oğmaq. masaj vermək. 1. məs çəkmək.
təriqsə

dəriksə. dərikcə. dəğikcə. dəğiksə. (dəğik, dəğmiş kimi). 1. yavaşca. aramca. elə dəğiksə girib çıxmış ki, kimsə bilməmiş. 1. endik (> əndək (fars)}. azxa. azacıq.
-onun mənə dəriksə olsa yardımı keçmədi.

tərilən

-içinə nərsə dərilən, toplanan qab: dürgək. bürgək. dərgək. tobra. buxca.

tərili

-sarı üzlü, dərili: sarməniz. sarbəniz.

təriliti

dərilidi. dərlidi. münəzzəmdi. -onun evi tutcu dərilidi (dərlidi) : münəzzəmdi. (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

tərilqən

dərilgən. birbiri üstə yığılan. -yatırılmış paranın asısına dəğməsən dərilgən oli. dərd dərdə dərilgən oldu.

tərilmək

dərilmək. 1. darılmaq. üşümək. üşmək. nərsə başına, çevrəsinə yığışmaq.

birikmək. toplanmaq. (# uçmaq: dağılmaq. çalınmaq. saçılmaq). 1. ütülmək.
orqulmaq urqalmaq. -tarlası ütülüb, tarığı döğülüb.
tərilməmiş

-yığılıb dərilməmiş: sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərəsür. sürsət. törtöküntülü.
səlqiyə salınmamış. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

tərilmiş

-əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə: tort. dürd.
durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə).

tərim

dərim. 1. darım. təkin. şazda. 1. darım. əşraf. aristokrat. oliqarşıdan olan. 1.
darım. qol. səğə. şaxə. şaxa. 1. dəğim. bağ. sap. dəsdə. -bir dərim saç. 1.
dəric. tərcə. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə. barmaq biçimində, ardı sıra,

yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların, tellərin, millərin hər biri. 1.
dəric. tərcə. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə. nərdə. barmaqlıq. qorxuluq.

barmaqlığın hər bir barmağı, qolu. 1. dəric. tərcə. darıc. tarıc. tarım. dərcə.
ərcə. ərdə. səki. səkə. bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan. 1.
dəric. tərcə. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə. nərdüvanın əninə düzülmüş

çubuqlarının hər biri. basamaq. 1. dəric. tərcə. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə.
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ərdə. fərz. varsı. varası. sanı. zənn.

-dərəm dərəm: dərim dərim: alalvan. rəhbərəh. türlü türlü.
tərimcə

dərimcə. 1. yetimcə. yetimçə. neçə nərsə qarışğından düzəlmiş yemək. 1. >
nimçə. təpcə. kiçik sini, boşqab. 1. təpcə. nəlbəki.

tərimə

dərimə. dəğirmə. savağa. savğa. sovğa. savağan. savğan. sovğan. bir topumu,

yığımı bölüklərə ayırma.
tərimək

dərimək. dərmək. səpmək. saçmaq. əkmək. -pozuqluq tuxumun dərdi geddi. -bu
qara duyquları dərən nədir. -gül, darı dərmək. -dərilməmiş biçilməz. -bu il kərdiyə nə
dərdiz. -tarığ dərimək: əkin əkmək.

tərimsinmək

dərimsinmək. dərməyə, yığmağa meyilli olmaq. {sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq.
sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi
görünmək, meyillənmək}. dərimsinmək. yığmağa, düzənləməyə meyillənmək.

tərin

-bir baş dərin, yeddisi ondan derin.

-yaşama dərin, əlverişli görgüsü olmayan: sürsüz. duyusuz.
-dərin təkin: çox köklü.
-dərin anlamı, məzmunu olmayan: suyuğ. -nə suyuğ suyuğ.
-çox dərin: talqın. daldın.
-sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan: sığ. yala. yələ. sala. sadə. bayığ. sayığ.
sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yüz. qolay. saya. bəsit.
-havayla qalxan uca uclara, düşəndə düşər dərin quyuya. (uclara: zirvələrə)
-dərin olmayan su: sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ.
sıy > sıv > sığ. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ.
-dərin saldığ, ambar:sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.
-dərin olmayan: sayağ. üzdən. üzgül. yüngül. saya. sığ. yüzsül. üzsov. üstür. çatlığ.
yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya
başlı.
-(süt sağmağa yararlı) ağzı gen, dərin kasa: sağan. > sehin.
-yer altı dərin saxlağ, ambar: saldolab> sərdaba.
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-quytu, dərin yer: quytaq. kövrəz. kövərəz.
-çayın ən dərin yeri: quvu. quyu.

tərini

-dərini fırığ çıxartmaq: yalağaşdamaq. soymaq.

tərinliqin

-enginlərin dərinligin sevənlər, dənizlərin dalqınlığın öyərlər. (engin: uqyanus).

tərinliyi

-dərinliyi az olan: sığ < sıy. sıyız dayaz. sayaz. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük)
-dərinliyi azalmaq: sığlaşmaq < sıylaşmaq. dayazlaşmaq. sayazlaşmaq.

tərinliyinə

-dərinliyinə aparmaq: sınğıtmaq. basıtmaq. çökütmək. boğutmaq. qərq edmək.
-dərinliyinə gedmək: sınğmaq. batmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq. gömülmək.
basınmaq. çökmək. oturmaq (təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq.

tərinmək

dərinmək. dərmək. 1. dərk edmək. ulaşmaq. çatmaq. varmaq. 1. sığamaq.

sıyamaq. məs çəkmək.
tərisi

- inək dərisi: sığır sağrısı
-hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı, üzü: nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan
örtük: sağrı (səğri. sarqı) ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq). - yer sağrısı: yer üzü.
- sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.
-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).

-gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi: sorğıc. soğıc. zar. sar. -uşağ tərləsə
yapış soğıcları tez yanar: (yapış: iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük
yerləri).

tərisiq

dərisik. sürşük. yavşağ. çağsağ. gedəsək. gedgedə. tədricən. tədrici.

tərisin

-dərisin sıyırmaq, siyrimək, açmaq: sırımaq. sırıvalmaq. soymaq.

tərisinə

- quzu dərisinə bürünmək: qandırmaq üçün, özünü uysal, baş aşağı göstərmək.

təriş

dəriş. şumal.

tərişlətmək

dərişlətmək. dərşitmək. darağlatmaq. daraşdırmaq. quruşdurmaq. oyaqlatmaq.

salışdırtmaq. qoyuşdurmaq. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün axşama dək
çalışmamı qurmuşdum.

tərişmək

dərişmək. dərməkdə köməklik edmək.
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təritə

-dəridə oluşan sallaq şişlər:salpa.

təritləmək

dəritləmək. dərtləmək. dartlamaq. sartlamaq. çartlamaq. sortlamaq. nərsəni

böyük kiçiklik, yaxcı pisliyi ilə ayırmaq, novlara bölmək.
təritli

dəritli. dərtli. dartlı. 1. sartlı. çartlı. sortlu. 1. seçgin. mümtaz. 1. çeşitli. novi. bir

çeşitə bağlılıq.
təritmək

dəritmək. 1. dərmək. sərmək. daramaq. düzmək. 1. dərmək. daratmaq.

sıxaltmaq. sıxlatmaq. qısaltmaq. -bu donun ətəklərin dər, çox uzundur. -əli uzun
əlin dər, ayağı uzunun, ayağın. 1. { < dəri ötmək. dəri atmaq (divan)}. 1. dərmək.

daramaq. daratmaq. ayırıb mürəttəb edmək, rədifləmək.
tərivləmək

dərivləmək > dirov edmək (fars).

təriyə

-dəriyə yağ sürşət: suvşat (suvaşdır). sürşət. dürşət.

təriz

1. > tərmiz > təmiz. (dəriz < dərmək) ayrılıb seçilmiş nərsə. pak. 1. dəriz. oyuq.
açıq. dəlik. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş.
kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq.

tərizləmək

dərizləmək. 1. kərpiçlərin aralıqların, nərsənin oyuq, açıq, dəliklərin tutmaq. 1.

tikmək. tikəmək. kitəmək. kitgəmək. ip, sap ötdürüb, keçirdib tikmək,
bağlamaq, qapatmaq. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək.
ütgərmək. -pitik üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.
tərqah

dərqah. dəğgə.

tərqəq

dərgək. dürgək. bürgək. 1. bəsat. peşxan. 1. içinə nərsə dərilən, toplanan qab.

tobra. buxca.
tərqəniş

dərgəniş. satış. ilişgi.

tərqəş

dərgəş. 1. dəğrəş. dərnək. dəğnək. qovlağ. ovlağ. qovşaq. birikiş. bir yerə

yığılış. toplanış. -yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir.
-ərənlər dəğrəşi. -qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar. 1. dəğrəş. tirkəş.
yasıq. yaşıq. sadaq. qobur. -opraq (köhnə) yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan:
sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman). (donuna baxma, tininə (içinə) bax).
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tərqi

dərgi. toplanan yer. (# sərgi: sərilən yer).

tərqilərtə

-qazetə, dərgilərdə dalbadal gələn yazılar: yerşik. yürşük. kronik. sürənik. sürgənik.

tərqin

dərgin. 1. tərgin. səngin. dəngin. yumuşaq. mö'tədil. musaid. mürəttəb. (#
gərgin: çəngin: qarqın. qağır. ağır) 1. dirgin. asağsağlam. (# sərgin. salqın. yatar
durumda olan. kəsəl. xəsdə). 1. tərgin. (> dəmgin) səmimanə.

tərqintə

-heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturmaq: ucqaşmaq. uçqaşmaq.
-heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturtmaq: ucqaşdırmaq. uçqaşdırmaq. -atım
uçqaşdırmaz.

tərqirliq

dərgirlik. savaşım.

tərqit

tərkit. -dan yeməyin bərkit, günortanı ləngid, gec yeməyin tərkit. (günortanı: tuş
yeməyin). (gec: şam).

tərlə

-axan tərlə, sızan qanla ıslaq topraq qurumaz.

tərləq

dərlək. 1. dərik. daraq. darlağ. qaralama. oyaq. pırojə. pılan. tasarı. tasarım.

taslağ. düzənək. biçənək. bitənək. betənək. 1. dərik. yoğuş. sürək. daraq.
darlağ. pırojə. bərnamə. 1. darlağ. layihə. tasarı. tasarım. taslağ. düzənək.
biçənək. bitənək. betənək.
tərləmə

dərləmə. seçmə. seçgi. tanğın. gülçin. güldəsdə. müntəxəbat.

tərləmək

1. dərləmək. dərmək. qaldırmaq. devşirmək. toplamaq. yığmaq. - kitab, xərmən,
tarla qaldırmaq. 1. dərləmək. kütdəmək. kütləmək. küpdəmək. küpləmək.

yığmaq. toplamaq. topalamaq. qalaqlamaq. 1. dərləmək. sırtlamaq. izləmək.
dalğamaq. rədləmək. - uşağı evinə dək dərlə gəl. 1. təritmək { < dəri ötmək. dəri
atmaq (divan)}.
- isti yunaqda tərləmək: saçağ başında gurlamaq.

tərlətmək

(> dəmlətmək). 1. buğlatmaq. nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş su
çəkdirtmək, qavamlatmaq, xaşlatmaq, olqunlatmaq. 1. ödəmək. töləmək.
vermək. (# dərmək: yığmaq. almaq).
-qızışdırıb tərlətmək: tövşütmək. tovşutmaq. tavşıtmaq. təpşətmək.
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tərli

-dərli toplu: dərik sərik. tüm düzəndə.

tərliq

tərlik. 1. (> dəmlik) sınğıllıq. sınıllıq. tutşılıq. tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət. 1.

sona.
tərliti

dərlidi. dərilidi. münəzzəmdi. -onun evi tutcu dərilidi (dərlidi) : münəzzəmdi. (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

tərman

dərman. 1. yam. dava. ilac. -yam otu: bitgi dərman. 1. (düşük) dərman. tutu. tusu.

əlac. çara. çarar. yarar. şəfa. -tutular tutusu: otlar otu. dərmanlar dərmanı. -ağılar
tutu: dərdlər otu. 1. ota. -qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ
qarışığından yapılan ota, dərman: yağlıqara. -yağlıqara türkəçara otadır. 1. yaxı.

pomad. mərhəm. -yaxı yaxmaq: pomad, mərhəm, dərman qoymaq. 1. sağıltım.
-{kəsələ dərman tapıldı, armana yox. (armana: təmbələ)}. ərik yuxudan qalxınca,
irik yürbay. (təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar). (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

-dərman, tədavi edmək: təpgitmək ( < təpmək: itmək). -bu kəsəli ilkin ayağda gərək
təpgidək.
-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.
-dərman, əlac edmə: sağaltı. sağaltım. otama. otalama. dərmanlama. çatırtma.
tədavi.
-dərman edəsən:yoğasan. toxdadasan. oxşayasan. -qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur
deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.

tərmanı

dərmanı. otu. - quş palaz otu: difdiri otu, dərmanı. quş palazı: difdiri.
-dərmanlar dərmanı. tutular tutusu. otlar otu. (tutu: tusu. (düşük) dərman. əlac. çara.
çarar. yarar. şəfa).

tərmanın

-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi
aralı. (aralı: ıraqdan).

tərmanlama

dərmanlama. 1. sağaltı. sağaltım. otama. otalama. çatırtma. dərman, əlac

edmə. tədavi. 1. təpgi. təpgü. tədavi.
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tərmanlamaq

dərmanlamaq. (düşüləmək) tutulamaq. tusulamaq. əlaclamaq.

tərmanlar

-dərmanlar dərmanı: tutular tutusu. otlar otu. (tutu: tusu. (düşük) dərman. əlac. çara.
çarar. yarar. şəfa).

tərmanlıq

dərmanlıq. otası. -yemişi fındıq boyda olan otası bitgi adı: topalaq.

tərmək

dərmək. 1. dərimək. səpmək. saçmaq. əkmək. -pozuqluq tuxumun dərdi geddi. bu qara duyquları dərən nədir. -gül, darı dərmək. -dərilməmiş biçilməz. -bu il kərdiyə
nə dərdiz. -tarığ dərimək: əkin əkmək. 1. dərinmək. dərk edmək. ulaşmaq.

çatmaq. varmaq. 1. dərinmək. sığamaq. sıyamaq. məs çəkmək. 1. dəritmək.
sərmək. daramaq. düzmək. 1. dəritmək. daratmaq. sıxaltmaq. sıxlatmaq.

qısaltmaq. -bu donun ətəklərin dər, çox uzundur. -əli uzun əlin dər, ayağı uzunun,
ayağın. 1. yığmaq. almaq. {# tərlətmək. (> dəmlətmək). ödəmək. töləmək. vermək}.

1. dəritmək. daramaq. daratmaq. ayırıb mürəttəb edmək, rədifləmək. 1. almaq.
-hammısın almaq, dərmək: süpürmək. 1. dərləmək. qaldırmaq. devşirmək.

toplamaq. yığmaq. - kitab, xərmən, tarla qaldırmaq. 1. sərmək. gərmək.
-darağ darağ, dal dal, yalağ yalağ dərmək: təraşidən. daraşırmaq. dalaşurmaq.
yalandalamaq. rəndəmək.

-yol dərmək: yol gedmək.
tərməqtə

-dərməkdə köməklik edmək: dərişmək.

tərməyə

-nərsənin suyun dərməyə, qurutmağa yarar yaraq, vəsilə: suluq. suvluq.

tərmiz

> təmiz < təriz. (dəriz < dərmək) ayrılıb seçilmiş nərsə. pak.

tərnə

dərnə. quyun. çalboğ. çalbov. girdab. girdbad.

tərnəq

dərnək. dəğnək. dəğrəş. dərgəş. qovlağ. ovlağ. qovşaq. birikiş. bir yerə yığılış.

toplanış. -yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir. -ərənlər
dəğrəşi. -qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar.

tərpənmək

tərpəşmək. təprəşmək. təprənmək. (tər < dal) talbanmaq. dalbınmaq.

çalbınmaq. dalbışmaq.
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dəbəş. işə keç. hazırlan.

-ağır tərpəş, dəbəş: ağır təprin.
tərpəşən

-olduğu yerindən, orundan az tərpəşən: yatlın.

tərpəşmək

dəbəşmək. işə keçmək. hazırlanmaq.

tərpəşmək

tərpənmək. təprəşmək. təprənmək. (tər < dal) talbanmaq. dalbınmaq.

çalbınmaq. dalbışmaq.
tərpin

-iti tərpin: { 1. tünd rəftar ed. 1. çabıq ol. yeyin hərəkət elə}.

tərs

1. sıxqa. > sikkə. sikgə. səqqə. gözçaxardan. öcət. inad. - səqqəlik eləmə. 1.
sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq.
çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü
bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. qatuvaz. qatavuz.
qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic.
sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz,
qarşındakın caydırır. 1. sırac. sirəc. hiz. xirəsər. səqqət. dirəc. inadçı. müsirr.

sübatlı. əziml. kəc. asığ üzlü. 1. sırpancıq. sirpəncik. sürpəncik. səqqət. dirəc.
inadçı. müsirr olmayan. sübatsız. əzimsiz. yumşaq üzlü. 1. sırt. sərt. sıt. sət.
pis. - sırt hava. - sırt kişi. - sıt oldu hava çıxma dışarı. 1. dönük. mürtəd. kafir.
mülhid. bidətçi. zəndiq. degərəndiş. 1. təpə. qarşı. xilaf. zidd. əlarəğmi, əleyhi
nərsə. -könlün təpə qılma: könlüvə tərs işləmə. -o mənə taba yox, təpə çıxdı: o
mənən tərəf yox, qarşı çıxdı.
-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə
- tərs yol:sarpac. sapalac. (düz yolun qarşıtı)
-tərs təpgi: salqı.

-tərs gəlmək. geri dönmək. qaytanmaq. tərsinmək. (qabaqkından, olduğundan artıq
iti, acıraq). -başlı yaranı qaşısan tərsinər. -sönəgən odu pülədikcə tərsinər. -onu
bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək.

-tərs yanıt: qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.
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qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. sapağ,
sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik.

tərsə

-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.

tərsəb

muxalif.

tərsəbliq

tərsəblik. muxalifət.

tərsəqə

tərsəkə. tərsəki. tərskə. silli. sillə. -tərsəki salmaq. : sillə vurmaq.

tərsəqi

tərsəki. tərsəkə. tərskə. silli. sillə. -tərsəki salmaq. : sillə vurmaq.

tərsəqmək

tərsəkmək. 1. muqavimət, muxalifət edmək. 1. dal çevirmək. xəyanət edmək.

1. baş qaldırmaq. qoğzanmaq. tuğyan, şuriş edmək.
tərsəniş

qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc.
qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt. sapağ,
sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik.

tərsəsə

-iş tərsəsə deyin ha deyin, yağış qoxusu dincədər beyin.

tərsəsinə

-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya. (güv:
yağış suyu yığışan çuxur) .

tərsiq

tərsiğ. yanığ. təhdid. qəzəb. -bəy yanığına düşmə: bəylə düşüşmə.

tərsin

1. dartuc. çartov. mütəzadd. 1. sərkeş. inad.

tərsinə

qarşınaq. muxalif -bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq,
çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar).
-bir gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün qoyulan para, nərsə:
dilbasan. boğazbasan. rüşvət.
-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.
-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.
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təpzinə. kivzinə. kəstinə. əksinə. qarşına. ziddinə. -indi daha təpzinə davranma
çağı yetdi ya.

-tərsinə gediş: qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.
qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. tərs yanıt.
sapağ, sapığ, tərs cəvab. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik. öcüşlük.
çəlişlik. muxalifət. ziddilik.

-pul qoymuşudu banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
oldu.

-‘’alma pişə ağzıma düşə’’ öğrəşmə, günü gəlir işlər gedir tərsinə.
tərsinmək

1. (qabaqkından, olduğundan artıq iti, acıraq) tərs gəlmək. geri dönmək.
qaytanmaq. -başlı yaranı qaşısan tərsinər. -sönəgən odu pülədikcə tərsinər. -onu
bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək. 1. sərkeşlənmək. inada minmək.

1. çındırışmaq. sırtınmaq. dayanıqlı olub bərkinmək. 1. dadı çönmək.
dadıqmaq. -dadlıya sirkə, duz vursan dadı tərsinər. 1. əsəbilənmək. acıqlanmaq.
-tərsinmə: əsəbilənmə.

tərsqə

tərskə. tərsəki. tərsəkə. silli. sillə. -tərsəki salmaq. : sillə vurmaq.

tərsliq

tərslik. tüvəklik. tüpəklik. təsrilik. keçilik. qısıqlıq. qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik.

donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. qonazlıq. qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. gürlük.
gurluq. inadçılıq.
tərsliyə

-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə.

tərşitmək

dərşitmək. dərişlətmək. darağlatmaq. daraşdırmaq. quruşdurmaq. oyaqlatmaq.

salışdırtmaq. qoyuşdurmaq. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün axşama dək
çalışmamı qurmuşdum.

tərt

dərd. 1. çilək. çilə. -bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq,
qoşalıqda birligində yaşırıq. 1. ağuş. ağunc. acı. sağuş. sağunc. - sağuş seviş:
sağuş səviş: dərd o şadi. 1. sıxın. sınığ. dərd. sox. sıx. sağı. > suq. müsibət.

matəm. əza. qəm. ənduh. 1. sökür. söküt. qayqı. sıxıntı.
-aytsam söz olar, aytmasam dərd olar. (aytsam: desəm).
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-yüngül ağrı, sancış, dərd: suzeş < sızış ( < sızlamaq: ağrımaq). -diş sızış. -ürək
sızış.

tərtə

-dərdə dəğmək: yarzımaq. dəğərlənmək.
-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.
-axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu).
-dərdə dəğmə: yarar. yaraq. istifadə. -buların nə yararı var.
-dərdə dəğən: yaraş. yarac. işə gələn. işgüzar. (kar aməd. be dərd be xor). -yaraş
sözlər. -yaraş nərsələr. -yaraş araclar.
-əş dediyin dərdə sevincə ortaq, yaman günündə yartaq
- dərdə dəğənlik: sağınlıq. sağılıq. istifadəlilik. müfidlik. faydalılıq.
-dərdə dəğən: sağın. sağınıl. istifadəli. müfid. faydalı.
-dərdə dəğməyən: sağısız. sağınsız. istifadəsiz.

tərtələsiq

tərtələsik. sapağ sapağ. savağ savağ. əlbəhəlim.

tərtələsiq

tərtələsik. yeltəmə yeltəmə. yelpənək.

tərti

- dərdi çəkən bilər, dayağı yeyən.
-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
(yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən).
-çəksən dərdi birlikdə, yüngül keçər ağrısı.
-dərdi atan dəmi artar.

tərtimi

-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.

tərtin

dərdin. iğdin. mərizliyin. naxoşluğun. - sökəl iğdin savradı: xəsdə ağrın
(naxoşluğun) sovdu.
-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi
aralı. (aralı: ıraqdan).

tərtiniş

dərdiniş. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.

qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. qayğınc. qayğış. üzünc. üznüş.
acınış. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
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tərtirimək

dərdirimək. yığılmaq. tikəlmək.

tərtişmək

dərtişmək. dətrişmək. titrəşmək.

tərtləmək

dərtləmək. dəritləmək. dartlamaq. sartlamaq. çartlamaq. sortlamaq. nərsəni

böyük kiçiklik, yaxcı pisliyi ilə ayırmaq, novlara bölmək.
tərtlər

-dərdlər otu. : ağılar tutu. (tutu: tusu. (düşük) dərman. əlac. çara. çarar. yarar. şəfa).

tərtləşmək

dərdləşmək. dədləşmək. diləşmək. diləkləşmək.

tərtli

dərdli. 1. sanclı. 1. soxlu. sıxlı. sağılı. suqvar. suqdar. sıxnıq. sınğıq. 1. dəritli.
dartlı. sartlı. çartlı. sortlu. 1. dəritli. dartlı. seçgin. mümtaz. 1. dəritli. dartlı.

çeşitli. novi. bir çeşitə bağlılıq.
-yanıx yanıx, dərdli dərdli danışmaq: uzağ yoldan, yaxın könüldən söz salmaq.
tərtüşləmək

dərdüşləmək. səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək. sıvsavlamaq.

basqallamaq. gah öylə gah böylə olmaq.
tərvişlərə

-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən,
yığılan paranı toplamaq: kisələmək .

tərya

dərya. sındırı. sindiri. dəniz. - eşşək ayar (deyər) başım olsa (başım sağ olsa),
dənizdən su içərəm. (yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) .

tərzə

dərzə. tərcə. (dərbəçə > dəriçə) yarıq. baca.

tərzəmək

dərzəmək. sapıclamaq. dərziləmət. yığmaq. tikmək.

tərzi

dərzi. 1. dərçi. səpic. salıc. nərsəni nərsədən qoparan. 1. dərçi. sapıc. tikgən.

düzəgən. dizəgən. nərsəni nərsiyə qoyan, tikən, yapışdıran. 1. təpçi. dərçi.
sapıc. xəyyat. 1. ütgər. ütəgər. ütər. tikici. kitəçi. kitiçi. kitəçilik. 1. yığcı. tikici.
tikinci. xəyyat.
tərziliq

dərzilik. ütgərlik. ütəgərlik. ütərilik. tikgərilik. tikiçilik. kitgərlik. kitəçilik. kitçilik.

təs

-təs təgirmə: gib girdə.

təsqah

dəsgah. dəstqah. dəsdqah. düzgah. dəzgah. düzgək. düzək. darağ. qoçqal.

qoşqal. qoçqa. qoşqa. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam.
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< kəsmə. bağ.
-göndən, parçadan, bütün nərsədən siyrilən, kəsilən qayış, qolan, təsmə,
(dəval): yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.

təsmə

sarc.

təstəqləmək

dəsdəkləmək. dayatlamaq. söyəlgətmək. söykənətmək. atağlamaq. atağamaq.

təstərə

kəstərə. kəstərək. dişdərə. dişdərək. dişdara. dişdaraq. əğə. ərə. ağac, dəmir

kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik arac.
torpu.
təstərqan

dəsdərxan. dasdarxan < yastırğan. yayırğan. yayaq. yayıq. saçaq. süfrə.

təstqah

dəsdqah. dəstqah. 1. dəsgah. düzgah. dəzgah. düzgək. düzək. darağ. qoçqal.

qoşqal. qoçqa. qoşqa. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam. 1.
dəzgah. kürsü. qursu. - kürsü qurmaq: dəzgah açmaq: düzən qurmaq.
- dəzgah açmaq: kürsü qurmaq. düzən qurmaq.

təşər

< daşar. daşlama. -bu top təşərivi yığışdır.
-çəkə qorxu, hədə qorxu, top təşər gəlmək: döğələmək. döğdələmək. dövələmək.
dövdələmək.

təşnə

usuz. (ısız). susuz. ətəş. -duzlu yeyən usuzlur.

təşnələnmək

usuqmaq. (su <> us) susuqmaq. yanığmaq. ətşan olmaq.

təşrif

qulluq.

tət

{dəd (fars)} < didci. didici. didək. yırtıcı. yırtıc.
-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).

tətirqinlətmək

tədirginlətmək. qarışdırmaq. qarmaq. gərginlətmək. dalqatmaq,

dalqalandırmaq, çalxamaq. müşəvvəş edmək -qamuoyunu (imumi əfgarı)
tədirginlətmək, gərginlətmək, müşəvvəş edmək.

tətlənmək

dədlənmək. dürtdürünmək. dürdələmək. tıxınmaq. birbiri üsdən yığıb soxub

basmaq, tıxmaq, yemək.
tətləşmək

dədləşmək. dərdləşmək. diləşmək. diləkləşmək.
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tətrişmək

dətrişmək. dərtişmək. titrəşmək.

təva

dəva < dava. dağva. yarqış. yarqıc. çatış. çəliş. ixtilaf.

təvanın

< tovun. sığımın. zərfiyyətin. - oğul sığımın çatan işə giriş.

təvcimək

təpcəmək. seyrək tikiş. gəvşək tikiş. kök tikiş.

təvə

tömö. tögü. tögə.

Tebriz-Bey Hadi

-dəvə alması: çaqqal tikəni: çaqqır tikəni: dəmir tikəni: tom, toppuzlu qanqal çeşiti.

-dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz. (gizlənə bilməz). (yaşanmaq: yasanmaq.
yaşmaq. yasmaq. gizlənmək).

-bir illik dəvə yavrusu: yelək.
-bir yaşlıq dəvə: köşək.
-iki yaşlıq dəvə: sürüm. törüm.
-üç yaşlıq dəvə: daylaq.

-gənc dəvə: dılaq.
-dəvə balası: dılaq. köçək. köçük. kövçək. kövçük.
-dəvə tikəni: qanqal. -ayağ yalın, qanqal qalın.

təvəçiyə

-dəvəçiyə xıx deməzlər, kor birinə bax deməzlər.

təvəq

təvək < təpək. örs. sindan. kötük.

-ovaq təvək: uşaq oğaq.
təvətiqəni

dəvətikəni. sırmatikən.

təvirmək

əğirmək. tovlamaq. tavlamaq. eşmək. (rəştən).

təviş

1. tavış. tovuş. tövüş. tavuş. təpiş. təpriş. hiss. ehsas. hərəkət. 1. tavuş. təpiş.
təpriş. yorıq. rəftar. hərəkət. -kötü yorıq. -iyi yorıq. -nə gözəl yorıqlı qız.

təvrə

dəvrə. dəğrə. çəvrə. (buramın > piramun) kənar. ətraf. -evin təkrəsi.

təvrinmək

devrinmək. təprinmək. davranmaq. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək.
davşınmaq. 1. yorışmaq. yerişmək. hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar

edmək. -ağır təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. -ağır təprin: { 1. ağır
tərpəş (dəbəş). 1. öndə gedən ağır təprinirsə, dalda qalan çatarmış}. -iti tərpin: { 1.
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tünd rəftar ed. 1. çabıq ol. yeyin hərəkət elə}. 1. dartmaq. təqdim edmək. -dartın
dartmaq: hidyə, xələt vermək.

təvşinmək

devşinmək. təpşinmək. devrinmək. təprinmək. davranmaq. davşınmaq. 1.

yorışmaq. yerişmək. hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək. -ağır
təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. -ağır təprin: { 1. ağır tərpəş (dəbəş). 1.
öndə gedən ağır təprinirsə, dalda qalan çatarmış}. -iti tərpin: { 1. tünd rəftar ed. 1.
çabıq ol. yeyin hərəkət elə}. 1. dartmaq. təqdim edmək. -dartın dartmaq: hidyə,
xələt vermək.

təyənəq

dəyənək. dəğənək. döğəcək. soxqa.

təyənəqləmək

dəyənəkləmək. dəğənəkləmək. döğəcəkləmək. soxqalamaq.

təyər

-sayqı əkən, sayqı dəyər, tikan əkən, tikan dəyər.

təyərin

-çərxin, təyərin gözləri: yalağ. çalağ. -gözlə əlin yalağa keçməsən.
-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.

təyərləmək (türkmən)

1. dəğərləmək. dəğirləmək.

yetişdirmək. təhiyyə, amadə edmək. -uzman təyərləmək. 1. salmaq. qoymaq.
təhiyyə, amadə edmək. - çaxır, turşu salmaq.
təyirman

-çaxçax başın döğər, dəyirman bildiyin elər.

-təyirman eşşəyi kimi ya sürülür, ya minilir, ya yüklənir. (deyim).
-çaxçax başın döğər, dəyirman bildiyin elər.
təysin

-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa.

təyyus

dəyyus. yatışqac. arvadın satdıran.

təzə

yenik. -yenik gerik: taza yava (bayağı). acar köhnə.

təzəq

-qurudulmuş təzək: sıxma.
-təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz) qatışmaz. (təzək qızışıb qarı əridər,
yaxcı pis qarışmaz).

təzəqlə

-təzəklə saman sığmasından, qarışığından yapılan yanacağ: sığıma. yabba.
kərmə.
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təzələmək

-təzədən təzələmək: yenidən yeniləmək.

təzələnməz

yenilməz. yenilənməz. -ata ana yenilməz, qızıl gümüş köhnəlməz.

təzəştən

təzəşdən. yalıbaşdan. alnbaşdan. yalıdan. alnıdan. başdan. yenidən.

dalbaşdan. enğbaşadan. enbaşadan. -almışdında, yalbaşdan niyə aldın.
təzətən

-təzədən təzələmək: yenidən yeniləmək.

təzqah

dəzgah. 1. dəstqah. kürsü. qursu. - kürsü qurmaq: dəzgah açmaq: düzən qurmaq.

1. düzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. düzgək. düzək. darağ. qoçqal. qoşqal.
qoçqa. qoşqa. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam.
- dəzgah açmaq: kürsü qurmaq. düzən qurmaq.

təzqahı

-dülgər dəzgahı: yonduc. onduc.

təzqahınta

-toxuma dəzgahında parçanın sarılan çubuğu: sarman (> sərmən).

təzqinmək

təzginmək. tezginmək. gəzginmək. gicəllənmək.

tib

dib. 1. kök. əsl. -dib söz: kök söz. -dib anlam: kök anlam. 1. tük. çək. çük. tək.

künh. 1. dibir. tübür. töbür. tömür. özük. özək. kök. əsl. -söz tübürü: söz kökü. yaradılış işinin töbürü, özəyi açılmamış hələ. 1. tək. tük. çək. çük. künh.

-dib bucağ: təktük.
-tək tutmaq: dib tutmaq: tək qapmaq: 1. kök salmaq. 1. dibi yanmaq. 1. dibi
qazmaqlanmaq, qazmaq bağlamaq.

-dib tikini: təp təkini. -təp təkini çıxartma: dibləşdirmək.
-dib tutmaq: 1. kök, göt salmaq. 1. dibi qazmağ bağlamaq. 1. yerləşmək.
-dib, kök salmaq: diblənmək. tüblənmək. -diblənib toplanmaq: kök salıb böyümək,
barlanıb varlanmaq.

tibcəq

dibcək. dibək. dibəh. güdül. həvəh. həvəng.

tibə

-dibə oturma: tortulaşma. çökəlmə. təhnişini. risub edmə.

-başdan dibə: başdan sona. durşuna. duruna. tutşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya.
teyxa. tümüylə. büsbütün. bütünüylə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan sonra durmuşu
durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib palçığ olduq.

tibəh

dibəh. dibək. dibcək. güdül. həvəh. həvəng.
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dibək . 1 < döğü. soxu. soxa. soxqu. həvəng. həvəng. 1. dibəh. dibcək. güdül.

həvəh. həvəng. 1. suğun. ( < soxmaq) sokan. soxan > suhan (fars). həvəng.
(soxa: qol. sap. ox. şiş. dəsdə). - soxan soxa: qol dibək dibək dəsdə. həvəng dəsdə.
- qol dibək: dibək dəsdə. soxan soxa. həvəng dəsdə.

tibəqli

-dilli dibəkli: dilli ağızlı.

tibəyi

-dəğirman tüvəyi, dibəyi: (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən
çubuğ, ox, mil). dəğirmanın üst daşının yarı ortasına taxılın, bu daşın dönməsin
sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.

tibi

-ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. kağlac.
-dibi qazmağ bağlamaq: dib tutmaq.

-dibi yanmaq: tək tutmaq. dib tutmaq. tək qapmaq.
-nərsənin təki, altı, sonu, dibi, axiri: təkin. (təkdə qalan). -bulaqlar yerin kök
dibindən qaynar. -yolun təki.

tibiləmək

dibiləmək dibləmək. dübləmək. dibin aramaq.

tibiləşmək

dibiləşmək. nərsənin kökün, qonun, təməlin araşdırmaq.

tibin

-xala xatırın qalmasın, qazan dibin yanmasın.
-söyləməzdən ön dibin oyla. (oyla: düşün).

-dibin aramaq: dibiləmək dibləmək. dübləmək.
-söyləməzdən ön dibin oyla. (oyla: düşün).
tibinə

-dibinə çıxmaq: tübrətmək. dibrətmək. -qış keçmədən zumarı tübrətdik: zumarımızın
dibinə çıxdıq.

-əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə: tort. dürd.
durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə).

-nərsənin dibinə, təkinə gedmək: kökün araşdırmaq. tübgərmək. dibgərmək.
təksirmək. -bu işləri tübgərin.

-oxun dibinə taxılan tük: yelək.
-dibinə soxmaq: sikmək.
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-dibinə soxulub əl çəkməmək: singirləmək. - bir dilənçi singirləmişdi.
-kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə. (qay: pis)
-dibinə əkilmək: birin izləmək. sapılmaq. arxaşmaq. arğaşmaq. ardaşmaq. dalıcan,
arxasıca düşmək. - mən hara getdim oda mənə sapıldı.
- siçan sığmaz nininə, qəlbir bağlar dibinə.

tibinəcən

-nərsəni dibinəcən tökətmək, işlətmək: siyirmək. siyipgərmək.

tibintəqi

-oxu atarkən, kirişə, çilliyə dayanan, dibindəki çatığ: sovur. sufar. sovar. sofar.
soxur.

tibintən

dibindən. sən sən ol. sən olsan (> sən öləsən) kəsinliklə. heç bir çağın. heççağun.
heçin.
-dibindən düşürmək: sırmaq. sıyırmaq. sürmək. bitməyə sürüb gedmək. - inancım
sırdı.

tibir

1. dibdən, kökdən olan nərsə. əsasi. 1. soy. uruq. nəjad. 1. tübür. tübər ( < top)
təbar. (tribe (ingilis) el. boy. obağ. aymaq. oymaq. qovm. tayfa. qəbilə. əşirə. 1.
pan. fan. 1. dibir. dib. tübür. töbür. tömür. özük. özək. kök. əsl. -söz tübürü: söz
kökü. -yaradılış işinin töbürü, özəyi açılmamış hələ.

tibirlənmək

təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək. girəklinmək. qaraqlınmaq.

üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. ucqanmaq. salğınmaq.
kibarlanmaq.
tibqərmək

dibgərmək. tübgərmək. təksirmək. nərsənin dibinə, təkinə gedmək. kökün

araşdırmaq. -bu işləri tübgərin.
tibləmək

dibləmək. dibiləmək dübləmək. dibin aramaq.

tibləmək

dibləmək. sikmək. təhləmək.

tiblənib

-diblənib toplanmaq: kök salıb böyümək, barlanıb varlanmaq.

tiblənmək

diblənmək. tüblənmək. dib, kök salmaq. -diblənib toplanmaq: kök salıb böyümək,
barlanıb varlanmaq.

tibli

-bir işi bir kərədə, yerli dibli eləmək: sıpqırmaq. çıpqırmaq.
-cumub yerli dibli siyirmək, götürmək: süpütmək.
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dibrətmək. tübrətmək. 1. dibinə çıxmaq. -qış keçmədən zumarı tübrətdik:
zumarımızın dibinə çıxdıq. 1. nərsəni tovdan, tavdan, tabdan salmaq. -gücün
tübrətmədən yarağın qıl: çarəvi gör.

tibrin

dibrin. sorağ. arqış. arat durat. alqaş. (alqaşlama. alqaşdırış) təfəhhüs. təftiş. dibrin aparmaq.

tibrinlənmək

dibrinlənmək. tübrünlənmək. təhqiq edmək.

tibtəmir

dibdəmir. dibtibir. dibtübür. kök kütük. çüt kütük. tük kök. soy kök. him tim.

təkdəmir. təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).
tibtən

- dibdən yalan: sır yalan: {sır: sir: yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ,
teyxalığ'' anlamın artırır}.
-dibdən, kökdən olan nərsə: tibir. əsasi.
-nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq: sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək. səvritmək. -bu işləri ilə qalan qulan
sevgimi sıyrıtdı.

-ağac dibdən su içər, kişi başdan.
tibtibir

dibtibir. dibtübür. dibdəmir. kök kütük. çüt kütük. tük kök. soy kök. him tim.

təkdəmir. təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).
tibtübür

dibtübür. dibtibir. dibdəmir. kök kütük. çüt kütük. tük kök. soy kök. him tim.

təkdəmir. təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).
tıcıtlamaq

tıncıtlamaq. (> mıcıtlamaq) əzmək. -üzümü tıncıt küpə doldur, iyrmisin gözlə sirkə,
qırxını gözlə çaxır oldur. -barmağ əti çəkiş altda qalıb tıncıdı.

tiftih

kürküt. körküt. çürçüt. çörçüt. (darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar. toxuma
araclarından tökülən qırıntılar.

tiftiq

tiftik < təptik. birbirinə keçmiş, burulmuş saç, nərsə.
-tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq, sürülərək işlənən isti
dəmir tikəsi: ütük. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik:
itmə, basma, fişar vermə aracı).
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1. tıx. tıxı. sıx. qalınca. qoyuca. sıxıt > sift. qəliz. külüft. zəxim. (# seyrək). 1. tığ.
sığ. sığız. sıxız. özsu. çiğ. cirg. qısıq. usarə. 1. tığ. sığ. sığız. sıxız. sıx. dar. - sığ
çağımız qaldı.

tiq

dik 1. (üzbək) < dinc. diş. aram. sillik . silgik. silli. silik. sayaq. hay küysüz. - toy
törəni sillik . keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək): < dinclik. dişlik). 1. dikə. dinğ. tinğ. (çinğ.
sinğ). düz. - dinğ dur: düz qal. 1. dik (fars) ( < qırağları dik olan qab) dizi biçimli

böyük qab. qazan. 1. dik (üzbək). diklən. dikin. əkin. əklən. əkilən. toxda.
toxdan. tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (#
yür: sür. ged). 1. uçqar. ucqar. uca. ucun. uçun. sarp. yüksək. 1. dal. doğru.

düz. (müstəqim. rast). -burulmadan dal keçdi sözə. -boynuvu dal tut. 1. doğru. oxru.
yoğru. -tam doğru dirəklər.
-uca, dik yer: silvi. silvə. sivlə.
-dik daşlanmaq: sivsimək. sipsimək. səvsimək. səpsimək. sipsivrilmək. - onun nə gizli
olan işi var ki, məni gördükdə sipsidi.
-dik, qayaq, uçar qaya: sıldırım. sıldır. sildir. saldırım.
-beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik: onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel
üstünü. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.

-dik cızğı: qaçır. dik xətt. (yasır: yassı cızğı, xətt. ).
-dik, dirik, duruq, qoymaq: tikmək.
-sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac: salv. salva. səlvi > sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi.
-dim dik: şümşə şümşə. şiş şiş. -tükləri şümşə şümşə durmuş.
-dik durmaq: dirtənmək. tirtinmək. dirtinmək. bir işi dikinə, israrla edmək. -üzümə nə
tirtini baxısın.

-dolu başaq əğilər, başaq boşsa dik durar.
-dik, sivri biz duran: soxsa. soxas. sovsa. sovas. savas. -soxsa buğ. -soxas saqqal.
-ucu dik, yekə, pərəli burun: danqayğan. (danqayğan: qırqı burun).
-başı dik çıxmaq: üzü böğrü çıxmaq. üz döndərmək.
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tığ. 1. nuqtə. 1. qığ. qığı. qıcı. qıdı. kiçik, girdə biçimli, qatı, bərk, keçi, qoyun

pisgili, pisliyi. 1. qığ. quru, sıxılmış kübrə, gücrə, götrə. 1. uşağ dilində xıx, pis.
1. toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz. geçi. ilmək. kiltə.
kitlə. çitlə. 1. qazma tığı. başmaqçı bizi. ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın,
qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə işlənən biz çeşiti. 1. qılıq. qılqıq. 1. ucu
çəngəlli toxuma şişi, mili. qırıq. 1. biz.
tıqa

-nərsəni ağzına dək tıxa basa, silmə doldurmaq: küpüləmək.

tıqac

-ağır tıxac tırafik: sıxqatnav. sırqatnav. (sır. sıx. tıx).

tıqac

tıxac. susturuş. 1. sikut tanğı. sikut həqqi. 1. tüfəng, motorun səsin almaq üçün

işlən tıxac.
tıqaca

tıxaca. tərəzə. dərbəçə.

tıqaq

tıxaq. tıvaq. sürünc (> sorənc (fars)}. duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun

tutmağ üçün tıxalan, sürülən sıvıq. zamısqa. (za masqa) bətunə.
tıqalan

-duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun tutmağ üçün tıxalan, sürülən sıvıq: tıxaq.
tıvaq. sürünc (> sorənc (fars)}. zamısqa. (za masqa) bətunə.

tiqaltı

tikaltı. təkəlti. təkaltı. tüküm. zerzəmi.

tıqam

tıxam. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök.

kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy.
quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc.
ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan.
qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us.
əsas. əsl. covhər. sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
tıqan

tıxan. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor.

xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş.
kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl.
öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvanc.
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qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
tiqan

tikan. tikən. 1. sancıqur. saşqur. 1. soxa. sox. biz. 1. soxuz. soxur. -soxuzlu:
soxurlu: soxuzğan: tikanlı. acı.
-sayqı əkən, sayqı dəyər, tikan əkən, tikan dəyər.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-əkin əkib adın yazar tikan dağına. (çevrədən iyi dəğərlənməmiş iyi işçi).
tiqana

-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

tıqanc

tıxanc. qıvanc. qıtanc. cıtanc. daban. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur.

qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc.
köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa.
oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam.
qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
tıqanıbtır

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).

tiqanlı

tikanlı. tikənli. soxuzlu. soxurlu. soxuzğan. acı.

-girdə, tikanlı yabanı bitgi: topuz.
-tikanlı ot çeşiti: yartikan.
tıqantı

tıxantı. yeyxantı. yılxantı. yuğantı. (pəsab).

tıqaraq

-nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq: köçlətmək. köçüləmək. köçülətmək.
küsüləmək. küsülətmək. küslətmək.

tıqaz

tıkaz. tıqnaz. tıyaz. yığın. çoğa. kültə. xərmən. kürmən. kümür.
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dikburatmaq. təkburatmaq. (> təkapu editmək (fars)}. altaşıtmaq. atlaşıtmaq.

altağıtmaq. atlağutamaq. çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb
ağdarıtmaq.
tıqcınmaq

tıxcınmaq. tıncıqmaq. tınsıqmaq. bıqqınmaq. tını, nəfəsi kəsilmək. (doncıqmaq:
səsi kəsilmək).

tiqə

1. (tıxıc) tikə. dınğ. tınc. çalbış. luqmə. - tıncıvı gəvə, sonası gəpə: tikəvi çeğnə,
sonra danış. düşün danış. 1. dikə. dik. dinğ. tinğ. (çinğ. sinğ). düz. - dinğ dur: düz
qal. 1. dikə > təkyə. təkə. təkgə. tapıncağ. ziyarətgah. 1. tikə. sarqıt. salqıt.

sırqıt. parça. luqmə. cürə'. 1. tikə < digə. -bir tikə: bir digə. 1. tikə. tikkə. tikə.
tikü. tikkü. parça. -bir tikü ət. 1. tikə. tuka. toxa. diz. (bükə: dizin dalı. dizin ardında
olan çuxur). 1. tikə. tuka. toxa. diz kimi qalağ biçimli nərsə. 1. tikə. tuka. toxa.

səkgi. 1. tikə. üzüm. parça. qopuq. -bir üzüm ət. 1. tikə. yan. bölük. pay. hissə. bunu üç yana böl, bir yan mənim, bir yan sənin, bir yan onun. 1. tikə. dişləm. bir

kərədə dişlə qoparılan bölüm. -bir dişləm ət, çörək: bir tikə ət, çörək.
-ülgüc, tiğə çeşiti: sıylava. sıylat. silvə.
-izli, nişanlı dəmirsi tikə: tingə. dəngə. ( < damqa) qara pul. dəmir pul.
-ağzıva bax tikə kəs, yağdaya bax yürə kəs. (yağdaya: duruma) (yürə: tədbir)
-yetimə bir tikə ver, ikincisin özü götər. (götər: götürər)
-böyük, bütün, bir tikə daş: sasur. sarsür.
-bütünlətmək üçün tikə artırmaq:sapmaq. sapamaq. saplamaq. sarımaq.
-nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb yaralanmasını önləyən tikə, bəd: sipər. çıpır.
savır. (1 < çırpmaq. 1 < savmaq).
-iki nərsəni qovuşduran tikə: saldan. çəngəl. qaynaq.
-iki tikəni birbirinə qoğuşduran tikə: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ). kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qəmə.
-əksik nərsəni tamamlamaq üçün vurulan tikə: sap.
-dikəbəy: salbaş. baştutan. qalabaş. məğrur.
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-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça:
güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
-nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına tikə:
saltımal. qaltımal.
-təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə: sapqal.
çapqal. gilgir
-diş kəsmə qarın açmaz tikə:çındır.
-burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun.
ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.

-iki nərsəni birbirinə kiplətmək üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə: dalquc.
darquc. dilgic. qəmə.

-iki nərsəni birbirinə kilitləyən, bağlayan tikə: toqur. toqqa. ( < toxumaq) (səgək.
həlqə).

-iki nərsənin birbirinə avlayan, yapışdıran tikə: ağ. ağı. av. avı. ( < avmaq: almaq).
-nərsənin düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına soxulan
tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -bu masanın sol ayağını dalqıcla
oynaqlamasın.

-işləyən çərxin axmaması üçün, açıq qapının bağlanmaması üçün soxulan,
qoyulan tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -dəğirman çərxinin dalğıcın
bərkit axmasın. -qapını dalğıcla yel çırpmasın.

-nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzanmaq: ucanmaq. ucunmaq. uclanmaq.
-sıxışdırılmış iki nərsənin arasında heç bir açıqlıq qalmaması üçün qoyulan incə
şırıq, tikə: yonta. conta.

-ağza baxıb, tikə kəs.
-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

-bir tikə götürmək: qayıntı yapmaq. atıştırmaq. aclığını bastırmaq.
-dikə kök: qazığ kök. sübək. süvək. sivək. bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri.
-nərsənin altına soxulan, qoyulan dayağlıq, payağlıq, oturmalıq, kürsülük, tikə:
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soxul. sox. -dirəyin soxulun çəksən, çatı özü düşər.

-gözəl, yaxcı av, tikə, luqmə: yağlıca. dadlıca. iyicə. eyicə. -yağlıca dulluca: çox iyi,
gözəl, yeməli, dadlı.

-gözü tikə qalmaq, tikib durmaq: tikmək. dikmək. gözlətmək. gözətmək. marağı,
umuru, diqqəti çəkmək. -bu qızın nəyi sizi tikir.

-nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzatmaq: ucatmaq. ucutmaq. uclatmaq. qıssalmış ətəyi ucat.

-üzərinə pənir kimi nərsə yaxılmış tikə, çörək parçası: yaxma. yaxmac. yaxmaş.
yaxmanc. -qatığ yaxması. -bal yaxması. -kərə yaxması.

tiqəbəy

dikəbəy. salbaş. baştutan. qalabaş. təpədən. təpəli. qurralı. məğrur.

tiqəfırlamaq

tikəfırlamaq. (> təkapu edmək (fars)}. altaşmaq. atlaşmaq. altağatlamaq.

altağaşlamaq. atlağuşlamaq. atlağutlamaq. çabalamaq. çalaqaşlamaq. (cəst o
xiz) axdarıb ağdarmaq.
tiqəq

dikək. 1. (dirək). qota. durub. duruq. sırıt. sırıq. qolun. situn. 1. dikər!. götər.

götət.
tiqəl

-yol arası dinlənmə, oturma üçün qoyulan dikəl, oturacaq: yola daşı.

tiqələnmək

tikələnmək. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. doğranmaq.

dövülmək. kərçinmək. avranmaq. çapınmaq.
tiqələrə

-bir bütünü tikələrə ayırmaq, əzmək: dalğatmaq. dallatmaq. dal dal edmək.

tiqələri

-dama sərilən saxsı tikələri: qabırqa.

tiqələrin

-tikələrin birbirinə qatılmasından oluşan nərsə: qatın sırasır. sırsıra. silsilə. salsala.
catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ. qıyınc. zəncir. (séquence).
-çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün: salqan. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit.
baş düğün.
-dəğişik tikələrin yapışdırılmasından oluşan nərsə: salma. muzaik.

tiqələrtən

-ayrılmış tikələrdən hər biri: savam.
-neçə nərsədən oluşan hər nəyin olduğunu yaraşdıran, düzəldən gərəkli
tikələrdən hər biri: uzuv. üzüv. ( < uzmaq. uzumaq). quruq. orqan.
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-boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü: nərsənin boyu. durum. duşum (# düşüm: ən. en. ərz).
-güdə durumlu kişi. -kişi durumu su.

tiqəlmək

tikəlmək. dərdirimək. yığılmaq.

tiqəmək

tikəmək. 1. tikmək. kitdəmək. çitəmək. sırıtmaq. sıxıtmaq. bəddəmək. 1.

tikmək. kitəmək. kitgəmək. dərizləmək. ip, sap ötdürüb, keçirdib tikmək,
bağlamaq, qapatmaq. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək.
ütgərmək. -pitik üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.
tiqən

tikən. 1. tikan. soxuz. soxur. -soxuzlu: soxurlu: soxuzğan: tikanlı. acı. 1.

qaramserlik simgəsi. 1. sancıqur. saşqur.
-gülisə tikən, nə düşünsən o olursun.
-nərsəni nərsiyə qoyan, tikən, yapışdıran: dərzi. dərçi. sapıc. tikgən. düzəgən.
dizəgən.

-çaqqal tikəni: çaqqır tikəni: dəvə alması: dəmir tikəni: tom, toppuzlu qanqal çeşiti.
-səlivər mala göz tikən, alıvar maldan qalar. (alıvar: almalı) (səlivər: salıvar.
səlləminə. yiyəsiz. ıssız).
-söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: (söğüt sulunğa, qatınğ
qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

tiqəni

-dəvə tikəni: qanqal. -ayağ yalın, qanqal qalın.
-neçə tikəni birbirinə qovuşdurmaq: sırqamaq. sırğamaq. sıyırmaq. sırıvatmaq.
sırğatmaq.
- neçə tikəni birbirinə bağlamaq: saplamaq. - keçmişdə evi salardılar, indi ev
saplırlar.
-neçə tikəni, bölümü birbirinə sırıyıb, qatıb birikitmək: sırqıtmaq. sıyrıtmaq.
sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək).
-iki tikəni birbirinə qoğuşduran tikə: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ).

tiqənin

-söylər aşıq: -od olursan, samanın, gül olursan, tikənin, su olursan, çayın ollam, hər
nə desən oyun ollam.

tiqənli

tikənli. tikanlı. soxuzlu. soxurlu. soxuzğan. acı.
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1. tikər. tikrə. deycə. deyəc. öykü. qaraca. məsəl. nəğil. hikayət. qissə.
dasdan. rivayət. -deycədən, oyan almaq: (oyan: öğüt. əkit. əğit. uyarı. oyarı.
öğrəncə. qavranca. yavanca. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə.
dərs. ibrət) qissədən hissə almaq. 1. dikər!. dikət. götər. götət.

tiqərən

tikərən. tikrən. deycən. deyəcən. öyküçü. nəğilçı. hikayətçi. qissəçi.

tiqəsi

-altlığı, təkinə qoyulmuş, yapışdırılmış tikəsi olmayan: təksiz. dayağsız. payasız.
götsüz. -təksiz heykəl.

-tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq, sürülərək işlənən isti
dəmir tikəsi: ütük. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik:
itmə, basma, fişar vermə aracı).

-ağac, təxdə parçası, tikəsi: yığac.
-ikiyə bölünmüş nərsənin bir tikəsi: şəqqə < satğa . çatğa.
-hər nəyin kiçik tikəsi, parçası, bölümü: kütül. küt. küsül. küs. çütül. çüt. - bir kütül
çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri.
-kağaz tikəsi: kiçik kağaz. kütül. küt. küsül. küs. çütül. çüt. - oy kütülü: səs vermədə
işlənən kağaz tikəsi.
-yazma üçün gəc tikəsi: sap. çap.
-çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl.
çalıt. çəlit. sağut.
-çaxmağ daşından od almağ üçün çəlik tikəsi: savul.
-kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən
çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.

tiqəş

dikəş!. dikrəş. götəş. götrəş.

tiqətə

-aralı olan iki tikədə bir birininə keçib gəlmə üçün, aralarındaki yerdən alınan,
çəkilən yol: yolağ.

tiqətən

-tək, bir parça, tikədən oluşan: təkil. yalın. birəl.

tiqətliq

tikətlik. tikitlik. təkyə. təggə. təggəlik. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.

daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
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çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
tiqətmək

dikətmək. salmaq. salıtmaq. salımaq. - səs salma.

tiqəvi

tıncıvı . -tıncıvı gəvə, sonası gəpə. (tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış).

tiqəy

dikəy. dikinə. (# yatay: əninə). -dikəy işqaf. -asqılıq (paltar asma yeri, işqafı) dikəy
olmalıdır. -pitiklər üçün yatay işqaf əlverişlidir. (#yatay: əninə. -pitiklər üçün yatay
işqaf əlverişlidir. ).

tiqəyə

-neçə tikəyə, qısda bölmək: sındırmaq. qırmaq.

tıqı

1. tığı. yığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin bol, sıx olanı. (ənbuh). -yığı
saçlı: tom saçlı. -yığı ağac: tom ağac. -yığı diş: birbirinə kipləşmiş dişlər. -yığ tikiş:
incə, kip tikiş. 1. tıxı. tıxma. sıxı. sıxma. birbirinə girmiş olan. -tıxma otaqlı ev. tıxma üzüm: dənələri qocmaşıq, birbirinə girmiş, tıxılıb durğan üzüm. 1. tıxı. tıx. sıx.

qalınca. qoyuca. sıxıt > sift. qəliz. külüft. zəxim. (# seyrək) .
-qazma tığı. : tığ. başmaqçı bizi. ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi
nərsələri tikməkdə işlənən biz çeşiti.

tiqib

-gözü tikə qalmaq, tikib durmaq: tikmək. dikmək. gözlətmək. gözətmək. marağı,
umuru, diqqəti çəkmək. -bu qızın nəyi sizi tikir.

tiqici

tiqici. tikinci. yığcı. dərzi. xəyyat.

tiqiçiliq

tikiçilik. tikgərilik. kitgərlik. kitəçilik. kitçilik. ütgərlik. ütəgərlik. ütərilik. dərzilik.

tıqıl

tıxıl. çətinlik. qarqaşa. ixtilat. -hər öğün gəldin evə bir tıxıl salıb getdin. -toya tıxıl
salınıb, tez dağıldı.

tiqilən

-arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar,
ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.
-birbirinə sırılan, tikilən iki nərsə arasına qoyulan yün, parça, nərsə: sırmıq. sırlıq.
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içlik.
-im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça: seçil. seçlə. bələdçik. - yol üzəri
seçil ağacları yel yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.
-nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ:
sarmaqır. sərməgəy.
-bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı: burada artığ olan nərsələr yerləşilir. çalva.
çalav. salay. salav. salva. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda) .
-bəzək, yaraş nişan olaraq geyimə tikilən, geyimin üstündən atılan şırıq, navar:
yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq. yarımaq). nəvar.

-geyimə tikilən, yamanan başlıq: yanğalduruq. yanduruq. -yanduruqlu paltov,
yağmur.

tiqilətmək

dikilətmək. diklətmək. dikitmək. toxdatmaq. əknitmək. əkləndirmək. əkilətmək.

durdurmaq. aramlatmaq.
tiqili

-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.

tıqılı

tıxılı. sıxılı. soxulu. dop dolu. -soxulu tay.

tıqılmaq

tıxılmaq. 1. dolmaq. basılmaq. qapanmaq (# solmaq: açılmaq. boşalmaq). 1.

tükülmək. düğmələnmək.
tiqilmək

tikilmək. kitilmək. tükülmək. -bu parçadan don tikilməz.

tıqım

tıxım. çigin bükün. mane. -tıxım tıxıma: (bükov bükova, bağar bağara) : düşdük:
çoxlu manelərə ucraşdıq.

tıqıma

-tıxım tıxıma (bükov bükova, bağar bağara) düşdük: çoxlu manelərə ucraşdıq. (tıxım:
çigin bükün. mane).

tıqımaq

tıxımaq. tikmək. sırımaq. sığımaq.

tiqin

dikin. diklən. dik (üzbək). əkin. əklən. əkilən. toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan.

dur. durğan. dayan. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged).
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tıxınc. 1. tıxış. mumaniət. imtina. xuddari. 1. dürtü. basqı. basar. girtuk. qısqı.

qısqın. qısqıntı. basınc. fişar.
tiqinci

tiqinci. tikici. yığcı. dərzi. xəyyat.

tıqınçılıq

tıxınçılıq. sarğınlığ. zorğunluq. darıqınlıq. (təngi. səxti).

tiqinə

dikinə. dikəy. (# yatay: əninə). -dikəy işqaf. -asqılıq (paltar asma yeri, işqafı) dikəy
olmalıdır. -pitiklər üçün yatay işqaf əlverişlidir. (#yatay: əninə. -pitiklər üçün yatay
işqaf əlverişlidir. ).

-bir işi dikinə, israrla edmək: dirtənmək. tirtinmək. dirtinmək. dik durmaq. -üzümə nə
tirtini baxısın.

-nərsəni duruq, ayağda saxlama üçün, altına, dikinə qoyulan dirək: qolun. situn.
sutun. durun. dirin. tirin.
-dikinə uzanan, boylanan ağac: sarağac. salağac. salğac. qələmə.

tiqini

-dib tikini: təp təkini. -təp təkini çıxartma: dibləşdirmək.

tıqınmaq

tıxınmaq. 1. tuğunmaq. çıpbanmaq. sıx sıx, irbiri üsdə qoymaq, çapmaq. çuvalı tıxa basa tıxınmış. 1. dədlənmək. dürtdürünmək. dürdələmək. birbiri

üsdən yığıb soxub basmaq, tıxmaq, yemək. 1. tıxrınmaq. tıxmaq. tıqqınmaq.
bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq. doyqunmaq.
qoyuqmaq. (cana tıxnamaq. cana doymaq. könlünü vurmaq. könlünə dəğmək.
çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. (məlala gəlmək. situha gəlmək). -o
bu işdən artıq tıxmış.

tiqinmiş

-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə:
sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. sırğım al boya: ət rəngi.

tiqinti

-bir tikinti yanında yapılan qorunaq: yantay. (yanlıq: yanda olan). -axşamlar
malqaranı yantay çəkirik.

-təməl tikinti yanında olan dam: yantay. (yanlıq: yanda olan). yan dam. (ambarlığ
kimidə işlənir). -hər nəyi işlətmirsən yandama qoy. -qış zumarın yantaqda basırmışıq.
-neçə qat tikinti, bina, saxtıman:sarqac.
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tıqıntı

tıxıntı. cığıntı. yığıntı. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı.

tiqir

- sıtana papaq tikir, cıddana başmaq. (sırtın: sıtan. şeytan).

tıqır

tıxır tıxır. pıxır pıxır. sosur sosur. pıçı pıçı. -tıxır tıxır danışmaq: yavaşca, gizsin
qulağ qulağa danışmaq.
- dığır daş: sırvac daşı. yuvağ. sürgü. silindir. tapan. qəltək. loğ.

tıqırlan

dığırlan. təkirlən. dəğrəmən. dəğirman.

tıqırlanıb

-dağdan quğulub, dığırlanıb düşən daş: yoğuq. qoğuq. (ğəltanidə).

tıqırlanmaq

dığırlanmaq. yumalanmaq. yuvarlanmaq. yoğurlanmaq.

tıqırlatmaq

dığırlatmaq. 1. yoğulamaq. qoğulamaq. (ğəltandən). - bu daşları ayağınla qoğula
qırağa. 1. yovdurmaq. yoğdurmaq. 1. yumalatmaq. yuvarlatmaq. yoğurlatmaq.

tıqırlıq

tıxırlıq. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük.

doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük.
guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
tıqırma

tıkırma. dığırma. döğürmə. girdə. müdəvvər.

tiqiş

- sırğım tikiş: sırıma. sırma. {sırğım. seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş,
sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə}.
-tikiş sayağı: sabay. çabay.
-tikiş yeri: sınar. - şalvarımın ağı sınarından sökülüb. - sınarları yaxcı ütülənməmiş.
-iri tikiş: sırıç. sırç ( < saç. saçı) kök tikişi. atlı qarışqa tikişi.
-yığ tikiş: incə, kip tikiş. (yığı: tığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin bol, sıx
olanı).

-kök tikiş: seyrək tikiş. gəvşək tikiş. təpcəmək. təvcimək.
tıqış

tıxış. tıxınc. mumaniət. imtina. xuddari.

tiqişi

-kök tikişi: sırıç. sırç ( < saç. saçı) iri tikiş. atlı qarışqa tikişi.

tiqişlə

-aralıqsız, incə tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq.
çitələmək. kitələmək. kökləmək.
-aralıqlı, iri tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sırınlamaq. sızırmaq. sızırlamaq.
kökləmək.
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-sırınan nərsənin incə qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur: sırımaq. hər nəyi
yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım sırım, rədif rədif hər
yanın iğnəsaplamaq, tikmək.

tıqışmaq

tıxışmaq. 1. tıxıymaq. tıxıt vermək. göz qoymaq. fikir vermək. diqqət edmək. işlərində tıxış biraz. danışdın dilivə tıxış. 1. kip kip yığışmaq, dolumaq. -nə ötürdü

belə hammız tıxışmısız. (nə ötürdü: nə xəbərdi. nə olub). 1. yığışmaq. tuğuşmaq.
topuşmaq. topaşmaq. izdiham edmək.
tiqişmək

tikişmək. tikşmək. əkmək. əkəmək. əkişmək. bastırmaq (tuxum quylamaq). -əkin
(darığ. darı) tikişmək: əkmək.

tiqişu

tikişu. üsdə. ortaya qoyaraq. öndül qoyaraq. (bərsəre bord o baxt). -altınlaşu
oynadım: qızıl üsdə. -pulaşu oynadım: pul üsdə. -atlaşu oynadım: at üsdə.

tıqıt

1. tıxıt > mıxıt (mıdıq). hər işə qarışan. fizul. -tıxıta taxılmayan, yaxılar: fizulun
qarşın almayan, suça batar. 1. tıxıt. taxıt. axır. son.

-tıxıt vermək: tıxışmaq. tıxıymaq. göz qoymaq. fikir vermək. diqqət edmək. -işlərində
tıxış biraz. danışdın dilivə tıxış.

tiqit

dikit. kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,

gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.
tiqitliq

tikitlik. tikətlik. təkyə. təggə. təggəlik. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.

daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
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tıxıtmaq. 1. tıyıtmaq. qadağlamaq. qadğamaq. mən edmək. 1. sıxıb qoymaq. 1.

güclə, basaraq doldurmaq, yeditmək. -uşaq yemir tıxıtma, varı yoxdu sıxıtma.
tiqitmək

1. dikitmək. ititmək. tizitmək. suvurtmaq. suvurmaq. sivitmək. -at qulağların
sivitdi. 1. dikitmək. dikilətmək. diklətmək. toxdatmaq. əknitmək. əkləndirmək.

əkilətmək. durdurmaq. aramlatmaq. 1. tikitmək. təkitmək. tikdəmək. kirtmək.
kitrəmək. danqımaq. danqıtmaq. dəngimək. dəngitmək. təngitmək. bağlamaq.
-su qabağın qurşağına danqıdıb yola çıxdı.

-cəhrə kimi oynağan aracları durdurmaq, tikitmək üçün ayağlıq: tapan. topan ( <
daban). yastan. yasta. asta.

tıqıymaq

tıxıymaq. tıxışmaq. tıxıt vermək. göz qoymaq. fikir vermək. diqqət edmək. işlərində tıxış biraz. danışdın dilivə tıxış.

tıqız

tıxız. 1. tıkız. sıxı. sıxığ. öz. özlü. yoğun. toxun. mütərakim. -qazların sıxılcan. 1.
tığız. sipəsip. kipəkip.

tıqızma

-sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi: . sıxılıvcan . sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. lıvcanlıq: qabiliyyət). yoğuluvcan. yoğluvcan. - qazların sıxılcanlığıv: qabiliyyəti
təraküm.

tiqqə

1. dikgə. düggə. taqqa. saqqa. səkgə. birdən. tax deyə. - saqqa əlin çəkdi. taqqa durdu. - taqqa tormuza basdı. 1. dikgə. düggə. taqqa. saqqa. səkgə. səkə

səkə. daşlana daşlana. - səkgə danışma. - çox diggə düggə uşağdı. 1. tikə. tikkə.
tikü. tikkü. parça. -bir tikü ət.

-bəllə, tikkə (luqmə) tutmaq: türmək türgüşmək. türməl türüşmək. bəllə burmaq.
tiqqən

1. dikgən > dehqan. tarğan (moğ). taran. əkinçi. kəndli. 1. tikgən. dərzi. dərçi.
sapıc. düzəgən. dizəgən. nərsəni nərsiyə qoyan, tikən, yapışdıran.

tiqqəriliq

tikgərilik. tikiçilik. kitgərlik. kitəçilik. kitçilik. ütgərlik. ütəgərlik. ütərilik. dərzilik.

tiqqəz

tiğkəz. tirkəz. dirgəz. sürgü. qapı sürməsi.

tıqqıltamaq

tıkkıldamaq < tık. tıkramaq.

tiqqü

tikkü. tikü. tikə. tikkə. parça. -bir tikü ət.
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-artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək: siğinsimək. sirinsimək.
sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk. boş, gəvşək olmayan) üzə salıb dayanmaq.
sırtılmaq.

tıqlatı

tıxladı. it sırıdı. sıçdı. (sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq). - keçə sırımaq.
(sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq). - yorqan sırımaq. (sırımaq: sıvımaq.
suvumaq. bulamaq).

tiqləmə

-səslətmək dikləmə edmək: demək. deymək. bir yazını, savı səsləndirmək.

tiqləmək

dikləmək. sibləmək. sinləmək. kibləmək. çıplamaq. oxlamaq. önəmsəmək.

aldırmaq. dəğər vermək.
tiqlən

diklən. dik (üzbək). dikin. əkin. əklən. əkilən. toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan.

dur. durğan. dayan. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged).
tiqlətmək

diklətmək. dikilətmək. dikitmək. toxdatmaq. əknitmək. əkləndirmək. əkilətmək.

durdurmaq. aramlatmaq.
tiqli

tikli. təkli. 1. içli. məzmunlu. möhtəvalı. 1. zatılı. əsil. əsli nəsəbli. əsil zadə.

nəcib zadə.
tiqliq

1. diklik (üzbək) < dinclik. dişlik. 1. tiklik. təklik. təkləmə. yaparıq. (bünyadi. payei).

tıqlıqı

-hər nəyin sıxlığı, tıxlığı, şiddətlisi: gür. gur.

tıqma

tıxı. tıxma. sıxı. sıxma. birbirinə girmiş olan. -tıxma otaqlı ev. -tıxma üzüm:
dənələri qocmaşıq, birbirinə girmiş, tıxılıb durğan üzüm.

tıqmaq

tıxmaq. 1. tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək.

duruqmaq. durqulmaq. doyqunmaq. qoyuqmaq. (cana tıxnamaq. cana
doymaq. könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq.
sırıqmaq. (məlala gəlmək. situha gəlmək). -o bu işdən artıq tıxmış. 1. yığızlayıb
salmaq, qoymaq. 1. saxmaq. sancmaq. -atı ilan tıxmış. -büvə tıxması ağır olur. 1.
soxmaq. döğmək. təpmək. -daş sox : daş qır. -çörək sox: çörək ye. -quş dən
soxur. -yeri sox bərkisin: toprağı təp bərkisin. -ilan soxdu. 1. soxmaq. soxamaq.

soxqamaq. içəri qoymaq. yığmaq. toplamaq. yerləşdirmək. -para soxmaq. 1.
güvləmək. çox yemək. 1. tıxınmaq. tıxrınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək.
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duruqmaq. durqulmaq. doyqunmaq. qoyuqmaq. cana tıxnamaq. cana doymaq.
könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq.
məlala gəlmək. situha gəlmək. -o bu işdən artıq tıxmış.
-birbiri üsdən yığıb soxub basmaq, tıxmaq, yemək: dədlənmək. dürtdürünmək.
dürdələmək. tıxınmaq.
- sözü ağzına tıxmaq: bir sözdə olurkən susdurulmaq.

tiqmə

tikmə. tikmik. salma. salmıq. ağac qələməsi, fidanı.
-neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb: sırışı. siriş. çiriş. kiriş. sırac.
çirək. siriş. ( < sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) kitiş. ( < kitmək) (sirişm
(fars)}. sürüş.

tiqmək

tikmək. 1. dikmək. dik, dirik, duruq, qoymaq. 1. tutturmaq. ilişdirmək.

bitişdirmək. 1. durdurmaq. doğrultmaq. qaldırmaq. qoğzamaq. qurmaq. 1.
yaxalatmaq. 1. başlayıb sürdürmək, dəvam edmək. -tarın götürüb, çalmağa
tikdirdi. -söyləməyə tikdirdi. 1. gözlətmək. gözətmək. marağı, umuru, diqqəti

çəkmək. gözü tikə qalmaq, tikib durmaq. -bu qızın nəyi sizi tikir. 1. (tıkmaq)
yapışdırmaq. yığmaq. (# çıtmaq: bölmək. ayırmaq). 1. qabı çevirib, başına
çəkmək, içmək. 1. kitmək. qurmaq. 1. tikəmək. kitəmək. kitgəmək. dərizləmək.
ip, sap ötdürüb, keçirdib tikmək, bağlamaq, qapatmaq. ütəmək. ütümək
üdəmək. üdümək. ütügərmək. ütgərmək. -pitik üdəmək: biçik üdəmək: kitab
cilitləmək. 1. tiser (fırans). 1. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq.

sapdırtmaq. çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq. taxmaq. çaqmaq. keçirmək.
ilişdirmək. tutdurmaq. yerləşdirmək. salmaq. 1. saplamaq. təpcəmək. əkləmək.
1. sapralamaq. salğalamaq. bolluqda ağac salmaq. 1. tıxımaq. sırımaq.
sığımaq. 1. sırımaq. nərsəni nərsiyə sarımaq. bükmək. 1. tikəmək. kitdəmək.

çitəmək. sırıtmaq. sıxıtmaq. bəddəmək. 1. dikmək. salmaq. əkmək.
-bir araya gətirmək, tikmək: təpcəmək. tapşatmaq. yapşatmaq.
-göz tikmək: süzləmək. -başın salıb yeri süzləyib durdu.
-ip, sap ötdürüb, keçirdib tikmək, bağlamaq, qapatmaq: tikmək. tikəmək. kitəmək.
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kitgəmək. dərizləmək. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək. ütgərmək. -pitik
üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.
-salxım biçimində tikmək: saçaqlamaq.
-aralıqlı, iri tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sırınlamaq. sızırmaq. sızırlamaq.
kökləmək.
-aralıqsız, incə tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq.
çitələmək. kitələmək. kökləmək.
-uzun uzadısı, sırayla düzmək, tikmək: sıramaq. sırımaq. - yorqan sıramaq.
- yorqan tikmək:yünü iki parça arasına yayıb tikmək. yorqan sırmaq.
-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.
-göz tikmək: sallamaq. salğamaq. əl qoymaq. - niyə buna sallamısan.
-birbiri üsdə qoyub tikmək, qaldırmaq: sırıtmaq.
-neçə nərsəni birbirinə qatmaq, tikmək: sırıtmaq. sırşıtmaq. dalutmaq. dalıtmaq.
məxlut edmək.

tiqməqtə

-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.
-ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə
işlənən biz çeşiti: tığ. qazma tığı. başmaqçı bizi.

tiqmiq

tikmik. tikmə. salma. salmıq. ağac qələməsi, fidanı.

tıqnaq

tıxnağ. bağnaz. bağnağ. mütəəssib.

tıqnamaq

-cana tıxnamaq: cana doymaq: könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq.
siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq.
tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq.
doyqunmaq. qoyuqmaq. -o bu işdən artıq tıxmış.

tıqnaz

tıqnaz. tıkaz. tınaz. tıyaz. yığın. çoğa. kültə. xərmən. kürmən. kümür.

tıqnıqma

tıxnığma. qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma. sıyğınma. sıyrınma.

(> sir olma) dartqalanma. qatqalanma. çatqalanma. satqalanma. saturasion.
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işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni
görünməzin edmək) .

tiqniş

tikiniş. teknik. irgiş. torlam. burlam. (işləyiş) qurcuş.

tıqraq

tığraq. 1. tavraq. iti. çabıq. çalağ. -tavraq gedib tavraq gəl. -tavraq işçi. 1. tovraq.
toğraq. ( < toq. tuq) iyid. qeyrətli. pəhləvan. diləvər.

tıqraqlanıb

qərrahlanıb. -tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ
suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı
(şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq.
tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək
(göstərmək)}.

tıqraqlanmaq

tığraqlanmaq. toğraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq.

çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək). -tığraqlanıb səkirtdi, ərin
atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun
atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna
kim batar.

tıqramaq

tıkramaq. 1. tıkkıldamaq ( < tık). 1. törəmək. böyümək. oğlan tıkradı.

tıqraşmaq

tığraşmaq. tovraşmaq. toğraşmaq. ( < toq. tuq). 1. gücə dolmaq. gücləşmək. 1.

qaysırışmaq. qeyrətə gəlmək. 1. iyidləşmək. qaysırışmaq. qeyrət, pəhləvanlıq,
dilavərlik göstərmək.
tıqratı

-oğlan tıkradı: törəmək. tıkramaq. böyümək.

tiqrə

tikrə. tikər. deycə. deyəc. öykü. qaraca. məsəl. nəğil. hikayət. qissə. dasdan.

rivayət. -deycədən, oyan almaq: (oyan: öğüt. əkit. əğit. uyarı. oyarı. öğrəncə.
qavranca. yavanca. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. dərs. ibrət)
qissədən hissə almaq.

tiqrən

tikrən. tikərən. deycən. deyəcən. öyküçü. nəğilçı. hikayətçi. qissəçi.

tiqrəş

dikrəş. dikəş!. götəş. götrəş.

tıqrı

tıxru. tıxrı. iki nərsədə birbirinə keçən bölüm. -qılıcın tıxrısın uzun götür.

tıqrıq

dığrıq (qəltək) şəpə. (təpə. çəpə. çapa) qoğuq. bəhmən.
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tıxrınmaq. tıxınmaq. tıxmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək.

duruqmaq. durqulmaq. doyqunmaq. qoyuqmaq. (cana tıxnamaq. cana
doymaq. könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq.
sırıqmaq. (məlala gəlmək. situha gəlmək). -o bu işdən artıq tıxmış.
tıqru

tıxru. tıxrı. iki nərsədə birbirinə keçən bölüm. -qılıcın tıxrısın uzun götür.

tıqsa

tıxsa. tuxsa. büksə. tüstə. tütsə. tüstü. (düd < tutmaq). oysa. qussə.

tıqsalanmaq

tıxsalanmaq. tuxsalanmaq. sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq.

büksələnmək. tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü) oysalanmaq.
qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək.
darılmaq.
tıqsalı

tıxsalı. tuxsalı. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tüstəli. tütsəli ( < düd: tüstü)

munğlu. darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü.
tıqsasız

tıxsasız. tuxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz ( < düd: tüstü). səvigil. səpigil. tasasız.

qaysız. munğsız. büksəsiz. oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük
bar) .

tiqsinmək

diksinmək. 1. disginmək. səksənmək. sisginmək. səkinmək. istəksiz, könülsüz

sıçramaq, atılmaq. 1. disginmək. sıçramaq. silkinmək. səkinmək. - qulağı duyan
kimi sıçradı.

tiqsinmək

diksinmək. disginmək. səksənmək. siksinmək.

tiqsintirici

diksindirici. səkcət. səkib. səkəli. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic.

şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq.
əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.
tiqsintirmək

diksindirmək. disgindirmək. səkindirmək. səksindirmək. siksindirmək. (#
sağındırmaq: sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf,
itifat edmək).

tıqsu

tıxsu. gur, bol sulu olan. sırsu. sırsuv. sığsu.

tiqşiriş

tikşiriş < təkşiriş. ( < təhləmək) təhqiq.
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tikşmək. tikişmək. əkmək. əkəmək. əkişmək. bastırmaq (tuxum quylamaq). -əkin
(darığ. darı) tikişmək: əkmək.

tiqtəmək

tikdəmək. təkitmək. tikitmək. kirtmək. kitrəmək. danqımaq. danqıtmaq.

dəngimək. dəngitmək. təngitmək. bağlamaq. -su qabağın qurşağına danqıdıb
yola çıxdı.

tiqtinmək

tiktinmək. (titinmək) dayanmaq. müttəki olmaq.

tiqtirmək

dikdirmək. yüklətmək. dayandırmaq. bataqlatmaq. taxdırmaq. doğrultmaq.

oxlatmaq. həml, mübtəni, isnad, itlaq edmək.
tiqü

tikü. tikkü. tikə. tikkə. parça. -bir tikü ət.

til

dil. 1. gələçi. gələç. söz. 1. fənn. 1. sil. güc. alğı (sığar. sığım. təvanayi) tab. tov.

təvan. niru. - alğınınca, qıl yaxşılıq: qıla alğınınca, yaxşılıq: başadığın qədər iyilik
ed.

-yarq, yorıq dil: açıq, iti, dolun dil. (rəsa, fəsih, roşən).
-kişi gizli söz atda, sözdə gizli dil altda.
-dil qanmaz: sümlüm. sumlum. -sümlüm tat.
-dil sürcü. (sürcü: sürücü. səkə. xəta).
-dil tutunu: söyləm. dil özgəri, özbəri, əzbəri.
-birlikdə dil ağız verib, oylanıb savlanıb (düşünüb ilhamlanıb), gəzişib dolaşmaq:
uçraşmaq. -ərkək dişi ucraşar.

-dil tökmək. dadlı, yağlı dil tökmək. yarımsınmaq. yaltaqlanmaq. yalağçınmaq
yalınmaq. (çərb zəbanlıq edmək).

-dil dil edmək. diditmək. dilditmək.
-dil, yarıq, diləv açmaq: diditmək. dilditmək. diləmək.
- silləsi qurumaq
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə
dil biriz.
-iç geçirsə, güc gedər, dil ölürsə , el ölər.
-ürək dolsa dil deyər, it istəyisə hürər.
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-dil avçısı:siyinçi. sinçi. ayğaqçı. ayğac. casus.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
- ördək uçar qaziylə, dil qorunar yaziylə.
- kəsgin qılıc dil durur, qansız izsiz öldürür
-sığırdil: uzun, ənli, qalın olan nərsə.
- dil saçaları: dil qolları, şö'bələri, inşiabları. (saça: qol. budaq. şö'bə. inşiab. firqə).

tılaq

dılaq. 1. gənc dəvə. 1. köçək. köçük. kövçək. kövçük. dəvə balası.

tılaşa

tıraşa. dalaşqa. (> teraşe (fars)}. tirişgə.

tilbasan

dilbasan. boğazbasan. 1. susmaq üçün verilən nərsə. susma. ağızpayı. tanğı.

həqqi. 1. otaçılıqda boğazı yoxlamaq üçün dili aşağı basan kiçik çöb. 1. bir
gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün qoyulan para, nərsə. rüşvət.
tilə

-dilə gəlmək: söylənilmək. sözlənilmək.

-dilə gətirmək: üzə gətirmək.
-ürək sözlərin dilə gətirmək: sağınmaq.

tiləq

dilək. 1. sevgi. ehtirs. 1. sınar. sinər. niyyət. 1. diləkcə. yenğ. yen. yenis. yensi.

soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. ərzə. arzu. rica. tələb. istək. istəm.
dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav. soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual.
istən. xahiş. təqaza. 1. soruq. saruq. rica. 1. iradə. niyyət. əzm. arzu. amac.
-sizə mutlu dilək dilərim.
-iti, aşırı istək, dilək: yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras. -bu yaxtırı yaxır, dondan içəri.
-uyuş dilək dilənmək: iyi niyyətdə bulunmaq.
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-(satılmayan nərsəyə qarşı uğur dilək). -yağşına toya yarasın. (yağşına: uğruna.
xeyrinə. ).
-könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar. (qutaylığa: xoşbəxlik).
-dilək hara yuvaq ora. (yuvaq: mənzil).

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).

-bir dilək, oy üzrə aralanmaq, biraraya gəlmək, köklənmək: düzülmək. sürülmək.
sızılmaq. sezilmək. düzəlmək. doğrulmaq. həmahəng olmaq.

-bir dilək, oy üzrə aralaşmaq, biraraya gəlmək, kökləşmək: doğruluşmaq.
düzülüşmək. sürülüşmək. sızılaşmaq. seziləşmək. düzəlişmək. həmahəng olmaq.

-bir dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək: sürmək. sürümək.
düzmək. düzümək. sızılamaq. seziləmək. düzələmək. doğrulamaq. həmahəng edmək.
-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.
- dilək olsun: inşallah.
-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda
birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
-iyilik, yaxcı dilək diləmək: kölün iyi tutmaq. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə
düşünmək. uyğu (iygi) sağınmaq.

tiləqcə

diləkcə. dilək. yenğ. yen. yenis. yensi. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat.

soruc. ərzə. arzu. rica. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav.
soğrav. soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza.
tiləqçini

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).
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-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa.

tiləqlərin

-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın qalar
boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.

tiləqlərlə

-yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola salmaq:
uğurlamaq. təşyi edmək.

tiləqləşmək

diləkləşmək. diləşmək. dərdləşmək. dədləşmək.

tiləqli

-pis diləkli, niyyətli: qaylıq. qayluq. kötü kişi. yamanlıq istəyən. -dəh kişinin savuni,
qayluq kişi bəllədər. (dəh: dəng: doğru. aman). (savuni: xəbərin). (bəllədər: deyər.
əyn edər).

tiləqli

-tutuşlu düşünüklü, diləkli könüllü, iradəli, müsəmməm bir işə girşmək:salınmaq.
- bir amacda doğru doğru salınmaq üçün, o işi iyi düşünüb qavranmaq gərəkir.

tiləqtə

-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).

tiləmə

-ölənin yaxınlarına başsağlığı diləmə, vermə: yasıyat. oxşayat. təziyət. təsliyət.

tiləmək

diləmək. diditmək. dilditmək. dil, yarıq, diləv açmaq.
-istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət
edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun
salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.
-iyilik, yaxcı dilək diləmək: kölün iyi tutmaq. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə
düşünmək. uyğu (iygi) sağınmaq.
-yarıdım (yardım) istəmək, diləmək: sığınmaq. sınğınmaq. (sın. sin: iç) yarsınmaq.
yarsanmaq.

tilənc

dilənc. diləv. 1. giləv. giley. çiləv. şikayət. 1. istək. gələk. -gələym yox.

tilənçi

dilənçi. 1. diləvçi. giləvçi. gileyçi. çiləvçi. şikayətçi. şaki. 1. diləvçi. istək. 1.

sorançı. soraçı. 1. pars. fars.
-acıqlansa dilənçi torbasıda boş qalır.
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-yalanğuyla yatan, dilənçi doğar. (yalanğu: yalağçı. artığa qalan. artığçı. onun bunun
artığ urtuğundan keçinən).

tilənçiliq

- dilənçilik etmək. parsalıq edmək (fars).

tilənçiliqtə

-dilənçilikdə alınan pul, bölük, yığılan gövət, ehsan, mə'rəkələrdə toplanan pul:
parsa. - parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq.

tilənçinin

-acıqlı dilənçinin torbası boş qalar.

tilənçiyə

dilənçiyə. qoldaçıya. -qoldaçıya (dilənçiyə) min yoğaq, barça belə ver dayaq:
dilənçiyə min girdəkan boşluyam, üstəlikdə bir dəğənəklə vurmalıyam ki birdə geri
dönməsin.

tilənə

-sayqı bəslə dəğər verənə, yox onaki sayqı dilənə!.

tilənib

- dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir: püf! sassıq əkən: bu nədir.

tiləniş

diləniş. diləş. yaxı. yanığ. qırın. göynük. şikayət.

tilənqic

diləngic. diləvic. 1. giləvlik. gileylik. çiləvlik. şikayətnamə. 1. istəklik. istəl.

təqaza namə.
tilənmək

-uyuş dilək dilənmək: iyi niyyətdə bulunmaq.

tilənsinmə

dilənsinmə. dilənməyə enimli, əğimli, meyilli, ya öğrəngəkli olmaq. {sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin
sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

tiləntirtmək

diləndirtmək. dilləndirtmək. sarsıtmaq. söyləndirtmək. söylətmək.

deyindirtmək. deynitmək.
tilər

-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir :
tezdən). (quşluq: irlə günorta arası).

-dilər olsunq: maşallah.
tilərim

-sizə mutlu dilək dilərim.

tiləş

diləş. 1. diləyiş. sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. iltimasi dua. 1. diləyiş.
sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. iltimas. 1. diləyiş. sığaş. soraş. sorayış.
soğaş. soğayış. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1. diləyiş.
sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. sipas. minnətdalıq. həmd. şükr. lütf.
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mərhəmət. şəfqət. 1. sızak. sızık. iltimas. sorağ. sorat. soraş. sorayış. soğaş.
soğayış. xahiş. 1. diləniş. yaxı. yanığ. qırın. göynük. şikayət.
tiləşə

1. diləşə. tirişə. yartıq. tıraşa. -nədən dırnaqlarım yarıqlanır. 1. tilişə. dilişə.
yarındaq. nərsənin uzunsov parçası.
-iki nərsəni birbirinə kiplətmək üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə: dalquc.
darquc. dilgic. qəmə.

tiləşmək

diləşmək. 1. didəşmək. söğüşmək. - gün boyu diləşirlər. 1. sağarmaq.

sağqarmaq. yalvarmaq. iltimas, irtica' edmək. 1. diləkləşmək. dərdləşmək.
dədləşmək.
tilətmək

dilətmək. çilətmək. istətmək. sinəvitmək. sinvitmək. qurdutmaq. qurqadatmaq.

quratmaq. qoğzatmaq. körsələmək. körükləmək. yelləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d).

tiləv

diləv. dilənc. 1. giləv. giley. çiləv. şikayət. 1. istək. gələk. -gələym yox.

-dil, yarıq, diləv açmaq: diditmək. dilditmək. diləmək.
tiləvçi

diləvçi. dilənçi. 1. giləvçi. gileyçi. çiləvçi. şikayətçi. şaki. 1. istək.

tiləvər

diləvər. tovraq. toğraq. tığraq. ( < toq. tuq) iyid. qeyrətli. pəhləvan.

tiləvərliq

-qeyrət, pəhləvanlıq, diləvərlik göstərmək: tovraşmaq. toğraşmaq. tığraşmaq. ( <
toq. tuq). iyidləşmək. qaysırışmaq.

tiləvic

diləvic. diləngic. 1. giləvlik. gileylik. çiləvlik. şikayətnamə. 1. istəklik. istəl.

təqaza namə.
tiləyənin

diləyənin. istəyənin. -istəyənin birzü (bir üzü) qara, verməyənin ikzü (iki yüzü).

tiləyi

-diləyi sıra: diləyinə görə.

tiləyim

-iş diləyim, yol yolağım, yar yarağım uğurlu.

tiləyintən

-sözündən, diləyindən dönməyən: tüvək. tüpək. dövgən. dirəşgən. inadçı.

tiləyiş

diləyiş. diləş. sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. 1. iltimasi dua. 1. iltimas. 1.
sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1. sipas. minnətdalıq.

həmd. şükr. lütf. mərhəmət. şəfqət.
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diləyişmək. sığınmaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq.

sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. iltimas edmək.
tiləyivə

diləyivə. içivə. niyyətivə . -dediyin işivə uysun, duyduğun içivə.

tili

-ığırdili: əni boyundan çox olan biçim. (xipil).

-otaçılıqda boğazı yoxlamaq üçün dili aşağı basan kiçik çöb: dilbasan.
boğazbasan.

-ığırdili: əni boyundan çox olan biçim. (xipil).
-qaraçı, zərgəri dili: quşdili.
-quşdili: 1. qaraçı, zərgəri dili. 1. aldatıcı qonuşuq.

tilic

dilic. soxa. sox. incə tıraşa. tiriş.

tilicə

dilicə. taraşa > teraşə(fars).

tilif

(duğu). torta. tökü. çöp.

tiliq

-dirək, sutunları dayağlı, möhkəm saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik
dayağ, him: təksinc(üzbək) təktinc. təkting. təkinc. təktəng.

tilim

-ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. dəmir siğ. - ağac siğ.

tilin

- daşduzu çox siləmə, dilin qabar tökər. (siləmə: yalama).
- dilin dolan başına, el qadasın al vədəsində!
-dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır. övür. sevir)
-öz elin, öz dilin (-sayrac olsan öz bağında sayra sən). (sayrac: sayırğac. bülbül)
-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydi ana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin).
-dağa çıxdın ayağın yoxla, elə çıxdın dilin saxla. (elə: camaat içinə).

-ana, bala dilmacı, dansa dilin çox acı.
-dağa çıxdın ayağın yoxla, elə çıxdın dilin saxla. (elə: camaat içinə).
-dilin çıxarıb sallamaq, oynatmaq: yalsamaq.
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-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

tilinin

-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.

tilintə

dilində. sözündə. -kişi gücü dilində. {kişi dediyin tuluğdur, ağzın açsan dağılır
(yıxılır)}
- düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.
-ellərin tini dilində yatır, ellər ölür dilləri qalır. (tini: ruhu) .
-uşağ dilində xıx, pis: tığ.

tilişə

taraşa > teraşə(fars).

tilivə

-dilivə yalan, belivə palan.
-qayğılı qal elivə , sayqılı ol dilivə .

tilqan

dilğan. > deyləm. əhrum.

tilqic

dilgic. dalquc. darquc. qəmə. 1. bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün

iplə yükün arasına keçirilib, burulan çubuğ. 1. iki nərsəni birbirinə kiplətmək
üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə.
tillə

-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.

tilləntirtmək

dilləndirtmək. diləndirtmək. sarsıtmaq. söyləndirtmək. söylətmək.

deyindirtmək. deynitmək.
tilləri

-ellərin tini dilində yatır, ellər ölür dilləri qalır. (tini: ruhu) .

tilli

dilli. sözlü. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. qonuşqan. çənəçi.

çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox
danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
-dilli dibəkli: dilli ağızlı.

-süslü dilli, boş ürəkdən ıraq ol.
tilmacı

-ana, bala dilmacı, dansa dilin çox acı.

tilsiz

dilsiz. 1. səssiz. 1. sözsüz. səssiz. susqun. ölüyt. büküt (müti) duraş. sakit.
-dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır. övür. sevir)

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub. (gülüv: gülmək).
(yığlav: ağlamaq) .

tiltaq

dildağ. töhmət. -dildağ qılmaq: töhmət vurmaq.

tiltə

tirtə. suyup. suya doğranmış çörək.
- sözdə, dildə qalmayan: söz körüyü. - sözlə gəmi yeriməz.
-dildə sevən çox olar, işə gəlsən yox olar.

-(birinə görə) süm tüm, qapalı, anlaşılmaz dildə söylənmək: sümləmək. tatlamaq.
tatlanmaq. -bilməm nə sümlənir.

tiltən

-qazan oddan küyər, kişi dildən. (küyər : yanar). (kişi: adam).

tiltitmək

diditmək. dilditmək. 1. dil dil edmək. 1. diləmək. dil, yarıq, diləv açmaq. 1.
dirdidmək > deridən (fars)}. yencib, cırıb dağıtmaq.

tilvapəsi

{dilvapəsi (fars)} < (darqova. darsova. darsava talvaza. taxmasa. taxvaza. çaxsava).
iztirab.

tim

1. səm. təm. sum. tum. qapalı. susqun. səssiz. - tim ol: sus. qapan. - tim ed:
susdur. 1. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq.
topmaq) (sıxul). birlik. çitə. yekən > yekan. döğüş üçün birikmiş, toplanmış

kişilər topu.
-him tim: dibtibir. dibtübür. dibdəmir. kök kütük. çüt kütük. tük kök. soy kök. təkdəmir.
təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).

-dim dik: şümşə şümşə. şiş şiş. -tükləri şümşə şümşə durmuş.
tım

qım. istirahət.

timar

< tumar. sığac.

tımarlamaq

1. tumarlamaq. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq.
sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək.
siğətləmək. oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. 1. silmək. siləmək.
qaşağılamaq. boylamaq. oxşamaq.

timəl

təməl. töz. döz. tüz. düz. öz. qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc.

kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan.
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quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. qıvam.
qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc.
cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl. covhər.
sübstans.
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
tımıq

dımığ. dumuğ. (durmuğ). bürc. göydələn.

timtiq

dimdik. 1. çoğ. çuğ. cük. 1. sağqoy. sağsov. sağday. sayaq. sıyaq. dosdoğru.

-dimdik duran: sapsal udmuş. axlov udmuş.
tımtıq

tımdıq. tümdüğ. səssiz. ünsüz. -tümdüğ səs: ünsüz səs.

tımtıq

tımtıx. sımsıx.

timtiqləmək

dimdikləmək. dənləmək. çuqumaq. cüggəmək. soxmaq. soxamaq. soxqamaq.
-quş dən soxdu.

timtiqlər

dimdiklər. çoğar. çuğlar. ( < çoğ: çuğ: cük: dimdik). -kişi bilənin oxar, toyuq görənin
çoğar. {çoğar: çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük: dimdik)}.

tın

1. çın. içiboş, yüngül dəmirsi nəsiyə çarpıldığında çıxaran səs. 1. tın!. din!.
tının, dinim al. 1. tın!. qurtul. -içgidən din!. 1. aram ol.
-tın uçuran yoxuş. -tın uçuran acı (bibər). (uçurmaq: kəsmək. qaytarmaq).

tin

1. sin. sim. qoş. ruh. 1. sins. qoş. ruh. sür. ispiri. espiri. 1. din! . dinmə!: sus.
- tin salmaq: soluq alıb vermək.

tınaq

tınağ. tingə. tınqa. mingə. beyin (brain (ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə içində
yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. qavrayış. mox. məğz. us.

fəhm. fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.
tınamaq

sınamaq. dənəmək.

tinaş

tinəş. sınaş. sova. sava. (temperament). dəngə. dənək. orantı. ornat. akord.

muvazinə.
tınaz

tıqnaz. tıkaz. tıyaz. yığın. çoğa. kültə. xərmən. kürmən. kümür.
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dinc. 1. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvək.

güvəc. güvəcin. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli.
rifahlı. 1. > dik(üzbək). diş. aram. sillik . silgik. silli. silik. sayaq. hay küysüz. - toy
törəni sillik . keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək): < dinclik. dişlik). 1. təkin. sakin. dəlisov

olmayan. axlat. yağlat. toxdat. rahat. 1. yardaq. açıq. canlı. qoşlu. ruhlu. yardaq bir səslə çağırdı: gür səslə. -yardaq qılıqlı: mütəmayiz tözlü, şəxsiyyətli,
sifətli, karacterli. (# dardaq. qatdağ. kardağ. tutqun).

-dinc almaq: dincəlmək: istirhət edmək. -ikindi bir iki saat dinc almadan, axşamadək
çalışamam.
- dinc ötürməmək. quyruğun braxmamaq. götünə girmək.
-biraz sakin, dinc, huzurlu: salcan.
- dinc sürüş, gediş: salqın yeriş: (salqın: geniş. enli. engin. açıq).
- dinc, rahat qoymamaq: qınamaq. qıynamaq. - yurd duyqusu məni qıynar. - az
qıynayın: az rahatsız edin.
-sağ dinc: sər sağ: sağ diş. əsən sərin. sərin sağın. tutuğ duruq. sakin sağın. sağ
səlamət.
-çətin gördüm güclü olan dinc ola.
-güclü olan dincəlməz, dinc oturan yorğunmaz.

tınc

dınğ. (tıxıc) tikə. çalbış. luqmə. - tıncıvı gəvə, sonası gəpə: tikəvi çeğnə, sonra
danış. düşün danış.

tincalış

dincalış. dincəliş. dincəlmə. dincalma. toxdalım. toxdalış. toxdaşıq. yoğalma.

yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.
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dincalma. dincəlmə. dincəliş. dincalış. toxdalım. toxdalış. toxdaşıq. yoğalma.

yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

tincay

tıncay. toxday. toxdayın. sin. sim. dinsəl. asudə. asayişli.

tıncay

tincay. toxday. toxdayın. sin. sim. dinsəl. asudə. asayişli.

tincel

dincel. qoydıqıl. toxda. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin
bodun gör, qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə
xalqı gör, harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).

tincə

istirahətə. -dincə, istirahətə bıraxmaq: tınıtmaq. tinitmək. - bulanıq suyu dinit
süzülsün, arınsın. - dinitməzdən durulmaz.
-(ayiş) uytuya, yatıya, dincə qoyulmuş yer, nərsə: uyt.

-əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə: tort. dürd.
durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə).

tincəq

dincək. dincəlik. tinlik. sülh. -tinlikdən danış.
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

tincəqsiz

dincəksiz. dinğməz. dincməz. dinəksiz. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına.

alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. duraqsız. duraqsız.
durmaqsız. durmadan. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi.
aşılı. (peyvəstə).
tincələr

-kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr. -kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər.
(qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).

tincəliq

dincək. dincəlik. tinlik. sülh. -tinlikdən danış.
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dincəliş. 1. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış. toxdaşıq. toxdalım.

yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış. yastalma.
yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış.
yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım.
yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq.
toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa
çıxmaq: istirahət çıxmaq. 1. sıntış. singiş. toxdanış. rahatlanış. huzur buluş.

tincəlmə

dincəlmə. dincalma. dincəliş. dincalış. toxdalım. toxdalış. toxdaşıq. yoğalma.

yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

tincəlmək

dincəlmək. düşlənmək. dinişmək. toxdanmaq. aram tutmaq. otraq edib, qonub

qalxmaq. bir işdə ara vermək.
-dincəlmək: dinc almaq: istirhət edmək. -ikindi bir iki saat dinc almadan, axşamadək
çalışamam.

-bir az dincəlmək, durmaq, dayanmaq: (hüşlənmək. huşlanmaq). tüşlənmək.
-dayanıb dincəlmək: solumaq. sovlamaq. nəfəs çəkmək. ara vermək.

tincəlməz

-güclü olan dincəlməz, dinc oturan yorğunmaz.

tincəltmək

dincəltmək. 1. səritmək. sərindirmək. sərgitmək. 1. sıntıtmaq. singitmək.

toxdatmaq. toxnatmaq. toxlatmaq. rahatlatmaq.
- azacığ dincəltmək. çatığ vermək. yorqunluğun aldırmaq. (çatığ:sinğiş. siniş. sınğış.
sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. istirahət).

tincətər

-iş tərsəsə deyin ha deyin, yağış qoxusu dincədər beyin.

tinciq

dincik. huzur . -dincik kanı, pozuqlardan ıraqlıq, düzüklərə yaxınlıq. (düzüklərə :
təmizlərə).
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tıncıqlamaq

tapdalayıb əzmək. -biraz anralıq (oyanlıq) dur, yemişləri tıncıqlama.

tıncıqmaq

tınsıqmaq. tıxcınmaq. bıqqınmaq. tını, nəfəsi kəsilmək. (doncıqmaq: səsi
kəsilmək).

tıncıqmış

-çox pişməkdən, əzilməkdən tıncıqmış nərsə: salaq. həlim.

tıncıtlamaq

tıcıtlamaq. (> mıcıtlamaq) əzmək. -üzümü tıncıt küpə doldur, iyrmisin gözlə sirkə,
qırxını gözlə çaxır oldur. -barmağ əti çəkiş altda qalıb tıncıdı.

tıncıtmaq

yencitmək. çeğnəyib əzmək.

tıncıvı

tikəvi . -tıncıvı gəvə, sonası gəpə. (tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış).

tinclənmək

dinclənmək. tişlənmək. sakitlənmək. (şitlənmək: şuluğluğ edmək).

tincləyin

dincləyin. narahat olmayın.

tincliq

dinclik. 1. diklik (üzbək) < dişlik . 1. dinlik. susun. utun. aramiş.
-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları:
əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc.
sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

-dinclik, yatma yeri : yatığ. (xabqah. istirahətqah).
tincliqlə

-dincliklə, kef ləzzətlə yaşamaq: yarıb yaşamaq. -bir gün olsun belə yarıb
yaşamadı.

tincməz

dincməz. dinğməz. dincəksiz. dinəksiz. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına.

alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. duraqsız. duraqsız.
durmaqsız. durmadan. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi.
aşılı. (peyvəstə).
tincsiz

dincsiz. dışdıqsız. çuluğ. şuluğ.
-dincsiz, narahat olmaq: saçınmaq. sıçranmaq. inziac. didinmək.

tinçay

susuz çay.

tinəq

1. dinək. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. huzur. rahatlıq. 1. dinək. sığ. sığa. sıy.
sıya. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. kef. ləzzət. 1. tinək. tənək. yerə quylanan
asma, üzüm dalı. möv dalı.
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dinəksiz. dinğməz. dincməz. dincəksiz. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına.

alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. duraqsız. duraqsız.
durmaqsız. durmadan. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi.
aşılı. (peyvəstə).
tinəli

dinəli. dinli. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvək.

güvəc. güvəcin. dinc. axlat. yağlat. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli. rifahlı.
tinəş

tinaş. sınaş. sova. sava. (temperament). dəngə. dənək. orantı. ornat. akord.

muvazinə.
tini

ruhu. -ellərin tini dilində yatır, ellər ölür dilləri qalır. (tini: ruhu)
-tını üzülmüş, tini kəsilmiş: nəfsi (ruhu) uçmuş (ölmüş), nəfəsi biçilmiş.

tını

-tını üzülmüş, tini kəsilmiş: nəfsi (ruhu) uçmuş (ölmüş), nəfəsi biçilmiş.
-tını, nəfəsi kəsilmək: tıncıqmaq. tınsıqmaq. tıxcınmaq. bıqqınmaq. (doncıqmaq:
səsi kəsilmək).

tinilib

dinilib. qutlduq . -yağmırdan dinilib, damcıya ilindik.

tinilmək

dinilmək. qurtulmaq. açılmaq. xilas, rəha olmaq. - bu duzlaqdan (girifdarçılıq)
dinildik. - onun əməyindən (zəhmətindən) dinildik. - öldü bu ağrıdan dinildi. yağmırdan dinilib, damcıya ilindik. - bir çay içib yorqunluğum dinildi.

tinilməsin

-acı yoxdur dinilməsin ölümlə, olay yoxdu batılmasın ötünlə. (ötünlə: zamanla).

tinim

dinim. səsim. -tınım (nəfəsim) daha uçuğdu, söz deməyə gücüm yox.

-tının, dinim al: tın!. din!.
tınım

nəfəsim. -tınım (dinim: səsim) daha uçuğdu, söz deməyə gücüm yox.

tının

-tının, dinim al: tın!. din!.

tininə

içinə. -{donuna baxma, tininə (içinə) bax})opraq yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan:
sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman). (opraq: köhnə).

tinintə

-yaş tənində, can tinində.
-yaş tənindədi, tinində yox.

tiniş

tiniş!. aram!. basın!. sakit!. sərin!.
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dinişmək. dinmək. tınmaq. 1. solumaq. nəfəs çəkmək. 1. dinlənmək. istirahət

edmək. -aruq (yorqun) dindi.
tinişmək

dinişmək. 1. tınışmaq. dinmək. tınmaq. solumaq. nəfəs çəkmək. 1. tınışmaq.
dinmək. tınmaq. dinlənmək. istirahət edmək. -aruq (yorqun) dindi. 1.

düşlənmək. dincəlmək. toxdanmaq. aram tutmaq. otraq edib, qonub qalxmaq.
bir işdə ara vermək.
tınıştır!

tınışdır!. dindir!. rahatla!.

tınıtmaq

tinitmək. dincə, istirahətə bıraxmaq. - bulanıq suyu dinit süzülsün, arınsın. dinitməzdən durulmaz.

tinitmək

tınıtmaq. dincə, istirahətə bıraxmaq. - bulanıq suyu dinit süzülsün, arınsın. dinitməzdən durulmaz.

tiniz

ruhuq. ruhuz. -hər bir damcı ufaq dəniz, bircə tiniz iki təniz.

tınq

1. dınğ. tınc. (tıxıc) tikə. çalbış. luqmə. - tıncıvı gəvə, sonası gəpə: tikəvi çeğnə,
sonra danış. düşün danış. 1. tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil)

başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim
cilağ. - çünğ dolu göl: tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi:
çox bilgili adam.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop
doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə.

tinq

dinğ. tinğ. (çinğ. sinğ). 1. dik. dikə. düz. 1. rast. qaim. - dinğ dur: düz qal. 1.

doğru. həqiqət. - dinğçi. tinğçi. çinğçi. sinğçi. siniçi. həqiqətcu.
-tinğ cinğ: hay küy. qovğa.
- qulaq, dinğ salmaq: dinləmək.

tinq

ting. tiyin. sent. santim.

tınqa

1. dınqa. dəngə. insaf. 1. tingə. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). tumağ.
tüməğ (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. qavrayış.
mox. məğz. us. fəhm. fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.

tinqçi

dinğçi. tinğçi. çinğçi. sinğçi. siniçi. həqiqətcu.
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1. dingə. lap düzü, münsifanəsi. 1. tingə. dəngə. ( < damqa) izli, nişanlı dəmirsi
tikə. qara pul. dəmir pul. 1. təngə. singə. qınqa. hər nəyin uzun, incə olanı. 1.
təngə. singə. qınqa. incə çubuğ, mil, milə. 1. təngə. singə. qınqa. asma. möv. 1.
təngə. singə. qınqa. cəvanə. nəhal. 1. tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis).

tumağ. tüməğ (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə.
qavrayış. mox. məğz. us. fəhm. fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.
tinqəc

dingəc. dingic. sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. dinclik, sağlaqlıq,

güvənlik, əmanlıq, qorunma, əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat,
atağsızlıq, təhlükəsizlik quramları, aracları, boyuğları, vəsayilləri.
tinqəş

tingəş. təngəş. ləngəş. lingəş. dəng. tuş. (tut) < daş. bənzər. oxşar. bərabər.

yarşıq. yarşaq. (manənd. şəbih). -ona tuş.
tinqic

dingic. dingəc. sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. dinclik, sağlaqlıq,

güvənlik, əmanlıq, qorunma, əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat,
atağsızlıq, təhlükəsizlik quramları, aracları, boyuğları, vəsayilləri.
tinqimək

dingimək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. yingimək. yengimək. singimək.
səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq.

sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq.
səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən,
bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

tinqin

dingin. 1. tingin. tingit. (rahat). sərin. uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib).

durqun. asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ). soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun.
sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). 1. durağan. tutuqlu. tutqun. xunsa.
əsərsiz. 1. basnığ. sakin.
tinqit

tingit. dingin. tingin. (rahat). sərin. uyut. yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib).

durqun. asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ). soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun.
sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut).
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dinğməz. dincməz. dincəksiz. dinəksiz. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına.

alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. duraqsız. duraqsız.
durmaqsız. durmadan. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi.
aşılı. (peyvəstə).
tinqtaş

dinğdaş. dənğdəş. həmavərd.

tinqtəmək

tinğdəmək. sinğdəmək. kəminmək. kəmin tutmaq. enğidəmək. əğilib

gizlənmək.
tınlama

çınlama. səkməcingilti. (səs) yansı. yankı. yanılma. yayılma. yansıma (təpgi.
reaksiyon) eko. tənin. rezonans.

tinlə

-dinlə kötünü, itir özünü. (yamanın sözün boş ver)
-söyləyəndə az söylə, dinləyəndə yey dinlə. (yey: yeğ. iyi. yaxcı)
-bilsən söylə, bilməsən dinlə.
-sözlənəndən söz dinlə, sözləyəndə az sözlə.
-az söyləyib çox dinlə, az əlləyib çox işlə. (əlləmək: qurcalamaq).

tinləmək

dinləmək. 1. qulaq salmaq 1. qulaq, dinğ salmaq.

tinləməmək

-söz dinləməmək: keçiləşmək. inadı tutmaq. girtişmək. kitrişmək.

tinlənmə

-yol arası dinlənmə, oturma üçün qoyulan dikəl, oturacaq: yola daşı.

tinlənmək

dinlənmək. 1. sinlənmək. sınlanmaq. qınlanmaq. cimlənmək. 1. savığlanmaq.

sapığlanmaq. sınaşmaq. sınarlanmaq. istirahət edmək. 1. dinmək. tınmaq.
dinişmək. tınışmaq. istirahət edmək. -aruq (yorqun) dindi.

-səssiz səmirsiz, dinmədən dinlənmək: yoğurt çalmaq.
tinləntim

dinləndim. - səyil dinləndim. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).

tinlətiq

- atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan).

tinləyəntə

-söyləyəndə az söylə, dinləyəndə yey dinlə. (yey: yeğ. iyi. yaxcı).

tinli

dinli. dinəli. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvək.

güvəc. güvəcin. dinc. axlat. yağlat. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli. rifahlı.
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1. dinlik. dinclik. susun. utun. aramiş. 1. tinlik. dincək. dincəlik. sülh. -tinlikdən
danış.

tınmaq

dinmək. dinişmək. tınışmaq. 1. solumaq. nəfəs çəkmək. 1. dinlənmək. istirahət

edmək. -aruq (yorqun) dindi.
tinmə

dinmə!: din!: sus.

tinmək

dinmək. 1. sərişmək. sərinmək. uzanmaq. yatmaq. 1. səğmək. səğinmək.

azalmaq. saylavmaq. saybalmaq. sayballamaq. durmaq. yatışmaq.
sakinləşmək. 1. sinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yingimək. yengimək.
singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək.

yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq.
savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. 1. qısmaq. kürmək. kürümək.

kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. çəkinmək. (# qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) . 1.

səslənmək. cəvab vermək. - çağrışa qızqın səsləndi. 1. tınmaq. dinişmək.
tınışmaq. solumaq. nəfəs çəkmək. 1. tınmaq. dinişmək. tınışmaq. dinlənmək.

istirahət edmək. -aruq (yorqun) dindi.
tinməmək

dinməmək. dözmək. dişin dişinə qoymaq, basmaq.

tinmətən

-səssiz səmirsiz, dinmədən dinlənmək: yoğurt çalmaq.

tinmətim

-sənə uyub: səndən ötür. -sənə uyub dinmədim: səndən ötür dinmədim.

tinməz

- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.
-qaradinməz: salsum. samsum. səlsüm. lal kar. səssiz küysüz. - salsum qadınla
qalmağ olar, dosla yox.
-yerdən tapsan sanab al, söz bilməsən dinməz.

tınnacıq

dınnacıq. qınnacıq. qırcın. qırım. azacıq. qıqqaq. qıqcaq. cıqqaq. -bir dınnacıq
dinlən.
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tinsəl

dinsəl. sin. sim. tincay. tıncay. toxday. toxdayın. asudə. asayişli.

tınsıqmaq

1. xəfələnmək. 1. tıncıqmaq. tıxcınmaq. bıqqınmaq. tını, nəfəsi kəsilmək.
(doncıqmaq: səsi kəsilmək).

tinsin

-canın yaksın, tənin tinsin.

tinsiz

dinsiz . -aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub. (gülüv:
gülmək). (yığlav: ağlamaq) .

tıntan

-uçmuş tından (kəsilmiş nəfəsdən) səs çıxmaz. (uçmaq: sönmək).

tintiq

dindik. sındıq. sindik. 1. alışıq. öğrənik. öğrənmiş. - it, pişik kişiyə sındıq
heyvanlar sayılır. 1. (asav, yadırqan olmayann) uysal. müti'.

tintir!

dindir!. tınışdır!. rahatla!.

tintirən

dindirən. sorac. soğrac. soraçı. soğraçı. sorağçı. sorğaçı. bazpors. bazcu.

müstəntiq.
tintiriş

dindiriş. dindirmə. danışma. araştırma. soruşdurma. sorağış (sualpiç)

danışdırma. (sıntağış) yarqı. dartış. anket. təhqiq. (bərrəsi. bazcuyi. pors o cu.
istintaq. istifsar. costar).

tintirmə

dindirmə. dindiriş. danışma. araştırma. soruşdurma. sorağış (sualpiç)

danışdırma. (sıntağış) yarqı. dartış. anket. təhqiq. (bərrəsi. bazcuyi. pors o cu.
istintaq. istifsar. costar).

tintirmək

dindirmək. sindirmək. (sındırmaq) yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq.
(?düşürmək. düşlətmək). 1. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək. sovlaşdırmaq.

solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. 1.
qavramaq. özümsəmək. öğrənmək. 1. ürkütmək. qorxudaraq bir işi
yapmaqdan çəkindirmək.
tintirtmək

dindirtmək. yendirmək. yemək. utmaq. yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq.

əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə
çəkmək. altına qoymaq. geri qoymaq. dözdürtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr
editmək.
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tip

sür. (sırış. sürüş). tür. nov.

tıpırış

təpiriş. təpriş. talvış. talbış. çalbış. çalvış. talvasa {> təlvasə (fars)}. silkinti.

silgişik. çalşıq. talaş. təqəlla. səy. -bu talbış, bu qayğuş.
tir

<> tiğ <> tığ <> dir. -tiğkəz. tirkəz. dirgəz. qapı sürməsi.

tır

dır. ır. ur < durur. turur. ( < durmaq). -odur: ol dur: o durur. -daşdır: daş durur. eşşəkdir: eşşəkdurur. -yaraşır: yaraşdur: yaraş durur. yoxdur: yox durur.

tıraxtur

sürgü. sürgə.

tıraşa

1. tılaşa. dalaşqa. (> teraşe (fars)}. tirişgə. 1. yartı. 1. tirşə. yontu. 1. yartıq.
tirişə. diləşə. -nədən dırnaqlarım yarıqlanır.
-incə tıraşa: soxa. sox. tiriş. dilic.

tıraşlamaq

1. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq. sidirmək.
siyirmək. silmək. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq,
safaltmaq. 1. yarınmaq. taraşlamaq. qırğaclamaq.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

tıraşlanmaq

taraşlanmaq. yarınmaq. qırğaclanmaq. -yarınmış daşlar.

tirbaran

tirişqov. oxsırış. ağdabar. atbarağ.
-tirbaran edmək: tirbarlamaq. atqulamaq. tirşovlamaq. oxbarlamaq. ağdalamaq.
atbaramaq.

tirbaraşmaq

tirşovuşmaq. oxşoruşmaq. ağdaraşmaq. atbaraşmaq. atqulaşmaq. birbirinə
güllə atmaq. güllələşmək. edmək.

tirbarlamaq

tirşovlamaq. oxbarlamaq. ağdalamaq. atbaramaq. atqulamaq. tirbaran edmək.

tirçəliş

dirçəliş. urçalış. roşd o şikufayi.

tirel

direl. deşən.

tirelə

-direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac: sürgüc. eşəç. (eşaç. işaç) uşqan ( <
eşqan).

tireneceq

-çaxmağı yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır, dayan İnce Memed dayan, şimdi
direnecek çağdır. (tavdır: oddur).
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1. yalav. yalağ. (çalağ). tel. -bu bitgi hançı yalağdandır. 1. tapqır. tabqır. tabur.
tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul. 1. türə. türək.
dirək. dəsdə. nov. 1. şaqqa. şəqqə. quşaq. nəsil.
- ara tirə -ara sıra. yer yer. bə’zən.

-ara tirə: ara sıra. yer yer. bəzən.
-daş, nərsəni yonmada, yarılan ağacı açıb yarmada işlənən tirə, qıssa soxu,
qələm: yalma. yarma.

-ara tirə: ara sıra. yer yer. bəzən.
tirəc

dirəc. 1. sırpancıq. sirpəncik. sürpəncik. tərs. səqqət. inadçı. müsirr olmayan.

sübatsız. əzimsiz. yumşaq üzlü. 1. sırac. sirəc. hiz. xirəsər tərs. səqqət. inadçı.
müsirr. sübatlı. əziml. kəc. asığ üzlü.
tirəq

1. (dirək). dikək. qota. durub. duruq. sırıt. sırıq. qolun. situn. 1. dirək. tirə. türə.
türək. dəsdə. nov. 1. tirək. tirik. tizək. tizik. sırıt. rişdə. rədə. -bir tirik inci. -bu
tizək işlərə qarışma. -bir tirik: bir sırıt, rədə. 1. dirək. somur. sutun. silindir.

ustuvanə.
-dirək, sutunları dayağlı, möhkəm saxlamağ üçün altına qoyulan təklik, dilik
dayağ, him: təksinc(üzbək) təktinc. təkting. təkinc. təktəng.

-qalın, düz, say (saf) dirək: sürgü. gürgü. kürgü.
-çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). atqı. bir yandan bir yana uzadılan sırıq.

-dirək, sutun ucu: bağana ucquru.
-nərsəni duruq, ayağda saxlama üçün, altına, dikinə qoyulan dirək: qolun. situn.
sutun. durun. dirin. tirin.

-uçunmuş əsgi yapıdan qalan boş uçuğ dam dirək: danğ. dan. çanğ. çan. bastani,
tarixi xaraba.
-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip,
dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan ( < sarmaq)
- sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək: sal salmaq. (salmaq: uzatmaq)
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-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.
-dirək, dayaq üzərə yatayına (üfüqi) qoyulan uzun ağaclar: quşqonmaz.
-çatıda boyuna atılan dirək: salındırma.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.

tirəqən

dirəgən. sıymınc. sıymıc. sıynac. sıyağan. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. üzlü.

öcət. ləcuc.
tirəqənliq

dirəgənlik. sıymıclıq. sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq. sırtığlıq.

sürbetlik. sırbitlik. simitənlik. simiclik. üzlülük. öcətlik. səmacət. ləcacət.
tirəqliq

dirəklik. 1. diriklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq.

daynıq. daynaq. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1.
yaraş. yarac. çıpralıq. gurbalıq. karayi.
-siz aytan dallar, dirəklik olub, siz görən dağlar düzəlik olub . (siz aytan: söylədiyiz).
(dallar: 1. söğütlər. 1. budaqlar).

tirəmiyən

-heç bir nəsədə dirəmiyən, dayamıyan:sallağ. sallacır. salcıra. salsıra. hövsələsiz.

tirən

dirən. 1. dirgən. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. cıda. neyzə. 1. dirgən. saz. şeş. ( <
saç. sanç). qarğı. neyzə.
-dayan, dirən, döz, yaşamında olmaz söz.

tirənclə

-bir işə sarğınlıqla, dirənclə uğraşmaq: sarğanmaq. sarğılmaq. sarılmaq. (püştkar,
muqavimət göstərmək) .

tirənclə

-nərsəni birindən güclə, dirənclə istəmək, sorğatmaq, qoparmaq, almaq,
qaldırmaq: yoldurmaq. -o nərsə yoldumadan itilib gedməz.
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-boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (yaşanmaq: yasanmaq. yaşmaq. yasmaq.
gizlənmək). (alçığ: verəcəyi olan).

tirənib

-dirənib, qurdalayıb incitmək, daraltmaq, yormaq: sırtınmaq.

tirənic

dirənic. diriklik. dirəklik. dirsəlik. duranıq. duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq.

daynıq. daynaq. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
tirənq

dirəng. sürüng. sürünc. yubanc. təxir.

tirənmək

dirənmək. 1. sürmək. sürdürmək. sürüb durmaq. dəvam edmək. izləmək. -bu
yolu sürün. -bu işin üsdə sürüb durma artığ. 1. sürüb durmaq. dəvam edmək. -bu
işin üsdə sürüb durma artığ. 1. üz vurmaq. sırtınmaq. israr edmək. 1. sallamaq.

uzatmaq. israr edmək.
tirəsi

-bel tirəsi: onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk tutduran
gəmik. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.

tirəşqən

dirəşgən. dövgən. tüvək. tüpək. sözündən, diləyindən dönməyən. inadçı.

tirəşmək

dirəşmək. dirgəşmək. (ayağın, nərsəni) diriyib durub qalmaq.

tirəyi

-bel dirəyi: bel qazığı. təməl ustun, üstün, sutun, situn.
-dirəyi yonub girdələtmək: somurtmaq. somurtmaq.

tiri

diri. 1. canlı. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. 1. yaş. canlı.

(# yas: ölüm. cansızlıq. həlakət).
- diri salsıq: sırtsərsik. çin səfeh. salsıq. samsıq. sərsik. səfeh. axmaq.

-yasa yatmaq: matəmə oturmaq.
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-yas bulmaq: ölmək. həlak olmaq. düşmək.
-solumaq diri qalmaqdır, yaşamaq başqa bir nərsə!.
tiriq

tirik. 1. sinf. rəstə. kiləs. 1. tirək. tizək. tizik. sırıt. rişdə. rədə. -bir tirik inci. -bu
tizək işlərə qarışma. -bir tirik: bir sırıt, rədə.
- kefi dirik: kefi kök.
-dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə.

-dirik əsən bolsa, tan oluş görər. (duran başa iş gələr). (tan: tanğ. çox).
-dik, dirik, duruq, qoymaq: tikmək.
tiriqlənmək

diriklənmək. sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq.

göyərmək. göysərmək. yetişmək. daraqlanmaq. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd.
rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar:
rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə
işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

tiriqliq

diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq.

daynıq. daynaq. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
tiriliq

dirilik. durmuş. olumluq. yaşam. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş

gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü,
öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış.
yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş.
özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
tirimliq

dirimlik. dirimşi. durmuşi. durumşi. durumluq. yaşamsi. həyati.
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tirimşi

dirimşi. dirimlik. durmuşi. durumşi. durumluq. yaşamsi. həyati.

tirin

dirin. durun. nərsəni duruq, ayağda saxlama üçün, altına, dikinə qoyulan dirək.

qolun. situn. sutun.
tiriş

diriş. yaşam. oluş. həyat. -qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun.
(durağ: duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi
diləkdə bulunma sözü). 1. soxa. sox. incə tıraşa. dilic.
-iş, çalış, diriş, qalxış çağı: təprəşi uğur.

tirişə

diləşə. yartıq. tıraşa. -nədən dırnaqlarım yarıqlanır.

tirişəli

-dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış
durumu: süvgən. züvgən. zırvan. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. - sırnax təkər yol
tutmaz. - bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax
olmuş, artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir.

tirişir

dirişir. duruşur. -sənin qardaşındaki, yetər yetməzlə tutcu duruşur, dirişir. (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

tirişqə

tirişgə. tıraşa. tılaşa. dalaşqa. (> teraşe (fars)}.

tirişqov

oxsırış. ağdabar. atbarağ. tirbaran.

tırıt

-tırıt tırıt: cırıt cırıt. şırıt şırıt. şırıq şırıd yarıq yarıq. -tırıt tırıt cırılmış ürək.

tiritmək

diritmək. dadırmaq. dadırtmaq. canlatmaq. can, ruh vermək. ruhlandırmaq.

tiriyib

-(ayağın, nərsəni) diriyib durub qalmaq: dirəşmək. dirgəşmək.

tiriz

1. onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk
tutduran gəmik. onqura. qonqura. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat.
- güpənin qırılsın. 1. yarın. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). onqura,

fəqərat sümüyü.
tirqəq

tirgək. tiğrək. tovraq. çalaq. iti.

tirqəqlənmək

dirgəklənmək. toğraqlanmaq. tığraqlanmaq. tirgəklənmək. çalğanaqmaq.

çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək). -tığraqlanıb səkirtdi, ərin
atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun
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atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna
kim batar.

tirqən

dirgən. 1. dirən. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. cıda. neyzə. 1. dirən. saz. şeş. ( <
saç. sanç). qarğı. neyzə.

tirqənmək

dirgənmək. disginmək. yiğrənmək. çiğrənmək. iğrənmək. irgənmək. ürpənmək.
-qorxub tükləri yiğrəndi.

tirqəş

tirkəş. 1. tirkəş. dizgəş. cərgəş. sırqaş. gətgəş. gətrəş (qatarlaş) səf çək. səfə,

sıraya, xəddə keç. 1. dəğrəş. dərgəş. yasıq. yaşıq. sadaq. qobur. -opraq
(köhnə) yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan: sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman).
(donuna baxma, tininə (içinə) bax).

tirqəşmək

dirgəşmək. 1. dirəşmək. (ayağın, nərsəni) diriyib durub qalmaq. 1. cərgəşmək.

səf çəkmək.
tirqəz

1. dirkəz. durqaz. nərsəni durdurub, bərkitmək üçün, arxasına vurulan dayaq,
dəsdək. -dirgətmək. tirgətmək: dirətmək: qapı dalısın salmaq. nərsiyə dayaq,
dəsdək vurmaq. 1. tirkəz. dirgəz. tiğkəz. sürgü. qapı sürməsi.

tirqin

dirgin. dərgin. asağsağlam. (# sərgin. salqın. yatar durumda olan. kəsəl. xəsdə).

tirqrəq

tiğrək. tirgək. tovraq. çalaq. iti.

tirləmək

səlcinmək. sərcinmək. salcınmaq. uzanmaq.
-açıb tirləmək: sərmək. - qanat gərən quşlar. - yayın gərib oxladı.

tirliq

1. dirlik. dirrik. taxıl. əkin. 1. tirlik. tirdan. yasıq. yastıq. qorman. yastıq,
mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. ox qabı. oxluq. -əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə
sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman çıxar.

tırmalamaq

turpalamaq. turpulamaq. yarmalamaq. yırmalamaq. darğaşlamaq. araşlamaq.

taraşlamaq. yonamaq.
tırmanmaq

dırmanmaq. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. sarılmaq. - dağa
sarmaq.

tırmaşıb

-bitgilərin dırmaşıb sıvaşmağa yarar sarmaşığları: sorğıc. soğıc.
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dırnağ. 1. sıynağ. dıynağ. 1. cıynaq. didik. titik. tetik. dəldik. pəncə.

-ət dırnaqdan üzülmür, dırnaq ətdən üzülür. (üzürmək: üzləmək. təmiyizləmək.
nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq).

-diş dırnağ. başdan başa. -diş dırnağla: var gücü ilə. -diş dırnağına can
qorallanmaq: təpədən ayağa yaraqlanmaq.
-dırnağ tutan: sırtaş. sırtac. sırtax. sıntac. sıncar. naxungir.

tirnaqın

-tanrı alsın dirnağın, versin qoturun. (qarqış).

tırnaqına

-diş dırnağına can qorallanmaq: təpədən ayağa yaraqlanmaq.

tırnaqla

-diş dırnağla: var gücü ilə.

tırnaqlarının

-at, sığır kimi heyvanların dırnağlarının üst tərəfindəki gəmikçik: aşıq gəmiği.
baqay.

tırnaqlı

-dişli dırnağlı: 1. yar yaraqlı. mücəhhəz. 1. başarcanlı. pişmiş. edəmən. mahir.

tırnaqtan

-ət dırnaqdan üzülmür, dırnaq ətdən üzülür. (üzürmək: üzləmək. təmiyizləmək.
nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq).

tırpan

1. böyük oraq. sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). 1.
türpən. turpan. tifus. tüfüs. tüpüs. tifo. yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici

kəsəl çeşiti.
tırratırlamaq

dırradırlamaq. vırravırlamaq. sümləmək. sumlamaq. sum tum edmək.

danışdığı anlaşılmamaq.
tirriq

dirrik. dirlik. taxıl. əkin.

tirsəq

dirsək. 1. dizsək. 1. diriklik. dirəklik. dirənic. duranıq. duranıc. dayanıc. dayaq.

dayanıq. daynıq. daynaq. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
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söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
tirsəqləmək

dirsəkləmək. dayanmaq. sövə. söyə. süyə. süvə. uzanmaq. təkyələnmək.

tirsəqləmək

dirsəkləmək. söviyənmək. söyənmək. söykənmək. uzanmaq. dayanmaq.

təkyələnmək.
tirsəlmək

-savaşa qurşanmaq, dirsəlmək: sırıtmaq. sırtarmaq.

tirsənc

dirsənc. saltaq. salanc. saltağan. basanc. istəyində çox daynaqlı olan. aşırı

istək ibram, təqaza.
tirsəyin

-dirsəyin dış üzü: topal. (# təpəl: dirsəyin iç üzü).

tirşə

tıraşa. yontu.

tirşovlamaq

tirbarlamaq. oxbarlamaq. ağdalamaq. atbaramaq. atqulamaq. tirbaran edmək.

tirşovuşmaq

tirbaraşmaq oxşoruşmaq. ağdaraşmaq. atbaraşmaq. atqulaşmaq. birbirinə
güllə atmaq. güllələşmək.

tirtan

tirdan. tirlik. yasıq. yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq.

ox qabı. oxluq. -əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay
kaman çıxar.

tirtə

tiltə. suyup. suya doğranmış çörək.

tirtənmək

dirtənmək. 1. dirtinmək. tirtinmək. dayanmaq. bitgənmək. müttəki olmaq. 1.
dirtinmək. tirtinmək. dik durmaq. bir işi dikinə, israrla edmək. -üzümə nə tirtini
baxısın. 1. dirtinmək. dayanmaq. bitgənmək. müttəki olmaq. 1. dirtinmək. dik

durmaq. bir işi dikinə, israrla edmək. -üzümə nə tirtini baxısın.
tirtirmək

girdirmək. soxmaq. (# sökmək: çıxarmaq) .

tirtitmək

dirdidmək. {> deridən (fars)}. diditmək. dilditmək. yencib, cırıb dağıtmaq.

tirtqic

dirtgic. dırtqıc. yırtqıc.

tırtqıc

dırtqıc. dirtgic. yırtqıc.

tırtlamaq

tıtdamaq. -nə tıtdamış iy gəlir.
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(dış. tüs. tös. süs. sös. səp. sis. his. yös. hüs. mas. pas. püs) boya. rəng. -türlü
tüslü: rəh bə rəh.

tiser (fırans)

tikmək.

tısıq

tısqın. tısmal. tısmar. güdə. qısaboylu. bodur. -tısıq nəbi. -tısmar əli. -o tısmara
uşağı deyirsin.

tısılmaq

qorxub gizlənmək.

tısqa

sısqa. çısqa. pısqa. çusqa. çuşqa. püsgə. 1. cürcə. cücə. cürə. 1. əlsiz ayaqsız.

tısqın

tısıq. tısmal. tısmar. güdə. qısaboylu. bodur. -tısıq nəbi. -tısmar əli. -o tısmara
uşağı deyirsin.

tisqinmək

disginmək. 1. diksinmək. səksənmək. sisginmək. səkinmək. istəksiz, könülsüz

sıçramaq, atılmaq. 1. (işginmək. işgillənmək)saçıvmaq. savıcmaq. (həşərilənmək.
şıllaqlamaq. şıltaqlanmaq) qocunmaq. quşqunmaq. qaçqınmaq. 1. sıyıtmaq.

sırıtmaq. daşlanmaq. səkinmək. şaşırtmaq. təəcüblənmək. - onu orda
gördüyümə çox sıyıtdım. 1. siskənmək. səkinmək. 1. diksinmək. səksənmək.

siksinmək. 1. dirgənmək. yiğrənmək. çiğrənmək. iğrənmək. irgənmək.
ürpənmək. -qorxub tükləri yiğrəndi.
tisqintirmək

disgindirmək. diksindirmək. səkindirmək. səksindirmək. siksindirmək. (#
sağındırmaq: sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf,
itifat edmək).

tısmal

tısmar. tısqın. tısıq. güdə. qısaboylu. bodur. -tısıq nəbi. -tısmar əli. -o tısmara
uşağı deyirsin.

tısmalaq

tısmalağ. əğri sallaq. -tısmalağ durma, düz dur.

tısmar

tısmal. tısqın. tısıq. güdə. qısaboylu. bodur. -tısıq nəbi. -tısmar əli. -o tısmara
uşağı deyirsin.

tistinmək

disginmək. diksinmək. sıçramaq. silkinmək. səkinmək. - qulağı duyan kimi
sıçradı.

tiş

diş. 1. ınğır. dəndənə. 1. dik(üzbək) < dinc. aram. sillik . silgik. silli. silik. sayaq.

hay küysüz. - toy törəni sillik . keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək): < dinclik. dişlik). 1.
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saban. xış. xiş.
-diş artıbən iş azalsa, yaman günü savlayır. (savlayır: xəbər verir)
-diş kəsmə qarın açmaz tikə:çındır.
-sağ diş: sağ dinc: sər sağ: əsən sərin. sərin sağın. tutuğ duruq. sakin sağın. sağ
səlamət.
-diş çöpü: diş xilalı. qurudal. qurdal. kürdan.
-yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş: quzudişi.

-diş açmaq: dişəmək. dişgəmək. (diş <> deş) dişlərin ititmək. kəskinlətmək.
-diş çıxarmaq: dişəmək. dişələmək. dişəvləmək.
-diş durmaz: yan tutmaz. göt tutmaz. çabalayıb bir yerdə, durumda durmayan.
-(uşağ) diş çıxarmaq: diş yarmaq.
-diş dırnağ. başdan başa. -diş dırnağla: var gücü ilə. -diş dırnağına can
qorallanmaq: təpədən ayağa yaraqlanmaq.

-diş görsətmək: qorxutmaq. təhdid edmək.
(?niş) (riş: diş diş, şırıq cırıq olmuş).

-nərsəni diş biçiminə gətirmək, soxmaq: diş düzəltmək. dişəmək. dişələmək.
dişəvləmək. dişələtmək.

-yaxşı günü diş ağrılı olmaq: çox pis, kötü durumda olmaq.
-diş kəsəc {diş: deş. (kəsəc: kəsmə aracı}. yalağac. yalağac. qılavız. hədidə.
-diş yarası: yeniğ. yeyik. yiyik. yemə, dişləmə, ısırma izi.
-birinə diş qayramaq: birinə dişin ititmək, diş görsətmək.
-diş çəkmək: diş soğurmaq, sökmək. (soğurmaq: soğurtmaq. soğuymaq. sökmək).
-diş yarmaq: (uşağ) diş çıxarmaq.
-yığı diş: birbirinə kipləşmiş dişlər. (yığı: tığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin
bol, sıx olanı).

tış

dış. sırt. üz. - sırtıq: sürbet. sırbit. üzlü.
-nərsənin dış üzü: sırt ( < yırt. qırt). yaxıt. (# sığıt) çaxıt. çaxt. saxt. çıxda. çıxat.
nəma. numa. duruğ. durğ. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı
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pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu.
-nərsənin dış qaplaması, örtüyü:sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. qaplağ. qapağ.
yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat,
təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş.
üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-çağından dış yetiştirilən yemiş: sava. sova. sezondışı. - sava armıd.
-dış görnüş: siyn. siyin. duruğ. durğ. zahir. surət.
-dirsəyin dış üzü: topal. (# təpəl: dirsəyin iç üzü).

-tağuşun, çatının dış üzü: tapuş. dam.
-at kimilərin boynunun dış yuxarı qoğzaq bölümü: yelkə. yeltə. yalqa. yalta. yələ.
burda bitən uzun qıllara da yələk, yelək deyilir. -at yaltası yələksiz olmaz.

-diş sızış. {sızış > suzeş ( < sızlamaq: ağrımaq) yüngül ağrı, sancış, dərd}.
tışa

-inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa işini (içini)
-dışa vurmaq: sırıtmaq. sırtarmaq. soycatmaq. görünmək. - onu ələk qəlbir eləyib için
sırtardıla, sıyrıtdılar.
-dışa doğru çəkik, yığıq: tomurtuq. (# somurtuq: içə doğru çıxıq, yığıq. )
-iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim:soka. soxa. soba.

tışanmaq

dışanmaq. dışınmaq. daşınmaq. dışarı çıxmaq. biruz edmək. -çox keçməz sizində
buxcaz dışınar.

tışar

dışar. eşik. yaz. evdən, bağlı yerdən dışarı yer. (birun. xaric).
- dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa çağlaşar. (sezsə: süzsə)
-nərsəni olduğu yerdən dışar çıxartmaq, çəkdirmək: savurtmaq. - arxa dişlərin
hamısın savurtmuş.

tışarı

-dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq: qusanmaq. (# utanmaq. usanmaq. qısanmaq.
oyalmaq. içə çəkilmək. çəkinmək. üşənmək. üzənmək).

-dışarı çıxmaq: dışınmaq. dışanmaq. daşınmaq. biruz edmək. -çox keçməz sizində
buxcaz dışınar.

-evdən, bağlı yerdən dışarı yer: yaz. dışar. eşik. (birun. xaric).
-dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
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sürdürüm. (> sundurma. sündürmə).

-dışarı çıxartmaq: dışıtmaq. dışatmaq. daşıtmaq. biruz vermək. -onunda buxcasın
dışıtdı.
-dışarı verilən hava, nəfəs, dəm: salış (# soluş). (soluş: soluğ < soruq. içəri alınan
hava, nəfəs, dəm).
-dışarı atmaq: sərmək. sərimək. nak avt edmək. - oyundan sərildi.
-içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş: sərpə. (> sorfə (fars)}. asqıraq.
-qaba tökülən nərsənin qaba sığmayıb dışarı töküləni: savab. daşat. bir ölçüyə
görə artığ qalanı.
-nərsədən dışarı axıtmaq: sağqurmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt
sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. {# soğurmaq: sormaq. somurmaq.
sığırmaq. sınğırmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu
sığırdı, sınğırdı. (somurdu)}.

tışarılmaq

-bir nə bir nədən çıxarılmaq, dışarılmaq: sovrulmaq. soğrulmaq. savrulmaq.

tışarlamaq

dışarlamaq. salqınlatmaq. boşatmaq. ixrac edmək.

tışarta

-kötülük dışarda değil, kişinin içindədir. (kişinin: adamın).

tışartan

-dışardan üstü yuvarlaq olan: tümsək. gümbəz. gömbəz. gombaz. (# govbaz:
güvbəz. gövbəz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan) .

tışartmaq

1. dışartmaq. dağıtmaq. dərətmək. sərətmək. taratmaq. daratmaq. dalatmaq.
saçatmaq. sərəmək. yaratmaq. pəxş, müntəşir edmək. -günəş ışığın
dərətmədən yola düşdük. 1. dışatmaq. dışıtmaq. daşıtmaq. dışarı çıxartmaq.

biruz vermək. -onunda buxcasın dışıtdı.
-bir nəyi bir nədən çıxartmaq, dışartmaq: sovurmaq. soğurmaq. savurmaq.
tişə

dişə. toydan sonra verilən yemək çağrısı, qonağlığı.

-dişə qoyulan qapaq: dişlik. pırotez.
tişələmək

1. dişələmək. tezəmək. ititmək. 1. dişələtmək. dişəmək. dişələmək. dişəvləmək.
nərsəni diş biçiminə gətirmək, soxmaq. diş düzəltmək.
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dişələmək. dişəmək. dişəvləmək. 1. diş çıxarmaq. 1. dişələtmək. nərsəni diş

biçiminə gətirmək, soxmaq. diş düzəltmək. 1. nərsənin dişi ilə uğraşmaq,
dişliyin, kəsiciliyin ititmək. -ərə dişələmək.
tişəlmək

dişəlmək. 1. dişəmək. 1. dişələmək. dişəvləmək. diş çıxarmaq. 1. dişələmək.
dişəvləmək. dişələtmək. nərsəni diş biçiminə gətirmək, soxmaq. diş düzəltmək.

1. dişələmək. dişəvləmək. nərsənin dişi ilə uğraşmaq, dişliyin, kəsiciliyin
ititmək. -ərə dişələmək.
tişəmək

dişəmək. 1. dişəlmək. 1. dişgəmək. (diş <> deş) diş açmaq. dişlərin ititmək.

kəskinlətmək.
tişətmək

dişətmək. dişlətmək. yaraqlatmaq. müsəlləh edmək.

tişəvləmək

dişəvləmək. dişəmək. dişələmək. 1. diş çıxarmaq. 1. dişələtmək. nərsəni diş

biçiminə gətirmək, soxmaq. diş düzəltmək. 1. nərsənin dişi ilə uğraşmaq,
dişliyin, kəsiciliyin ititmək. -ərə dişələmək.
tişi

-dişi eşiklik olan: dişlan.

-nərsənin dişi ilə uğraşmaq, dişliyin, kəsiciliyin ititmək: dişəmək. dişələmək.
dişəvləmək. -ərə dişələmək.

-dişi ötmək: 1. dişi kəsmək. usu (ağlı) çatmaq, qəd vermək. 1. sözü, gücü keçmək.
-işdə dişi çıxan: çalışıb işdə pişmək.
-sevgi degən qıpı yox, dişi degən bığı yox
- əli çox işə yaxşı, dişi çox yemə yaxşı.
-quzudişi: 1. cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri. 1. yüz yaşından
sonra kişilərdə çıxan diş.
- quzu dişi: süt dişi.

tışı

-sezondışı: sava. sova. fəslindən dış yetiştirilən yemiş. - sava armıd.

-tanıqdışı: tanınamaz. danığası. bilinəməz. bəllənəməz.
tişiçi

-ərkəkçi qadın, dişiçi ər: qoşsaq. qoşsar. oğruc. oğruş. oxçu. şəhvətran.

tişiq

dişik. zayidə.

tışıq

dışıq. yabanı. qərib. biqanə.
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-dişin çəkmək: dişini soğurmaq.

-sülük dişin qır. (sülük: tamah).
-birinə dişin ititmək, diş görsətmək: birinə diş qayramaq.
-dişin dişinə qoymaq, basmaq: dinməmək. dözmək.
tışın

-nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan örtük: hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı,
üzü. sağrı (səğri. sarqı) ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq). - yer sağrısı: yer üzü. sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü,
sayma kimin yumar saxla gözünü.

tışınar

-çox keçməz sizində buxcaz dışınar: (dışınmaq. dışanmaq. daşınmaq. dışarı
çıxmaq. biruz edmək).

tişinə

-dişin dişinə qoymaq, basmaq: dinməmək. dözmək.

tişini

-dişini soğurmaq: 1. dişin çəkmək. 1. salsürtmək. qorsızıtmaq. qorqoyutmaq.
yarqoyutmaq. savsağın almaq, saldırmaq. xəli silah edmək.

tişinin

-dişinin ağın görsətmək: dodağ qaçırmaq.

tışınmaq

dışınmaq. dışanmaq. daşınmaq. dışarı çıxmaq. biruz edmək. -çox keçməz sizində
buxcaz dışınar.

tışınta

-dışında tutmaq: sərmək. sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq.
üzərində durmamaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi
sərmədən işi bitirdilər.
-töğlə dışında, malqaranın yalaması üçün qoyulan daşduz: yalama. bu duzun
qoyulduğu yerə yalavuğ deyilir.

tışıtmaq

dışıtmaq. dışatmaq. daşıtmaq. dışarı çıxartmaq. biruz vermək. -onunda buxcasın
dışıtdı.

tışqal

dışqal. daşqal. aşqal. töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı.

qıyıntı. qırcıq. qırqım. qığqım. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc.
qazranc. qazrac. qazraş. zibil.
tişqalı

dişqalı. dişlərə sürülərək dişləri qoruyan yaxı, öznə, maddə.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

tışqarur

dışqarur. aşgarlanır. -ötün ötər yaşru qalan dışqarur. (yaşru: gizli).

tışqatmaq

dışqatmaq. yabana, qurbə göndərmək.

tişqəmək

dişəmək. dişgəmək. (diş <> deş) diş açmaq. dişlərin ititmək. kəskinlətmək.

tışqı

dışqı. 1. salqı. 1. sil. seşmə. saçma. 1. silgin > sirgin. pislik.

tışqılıq

dışqılıq. seşməlik. saçmalıq. silik.

tişlan

dişlan. 1. dişi eşiklik olan. 1. çox dişli olan nərsə, yer. 1. ağız.

tişler

-birbirinə kipləşmiş dişlər: yığı diş. (yığı: tığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin
bol, sıx olanı).
-burqu, pincdə olan incə dişlər: yalav. yalağ. (çalağ). qırış. qırıc. dəndə. dəndənə.
iv. (yiv. iğ). -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş.

tişlə

-bir kərədə dişlə qoparılan bölüm: dişləm. tikə. -bir dişləm ət, çörək: bir tikə ət,
çörək.

tişləm

dişləm. bir kərədə dişlə qoparılan bölüm. tikə. -bir dişləm ət, çörək: bir tikə ət,
çörək.

tişləmə

dişləmə. 1. dişdəmə. 1. yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən

kimi ılıq olan süt.
-yemə, dişləmə, ısırma izi: yeniğ. yeyik. yiyik. diş yarası.
tişləmək

dişləmək. ağız salmaq.
-yer dişləmək: ölmək.

tişlənqic

dişləngic. ısıran. iti, acı davranış, sözlərlə azarlayan, incidən. (gəzəndə).

tişlənmək

dinclənmək. sakitlənmək. (şitlənmək: şuluğluğ edmək).

tişlərə

-dişlərə sürülərək dişləri qoruyan yaxı, öznə, maddə: dişqalı.

tişləri

-cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.
-dişlərə sürülərək dişləri qoruyan yaxı, öznə, maddə: dişqalı.

tişlərin

-dişlərin ağartma: sırıtma. sırıtış. təbəssüm.
-dişlərin ağartmaq: sıyıtmaq. sırıtmaq. sıytılmaq. sırtılmaq. sırtıqlanmaq. sırtarmaq.
sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq. sürbetinmək. sırbitinmək.
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-dişlərin oturacağı sümük: yanğaq. yanaq. -yanğaq pozulsa diş qalmaz.

-dişlərin ititmək: dişəmək. dişgəmək. (diş <> deş) diş açmaq. kəskinlətmək.
tişləşmək

dişləşmək. 1. birbirinə keçinmək, kilitlənmək. 1. dişətmək. yaraqlatmaq.

müsəlləh edmək.
tişləyən

-yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə.

tişli

dişli. uclu. öclü. iğnəli. toxcanlı. toxnaqlı. sızatan. kəsgin. odlu. acı. yaxıcı.
(əziyyətli. əzablı. sarqıçlı. sarqıslı. rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar.
müzhik. nişdar).
-baxdı açıq, əli işli, ağzı dişli. (alqış sözü).
-toxumaçılıqda ipləri, ilgəkləri sıxışdırma üçün işlənən dişli arac: dəfə < təpə.
sürtük. dəfə.

-çox dişli olan nərsə, yer: dişlan.
-dişli dırnağlı: 1. yar yaraqlı. mücəhhəz. 1. başarcanlı. pişmiş. edəmən. mahir.
-ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə
işlənən biz çeşiti: tığ. qazma tığı. başmaqçı bizi.

-ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli,
çəlik arac: dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə.
torpu.
-dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış
durumu: süvgən. züvgən. zırvan. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. - sırnax təkər yol
tutmaz. - bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax
olmuş, artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir.

tışlı

-içli dışlı: doğus dürüst. doğru dürüst. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq.
yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola
verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan.
canciyər. muxlis. sadiq. səmimi.

tişliq

dişlik . 1 < dinclik> diklik (üzbək) . 1. salma. həlim. lahana. 1. dişə qoyulan

qapaq. pırotez. 1. kotanın saban dəmiri taxılan yer.
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dışlıq. daşlıq. sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. sayanlıq. ev, yapılar önündəki üsdü

qapalı girişlik. səhn.
tişliyin

-nərsənin dişi ilə uğraşmaq, dişliyin, kəsiciliyin ititmək: dişəmək. dişələmək.
dişəvləmək. -ərə dişələmək.

tışmaq

dışmaq. sıçmaq.

tişsiz

-sıxıcı, dişsiz edici nərsə: sınır. sinsir.

tışta

dışda. bayqanda. -turqanda, bayqanda adı yox: ölkədə, dışda adı yox. it dəfdərində
adı yox.
- gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.

tıştaqın

-özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə almamazlıq: savallıq. sovallıq.
ayıqlıq. ayiqlik.

tiştara

dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə. ağac,

dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik
arac. torpu.
tiştaraq

dişdaraq. dişdara. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə. ağac,

dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik
arac. torpu.
tiştəmə

dişdəmə. dişləmə.

tiştərə

dişdərə. dişdərək. dişdara. dişdaraq. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə. ağac,

dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik
arac. torpu.
tiştərəq

dişdərək. dişdərə. dişdara. dişdaraq. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə. ağac,

dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli, çəlik
arac. torpu.
tıştıqsız

dışdıqsız. dincsiz. çuluğ. şuluğ.

titci

didci. didici. didək. {> dəd (fars)}. yırtıcı. yırtıc.
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didçilmək. sıtılmaq . sitilmək . çıtılmaq. çitilmək. çatçılmaq. qırçılmaq.
kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}. sökçülmək. - gözü sitiləsi.

titəc

didəc. yırıc. sırıc. qırıc. çırıc. vəhşi.

titəq

didək. 1. didci. didici. {> dəd (fars)}. yırtıcı. yırtıc. 1. tetik. tezik. tizək. zirək.

(deşik. açıq. oyuq) huşlu.
titəm

-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.

titər

- ölüm gələr alar gedər, ayrılıqlar yıxar didər.

titəşmək

didəşmək. diləşmək. söğüşmək. - gün boyu diləşirlər.

titici

didici. didci. didək. {> dəd (fars)}. yırtıcı. yırtıc.

titiq

didik. 1. titik. tetik. cicik. həsəd. 1. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. çalan.

çalanğ. çorqul. acır. ajir. alarm. alert. bəllət. öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq.
təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti. 1. titik. tetik. açıqgöz. 1. titik. tetik. tezik.
tələsik. 1. titik. tetik. dəldik. pəncə. cıynaq. dırnaq. 1. titik. tetik. daltıq. əlcək.
1. titik. tetik. saysalış. umur. diqqət. 1. titik. tetik. göz. güdücü. qılavuz. -didiksiz
baş uzaq gedməz. 1. dal. -dal dal: didik didik. 1. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay.

oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur.
sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı. 1. tetik. gözü açıq. çevik. dəqiq. 1. titik. tıtıq. tatıq
(dartıq) bərk palçıq. ət palçıq. -gözəlik (küzəlik) tıtıq. -ağır titik biçilməz, sümük
olsa kəsilməz.

-didik durmaq: titik durmaq: oyanıq, yarıq, xəbərdar, amadə, hazir durmaq.
-didik didmək: didik didik acımaq. yanıb çox ağrımaq. -yaram baş verib didik didir.
tıtıq

titik. tatıq (dartıq) bərk palçıq. ət palçıq. -gözəlik (küzəlik) tıtıq. -ağır titik biçilməz,
sümük olsa kəsilməz.

titinmək

didinmək. 1. dalanmaq. 1. saçınmaq. sıçranmaq. inziac. dincsiz, narahat

olmaq.
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didir. təpiz. dartuq. 1. cicik. həsəd. rəşg. 1. mənfur. məlun. 1. çoraq. çorazıq.

şoraq. şorazıq.
titirən

siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. sallanan. səkingən. səkgən.
çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən.
saqqal. sələv. sələğ. salağ.

titirişmək

titrəmək. -dağlara təprəm düşər, yaprağ kimi titrəşər.

tititmək

diditmək. dilditmək. 1. dil dil edmək. 1. diləmək. dil, yarıq, diləv açmaq. 1.
dirdidmək > deridən (fars)}. yencib, cırıb dağıtmaq.

titiz

1. didiz. tiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı. şiddətli.
şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran. 1. silimsi.
-iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış: saltav. salto. (xəşin).

titqit

didgit!. doğrat!. qırğat!. -əti qırğat.

titmək

didmək. 1. dalamaq. 1. saçaxlamaq.

-didik didmək: didik didik acımaq. yanıb çox ağrımaq. -yaram baş verib didik didir.
titr

başlıq. sərlövhə.

titreq

titrek. 1. sarsaq. salsaq. ürkək. ürkük. 1. sarsaq. salsaq. sallanan. əsnək.

lərzan. 1. sarsaq. salsaq. dəngəsiz. dəğişgən. oynaq. lax. güvənilməz.
qərarsız. istiqrarsız. mütəzəlzil. sübatsız. 1. sarsaq. salsaq. qayqın. sovlı. hovlı.
tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir.
heyran. 1. titrəvik. salsınavıq. səndələvik. səğdələvik. saldıravıq. sarsıravıq.
titrə

- titrə titrə. salğa salğa. salağ salağ. sallağ sallağ.

titrəmə

1. səkiş. 1. titriş. səğriş. səğrəmə. səğirmə. - qorxu səğrişi. - ölüm səğrişi: ölüm
dalqınlığı. səkəratil movt . 1. silkinti. təprəm.

titrəmək

1. səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək. sıçramaq. - əl ayağı səkirir. 1.
sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. üşümək. əsmək. (qorxmaq). 1. titrəşmək.
sallanmaq. saçqınmaq. saçıramaq. sıçqınmaq. - ürəyim saçqındı. 1. sallanmaq.
- yel altında, yapraqlar sallanırdı. 1. titrəşmək. titrişmək. sallamaq. salğamaq.
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silkişmək. silkmək. 1. salcamaq. salsamaq. səlcəmək. səlsəmək. silkişmək. 1.
salsınmaq. səndələmək. səğdələmək. saldıramaq. sarsılmaq. 1. səksənmək.
salğanmaq. sallanmaq. silkinmək. silkənmək. 1. sərğildəmək. sərildəmək.
səlgildəmək. sənğildəmək. sallanmaq. dəbərcənəmək. sağa sola yollanmaq. yel vurub yapraqla sərğildəyir. 1. sallanmaq. salpanmaq. salpalanmaq.

salsılmaq. yalpalanmaq. yelpələnmək. səndələnmək. 1. titirişmək. -dağlara
təprəm düşər, yaprağ kimi titrəşər.

titrənmək

1. (sağa sola, alta üsdə). çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək. silkənmək.
silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq. 1. silkinmək. 1.
salbınmaq. salbışmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. (> təlov
təlov (fars)}. -o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi.

titrəş

1. əsiş. 1. salğaş. təprəm. - iti salğaş keçirmiş.

titrəşim

salınım. salnış. səğriş. səkişim. səkiş. nəvəsan.

titrəşmək

1. titrişmək. titrəmək. sallamaq. salğamaq. silkişmək. silkmək. 1. salışmaq.
çilkəşmək. təprəşmək. - əl salışmaq: 1. əl eləmək. 1. əl atmaq. barmaq eləmək. 1.
saçsılamaq. sıçrasılamaq. silkənib çabalamaq. 1. titrəmək. sallanmaq.
saçqınmaq. saçıramaq. sıçqınmaq. - ürəyim saçqındı. 1. dərtişmək. dətrişmək.

titrətmək

1. sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. 1. sarsıtmaq. ürkütmək. ürəyimi sarsıtan salıq: xəbər. 1. səlcətmək. səlsətmək. salcatmaq. salsatmaq.

silkitmək. 1. saltmaq. 1. sıçratmaq. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək.
səğritmək. - bu öfgə əl ayağımı səkdirdi. 1. sallamaq. salpamaq. salpalamaq.
salsılamaq. səndələtmək. yalpələmək. yalpalamaq.
-nərsəni qoğzayıb titrətmək: saldamaq. salqamaq. yalqamaq. qalqamaq. - əlivi
salqa.

titrətti

titrətdi. dalpıtdı. -o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi.

titrəviq

titrəvik. titrək. salsınavıq. səndələvik. səğdələvik. saldıravıq. sarsıravıq.
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-əl ayağı titrəyən kimsə: sarsık. salsık. çalsıq.
-başı titrəyən, əsən: salbaş.

titrəyiş

sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. sarsıntı. silkinti.

titriş

titrəmə. səğriş. səğrəmə. səğirmə. - qorxu səğrişi. - ölüm səğrişi: ölüm dalqınlığı.
səkəratil movt .

titrişmək

1. didrişmək. ütrüşmək. tutruşmaq. itrişmək. dalaşmaq. salşınmaq. nərsə ilə
əlbəyaxa olmaq. muqavimət göstərmək. (mubarizə edmək). -yel ağacla ütrüşür:
ağacı burub çalqaşır. -çətinliklə ütrüşmək. -yaşamaq ütrüşənə yaraşır. -güclük var
ütrüşülür, güclükdə var ötrüşülür. -ütrüşənlə ötrüşmək qolay değil. -ata bala
ütrüşdü. 1. titrəşmək. titrəmək. sallamaq. salğamaq. silkişmək. silkmək.

titrmək

-quyruğu titrmək: canı çıxmaq. ölmək. gəbərmək.

titsil

-didsil, ısırac, acımtıl, mor dad: sirkəy. sırqoy.

tıttamaq

tıtdamaq. tırtlamaq. -nə tıtdamış iy gəlir.

tıvaq

tıxaq. sürünc (> sorənc (fars)}. duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun tutmağ üçün

tıxalan, sürülən sıvıq. zamısqa. (za masqa) bətunə.
tivan

divan. sürüt.

tivana

divanə < dalvana. dalbana.

tivar

divar. duvar. tubar.

tivürmek

> devirmek. təkürmek. tekrümek. çevirmək.

tıyaz

tıqnaz. tıkaz. tınaz. yığın. çoğa. kültə. xərmən. kürmən. kümür.

tiyə

kəsgi. kəsər.
-keçər diyə aldanma, sınmaz diyə qatlanma.

tiyəlim

diyəlim. deyəlim. məsəlçün. məsəl üçün.

tiyən

diyən. değən. deyən. -istəmirəm degən kişilər. -bu değən: bu deyilmişkən. -bu
değən sizdə istəmirsiz.

tiyin

ting. sent. santim.

tıyıtmaq

tıxıtmaq. qadağlamaq. qadğamaq. mən edmək.

tıynaq

dıynağ. sıynağ. dırnağ.
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1. didiz. tünd. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi. büzücü. sıxıcı. şiddətli.
şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan. beyin buran. 1. diz. tuka.
toxa. tikə. (bükə: dizin dalı. dizin ardında olan çuxur). 1. diz. sınğır.
-diz kimi qalağ biçimli nərsə: tuka. toxa. tikə.
-uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə: sübi. sobi. sivi. -sobu baş: biz baş. başı girdə
olmayıb, uzunsov olan).

tizə

dizə. misra.
-dizə dizə. saz saz. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə. sərə
sərə. dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola.
nola nola.

tizəq

1. dizək. riku. 1. tizək. tizik. tirək. tirik. sırıt. rişdə. rədə. -bir tirik inci. -bu tizək
işlərə qarışma. -bir tirik: bir sırıt, rədə. 1. tizək. tetik. tezik. zirək. didək. (deşik.
açıq. oyuq) huşlu.

tizəqən

dizəgən. düzəgən. dərzi. dərçi. sapıc. tikgən. nərsəni nərsiyə qoyan, tikən,

yapışdıran.
tizələmək

tezəmək. dişələmək. ititmək.

tizələtmək

tizlətmək. tezlətmək. tezələtmək. tozlatmaq. tozalatmaq. (> tazandən).

tizəlmək

dizəlmək. düzəlmək. oxrulmaq. doğrulmaq. yoğrulmaq. yönəlmək. üz tutmaq.

(doğrultu. yoğrultu. oxrultu: yön. üz tutulan yol. istiqamət).
tizəsiz

dizəsiz. düzəsiz. düzənsiz. sırısız. sırıqsız. sırasız. tərtibsiz.

tizi

dizi. 1. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. sıra. seri. salqa. burlaq. birlək. nərsədən

bir dövrə. (məcmuə'. rədə. rədif. səf) 1. düzü. quyruq. sapığ. sırıq. sırı. səğir.
silsilə. zəncir.
-dizi biçimli böyük qab: qazan. dik (fars) ( < qırağları dik olan qab).

tiziq

tizik. tizək. tirək. tirik. sırıt. rişdə. rədə. -bir tirik inci. -bu tizək işlərə qarışma. -bir
tirik: bir sırıt, rədə.

tiziləşmək

diziləşmək. düzülüşmək. sıralaşmaq. ardaşmaq. dalardaçmaq. qatarlaşmaq.
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1. dizilmək. düzülmək. sıralanmaq. ardanmaq. dalardanmaq. qatarlanmaq. 1.
tezilmək. tələsmək. əcələ edmək.

tizimək

dizimək. dizmək. düzmək. düzümək. sıralamaq. ardamaq. dalardamaq.

qatarlamaq.
tizin

-dizin arxa üzü: sinir.
-dizin dalı: dizin ardında olan çuxur. bükə.

tizinmək

dizinmək. tapınmaq. boyunsınmaq. yensinmək. yükünmək. çökünmək. təzimə

qalxmaq.
tizisi

-nərsənin bir bölümü, bir dövrü, bir dizisi: sürə. vahid. term. kurs. -bir sürə
oynadıq. -bir sürə dərs götürmək.

tizit

tezit. itit. acıt.

tizitmək

1. dikitmək. ititmək. suvurtmaq. suvurmaq. sivitmək. -at qulağların sivitdi. 1.
tavırmaq. ititmək. -dağda ular qurtları, at qulağın tavırdar.

tizqəş

dizgəş. tirkəş. tirkəş. cərgəş. sırqaş. gətgəş. gətrəş (qatarlaş) səf çək. səfə,

sıraya, xəddə keç.
tizqi

tizgi. tezgi. ( < tez. tiz) qoğala qaşdı. vəlvələ. -el ara tezgi düşdü.

tizqin

- ovsar, dizgin bıraxmaq: cilov salbamaq. (salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs
ötürmək).

tizlətmək

tizələtmək. tezlətmək. tezələtmək. tozlatmaq. tozalatmaq. (> tazandən).

tizmək

dizmək. dizimək. düzmək. düzümək. sıralamaq. ardamaq. dalardamaq.

qatarlamaq.
tizsəq

dizsək. dirsək.

tiztən

-üstü gən, ağı körüklü (qat qat olub açılıb yığılan) dizdən dar şalvar çeşiti: sıxma.

tobal

soval. çoval. aylıq.

tobalıq

topalıq. (qıvır zıvır toplamağa, yığmağa, qoymağa yarar ambarlıq) damla dam

örtüyü arasında qalan bölüm. zir şirvani. qığonye. hanqar.
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topqır. tapqır. tabqır. tabur. tapur. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). 1.

fovc. quruh. qafilə. 1. yığın. 1. rədə. 1. zümrə. 1. tapsı. təpsi. uyum. taxım.
sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. məcmu. 1. heyət. 1.
saltav. salçav. ekib. 1. oyma. boy. qəbilə. əşirə. 1. xanidan. duduman. 1.
zəncir. 1. ittihad. 1. firqə. 1. əshabə. 1. məzhəb. 1. kilas. sinif. -onuncu tabur. 1.
tirə. 1. cəm. 1. əncümən. cəmiyyət. 1. dəsdə. 1. birlik. tim. çitə. yekən > yekan.
döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu. 1. məqulə. 1. dalğı. hizb. 1.
təcəmmö. 1. sinf.
tobra

1. buxca. dürgək. bürgək. dərgək. içinə nərsə dərilən, toplanan qab. 1. yasıq.
yeşik. bağlı. buxca.
-yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab: yasıq. yastıq. qorman. sadaq. ox qabı. oxluq.
tirlik. tirdan. -əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay
kaman çıxar.

-gənəlliklə çiğindən (omuzdan), at eşşəyin üstündən aşırılan iki taylı tobra:
yanğaq. yenğək. çuxal. çuval.

tobralıq

dobralıq. yaraş. yarac. çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. usluq. (ustalıq)

məharət. çiğəlik. çirəlik. girəlik. gübrəlik. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət.
ürzə. ləyaqət.
tobur

topur. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). 1.

fovc. quruh. qafilə. 1. yığın. 1. rədə. 1. zümrə. 1. tapsı. təpsi. uyum. taxım.
sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. məcmu. 1. heyət. 1.
saltav. salçav. ekib. 1. oyma. boy. qəbilə. əşirə. 1. xanidan. duduman. 1.
zəncir. 1. ittihad. 1. firqə. 1. əshabə. 1. məzhəb. 1. kilas. sinif. -onuncu tabur. 1.
tirə. 1. cəm. 1. əncümən. cəmiyyət. 1. dəsdə. 1. birlik. tim. çitə. yekən > yekan.
döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu. 1. məqulə. 1. dalğı. hizb. 1.
təcəmmö. 1. sinf.
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tuxum. tohum. turkok. turkoğ. öğ. oğ. oğlan. {turkok. turkuk. turkluk. türk köklük.
turkoğulluk. turzkadelik}.

toq

1. (tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. qoyu. sıx. külüft.
sitəbr. qəliz. sift. ənbuh. yoğun. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə. cəngəl.
güclü. sağlam. dayanıq. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri.
hissisiz. -toxa baş: qanmaz. 1. doğ. koğ. kov. boş. (# doy. tox. toq. duy. tuq. tut:
toxa. tuta. dol. dolu. tutuq. qalın (səs. boya). 1. toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ.

yuvar. yovalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ. yumalaq. top. topalaq. topar. dol.
dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq) (güllə. külçə) kurə. kürə. dünya.
dayirə. fələk. fələkə. 1. toğ. tuğ. dağ. 1. tox. yoğ. rahat. 1. tox. doy. duy. tuq.
tut: toxa. tuta. dol. dolu. tutuq. qalın (səs. boya). (# doğ: koğ. kov. boş). 1. doğ!.

doğur!. yen!. yenğ!. yenir!. düşür!. 1. tox. tuq. tuqa. coq. coqa. kopa. sürəv.
sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq.
cuqa. cuxa. çoxa. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum.
guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv:
sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək. 1. tox. ətinə dolqun.

səmiz. şişman. kök. 1. tox. göztox. (#sox ər. (sox: soxu. süyük. susuq. süsük.
acgöz)

-tox tök: toxuş töküş: sorsat. sadirat varidat.
-gözü tox: sınlı. sınığ. sinik. sinli. qanıqlı. salığ. salğın. salğun. qane'. - zənginlərə
görə yoxsullar sınığlı olur.
-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.

toqa

1. toxa. tuqa aqil. dahi. huşlu. xirədmənd. 1. toxa. tuqa hər nəyin ərginib,
yaşlananı. -toxa iyid. -toxa at. -el toxaları. 1. tuka. toxa. tikə. diz. (bükə: dizin dalı.
dizin ardında olan çuxur). 1. tuka. toxa. tikə. diz kimi qalağ biçimli nərsə. 1. tuka.
toxa. tikə. səkgi. 1. toxa. yoxa. yuxa. incə, nazik, yapıq, yumuşaq parça,

qumaş. 1. doğa. yaradılış. yaratma. yaratı. oluşat. salıq. təbiət.
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-tanrı odur içdən doğa içə hopa.
-toxa baş: qanmaz.
toqac

1. doğac. salıq. vergi. çinə. çiniğ. fitrət. sirişt. 1 doğac. salıq. vergi. təbiət. 1.
toğaç. tutu. şans. qismət. nəsib. qədər. iqbal. taleh. risk. 1. toxac. toxmaq.

qopal. qopuq. güpbül. güpül. güpün. güpük. gupbul. gupul. gupun. 1. toxac.
toxanc. toxaş. toxuş. toxuc. toxunc. toxnuş. toxnuc. quruş. çapınc. çapıc.
çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. saxtar.
toqaclamaq

toçaclamaq. toxmaqlamaq. qopallamaq. güpbülləmək. güpülləmək.

güpünləmək. gupbullamaq. gupullamaq. gupunlamaq. güpükləmək.
qopuqlamaq.
toqaç

toxaç. 1. təlaqi. intibaq. tətabuq. təvafüq. məşmulluq. ilişgi. bağlılıq.

vabəsdəlik. 1. tuxac. qataq. qayaq. raslantı. üzləşmə. musadif olma.
muvacihə. ərəz. pişaməd. düşü. qəza. ittifaq. təsadüm. ittifaq. hadisə.
toqaqaymaq

toxaqaymaq. toxqatmaq. toxatmaq. bəslətmək. bəsləmək. kökləmək.

köklətmək. kökətmək.
toqal

doğal. 1. fitri. 1. oluşat. təbii. 1. zati. 1. içdən. içdin. içdən gələn. 1. toxay. hal. toxal barı: hər halda. -bu toxalda gedmək olmaz. -toxalıva bax: halıva bax. toxalsız:
halsız. -toxallı: hallı. 1. saf. silik. iddasız. təkəllüfsüz. sadə
-doğal ayıqlanma: seçənək. tənazöi bəqa'. seleksiyon. selekşın.

toqalaq

toğalaq. toğ. tuğ. tuğalaq. yoğ. yuvar. yovalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ.

yumalaq. top. topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq)
(güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə.

-hər çeşit qapağ, gənəlliklə toğalaq, girdə qapağ: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). dibək (çölmək) dığırlanar, duvağın tapar.

toqaları

-el toxaları. (tuqa. toxa: ərginib, yaşlanan).

toqalı

toxalı. toxay. (toxunmaq. dəğinmək). 1. toxay. (toxunmaq. dəğinmək). konunda.

ilişgin. movzusunda. barəsində. haqqında. xisusunda. dayir. (fima. dər irtibat). -o
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toxalı nə bilirsin onun muridində nə bilirsin. -bu toxay kimsəyə danışma. 1. toxay.

(toxunmaq. dəğinmək). mərbut. -sizə toxay değil. 1. toxay. (toxunmaq.
dəğinmək). mürtəbit. -toxay qablar.

-buna toxalı: buna görə.
-əkinçilik toxay kitab: əkinçiliyə görə kitab.
-sənin toxay: sənin xətrinə. sənin uğruna. sənin eşqivə.
-tanrı toxay: tanrı yolunda. fi səbilillah.
-buna toğay: bu munasibətlə. buna görə, xatir.
-bu toxalı: böyləliklə.
-bu sorun toxay: bu gərəyə, məsələyə bağlı, mürtəbit.

-incə könüllü, doğalı, təbli: yupqa. yufqa. yuvqa. yıpqa.
toqalın

doğalın. təbiətən.

toqallı

toxallı. hallı.

toqalta

toxalda. halda. -bu toxalda gedmək olmaz. (toxal: toxay. hal).

toqamaq

toxamaq. toxaşmaq. oxaşmaq. oxşamaq. dərikmək. sıvazımaq. sıvzamaq.

sapatımaq. sapatmaq. saratımaq. saratmaq. sıyamaq. sığamaq.
toqan

1. toğan. tuğan. soğan. ( < tuğ: düğmə. girdə) tuğ, top biçimli olduğan bu adı
almış. 1. toxan. toxqun. nibuğ yiyəsi. nabiğə. dahi.
-toğan soğan: girdbad.
-damarların dartılıb, burulmasından doğan durumda olmaq: quyrulmaq. qurulmaq.
çanqalmaq. çəngəlmək. çəng olmaq.
-bir kəsgiyə, zərərə üzləşmədən doğan qızqınlıq, hirslilik: quyruq acısı.
-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
-səpilən nərsədən doğan səpinti: sıçramaq. sıçaramaq. səçrəmək. səçərəmək.
-içdən, ürəkdən doğan duyu, hiss: sin. sim. vicdan.

toqanaqa

-dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: sara sara sarıb gəlib sarısına çıxdı. bura
bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə) çatdı. dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.
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toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc. toxunc. toxnuş. toxnuc. quruş. çapınc.

çapıc. çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. saxtar.
toqanı

-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

toqanış

toxanış. dər giri. təsadüf. bərxurd.

toqanlara

-tək doğanlara yalxı deyilir. (yalxı. yalxu. tək).

toqar

-acısın doğar süycüsün boğar bu evrən. (süycü: dadlı).

-ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

-yalanğuyla yatan, dilənçi doğar. (yalanğu: yalağçı. artığa qalan. artığçı. onun bunun
artığ urtuğundan keçinən).
-heç bir yalan doğrucana doğrulmaz, yalan doğar quyruqlanar qırılmaz.
(doğrulmaz: tovcih olmaz)
-bəsli gecə dan doğar. (bəsli : boylu)
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.

toqarqan

doğarğan. tovarğan. toğarğan. bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli.

saysız (sınırlı. qısıtlı). {# kovarğan (moğol) seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan.
sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən.
azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir
halda. nadirən. ziyq}.

toqart

doğart. oğart. doğru. oxru. yoğru. uyqun. uyar. uyan. onğat. oğat. onat.

onartyalığ. salığ. sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın.
yalığca. salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik).
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1. toxaş. dərik. sıyma. sıymaş. sıyaş. sığaş. sıvaz. sapat. sarat. 1. toxaş.
toxanc. toxac. toxuş. toxuc. toxunc. toxnuş. toxnuc. quruş. çapınc. çapıc.
çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. saxtar.

toqaşmaq

toxaşmaq. toxamaq. oxaşmaq. oxşamaq. dərikmək. sıvazımaq. sıvzamaq.

sapatımaq. sapatmaq. saratımaq. saratmaq. sıyamaq. sığamaq.
toqatmaq

toxatmaq. toxaqaymaq. toxqatmaq. bəslətmək. bəsləmək. kökləmək.

köklətmək. kökətmək.
toqay

toxay. 1. uğruna. eşqinə. xətrinə. -sənin toxay: sənin xətrinə. sənin uğruna. sənin
eşqivə. 1. toxalı. (toxunmaq. dəğinmək). konunda. ilişgin. movzusunda.

barəsində. haqqında. xisusunda. dayir. (fima. dər irtibat). -o toxalı nə bilirsin onun
muridində nə bilirsin. -bu toxay kimsəyə danışma. 1. toxalı. (toxunmaq. dəğinmək).

mərbut. -sizə toxay değil. 1. toxalı. (toxunmaq. dəğinmək). mürtəbit. -toxay
qablar. 1. ğamiz. burşuq.

-buna toxalı: buna görə.
-əkinçilik toxay kitab: əkinçiliyə görə kitab.
-sənin toxay: sənin xətrinə. sənin uğruna. sənin eşqivə.
-tanrı toxay: tanrı yolunda. fi səbilillah.
-buna toğay: bu munasibətlə. buna görə, xatir.
-bu toxalı: böyləliklə.
-bu sorun toxay: bu gərəyə, məsələyə bağlı, mürtəbit.

toqaylı

toxaylı. toxdaylı. toxdayğan. rahat. xudumani.

toqazlamaq

taxazlamaq. tökəzləmək. səkmək. ayağı taxılmaq.

toqbıq

doğbıq. qoğara. torpıq. (rəndə).

toqca

doğca. qolca. dalca. çıxca. nəticə. birinin uşağının uşağından olan uşaq.

birinin nəvəsinin uşağı.
toqcamaq

toxcamaq. ötgürmək. birib birinə taxmaq. -ət toxşurmaq: əti şişə taxmaq.
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toxcanlı. toxnaqlı. dişli. uclu. öclü. iğnəli. sızatan. kəsgin. odlu. acı. yaxıcı.
(əziyyətli. əzablı. sarqıçlı. sarqıslı. rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar.
müzhik. nişdar).

toqçal

toxçal. saltav. salçav. qapçal. çitçal. 1. qatar biçimində, toplum durumda

birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış nərsələr. məcmuə. müctəme'. totalitə.
toplam. 1. kompozisyon. 1. sırvıc. uğdə. təəssüb. 1. koleksiyon. 1. toplanmış
ea'nə, ianə. 1. qarmaşıq. hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi. kompilikə.
kompileks. biləşik. muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük
salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu. 1. bılok. sitə. -salçav sayı: kompileks sana.
- kompilekslik: salçavlıq. güclük. soxsuluğ. müşgülat.

toqqa

1. toqur. ( < toxumaq) iki nərsəni birbirinə kilitləyən, bağlayan tikə. (səgək.
həlqə). 1. tutqa. -qurşaq, bel qayışı uclarına taxılan toqqa (tutqa): tuş. (tut).

-toqqa, girə, həlqə taxmaq: toqurlamaq. toqqamaq. toqqalamaq. ( < toxumaq).
toqqalamaq

toqurlamaq. toqqamaq. ( < toxumaq) toqqa, girə, həlqə taxmaq.

toqqamaq

toqurlamaq. toqqalamaq. ( < toxumaq) toqqa, girə, həlqə taxmaq.

toqqan

toxqun. toxan. nibuğ yiyəsi. nabiğə. dahi.

toqqanı

-düğməni, toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək: qapdırmaq. girələmək. girgələmək.
ilgəkləmək. iləkləmək. ilikləmək.

toqqatmaq

toxqatmaq. toxaqaymaq. toxatmaq. bəslətmək. bəsləmək. kökləmək.

köklətmək. kökətmək.
toqquza

-birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər: yala sayı. sayığ sayı.

toqla

-könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan:
əğri. yağu).

toqlamaq

toğlamaq. tovlamaq. sərimək. sarımaq. sırımaq. burmaq. bükmək. dəngitmək
(> tənidən (fars)}. {# səritmək: salmaq. açmaq).

toqlamaq

toxlamaq > yoxlamaq. toxunmaq. dəğmək. görüşmək.
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1. toxlanmaq. istinad edmək. 1. toxlanmaq. topulmaq. toxulmaq. toplanmaq. dəğmə güllər topuldu. 1. toğlanmaq. tavlanmaq. tovlanmaq. yelləmək.
yelgətmək. (çarxınmaq).

toqlat

doğlat. dolat. məhkəmə. dadqah. ədalətxana.

toqlatar

-ağa itinə, itdə quyruğuna toxladar. (toxlatmaq: irca vermək).

toqlatmaq

toxlatmaq. 1. doyurmaq. -yalan danışmaq kimi toxlatmış. -güvəncin toxlatmaq:
etibarın çoxaltmaq. mötəbərlətmək. 1. müstənəd edmək. sənəd vermək. toxlatmadan yarqı yarılmaz: müstənəd edmədən hükm verilməz. -öz yazıların çoxlu
kitablarla toxlatmaq. 1. referans, irca vermək. -ağa itinə, itdə quyruğuna toxladar. toxlatdığız kitabların heç biri tapılmadı. 1. örətmək. törətmək. tovlamaq.

tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək. təplətmək. bəsiləmək. bəsilətmək. bəsləmək.
bəslətmək. səmirtmək. səmizlətmək. 1. toxdatmaq. toxnatmaq. sıntıtmaq.
singitmək. dincəltmək. rahatlatmaq.
toqlatmatan

-toxlatmadan yarqı yarılmaz: müstənəd edmədən hükm verilməz. (toxlatmaq : sənəd
vermək).

toqlattıqız

toxlatdığız. irca verdiyiz. -toxlatdığız kitabların heç biri tapılmadı.

toqlav

toxlav. tutsağ. tutçağ. tuğlav. ( < tut. tuğ). sostav. toslav. dağarcıq. kif. çanta.

torba. kisə. məxzən. -söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.
toqlu

-yeniği güdən, gözü toxlu olur. (yeniğ: həddəqəl. lap az).

toqluq

toxluq. 1. ətinə dolqunluq. səmizlik. köklük. şişmanlıq. 1. səmizlik. şişmanlıq.

ətinə dolqunluq.
-toxluq nə deditməz, para nə editməz, aclıq nə yeditməz.
-aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub. (gülüv: gülmək).
(yığlav: ağlamaq) .

toqluqtan

-toxluqdan uysallaşan, təmbəlləşən: səmirgin.

toqluqu

-gözü əllərdə qalan, könül toxluğu görməz.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

toqlunun

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-dokuz qatlı donğdan, bir toxlunun derisi.

-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).

toqluş

toxluş > yoxluş. dəğiş. görüş. mulaqat. vizit.

toqma

doğma. silik. bayağı. kortol. kortul. qara nərsə. olunmasına, görünməsinə

qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.
-boyluların doğma qabağı suya düşmələri: sürə düşmək. suya düşmək.

-doğma ayağında olan: yenri. yenirğu.
toqmac

toxmac. çulğac. arğac. hörgüc. hörüc. toxuc. toxuma kərxanası. nəssaclıq.

toqmaq

1. doğmaq. doğurmaq. yenirmək. yenğirmək. düşürmək. çıxartmaq. 1. toxmaq.
toxac. qopal. qopuq. güpbül. güpül. güpün. güpük. gupbul. gupul. gupun. 1.
doğmaq. quzulamaq. qozlamaq. balalamaq. 1. toxmaq. salman.
-uzunsov, yoğun, ağır toxmaq çeşiti: sallama. salman. salman toxmaq. güpsə.
güpsük. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir)
-salman toxmaq: sallama. salman. güpsə. güpsük. uzunsov, yoğun, ağır toxmaq
çeşiti. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir)

-ulduzu doğmaq: ulduzu parlamaq.
-yaşlılıqda uşağ doğmaq: güzləkləmək.
-kötülərdən yaxcılığı umarsan, toxmaq başda çomağıvı yığarsan.

toqmaqlamaq

toxmaqlamaq. toçaclamaq. qopallamaq. güpbülləmək. güpülləmək.

güpünləmək. gupbullamaq. gupullamaq. gupunlamaq. güpükləmək.
qopuqlamaq.
toqmalıq

-evlənmə yolu ilə doğmalı: soğun. sığın. (soxun) sınar. sınğar. sinsar. sınsar.
qohum. əqrəba. səbəbi qohum. nisbət. - bir törəli sinsarımda yoxdu.

toqmamış

-hələ doğmamış inək: dügə.

toqmatan

-doğmadan qolay boğmaqdır, qurmadan qolay yıxmaqdı.

toqmatı

doğmadı. yarımadı. çıxmadı. ışımadı. -bizim ulduz yarımadı
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-yeni yenmiş, doğmuş qadın: yeniğu. zahı. -yeniğu qadın quymağu, bollu ballı
yağlayu.

toqnaqlı

toxnaqlı. toxcanlı. dişli. uclu. öclü. iğnəli. sızatan. kəsgin. odlu. acı. yaxıcı.
(əziyyətli. əzablı. sarqıçlı. sarqıslı. rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar.
müzhik. nişdar).

toqnatmaq

toxnatmaq. toxdatmaq. toxlatmaq. sıntıtmaq. singitmək. dincəltmək.

rahatlatmaq.
toqnuc

toxnuc. toxnuş. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc. toxunc. quruş. çapınc.

çapıc. çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. saxtar.
toqnuş

toxnuş. toxnuc. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc. toxunc. quruş. çapınc.

çapıc. çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. saxtar.
toqnuşmaq

toxnuşmaq. 1. toxuşmaq. güpüşmək. çapışmaq. çarpışmaq. 1. yartışmaq.

pərtişmək. irtişmək. birbirinə toxunmaq, qızmaq. -ər arvad pərtişərdə yartışarda:
savaşarda barışarda.

toqra

doğra. 1. qəzavət edmək. fətva vermək. 1. qəzavət. fətva.

toqraq

toğraq. 1. toyraq. tuyraq. dayrə. dayirə. girdə. 1. toyraq. tuyraq. rayon. şəhər.

1. tovraq. tığraq. ( < toq. tuq) iyid. qeyrətli. pəhləvan. diləvər.
-toğraq qıvraq: bilgin iti.
toqraqlanmaq

toğraqlanmaq. tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq.

çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək). -tığraqlanıb səkirtdi, ərin
atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun
atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna
kim batar.

toqral

doğral. 1. həqiqətçi. 1. qəzayi.

toqralamaq

doğralamaq. doğrulamaq. doğramaq. duğramaq. uyqulamaq. onaylamaq.

tənfiz, infaz edmək.
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-doğralıq edmək: > (doğralıq). doğurmaq. doğratmaq. yarqıtmaq. yarqılamaq.
yasğutmaq. davərlik edmək. qəzavət edmək. fətva vermək. hökm, qərar çıxarmaq.
təsmim tutmaq. anlam çıxartmaq.

toqrama

-üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).

toqramaq

1. doğramaq. doğrulamaq. doğralamaq. duğramaq. uyqulamaq. onaylamaq.
tənfiz, infaz edmək. 1. doğramaq. kəsə soxmaq. (soxmaq: soxunmaq. vurmaq.
çalmaq. salmaq). 1. toxramaq. toxsamaq. tovsamaq. tovramaq. tavsamaq.
tavramaq. təpsəmək. böyümək. yekəlmək.

toqramaq

toxramaq. toxsamaq. tovsamaq. tovramaq. tavsamaq. tavramaq. təpsəmək.

böyümək. yekəlmək.
toqramçı

doğramçı. yapının təməlinə qarşı (qiyasda) daha incə işləri (su çəkmə, qapı
pəncərə işi) yapan kimsə.

toqran

doğran. qazi.
-orçın toyran (toğran) özəl yer, durum: bağral. sektör ( < sekarri (sək <> kəs)
kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. belt.
bölək. bilok. band. zon. rejyon.

toqranan

-sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə çörək doğranan suyuq bölümü:
şorba < sorba. sorab. suyuq yemək.

toqranaraq

-içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu: yeməyin sorularaq içilən suyu. şorba.
sorba. ( < sormaq).

toqranıb

-neçə nərsənin doğranıb qarışımından yapılmış yapılan yemək: doğrul.

toqranmaq

doğranmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. dövülmək. kərçinmək.

avranmaq. tikələnmək. çapınmaq.
toqranmış

-suya doğranmış çörək: suyup. tiltə. tirtə.

toqraş

doğraş. 1. doraş. yöndaş. yandaş. bir yöndə olanlar. 1. oğraş. boğqa. boğra.

cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq:
savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba.
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qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş.
vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş. davğa. savğa.
qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış
sürmək. 1. məhakimə.

toqraşmaq

toğraşmaq. tovraşmaq. tığraşmaq. ( < toq. tuq). 1. gücə dolmaq. gücləşmək. 1.

qaysırışmaq. qeyrətə gəlmək. 1. iyidləşmək. qaysırışmaq. qeyrət, pəhləvanlıq,
dilavərlik göstərmək.
toqrat!

doğrat!. qırğat!. didgit. -əti qırğat.

toqratmaq

1. doğratmaq. qəzavət edmək. 1. doğurmaq. doğratmaq. yarqıtmaq.
yarqılamaq. yasğutmaq. doğralıq edmək > (doğralıq) davərlik edmək. qəzavət

edmək. fətva vermək. hökm, qərar çıxarmaq. təsmim tutmaq. anlam
çıxartmaq.
toqrayıb

-min bir quşu doğrayıb birin yeyər quş türü: doğrul.

toqru

doğru. 1. düz. 1. anıq. otantik. gerçək. həqiqi. bəlgələnmiş. 1. anıqlıqla.

işəncliklə. kirtinğlə. bəlgələnmiş. gerçək. otantikman. həqiqi. 1. dinğ. tinğ.
(çinğ. sinğ). həqiqət. - dinğçi. tinğçi. çinğçi. sinğçi. siniçi. həqiqətcu. 1. dorut.
doruc. durut. duruc. sağ. sağlam. onğ. önğ. onğat. oğat. onat. iyi. güclü.
daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. 1.
sağat. sağlı. sağın. səlamət. sağ olan. - sağda kişi. - sağdalığ keşikçisi. 1. sağat.
sat. 1. sağı. sağlam. səhih. gün. iyi. uyqun. onat. gərçək. gerçək. 1. sağday.
sayaq. sıyaq. sağ. sağat. düz. - sağqoy söz. 1. sağday. sayaq. sıyaq. doğru.

gerçəkdən. ciddən. 1. sağat. sağdın. sapsağ. səhih. - sağatına varmaq. 1.
salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. gerçək. 1. sağlam. onğat.
oğat. onat. keçərli. olqamır. onqamır. - sağlam qanıt. 1. doğus. dursut. dürüst.
xətasız. qələtsiz. ğələtsiz. 1. doğus. dursut. dürüst. təmam kəmal. 1. oxru.
yoğru. uyqun. uyar. uyan. onğat. oğat. onat. onart. oğart. doğart. yalığ. salığ.

sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın. yalığca. salığın. salğın.
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salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik). 1. oxru. yoğru. həqiqət. 1.
oxru. yoğru. dik. -tam doğru dirəklər. 1. oxru. yoğru. (# oğru). tanığ. tanğı. haqq.

həqq. 1. düzlü. düz. 1. suvaraq. düz. iffətli. şərif. əfif. saylağ. namuslu. təqvalı.
pakdamən. 1. tan. tanğ. vaqei. 1. tapın. sadiq. bağlı. bəfalı. tutunlu. durunlu.
düz. düzürt. doğus. dursut. dürüst. 1. düz. -dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz
olmaz: (dəğmə: hərkəs). hər yetən kişi öz (içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla
düşman düz, doğru ola bilməz). 1. dəh. dəng. aman kişi. -dəh kişinin savuni, qayluq
kişi bəllədər. (savuni: xəbərin). (qaylıq: kötü kişi. pis diləkli, niyyətli. yamanlıq
istəyən). (bəllədər: deyər. əyn edər). 1. düzləm. düzgün. düzgün. sürləm. süzləm.

süğləm. süvləm. sülən. sürən. 1. uyğur. unyğur. onğur. 1. doğus. yarıq. dürüst.
dursut. adil. tanığ. tanğı. həqq. 1. dal. düz. dik. (müstəqim. rast). -burulmadan dal
keçdi sözə. -boynuvu dal tut. 1. dal. həqq. ədl. ədalət. insaf. -dal deyil böylə
davranmağın. -dal qazanmaq: həx qazanmaq.

-bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri: sübək. süvək. sivək. qazığ kök. dikə kök.
-doğru köşədə qalar, yalan baş alıb gedər.
-doğru güdə, yalan uzun olar.
-doğru köşədə qalmış, yalan dünyanı gəzər.
-yarmaçalıq min işdən, doğru bilsən yeğ bir iş. (yarmaçalıq: qusurlu. kəsirli.
nüqsanlı. naqis).

-yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül qaramaz. (eyku: yaxcı).
(qaramaz: baxmaz).
-doğru amac düz arac.

-. doğru yol: uğrağay. bir iməcə, amaca yönələn yol. müvəffəqiyyətli. -yolun uğrağay
olsun.

-doğru, açıq söz: təkiz söz. {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}.
- çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.
-(yanılmadan doğru yollar alınmaz) . -yaşam yolu dolambac, yanılmadan alınmaz.
-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.
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-doğru düzler talandı, doğruuqlar yalandı.
-doğru soru, sorağın yarısı. (sorağın: yanıtın. cəvabın)
-dışa doğru çəkik, yığıq: tomurtuq. (# somurtuq: içə doğru çıxıq, yığıq. )
-içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa: somut (# tomut: dışa
doğru çəkik, yığıq, düğün)
-doğru dürüst: doğus dürüst. içli dışlı. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq.
yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola
verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan.
canciyər. muxlis. sadiq. səmimi.
-doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə.
çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.
- sır doğru: lap düz. {sır: sir: yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ,
teyxalığ'' anlamın artırır}
-yana doğru gedmək: saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq.
saypıvermək. salpıvermək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından
arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır)
-içə doğru bükük, əğri: sınğıl. - sınğıl sınğıl yerimək: belin büküb yerimək.
-dosdoğru: sağqoy. sağsov. sağday. sayaq. sıyaq. dimdik.
-belin aşağı doğru sarılan bölümü: sağıq. sağır. sağra. sayra. səğrə. səyrə. götlə
bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi.
-doğru büğrü: sağta satğa. düz əğri.
- sabaha doğru: yarına doğru.
-doğru kişi versə sözü ötürməz, heç bir kölgə artıq boya götürməz.
- doğru səkir: düz atıl.
-içə doğru çıxıq, yığıq: somurtuq. (# tomurtuq: dışa doğru çəkik, yığıq)
-iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim:soka. soxa. soba.

toqruc

doğruc. doğuc. insaflı. münsif.

toqruca

doğruca. düz. sağlıqla. sağ sağım. -yolçuluğumuzu düz başa bvurduğ.

toqrucana

-heç bir yalan doğrucana doğrulmaz, yalan doğar quyruqlanar qırılmaz.
(doğrulmaz: tovcih olmaz).
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-yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı, üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa
duğalı. (budur yasa duğalı: təbii qayda budur).

toqrul

doğrul. 1. min bir quşu doğrayıb birin yeyər quş türü. 1. xırım xırdadan

yapılmış nərsə. 1. neçə nərsənin doğranıb qarışımından yapılmış yapılan
yemək.
toqrulamaq

doğrulamaq. 1. doğralamaq. doğramaq. duğramaq. uyqulamaq. onaylamaq.

tənfiz, infaz edmək. 1. düzələmək. sürmək. sürümək. düzmək. düzümək.
sızılamaq. seziləmək. bir dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək,
köklətmək. həmahəng edmək.
toqrulmaq

doğrulmaq. 1. yoğrulmaq. oxrulmaq. yönəlmək. üz tutmaq. düzəlmək.

dizəlmək. (doğrultu. yoğrultu. oxrultu: yön. üz tutulan yol. istiqamət). 1. tovcih
olmaq. 1. düzülmək. sürülmək. sızılmaq. sezilmək. düzəlmək. bir dilək, oy üzrə
aralanmaq, biraraya gəlmək, köklənmək. həmahəng olmaq.
toqrulmaq

doğrulmaq. sağalmaq. sağılmaq. - qartal toyuğu imləyib, göydən üstünə sağaldı.

toqrulmaz

doğrulmaz. tovcih olmaz . -heç bir yalan doğrucana doğrulmaz, yalan doğar
quyruqlanar qırılmaz.

toqrultmaq

doğrultmaq. 1. tikmək. dikmək. durdurmaq. qaldırmaq. qoğzamaq. qurmaq. 1.

yüklətmək. dayandırmaq. bataqlatmaq. taxdırmaq. oxlatmaq. dikdirmək. həml,
mübtəni, isnad, itlaq edmək.
toqrultmaq

-nərsəni bir yönə doğrultmaq, fırlatmaq, atmaq, qoymaq:salmaq. - suya daş
salmaq. - işə salmaq. yada salmaq.

toqrultu

doğrultu. yoğrultu. oxrultu. yön. üz tutulan yol. istiqamət.

toqrultusuna

- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer,
toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).

toqruluq

doğruluq. 1. doğusluq. dursutluq. dürüstlük. düzlük. xətasızlıq. qələtsizlik.

ğələtsizlik. 1. doğusluq. dursutluq. dürüstlük. təmam kəmallıq. 1. tapınlıq.
sadiqlik. sədaqət. tutunluq. durunlıq. bağlılıq. bəfalılıq. düzlük. düzürtlük.
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doğusluq. dursut. dürüstlük. -tapınlıq göstərmək. 1. sağılıq. sağlıq. sağlamlıq.
oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət. iyilik. onatlıq. uyqunluq. gərçəklik.
gerçəklik. 1. sağlıq. sağdınlıq. uyqunluq. nikukarlıq.
toqruluqu

-doğruluğu tapa bilsən içində.

toqruluşmaq

doğruluşmaq. bir dilək, oy üzrə aralaşmaq, biraraya gəlmək, kökləşmək.

düzülüşmək. sürülüşmək. sızılaşmaq. seziləşmək. düzəlişmək. həmahəng
olmaq.
toqrum

doğrum. tanığım. tanğım. haqqım. həqqim.

toqrumta

doğrumda. tanığımda. tanğımda. haqqımda. həqqimdə.

toqrunu

-eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun. (tuşsun: tutsun).
(qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin).

toqrunun

-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).

toqrus

doğrus. durşuna. dursun. düz. tamamən. tümüylə. kəsinit. səhihən. dürüst.

eynən. əksiksiz. mükəmməl. bütün. -aldığımı düz verdim sizə. -nə eşitmişdim, düz
ona çatıdırdım.

toqrusu

- dop doğrusu: çinğ çini. çin çini. lap həqiqəti.

toqrusu

-atsan imgəyə dəğər oxun doğrusu, bir barığa yetməz yükün oğrusu. (imgəyə:
nişana). (barığa: mənzilə). (oğrusu: əğrisi).

toqrusun

-əslin nəslin, rasıtın düztün, əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama: təkiş soraş. təkiş
sorğaş. təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış sınış
{çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}. təfəhhüs cüstcu.

toqrusuna

-göz, pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə: sıyrım. sıyırım.
sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).

toqruta

doğruda. haqda {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}. -uzun yoldan arığmış
(yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə.

toqrutmaq

doğrutmaq. 1. bərpa edmək. 1. yardamaq. yardatmaq. paydamaq. paydatmaq.

dadqah edmək.
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-ipi uzatmaq, doğrutmaq: yazmaq. açmaq. yığılını, büzüyü, bağlını, düğünü, qatlağı
açmaq. sərmək. -könül yazan sözlər.

toqruuqlar

-doğru düzler talandı, doğruuqlar yalandı.

toqruya

-doğruya yol dar, qıs.

toqsa

-doğsa yaruq ulduzu. (yaruq : yarıq. səhər. sübh).
-ağulda oğlaq doğsa, otlağda otu biter.

toqsamaq

toxsamaq. toxramaq. tovsamaq. tovramaq. tavsamaq. tavramaq. təpsəmək.

böyümək. yekəlmək.
toqsamaq

toxsamaq. toxramaq. tovsamaq. tovramaq. tavsamaq. tavramaq. təpsəmək.

böyümək. yekəlmək.
toqsı

toxsı. tovsı. tovuz. toxuz. toğuz. tavuz. tavus. şişman. səmir. səmiz.

toqsı

toxsı. tovsı. tovuz. toxuz. toğuz. tavuz. tavus. şişman. səmir. səmiz.

toqsuq

toğsuq. (gün doğsuq) doğu. məşriq. xavər.

toqsun

-yaxşı görək sənki toxsun, nə bilirsin çəkdiyin yoxsun.

toqşan

doğşan. güvəgən.

toqşurmaq

toxşurmaq. -ət toxşurmaq: əti şişə taxmaq. (toxcamaq: ötgürmək. birib birinə
taxmaq).

toqta

toxda. 1. dur. -toxda qaçma: dur qaçma. 1. sakit. 1. toxdan. tuk. tuka. tukan. dur.

durğan. dayan. əkin. əklən. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. saxdal. qalt. halt.
(ist!. istop!) (# yür: sür. ged). 1. qoydıqıl. dincel. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib
yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör, qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə
gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör, harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).

toqtaq

toğdaq. tovalaq. gövdək. göyüt boyalı, dadlı ətli yeyilən quş.

toqtalım

toxdalım. toxdalış. toxdaşıq. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.

yoğayım. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
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yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

toqtalış

toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.

yoğayım. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

toqtamaq

tokdamaq. dözmək. tutsunmaq. götürmək. çəkmək. dayanmaq. durmaq.

toqtamal

toxtamal. toxtasal. saxsal. durqun. rakid. kasat.

toqtan

toxdan. toxda. tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. əkin. əklən. əkilən. diklən.

dik (üzbək). dikin. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!).
(# yür: sür. ged).

toqtanış

toxdanış. sıntış. singiş. dincəliş. rahatlanış. huzur buluş.

toqtanlıq

toxdanlıq. toxdayın. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli.

güvək. güvəc. güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. asayişli. rifahlı.
toqtanmaq

toxdanmaq. düşlənmək. dincəlmək. dinişmək. aram tutmaq. otraq edib, qonub

qalxmaq. bir işdə ara vermək.
toqtanmaq

toxdanmaq. salqınmaq. sinğinmək. sininmək. sınğınmaq. sınınmaq. istirahət

edmək. - çox yorqunsuz, bir az salqının.
toqtar

toxdar. toxdara. neçə bənzər nərsənin bir araya gəlməsindən oluşan böyük

nərsə. -üç cığır toxdarı: üç kiçik yolun birləşməsindən oluşan enli yol.
toqtara

toxdara. toxdar. neçə bənzər nərsənin bir araya gəlməsindən oluşan böyük

nərsə. -üç cığır toxdarı: üç kiçik yolun birləşməsindən oluşan enli yol.
toqtasal

toxtasal. toxtamal. saxsal. durqun. rakid. kasat.
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toqtasın

toxdasın. yetişsin. dolsun. çatsın. -mənim əlimə bir tümən toxdasın.

toqtaşıq

toxdaşıq. toxdalış. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.

yoğayım. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

toqtaşıqa

-toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

toqtaşlıq

toxdaşlıq. toxdatlıq. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış. toxdaşıq.

toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış.
yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım.
yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım.
saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

toqtat

toxdat. təkin. sakin. dinc. dəlisov olmayan. axlat. yağlat. rahat.

toqtatan

toxdadan. uçurquş. uçurquc. söndürən. kəsən. -od uçurquc: od söndürən. -ağrı
uçurquc: ağrı toxdadan. ziddi dərd. müsəggin.

-ağrı toxdadan. ağrı uçurquc. ziddi dərd. müsəggin.
toqtatasan

toxdadasan. yoğasan. oxşayasan. dərman edəsən. -qırıq könül yiyəsi, dərdi
çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.

toqtatlıq

toxdatlıq. toxdaşlıq. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış. toxdaşıq.

toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış.
yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım.
yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım.
saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc.
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rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

toqtatmaq

toxdatmaq. 1. əknitmək. əkləndirmək. əkilətmək. dikilətmək. diklətmək.

dikitmək. durdurmaq. aramlatmaq. 1. toplatmaq. toplamaq. -biri ağıl, biri nağıl
toxdatır. -özündən çıxma, özüvü toxdat (ələ al). 1. toxnatmaq. toxlatmaq.

sıntıtmaq. singitmək. dincəltmək. rahatlatmaq. 1. salqınlatmaq. sinğitmək.
sinitmək. sınğıtmaq. sınıtmaq. istirahət vermək. 1. -özünü yerləşdirmək,
toxdatmaq, rahatlamaq: sınğarmaq. singirmək.

toqtavsız

toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız.

saxsaymaz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz. dincməz.
dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi. aşılı.
(peyvəstə).
toqtay

toxday. toxdayın. tincay. tıncay. sin. sim. dinsəl. asudə. asayişli.

toqtayat

toxdayat. yasıyat. oxşayat. təziyət. təsliyət. oxşayıcı, yüngüllətici, təsgin verici

sözlər, işlər yapmaq.
toqtayın

toxdayın. 1. toxdanlıq. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə.

güvəli. güvək. güvəc. güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. asayişli.
rifahlı. 1. toxday. tincay. tıncay. sin. sim. dinsəl. asudə. asayişli. 1. uyut. sərin.
dingin. tingin. tingit. (rahat). yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun. asudə.
sakin. (asayişli. ). soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt.
sığıt. sağut. sayut).

toqtayqan

toxdayğan. toxaylı. toxdaylı. rahat. xudumani.

toqtaylı

toxdaylı. toxaylı. toxdayğan. rahat. xudumani.

toqtaysız

toxdaysız. üzüksüz. dəvamlı.

toqtu

-qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı, yaşlı çağım
qın oldu. (qın : dar).

-gözün açdın ‘’doğdu’’ dedilər, gözün yumdun ‘’öldü’’ dedilər, göz qırpışa ‘’ömür’’
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dedilər. (mevlana).

-qurd doğdu: çaqqal yağışı: günəvərlikdə yağan iri dənəli yağış.
toqtuq

toğtuk. tortuk. tortul. tortal. dumanıq. bulanıq.

toqtum

-kəndimdə doğdum, kəndimdə yaşadım, qaldım, kəndimdə gəzdim, kəndimdə
ölürüm!.

toqturmaq

toxdurmaq. 1. taxdurmaq. nərsəni nərsiyə keçirtmək, ötgüzmək. 1. toxşurmaq.
doydurmaq. doyşurmaq. doldurmaq. dolşurmaq. -qarnın elə toxşurub ki
danışmağa belə can verir. 1. sükdürmək. tənə vurmaq. 1. toxşurmaq.
doydurmaq. doyşurmaq. doldurmaq. dolşurmaq. -qarnın elə toxşurub ki
danışmağa belə can verir.

toqturuş

- utqorlar sınığını toxduruş: (sınığ: sınam. imtahan. azimayiş). atom quralları, nüvə
silahlar yarışması durdurma.

toqu

doğu. 1. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök.

kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy.
quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc.
ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan.
tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. damar. us.
əsas. əsl. covhər. sübstans. 1. toxu. iç. məğz. çəkirdəyin, qabıqlı kəpəkli
nərsənin içi, özü. 1. doğu. toğsuq. (gün doğsuq) məşriq. xavər. 1. toxu. çulağ.
arğa. hörü. nəsc. baft. 1. toxu. tığı. yığı. tom. tün. kom. bükdə. hər nəyin bol,
sıx olanı. (ənbuh). -yığı saçlı: tom saçlı. -yığı ağac: tom ağac. -yığı diş: birbirinə
kipləşmiş dişlər. -yığ tikiş: incə, kip tikiş.

-gəmik toxu: kök quruluş. nərsənin ən köklü, əsasi qurumu, çubuğu, qurbağı, iskileti.
-incə ipək toxu: torğu. hərir. diba.
-toxu toxulamaq: soyu soyulamaq. qoyun qurbanlamaq. (soyu. qurbanlıq).
-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
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-aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub. (gülüv: gülmək).
(yığlav: ağlamaq) .
-ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

toquc

1. doğuc. doğruc. insaflı. münsif. 1. toxuc. çörək. nan. 1. toxuc. toxuma

kərxanası. toxmac. çulğac. arğac. hörgüc. hörüc. nəssaclıq. 1. doğuc. doğruc.
insaflı. münsif. 1. toxuc. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxunc. toxnuş. toxnuc.
quruş. çapınc. çapıc. çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. saxtar.
toqul

toxul. suluq. suvluq. hovlu. öpcün. öpcin. sürgü (üzbək) silgi. dəsmal.

toqulamaq

-toxu toxulamaq: soyu soyulamaq. qoyun qurbanlamaq. (soyu. qurbanlıq).

toqulmaq

toxulmaq. topulmaq. toplanmaq. toxlanmaq. -dəğmə güllər topuldu.

toqulmaq

toxulmaq: vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək. bez toxundu. (#. döğülmək: vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq. -buğda döğüldü.

).
toqum

- başlığa (cəmiyyətə) görə doğum oranı, nisbəti: doğuş orun. (oran: orun. nisbət.
yüzdə dər səd. reyt).
-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən).

toquma

-toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz: tığ. geçi. ilmək. kiltə.
kitlə. çitlə.

toquma

toxuma. toxuntu. sarqac.
-toxuma dəzgahında parçanın sarılan çubuğu: sarman (> sərmən).
-toxuma araclarından tökülən qırıntılar: (darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar.
kürküt. körküt. çürçüt. çörçüt. tiftih.
-toxuma kərxanası : toxuc. toxmac. çulğac. arğac. hörgüc. hörüc. nəssaclıq.

-ucu çəngəlli toxuma şişi, mili: qılıq. qılqıq. tığ. qırıq.
-incə saplardan işlənmiş, baca baca olan toxuma: süzənə. süzənək. sozana.
sozanağ. sulamı. qullabduzluq. bırodri.
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-toxumaçılıqda ipləri, ilgəkləri sıxışdırma üçün işlənən dişli arac: dəfə < təpə.
sürtük. dəfə.

toqumaq

toxumaq. 1. tel soxmaq. (soxmaq: soxunmaq. vurmaq. çalmaq. salmaq). 1.
soxumaq. soxmaq. dövmək. -kətən toxumaq: kətən soxumaq. 1. təpmək. -qırxa
təpmək: qırxa deyilən parçıya, özəl araclarla qaynar su tökülərək, yeddi səggiz kişi ilə
sıxışdırmaq. -bu gün qırxa təpəcəyik. (qırxa qara yündən toxunan parça).

-iki nərsəni birbirinə qatıb hörmək, toxumaq, qarışıtmaq: yorğatmaq. sarğatmaq.
çevğətmək. (çərmətmək). məxlut edmək. -sarğalı saç: rəhli sapla hörülmüş saç. sarğalı at: quyruğu rəhli sapla hörülmüş at.
-səbət toxumaq: savdıclamaq. səbətləmək.

toqumata

- toxumada ipləri tutan ağac: sıyırqı.
-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.

toqun

1. toğun. (pey aməd). 1. toxun. dolğun. doyğun. işba olmuş. 1. toxun. yoğun.
sıxı. sıxığ. tıxız. tıkız. öz. özlü. mütərakim. -qazların sıxılcan.

toqunan

-incə şüvlərdən, zuğlardan hörülərək toxunan qab: səbət. çəpət. sələ. çələ.
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab: səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə.

toqunc

toxunc. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc. toxnuş. toxnuc. quruş. çapınc.

çapıc. çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. saxtar.
toqunca

- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı).

toqunma

-aralı, iri ilməkli toxunma: sürgün. süzgün. sızğın. sırğın.

toqunmaq

toxunmaq. 1. toxlamaq > yoxlamaq. dəğmək. görüşmək. 1. ətlənmək. şişinmək.

1. varid edmək. (# tökünmək: 1. arığlamaq. 1. sadir edmək) (toxuş töküş: tox tök:
sorsat. sadirat varidat). 1. bərxurd olmaq. 1oxunmaq. gücləmək. təpmək.

saldırmaq. basqılamaq. basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq.
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çapdamaq. zorlamaq. qoturmaq. qotarmaq. dürtmək. dürtdəmək. təcavüz
edmək. 1. oxunmaq. ucranmaq. ucraşmaq. raslanmaq. isabət edinmək. 1.
soxunmaq. keçmək. girmək. -araba döngədə duvara soxundu. 1. tutmaq.
etgiləmək. -bu yemək ürəyimi tutmadı. -soyuğ odu tutmaz, od soyuğu tutar. od yeli
tutmaz, yel otu tuar. -bu qarqış bir gün onu tutar. 1. ütürmək. üsürmək. sürmək.

sürtmək. 1. yoxunmaq. yaxınmaq. bərxurd, mültəfit olmaq. 1. küymək.
qorlamaq. yandırmaq. pis etgiləmək. pis tə'sir edmək. - bu söğüşlər onu küydü.
-bəlli bəlirsiz, yüngülcə dəğmək, toxunmaq: . yoxlamaq. - bu gün təprəm üç kərə
yoxladı. - bu bir keçəri yoxlamadı, kəsin sınavlar ilərdədir.

-birbirinə toxunmaq, qızmaq: yartışmaq. pərtişmək. irtişmək. toxnuşmaq. -ər arvad
pərtişərdə yartışarda: savaşarda barışarda.

toqunmamaq

-bəlli konulara toxunmamaq: o dallara basmamaq.

toqunmatan

-doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə.
çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.

toqunmuş

-incə qamışlardan toxunmuş tutu, pərdə: saratuq. alaçığ. alaçiğ. sərapərdə.
-iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba: ağac səğələrindən, dallarından
hörülmüş qab. savat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.
-çubuqdan toxunmuş yekə səbət, sələ: küvə. küfə.
-incə sapağdan, həsirdən toxunmuş börk: sovus.

-incə teldən toxunmuş duzağ, ağ, tələ: tozaq.
-incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça: torğu. toruğ. ipək. -xanımbəyin
torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (böyükxanımın ipəyi çoxdursada,
ölçmədən biçməz).

-parlaq, sıx toxunmuş parça: yapağ. xasa.
toquntu

toxuntu. toxuma. sarqac.

toquntuqu

-iki nərsənin toxunduğu, bir araya gəldiyi çağ, an, yer, movqe: töküz. tökəz.

toquntuqunta

-dolu bir nərsiyə toxunduğunda, çırpılanda çıxan səs: donğ. -dolu qazan
donğuldar, boşun çırpsan danğıldar.
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toqunturmaq

- söz toxundurmaq, ilişdirmək: iğnəli qonuşmaq.

toqunub

-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

toqunuş

toxnuş. toxuş. 1. vuruş. uruş. soxuş. savaş. 1. toxuşma. dəğiş. dəğiniş.

dəğmə. təmas.
toqur

1. doğur. yarıc. yarıt. yardac. yarqıc. yarqış. yarsıq. dəngiş. dəniş. dənil. insaf.
ədl. 1. toqqa. ( < toxumaq) iki nərsəni birbirinə kilitləyən, bağlayan tikə. (səgək.
həlqə). 1. doğur!. doğ!. yen!. yenğ!. yenir!. düşür!.

-yalan, yalan doğur!.
-çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu.

toqurca

doğurca. yeğən. enən. inən. qolçağ. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl. quzun. oğul oğlu.

çavluq. çağluq. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.
toqurlu

toxurlu. tovar. xoş tərkib.

toqurma

doğurma. yenri. yenirğu. zayiman.

toqurmaq

1. doğurmaq. sürgütmək. nədən, bulac, bulabac, itici, təpici, bais, səbəb
olmaq. 1. doğurmaq. törgütmək. tovlid edmək. 1. doğurmaq. doğratmaq.
yarqıtmaq. yarqılamaq. yasğutmaq. doğralıq edmək > (doğralıq) davərlik

edmək. qəzavət edmək. fətva vermək. hökm, qərar çıxarmaq. təsmim tutmaq.
anlam çıxartmaq. 1. doğurmaq. doğurtmaq. oxurtmaq. yoğurmaq. yoğurtmaq.
səbəb, bais olmaq. 1. toqurlamaq. toqqamaq. toqqalamaq. ( < toxumaq) toqqa,
girə, həlqə taxmaq. 1. doğurmaq. doğmaq. yenirmək. yenğirmək. düşürmək.
çıxartmaq.
toqursa

-doğursa nisgilim səndə, gedən sənidin , suç kesir, yoxdurur məndə.

toqurt

doğurt!. doğut!. yenit!. yenğirt!. yenirt!. düşüt!. düşürt!.

toqurtmaq

doğurtmaq. 1. oğurtmaq. xırdatmaq. yağurtmaq. (# yoğunlatmaq: yumarlatmaq.
hamarlatmaq. ). 1. doğurmaq. oxurtmaq. yoğurmaq. yoğurtmaq. səbəb, bais

olmaq. 1. yenitmək.
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toqurur

-olsa könül çobanda, erkək belə doğurur!.

toqus

1. doğus. salıt. rast. dürüst. ustuvar. 1. toxuş. toxanc. toxac. toxaş. toxuc.
toxunc. toxnuş. toxnuc. quruş. çapınc. çapıc. çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış.
saxtar. 1. doğus. doğru. yarıq. dürüst. dursut. adil. tanığ. tanğı. həqq.
- doğuş orun: başlığa (cəmiyyətə) görə doğum oranı, nisbəti. (oran: orun. nisbət.
yüzdə dər səd. reyt)
-doğus dürüst: doğru dürüst. içli dışlı. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq.
yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola
verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan.
canciyər. muxlis. sadiq. səmimi.

toqusluq

doğusluq. 1. doğruluq. dursutluq. dürüstlük. düzlük. xətasızlıq. qələtsizlik.

ğələtsizlik. 1. doğruluq. dursutluq. dürüstlük. təmam kəmallıq. 1. tapınlıq.
sadiqlik. sədaqət. tutunluq. durunlıq. bağlılıq. bəfalılıq. doğruluq. düzlük.
düzürtlük. dursut. dürüstlük. -tapınlıq göstərmək.
toquş

1. doğus. doğru. dursut. dürüst. 1. xətasız. qələtsiz. ğələtsiz. 1. təmam kəmal.
1. toxuş. toxunuş. toxuşma. dəğiş. dəğiniş. dəğmə. təmas. 1. doğus. doğru.
tapın. sadiq. bağlı. bəfalı. tutunlu. durunlu. düz. düzürt. dursut. dürüst. 1.
doğuş. çıxış. zihur. tilu. 1. toxuş. (toxnuş) vuruş. uruş. soxuş. savaş. 1. toxuş.
döğüş.

-yüngül sürüş, toxuş: soğur. sovur. məs. təmass.
-toxuş tüküş: gəlir gedir. xərc o dəxl.
-toxuş töküş: tox tök: sorsat. sadirat varidat.
toquşlu

doğuşlu. cis. cis mal. nəcib. (# oğuşlu: cis olmayan. nanəcib).

toquşma

toxuşma. toxuş. toxunuş. dəğiş. dəğiniş. dəğmə. təmas.

toquşmaq

toxuşmaq. 1. toxnuşmaq. güpüşmək. çapışmaq. çarpışmaq. 1. söktüğüşmək.

söğüşmək. savaşmaq. vuruşmaq.
toqut

doğut!. doğurt!. yenit!. yenğirt!. yenirt!. düşüt!. düşürt!.

toqutan

-quzey doğudan əsən yel: qurumyeli.
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- sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan toxuyubda, bükərdə. (sən yazdığıvı yaz,
əğirən bükür).

toquyla

- yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı:yol sızrıldı.

toquyubta

- sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan toxuyubda, bükərdə. (sən yazdığıvı yaz,
əğirən bükür).

toquz

toxuz. toğuz. tovuz. tavuz. tavus. toxsı. tovsı. şişman. səmir. səmiz.

-dokuz qatlı donğdan, bir toxlunun derisi.
toquz

toxuz. toğuz. tovuz. tavuz. tavus. toxsı. tovsı. şişman. səmir. səmiz.

tol

dol. 1. dolu. 1. dolğar. dolğaq. yuvar. yovalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ.

yumalaq. toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ. top. topalaq. topar. şar. şarlaq. (pot.
pota. potlaq) (güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə. 1. dolu. tutuq.

qalın. doy. tox. toq. duy. tuq. tut. toxa. tuta. (səs. boya). (# doğ: koğ. kov. boş). 1.
həq. huquq.
tola

dola. sar. - o qərqərəni sağıb bu birinə sar. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək).
(sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.

tolab

dolab. 1. qatarda, uçaqda işlənən kimi, dolablı, çərxli, dolanan qulluq, servis

satulu, mizi. 1. xanıqah. 1. dolqab. qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi.
qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa, tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl. 1.
çərx. çığrıq. cəhrə. sarqac.
- yekə dolab: sərgən.
-saldolab> sərdaba: yer altı dərin saxlağ, ambar.

tolablı

-qatarda, uçaqda işlənən kimi, dolablı, çərxli, dolanan qulluq, servis satulu, mizi:
dolab.

tolac

dolac. dolaş. dönəş. dönəc. 1. dolay. donaş. dayrə. 1. küllüm. kələk. -küllüm
atmaq: tor, kələk yapmaq. 1. dəfə. 1. sıra. novbət. -dolaşı: novbətlə. 1. çərx.
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çərxiş. döngü. döngüş. arqış. gəşt. gərdiş. dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri,
bölgəni dönüb gəzmək.

tolaqaş

dolağaş. (yol) burala. burağaş. ziqzaq.

tolaqı

-qıç dolağı: patava. topuğluq. topuğdan yuxarını çulqayan ayağsız geyim.

tolaqlanan

-başın təpəsinə dolağlanan başlıq: dövcə. duvça.

tolama

dolama. sərimə. sarıma. gülməli. gülməcə. gülgün. gülcün. gülşün. gülçin.

gülçən. gülşin. gülşən. qaravəllidili. komik. şux.
-başa bağlanan dolama:sarqa. > səllə. sələ.

tolamaq

dolamaq. 1. dolğamaq. kələfləmək. -işlərin dolayıb qoydu. 1. yörgətmək.

hörgətmək. burğatmaq. -badağa hörgətmək: patava bağlamaq. {badağa (>
patava. patabe (fars). baldağa (baldıra) dolanan bez}. 1. sarmaq.

tolambac

dolambac. sarpıç. sarpış. sarpaç. marpiç. serpantən.
-gəzəgən, dolambac qonağlıq: el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan,
verilən qonağlıq. soğduc. sovduc.
-yaşam yolu dolambac, yanılmadan alınmaz. (yanılmadan doğru yollar alınmaz).

tolamlıca

dolamlıca. dolamlıqla. bolamlıca. comətlicə. töləmliklə. töləmlicə. bolluca

solluca. verimliliklı. verimlicə. -gün ışının dolamlıca saçırdı.
tolamlıq

dolamlıq. töləmlik. bolamlıq. comətlik. verimlilik. bola solluq.

tolamlıqla

dolamlıqla. dolamlıca. bolamlıca. comətlicə. töləmliklə. töləmlicə. bolluca

solluca. verimliliklı. verimlicə. -gün ışının dolamlıca saçırdı.
tolan

- dilin dolan başına, el qadasın al vədəsində!.

tolanacaq

dolanacaq. damar güzər. güzəran. -hələ damar güzərin necədi.

tolanan

-açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan: sərgiçi.
-qatarda, uçaqda işlənən kimi, dolablı, çərxli, dolanan qulluq, servis satulu, mizi:
dolab.

-avara avara dolanan: sürsürük. sürsünük. > sümsük. ləğzəndə. ləğzan. sülügən.
sülük. ora bura, hər yana baş çəkən, baş soxan. vırnığan.
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-baldağa (baldıra) dolanan bez: badağa {> patava. patabe (fars)}. -badağa
hörgətmək: patava bağlamaq. (hörgətmək: yörgətmək. burğatmaq. dolamaq).

tolananlar

- sarqınsı dolananlar: aşiq mə'şuq. (aşiq mə'şuq: sarqın. söycüt. süycüt. sövcüt.
süycüt. sevcit. səvcit).

tolanıb

-dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı: sara sara sarıb gəlib sarısına çıxdı. bura
bura buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə) çatdı. dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı.
-yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq: seyilmək. seyrənmək. seyginmək.

tolanım

dolanım. dolaşım. devir. çevir. sürüm. tədavül. sirkülasyon.

tolanma

dolanma. tuğ. tur. başlanqıc yerinə dönülən dolaşım, gəzmə, gəziş.

-yörə, dövrə bəri dolanma: yörüş. gəziş. gərdiş.
tolanmaq

dolanmaq. 1. yerinmək. idarə olmaq. -uşağa azla yerinməyi öğrədin. 1.

yerinmək. idarə olmaq. -uşağa azla yerinməyi öğrədin. 1. dörgünmək.
dörgənmək. döğürgənmək. dövr, döğr vurmaq. fırlamaq. təvaf edmək. 1.
sarlanmaq. - o da özü üçün sarlanır.
-açığlıqda gəzinmək, dolanmaq: sərğildəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək.
seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
-çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq: salyanmaq. bayralmaq.
sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək.
-sərgərdan dolanmaq < sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək.
avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq.
-avara dolanmaq: işsiz gücsüz dolaşmaq. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək.
sənğildəmək. > sərgərdan dolanmaq.

tolanmış

-nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri: durmuş.
olumluq. yaşam. dirilik. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı.
yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu.
yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt.
gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
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-çoğan ( < çoğ, çox xan), toy yığvasın dolandıran: sırbaş. sırıbaş. sırabaş. toyxan.
toyxanı. tamata. tamada.

tolantıran

dolandıran. səkəgər. səkrəgər. saxtakar. atlatan. mütəqəllib.

tolantırıcı

dolandırıcı. səric. sərci. sarıc. sarcı. gərdanəndə.

tolantırmaq

dolandırmaq. tutmaq. sürmək. idarə edmək. -aralığı (ovzanı) tutmaq. -dövranı
tutmaq.

tolar

-bir dağ cumar, min dərə yarar, min dərə dolar, bir dağ olar.

tolaş

dolaş. 1. dolac. dönəş. dönəc. dolay. donaş. dayrə. 1. dolac. dönəş. dönəc.

küllüm. kələk. -küllüm atmaq: tor, kələk yapmaq. 1. dolac. dönəş. dönəc. dəfə. 1.
dolac. dönəş. dönəc. sıra. novbət. -dolaşı: novbətlə. 1. dolac. dönəş. dönəc.

çərx. çərxiş. döngü. döngüş. arqış. gəşt. gərdiş. dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri,
bölgəni dönüb gəzmək.

tolaşan

dolaşan. sərici. səritən. sərtən. gəzən. səyyar.
-əlayağa dolaşan: sarsataş. salsataş. sırsataş. sırnaşıq. başbəlası. - buda bizə
sarsataş oldu.
- sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə: söv söv (sav sov) sırıb gedən.
- işsiz gücsüz dolaşan kimsə: söv söv (sav sov) sırıb gedən. sövələnən.

tolaşı

dolaşı. novbətlə.

tolaşıb

- yeriyib, dolaşıb durmaq: yol salmaq.

tolaşıq

dolaşıq. 1. buruşuq. sarmaşıq. sarışıq. (mübhəm. ibhamlı) sarqıq. - sarışıq söz:
anlamağı güc söz. 1. sarma. buruşuq. - sarma yol. dağ yolu.

tolaşılan

-gedib gəlinən, dolaşılan çevrək, məhdudə: yörüngə.

tolaşım

dolaşım. 1. dolanım. devir. çevir. sürüm. tədavül. sirkülasyon. 1. dönşüm.

döğək. dəğərək. peryod. sikl.
-başlanqıc yerinə dönülən dolaşım, gəzmə, gəziş: tuğ. tur. dolanma.
tolaşıtmaq

dolaşıtmaq. tövşütmək. tovşutmaq. tavşıtmaq. buraşıtmaq. buruşdurmaq.

pırtlaşdırmaq.
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dolaşqa. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah.

saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə.
seyingə. seyləngə. salyanğa).

tolaşma

dolaşma. solaşma. sovlaşma. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş.

seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) gəzişmə. gəziş. gəzi.
yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.
tolaşmaq

dolaşmaq. sərimək. səritmək. sərtimək. gəzmək. yerimək. seyr edmək.

-birlikdə dil ağız verib, oylanıb savlanıb (düşünüb ilhamlanıb), gəzişib dolaşmaq:
uçraşmaq. -ərkək dişi ucraşar.
-dəğib dolaşmaq: yoxlamaq.
-boş gəzişmək, dolaşmaq: salqamaq. salqanmaq. sallanmaq. salqışlamaq.
-avara govara gəzib dolaşmaq: sırsıraqlamaq. sərsərəkləmək.
-aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək: sərinmək.
pərsələmək.

tolaştırıb

-sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma: savsata. səfsətə. çaxnaş.
doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac.

tolat

dolat. doğlat. məhkəmə. dadqah. ədalətxana.

tolatmaq

dolatmaq. məhakimə edmək.

tolatmaq

dolatmaq. sarlatmaq. - bunu ona, onu buna sarlat, bərk dursun. - bunuda ona
sarlat.

tolay

dolay. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. donaş. dayrə.

tolayan

- sap dolayan: sap saran. (sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

tolayı

-dolayı dolayı gəlib mətləbə çatdı. sara sara sarıb gəlib sarısına çıxdı. bura bura
buruşub gəlib burcağa (çəkirdəyə) çatdı. dolanıb dolanıb gəlib doğanağa çıxdı.
-gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək: səğirmək. səğrimək.

tolayıbən

dolayıbən. : dönük verərək. dövr vuraraq. -sansız yaman tuşlayacaq yaşamın,
hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə
girəsən. (sansız :saysız).
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dolaysız. aşqar. kinayəsiz. -yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız, kinayəsiz)
sərləmək, söyləmək: yastamaq. yasıtamaq. yasılamaq. -o sözünü utanmadan üzümə
yastadı.

tolbat

dolbat. tuğbat. 1. oturuq. otruq. salıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi, təntənəli davranış.

təşrifat. (dolbatsız. tuğbatsız: oturuqsuz. oturumsuz. otruqsuz. otrumsuz.
tutuzuqsuz. tutşuqsuz. tuştuqsuz. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi. 1.
yorucu, güc, sıxıntılı, çətin iş. 1. boşuna, gərəksiz yorqunluq. 1. artığlı, ağır
yük. 1. oxluq. ox qabı. saçığlıq. saçqılıq. bolluq. bolaqlıq. qalabalıq. basqalıq.
tolbatsız

dolbatsız. tuğbatsız. oturuqsuz. oturumsuz. otruqsuz. otrumsuz. tutuzuqsuz.

tutşuqsuz. tuştuqsuz. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi.
tolça

dolça. küvşat. küşat. köşat.

toldurulmuş

-pambıqla kip doldurulmuş, basılmış nərsə, yastıq: sıxpaxta.

tolqa

dolqa. 1. dalqa. {tarqa (divan)}. qora. salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni

bağlamış, dolmuş dənəsi. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş (alarmış:
qızarmış). (irərmiş: yetimiş). 1. tulqa. baş. 1. tulqa. boşqa. başqa. döğüş börkü.

çalıq. çəlik. qapsa. qaspa. 1. tulqa. boşqa. başqa. məxzən. tanker. (boşqaraç:
suyuqları daşıma üçün tankerli arac, araba).
dolqalı: tulqalı. başlı.

tolqab

dolqab. dolab. qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi. qapı, pəncərəni

çərçivəyə asmağa, tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl.
tolqaq

dolğaq. 1. dolğan. burğan. burağan. (girdağ. girdbad). -dolğaqağa düşmək. 1.

tutğaq. girifdar. 1. dol. dolğar. yuvar. yovalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ.
yumalaq. toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ. top. topalaq. topar. şar. şarlaq. (pot.
pota. potlaq) (güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə.

tolqalanmaq

dolqalanmaq. dalqalanmaq. qoralanmaq. salmanın (mövün, üzüm ağacının)

qoraya dolması.
tolqalı

dolqalı. tulqalı. başlı.
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tolqamaq

dolğamaq. dolamaq. kələfləmək. -işlərin dolayıb qoydu.

tolqan

dolğan. dolğaq. burğan. burağan. (girdağ. girdbad). -dolğaqağa düşmək.

tolqanmatan

-dolqanmadan dadlanmaz: qora olmadan dadlı üzüm olmaz. {dolqalanmaq.
dalqalanmaq. qoralanmaq. salmanın (mövün, üzüm ağacının) qoraya dolması}.

tolqar

dolğar. dol. dolğaq. yuvar. yovalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ. yumalaq. toğ.

toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ. top. topalaq. topar. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq)
(güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə.

tolqasız

dolqasız. tulqasız. başsız.

tolqun

dolğun. 1. doyğun. toxun. işba olmuş. 1. olduğunda güclü nərsə. -ətə dolğun. dolğun yemək: vitaminlə dolu yemək.
-ətinə dolqun: səmiz. şişman. tox. kök.

tolqunluq

-ətinə dolqunluq: səmizlik. toxluq. köklük. şişmanlıq.

tolqut

dolqut. bilgit. bilim. ilim. sanış. sanğış. daniş.

tolqutmaq

dolğutmaq. dolğun qılmaq. işba edmək.

tolquzmaq

dolğuzmaq. tonğuzmaq. şişmək. püggünmək. püflənmək. -hirsin gəlib
tonğuzma.

tollamaq

dollamaq. təlləmək. qalamaq. qalaqlamaq.

tollu

dollu. həqli.

tolluq

dolluk. 1. döllük. çoxluq. -əlizə qoluza bolluq, malqaraza dolluk. (alqış. dua). 1.

huquqi.
tolluqmaq

dolluqmaq. huquq qazanmaq.

tolma

dolma. sərsəm < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ.

sarsağ. sərək. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan
bu şeytan.

tolma

-gözləri dolma: suvacıq. sığacıq.

tolmaq

dolmaq. 1. tıxılmaq. basılmaq. qapanmaq (# solmaq: açılmaq. boşalmaq). 1.

sınğmaq. 1. tutmaq. qaplamaq. yayılmaq. -hammısı bunun içinə tumaz. -duman
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dağları tutdu. -bu salıq (xəbər) hər yanı tutdu.

-gücə dolmaq: tovraşmaq. toğraşmaq. tığraşmaq. ( < toq. tuq). gücləşmək.
tolması

-salmanın (mövün, üzüm ağacının) qoraya dolması: dolqalanmaq. dalqalanmaq.
qoralanmaq.

tolmaya

-sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya. (sirnəşibsin: dadanıbsın).

tolmuş

dolmuş. 1. ərgin. 1. yaşlı.
- gilas kimi dolmuş gəzləri: sağuq dolu gözləyu.

-salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni bağlamış, dolmuş dənəsi: dolqa. dalqa.
{tarqa (divan)}. qora. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş (irərmiş: yetimiş).

tolsa

-ürək dolsa dil deyər, it istəyisə hürər.

tolsun

dolsun. toxdasın. yetişsin. çatsın. -mənim əlimə bir tümən toxdasın
-söz olsun, torba dolsun: işsiz qalmayıb, gərəksiz qonuşmaq.

tolşurmaq

dolşurmaq. doldurmaq. toxdurmaq. toxşurmaq. doydurmaq. doyşurmaq. qarnın elə toxşurub ki danışmağa belə can verir.

toltum

-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından,
boş sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

tolturma

doldurma. (# seçməcə:seçmə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. ürək istəyən. seçilə
bilən nərsə. - bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur) .

tolturmaq

doldurmaq. 1. dolşurmaq. toxdurmaq. toxşurmaq. doydurmaq. doyşurmaq. qarnın elə toxşurub ki danışmağa belə can verir. 1. qandırmaq. tovlamaq.

tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək. təplətmək. 1. sınğıtmaq. yerləşdirmək. 1.
sarmaq. (# sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). - sap saran: sap dolayan. - sap
sağan: sap açan. - o qərqərəni sağıb bu birinə sar. - biri sarınır biri sağılır. sarınan
kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim. - ey sardığın sağan dünya. - sən
sardığın sar, o sağdığın sağacağ. - biri yükün sarır, biri yükün sağır: sarığın, ipin
açır.

-güclə, basaraq doldurmaq, yeditmək: tıxıtmaq. -uşaq yemir tıxıtma, varı yoxdu
sıxıtma.
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-iki nərsənin arasın doldurmaq yerləşdirilən tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq.
soxulmaq). -bu yarıqı dalğıcla (dalqucla doldur). -çəkişin sapın dalğıcla çıxmasın.
-nərsəni ağzına dək tıxa basa, silmə doldurmaq: küpüləmək.
-nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq: köçlətmək. köçüləmək. köçülətmək.
küsüləmək. küsülətmək. küslətmək.

tolturub

-söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək
(iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək (divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən
püfləmək).

tolturulan

-sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam
içi qarışığı: dalğan. təlgən. dadğın.

tolturulmuş

-(aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq: sıxqa. >
sikkə. sikgə. səqqə. - səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş.
-ət, ürək içalatla doldurulmuş bağırsaq: kalbas, sosis çeşiti. soxdu.

-tam doldurulmuş: lap doldurulmuş.
tolturultuqta

- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım
sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan) .

tolu

dolu. 1. dol. -dop dolu: soxulu. sıxılı. tıxılı. -soxulu tay. 1. təkmil. tamam. -işini
dolu bitirdi. 1. donğ. -donğ kişi guruludamaz, kürüldər: kişnər. 1. dol. tutuq. qalın.

doy. tox. toq. duy. tuq. tut. toxa. tuta. (səs. boya). (# doğ: koğ. kov. boş). 1.
yuxarı. baha. 1. sınğaq. sınaq. (> səngək (fars)}.
-içi dolu olan nərsə: tonğ. donğ. -donğ qamış.
-bilməm nədən dolu başlar cibi boş, cibi boşlar başı boş.
-dolu başaq əğilər, başaq boşsa dik durar.
-ağ qoyunu görənlər, için dolu yağ bilər. (bilər: sanar).
- çin dolu kişi: çox bilgili adam. {tınğ. dınğ. (çınğ. çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl.
çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır}.
- çünğ dolu göl: tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. {tınğ. dınğ. (çınğ.
çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı
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artırır}.
- sağuq dolu gözləyu: gilas kimi dolmuş gəzləri.
-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.
-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək
vurmaz.
-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.
-iri dolu dənəsi: gürküt. kütgür.
-kiçik dolu dənəsi: gügürcük.
- ağzına dək dolu: sap silmə. sap siləmə. sap silələmə. (sap: lap)
-dəli dolu:sapır bıcıq. çapır biçik.
-can dolu: canlı. yaşa dolu. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək.
-sevgi dolu: silik. sevquş. sevuş. sövgüş. sövüş. müşfiq.
-yaşa dolu: canlı. can dolu. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək.

toluq

doluğ. doluq. 1. tuluq. ənban. -ağı tuluğu: zəhrimar. 1. qovuq. 1. nəfəs alma.

nəfəs alıb saxlama. (#soluq: soluğ, nəfəs vermə. sürük. soluq, nəfəs vermə,
boşaltma, sürmə. - doluğ soluq: al ver (soluq. nəfəs).

toluqunma

doluğunma. doyuğunma. qanığma. qanığınma. tıxnığma. sıyğınma. sıyrınma.

(> sir olma) dartqalanma. qatqalanma. çatqalanma. satqalanma. saturasion.
işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni
görünməzin edmək) .

toluluq

doluluq. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq.

köküllük. kötüllük. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük.
gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.
-yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır: sır.
sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən
yalan.

tolumaq

-kip kip yığışmaq, dolumaq: tıxışmaq. -nə ötürdü belə hammız tıxışmısız. (nə
ötürdü: nə xəbərdi. nə olub).
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tolun

-açıq, iti, dolun dil: yarq, yorıq dil. (rəsa, fəsih, roşən).

tolunmaz

-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.

tolusu

-dalın boşu yukarı baxar, dolusu aşağı.

tom

1. som. sam. tam. bütün. - tamay: tomay: somay: bütün ay. 1. tün. kom. tığı. yığı.
bükdə. toxu. hər nəyin bol, sıx olanı. (ənbuh). -yığı saçlı: tom saçlı. -yığı ağac:
tom ağac. -yığı diş: birbirinə kipləşmiş dişlər. -yığ tikiş: incə, kip tikiş.

-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).
- tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl: çünğ dolu göl. {tınğ. dınğ. (çınğ.
çinğ. çin. sınğ. sın. sinğ. sin. çıl. çil) başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı
artırır}.

-tom, toppuzlu qanqal çeşiti: çaqqal tikəni: çaqqır tikəni: dəvə alması: dəmir tikəni.
tomaq

çomaq. (yomaq. yumaq. komaq) başı yuvarlaq döğüş aracı. tübür. topur.

tomalaq

1. girdə. 1. girdək.

tomalqa

domalqa. tomlaq. salbiç. çalbiç. kakil. pərçəm.

toman

doman. domat. çək. (dombaldan, qoğzayan arac). 1. kırant. 1. qaldırac. qanqıraq.

cərsəqil. məncənaq. 1. göyə çəkilmiş, dartılmış, uzanmış olan. minarə. (#
comat: quyu).

tomar

tombal. 1. milli məclis. milli gəngəş (şura) yığbası. 1. neçə qolun bir yerə

yığılmış ucları. -neçə çubuğ tomal edim, çadır qurulur.
tomaraq

tumaraq. güdə, pota olan. -tumaraq cocuğ.

tomat

domat. doman. çək. (dombaldan, qoğzayan arac). 1. kırant. cək. 1. qaldırac.

qanqıraq. cərsəqil. məncənaq. 1. göyə çəkilmiş, dartılmış, uzanmış olan.
minarə. (# comat: quyu).
tomba

1. tombal. üstü qubbabiçimdə örtülü sin, qəbir. türbə. mozola. məqbərə. zərih.
aramqah. mərqəd. 1. komba. nərsənin birbiri üsdə yığıldığından oluşan koma,
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yığın. -yeralmaları tomba yığ. -evi yıxıldı tombası qaldı. -ot tombası: qalağ. taya. 1.
komba. kütlə. qarışıq biçimdə komalanmış nərsə. -kitab tombası.
tombal

1. tomar. milli məclis. milli gəngəş (şura) yığbası. 1. tomar. neçə qolun bir
yerə yığılmış ucları. -neçə çubuğ tomal edim, çadır qurulur. 1. tomba. üstü
qubbabiçimdə örtülü sin, qəbir. türbə. mozola. məqbərə. zərih. aramqah.
mərqəd.

tomcaraq

tomsıyaq. kökümsü.

tomlaq

domalqa. salbiç. çalbiç. kakil. pərçəm.

tomlamaq

toplamaq. yığmaq.

tomratmaq

topratmaq. sərmək. sərimək. sərələmək. imumiyyət vermək. - bu işi hammıya
sərməyin.

tomrum

kündə. zindan. sindan.

tomrutmaq

yumrutmaq. boğnatmaq. nərsəni girdə girdə kəsmək.

tomsıyaq

tomcaraq. kökümsü.

tomur

1. yumur. girdə. şar. -yer tomuru. -tomur top. 1. həlqə. girdə biçimli olan. -bir
tomur sosis.

-tomur tomur, həlqə həlqə, girdə girdə kəsmək, edmək: tomurlamq.
tomurcuq

tomurcuk. 1. dal. cəvanə. 1. tumurcuk. törə. aça (haça) qunça.

tomurcuqlanmaq
tomurlamaq

tomurcuğlanmaq. bürələnmək.

nərsəni çörəkləb (çörkələb), girdə, düğələk, həlqələk (müdəvvər) kəsmək. -sosis,
xiyar tomurlamaq. ağac tomurlamaq.

tomurmaq

nərsəni çörəkləb (çörkələb), girdə, düğələk burmaq, bükmək.

tomurtuq

dışa doğru çəkik, yığıq. (# somurtuq: içə doğru çıxıq, yığıq. ) .

tomutqan

somutqan. sumutqan. büzütgən. küsəgən. üzgöz sallayan.

tomutmaq

somutmaq. sumutmaq. büzütmək. küsgünmək. üzgöz sallamaq.

ton

don. donmuş. donğ. -düşsə suya, balta, nelər, donğa düşər qır kəsər: oğub kəsər.
-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
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qapanın. (qut: baxt).
- üz, don dəğişir, iç yox: sıy atılır, sığ yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ.
tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-sır, boya, don dəğişmək: sırlanmaq
-don quşağı: buz bölgəsi. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon).
-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq) .

-dal don: bəzəksiz geyim. (dal: saya. sadə).
-yön don: yön yos. yön yon. səri saman.
-kot, palto, don ətəyində yapılan cırıq: yalav. yalağ. (çalağ). -iki yalağlı palto.
-üsdon: yeldirmə. aba. əba.
tona

-bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış.
(telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük). (dönüyü: xaini).
-dona yox, işə bax
- qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.

tonaqın

-onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq: kiçitmək. bulamaq.
bulaşdırmaq. bələşdirmək. salaqlamaq. çalaqlamaq. ləkələmək.

tonaqlıq

donaqlıq. donluq. donqalıq. sərtlik.

tonan

donan. donanıq. tap. tapaq. örtün.

-donan duşmanı: onur duşmanı. onar duşmanı. dəğər duşmanı. dəğrən duşmanı.
örtün duşmanı. şərəf duşmanı.

tonanevli

donanevli. donanlı. donanıqlı. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı.

onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər
evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük. örtünlü. örtün evli. şərəfli. heysiyyətli.
tonanıq

donanıq. donan. tap. tapaq. örtün.

tonanıqlı

donanıqlı. donanlı. donanevli. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı.

onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər
evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük. örtünlü. örtün evli. şərəfli. heysiyyətli.
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donanlı. donanevli. donanıqlı. taplı. tapanaqlı. tapaqanlı. tapaqlı. qapqanlı.

onurlu. onur evli. onarlı. onar evli. qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğər
evli. dəğrənli. dəğrən evli. örtünük. örtünlü. örtün evli. şərəfli. heysiyyətli.
tonanmaq

donanmaq. daranmaq.

tonaş

donaş. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. dolay. dayrə.

tonazlıq

donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. qonazlıq. qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. keçilik.

qısıqlıq. qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik.
təsrilik. inadçılıq.
toncıqmaq

doncıqmaq. səsi kəsilmək. (tıncıqmaq: tınsıqmaq. tıxcınmaq. bıqqınmaq. tını, nəfəsi
kəsilmək).

tonjer (latin)

tanımaq (iqrar edmək) bitişmək. sanırmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək.

tonq

donğ. 1. dolu. -donğ kişi guruludamaz, kürüldər: kişnər. 1. dolu bir nərsiyə

toxunduğunda, çırpılanda çıxan səs. -dolu qazan donğuldar, boşun çırpsan
danğıldar. 1. don. donmuş. -düşsə suya, balta, nelər, donğa düşər qır kəsər: oğub
kəsər. 1. tonğ. donğ. içi dolu olan nərsə. -donğ qamış.

tonqalıq

donqalıq. donluq. donaqlıq. sərtlik.

tonqazlıq

donqazlıq. donazlıq. donqazlıq. qonazlıq. qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. keçilik.

qısıqlıq. qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik. gürlük. gurluq. tərslik. tüvəklik. tüpəklik.
təsrilik. inadçılıq.
tonqtan

-dokuz qatlı donğdan, bir toxlunun derisi.

tonqultar

-dolu qazan donğuldar, boşun çırpsan danğıldar. (donğ: dolu bir nərsiyə
toxunduğunda, çırpılanda çıxan səs).

tonqur

tənqir. tanqır. yer göy tanrısı.

tonquz

tonğuz. tanğuz. şişik. püflü.

tonquzmaq

tonğuzmaq. dolğuzmaq. şişmək. püggünmək. püflənmək. -hirsin gəlib
tonğuzma.
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-alnında ağ axması olan sarı donlu at: ağşaq. axşaq. qaşqa. qaşqay. sürən.
-sarımtıl qırmızı donlu at: sarmandoruğ. sarımandoruğ.
-sarı donlu at: saman. sarman. sarıman.

tonluq

donluq. 1. çəpər. 1. donqalıq. donaqlıq. sərtlik.

tonmaq

donmaq. 1. soğunmaq. üşümək. -sərin düşdü soğunduq. 1. tutmaq. -suyu tutdur.
-olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. səs
səmiri kəsilmək.

tonmuş

donmuş. don. donğ. -düşsə suya, balta, nelər, donğa düşər qır kəsər: oğub kəsər.

tonnama

donnama. çapdığ. yapdığ. yarqarat. təchizat. tədarükat. sürsat. ləvazim.

əsasiyə.
tonoq

(tünük. tonok (fars) < tənik rəqiq. seyrək. mütəxəlxəl.

tonu

-ağ at donu: sütqır.
-hər yuxunun bir sonu , min ağrının bir donu.

tonuq

donuğ. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. adi.

-piy, donuq yağ parçası: yağrığın.
-donuğ qandan ayrılmış sarı su: sarsu (sarı su) sirom.

tonumuz

-nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ
çuxadur donumuz.

tonun

- üzün, donun dəğişmiş, için yox: sıyın atmış, sığın yox. (sıy: saya. sayağ. sıya.
sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-bitinə qızan, donun yaxmaz. (təpilirsə saman gözǝ, od vurma samanlığa).
(soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə).

tonuna

-{donuna baxma, tininə (içinə) bax})opraq yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan:
sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman). (opraq: köhnə).

tonunu

-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.

top

1. sümə. sarım. sarma. kələf. -iki sümə ip. 1. topalaq. topar. yuğ. yuvalaq. yum.
yumağ. yumalaq. yuvar. yovalaq. toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ. dol. dolğar.
dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq) (güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə.
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fələk. fələkə. 1. tük. küt. tuq. qılob. kürə. girdə hər nərsə. 1. kürə. dünya. (yer
topu). 1. neçə ucu bir araya gətirən, birgəşdirən nərsə. ocaq. 1. təpə. ata. ada.

ucalıq.
- dop doğrusu: çinğ çini. çin çini. lap həqiqəti.
-tuğ, top biçimli olduğan bu adı almış: soğan. toğan. tuğan. ( < tuğ: düğmə. girdə)
-yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq,
gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.

-dop dolu: soxulu. sıxılı. tıxılı. -soxulu tay.
-iğnə taxılan top, yastıq: təpəngi. təpənək. iğnə topu.
-gəzinti, at, top yarışı üçün əkilmiş, becərilmiş yer: tapuğ. tapığ. patuq. çəmənlik.
-çəkə qorxu, hədə qorxu, top təşər gəlmək: döğələmək. döğdələmək. dövələmək.
dövdələmək.

topa

-topa topa: topar topar. topaz topaz. topaq topaq. yapız yapız. qapız qapız. 1. yığın
yığın. çoğa çoğa. kültə kültə. qalaq qalaq. koma koma. kümür kümür. kümül kümül. 1.
salxım salxım. -damdan buz yapız yapız sallanır. -bu il yemişlər yapız yapız gətirib
durur.

topaç

qısıldaq. hər nəyin yoğun ucu.

topaq

topar. yapızdı. qapızdı. kümür. kümül. yığın. çoğa. kültə. qalaq. koma koma
yığılmış. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı
yapmışdılar.

-topaq topaq: topa topa. topar topar. topaz topaz. yapız yapız. qapız qapız. 1. yığın
yığın. çoğa çoğa. kültə kültə. qalaq qalaq. koma koma. kümür kümür. kümül kümül. 1.
salxım salxım. -damdan buz yapız yapız sallanır. -bu il yemişlər yapız yapız gətirib
durur.

topal

dirsəyin dış üzü. (# təpəl: dirsəyin iç üzü).

topalaq

1. yemişi fındıq boyda olan otası (dərmanlıq) bitgi adı. 1. top. topar. yuğ.
yuvalaq. yum. yumağ. yumalaq. yuvar. yovalaq. toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq.
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yoğ. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq) (güllə. külçə) kurə. kürə.
dünya. dayirə. fələk. fələkə.
topalamaq

toplamaq. kütdəmək. kütləmək. küpdəmək. küpləmək. yığmaq. dərləmək.
qalaqlamaq.

topalıq

tobalıq. (qıvır zıvır toplamağa, yığmağa, qoymağa yarar ambarlıq) damla dam

örtüyü arasında qalan bölüm. zir şirvani. qığonye. hanqar.
topallamaq

1. yan çəkmək. yanın çəkə çəkə, yanqılışca, düşə qalxa yerimək. axsamaq. nəyindi niyə yan çəkirsin. 1. yenğsəmək. yensəmək. yengimək. ləngimək (>
ləngidən (fars)}. axsamaq. burtulmaq.

topalntaqı

-nərsənin topalndağı yer: salasğal. yığnac. ambar.

topan

( < daban). tapan. cəhrə kimi oynağan aracları durdurmaq, tikitmək üçün
ayağlıq. yastan. yasta. asta.

topar

1. quruh. -bu topar dillər. -hançı topara bağlılığı bəllənməz. 1. yığ. -tüpür göyə,
topar üzə. 1. top. topalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ. yumalaq. yuvar. yovalaq.

toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota.
potlaq) (güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə. 1. toparlaq. dönəm.

yuvar. yuvarlaq. girdək. girdə. dayrə. 1. topaq. yapızdı. qapızdı. kümür. kümül.
yığın. çoğa. kültə. qalaq. koma koma yığılmış. -tarlamızın yapızdı tayaları var. pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı yapmışdılar. 1. qurum. koma. yığıq, toplanmış

hər nə. - bu mal davar qurumu nəyivə gərək. - bir qurum mal yığdı.
-topar topar: topa topa. topaz topaz. topaq topaq. yapız yapız. qapız qapız. 1. yığın
yığın. çoğa çoğa. kültə kültə. qalaq qalaq. koma koma. kümür kümür. kümül kümül. 1.
salxım salxım. -damdan buz yapız yapız sallanır. -bu il yemişlər yapız yapız gətirib
durur.

topara

1. sarqac. tuğqac. fırqac. qərqərə. mağara. bobin. məkik. 1. sarman (>
sərmən). qərqərə. bobin. 1. dövələ. dövlə. tövlə. bağara. qərqərə. bobin.
-topara, qərqərə sapı, teli: sapqıl. tək qat sap.

toparı

-taxıl toparı, topası, yığını: yapız. qapız.
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toparlaq

topar. dönəm. yuvar. yuvarlaq. girdək. girdə. dayrə.

toparları

-un umacında, əzilməmiş un, nişasta toparları: gürküt. kütgür.

topartan

topardan. -hər topardan (tərəfdən): yan yaxadan. -su, yan yakdan dolqun atıb ağıl
təqil çağlandı. (çoğlandı).

topası

-taxıl toparı, topası, yığını: yapız. qapız.

topaşmaq

tuğuşmaq. topuşmaq. yığışmaq. tıxışmaq. izdiham edmək.

topaz

-topaz topaz: topa topa. topar topar. topaq topaq. yapız yapız. qapız qapız. 1. yığın
yığın. çoğa çoğa. kültə kültə. qalaq qalaq. koma koma. kümür kümür. kümül kümül. 1.
salxım salxım. -damdan buz yapız yapız sallanır. -bu il yemişlər yapız yapız gətirib
durur.

topcar

bucar. burcaq. yuvar. kürəc. qılob. cəhan. keyhan. fələk.

topcuq

-iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq: saput. sapıt. saçut. saçıt.

topqır

tobqır. tapqır. tabqır. tabur. tapur. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). 1.

fovc. quruh. qafilə. 1. yığın. 1. rədə. 1. zümrə. 1. tapsı. təpsi. uyum. taxım.
sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. məcmu. 1. heyət. 1.
saltav. salçav. ekib. 1. oyma. boy. qəbilə. əşirə. 1. xanidan. duduman. 1.
zəncir. 1. ittihad. 1. firqə. 1. əshabə. 1. məzhəb. 1. kilas. sinif. -onuncu tabur. 1.
tirə. 1. cəm. 1. əncümən. cəmiyyət. 1. dəsdə. 1. birlik. tim. çitə. yekən > yekan.
döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu. 1. məqulə. 1. dalğı. hizb. 1.
təcəmmö. 1. sinf.
topla

-topla təpələ: yığ sığıt.

toplam

1. saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. qatar biçimində, toplum durumda
birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış nərsələr. məcmuə. müctəme'. totalitə. 1.
tam. bütün. tutar.

toplama

-xərmən yerində əkin samanı toplama üçün böyük taxda: sürgü taxdası.

-ürün, tarım qaldırma, toplama: daşat. biçim. qırama. qıranda. yardış. yarpış. əkin
biçmə.
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1. davşırmaq. devşirmək. dəğşirmək. -kin davşırmaq: öc tutmaq, bəsləmək. 1.
soxmaq. soxamaq. soxqamaq. tıxmaq. içəri qoymaq. yığmaq. yerləşdirmək. para soxmaq. 1. tomlamaq. yığmaq. 1. toplatmaq. toxdatmaq. -biri ağıl, biri nağıl
toxdatır. -özündən çıxma, özüvü toxdat (ələ al). 1. tutmaq. hasil edmək. -bu çox
yaxcı ürün tutduğ. 1. salğancamaq. düzənləmək. bitirmək. sərəncamlamaq . 1.

qaldırmaq. devşirmək. yığmaq. dərmək. dərləmək. - kitab, xərmən, tarla
qaldırmaq. 1. topalamaq. kütdəmək. kütləmək. küpdəmək. küpləmək. yığmaq.

dərləmək. qalaqlamaq.
-dər toplamaq: (dər < dərib). düzmək. düzəmək. təşgilatlandırmaq. sazıman vermək.
-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən,
yığılan paranı toplamaq: kisələmək.
-çox para, var dövlət toplamaq, yığmaq: kürüşləmək. zənginləşmək.
- parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq.
-su toplamaq: şişmək.

toplamaqa

-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.

toplanan

toplanan yer: dərgi. (# sərgi: sərilən yer).
-içinə nərsə dərilən, toplanan qab: dürgək. bürgək. dərgək. tobra. buxca.
-dilənçilikdə alınan pul, bölük, yığılan gövət, ehsan, mə'rəkələrdə toplanan pul:
parsa. - parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq.
-ovruqlara, ovurlara, çuxurlara quynıqlara, toplanan qar: . güvtük. gürdüc. güvtüklər daha əriməmiş.

toplanış

birikiş. bir yerə yığılış. dəğrəş. dərgəş. dərnək. dəğnək. qovlağ. ovlağ. qovşaq.
-yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir. -ərənlər dəğrəşi.
-qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar.

toplanmaq

1. topulmaq. toxulmaq. toxlanmaq. -dəğmə güllər topuldu. 1. üşümək. üşmək.
nərsə başına, çevrəsinə yığışmaq. birikmək. dərilmək. darılmaq. (# uçmaq:
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dağılmaq. çalınmaq. saçılmaq).

-diblənib toplanmaq: kök salıb böyümək, barlanıb varlanmaq.
toplanmış

-döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu: tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır.
tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). birlik. tim. çitə. yekən > yekan.
-toplanmış ea'nə, ianə: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal.
-yığıq, toplanmış hər nə: qurum. topar. koma. - bu mal davar qurumu nəyivə gərək.
- bir qurum mal yığdı.

toplantıları

-yeməkli böyük toplantıları yönədən kimsə: sırbaş. sırıbaş. sırabaş.

toplaş

sıxlaş!. qıslaş. qınlaş. qımlaş. ekonomikləş. iqtisadiləş.

toplaşar

-üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur
qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu) cağ cuğ}. (səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

toplaşmaq

-birbiri üzərinə toplaşmaq, sıxışmaq: gürnəşmək. gürnəşdəmək. gurnaşmaq.
gurnaşdamaq. qurnaşmaq. qurnaşdamaq. - qoyunlar istidə gürnəşdənər.

toplatmaq

toplamaq. toxdatmaq. -biri ağıl, biri nağıl toxdatır. -özündən çıxma, özüvü toxdat
(ələ al).

toplayan

-bir yerə toplayan: sərmən
-el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman.
səpmən.
-qazanı, qazanan asmış, odunu toplayan yaxmış.

toplu

-dərli toplu: dərik sərik. tüm düzəndə.

topluq

-bir dördlük quran topluq: dördəcər. dördcər.

-bir üçlü quran topluq: üşdəcər. üşcər.
topluqta

-bir topluğda adı yayılmış, saysanlı olan: sayılı. yayılı. - sizin oğluz yayılı yalançıdır.
- sayılı qaramat: sayılı fırtına: adlım, məşhur qıyıq, bəla. - bu ölkənin sayılı yayılı
kişilərindən.

topluluq

1. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. kütləvi. kütlə,
toplumla bağlı olan nərsə. 1. topuçluq. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq.
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tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq.
qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük. guruş. gömbəlik.
topluluqta

- topluluqda uzaq ölkələrə gedən quşlar: quşköçü.

toplum

-qatar biçimində, toplum durumda birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış
nərsələr: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam.

toplumla

-kütlə, toplumla bağlı olan nərsə: kütləvi. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq.
küməlik. komalıq. topluluq.

topluşuq

kütləşik. cütləşik. kitləşik. çitləşik. yığışıq. küməşik. komaşıq.

toppuz

-güpünün toppuz başı: küpü. güpü. baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı.

toppuzlu

-tom, toppuzlu qanqal çeşiti: çaqqal tikəni: çaqqır tikəni: dəvə alması: dəmir tikəni.

topra

torba. sumka. sumba. tumqa. tumaq ( < tum. yum) sak. kif.

topraq

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan)
- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer,
toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).
-böyük toprağ ələyi: silgin. şingir. ( < silkəmək) gəm. kəm.
- silgik topraq: su saxlamaz toprağ. silgik kişi: pul saxlamaz.
-bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben.
(mevlana)
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə
dil biriz.
-tülküsüz topraq, öz tazısız yurd olmaz.
-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev
-boş, yumşaq topraq: guvac. güvəc. güvəş. guvaş.
-şuxumlayıb əkilməmiş braxılan topraq:ködü. güdü. (ayiş).
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-odlu, ot püsgürən, volkanik topraq: küyrəz. küyvəz. küysəv.
-qar, topraq kimiləri sıyırayaq atmaq: kürüşmək. kütümək. kürüləmək. kürələmək.
kürümək. kürəmək.
- sağız topraq: ət palçığı. (sağız: sağızan. axız. axızan. şirə kimi yapışqan, suvaşıb
asılan hər nə).
-su saxlamaz toprağ: silgik topraq.
-özlü, yapışqan, yağlı topraq: sırnax. sıvax. sırvax. ət toprağı.
-axan tərlə, sızan qanla ıslaq topraq qurumaz.

-daz topraq: qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan.
verimsiz, çoraq, çor şor topraq.

-quru topraq: bitəksiz. bitgisiz. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa.
(çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq.

-şoran topraq, çoraq: yalov. çalov. boş, susuz ova, çöl.
topraqa

-quruluqdan (susuzluqdan) toz toprağa çönüşmək: topraşmaq. (yer) toprasışmaq.
çanasışmaq. tozasımaq. -susuzluqdan yer yurdumuz topraşdı.

-asma (möv) kimi bitgilərin qolların kökdən qırmadan toprağa yatırıb çoxaltma:
yatıma.

topraqı

-ət toprağı: sırnax. sıvax. sırvax. özlü, yapışqan, yağlı topraq.
-gor toprağı yaşam üçün bağırmaz.
-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək.
yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq).

-engəbəli yeri, toprağı, dərə təpəli yeri sürüb safatma aracı: sürgü. sürgə.
topraqın

-bir yerin, toprağın bir ucundan ötə ucuna dək uzanan bölümü: sıyrım. sıyırım.
sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi:gürə, gura, güclü olmaq.
gürələnmək. guralanmaq.
-bölünmüş toprağın, nərsənin hər bir bölümü: salma.
-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.
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-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

topraqla

-bu bərk toprağla, susuzluğla ağaclar necə sürsün. (sürmək: sürgütmək. gövərmək.
gəlişmək. böyümək).

topraqlı

-toprağlı, bulanıq daşqın su: sırnax. sıvax. sırvax. sel suyu.

topramaq

-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək.
yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq).

toprasışmaq

(yer). topraşmaq. çanasışmaq. tozasımaq. quruluqdan (susuzluqdan) toz

toprağa çönüşmək. -susuzluqdan yer yurdumuz topraşdı.
topraşmaq

(yer) toprasışmaq. çanasışmaq. tozasımaq. quruluqdan (susuzluqdan) toz
toprağa çönüşmək. -susuzluqdan yer yurdumuz topraşdı.

topratmaq

tomratmaq. sərmək. sərimək. sərələmək. imumiyyət vermək. - bu işi hammıya
sərməyin.

toptan

topdan. kürəni. kürəmi. bütünü. hammısı. ocağlama. tümü. tamamı. - onlar
ocağlama belədirlər. - dünya işləri ocağlama quruluşdan tərsdir. - ocaxlama alışveriş:
ümdə ticarət. - tarlanın ortası ocağlama daşlıqdır, kotan batmır.

toptolu

dopdolu. siləmə. - siləmə sandığ.

toptuvrəmək

törəmək. ( < tör. doğ. tab. tağ). böyümək. şişmək. besilmək.

toptüb

top tüb. tabdib. götbaş.

topu

- topu sındırmaq: topun yelin açmaq, əzmək.
-iğnə topu: təpəngi. təpənək. iğnə taxılan top, yastıq.

-yer topu: top. kürə. dünya.
-döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu: tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır.
tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). birlik. tim. çitə. yekən > yekan.

topuçluq

topluluq. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq.
köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq.
gürüşlük. gürüşlülük. guruş. gömbəlik.

topuqluq

topuğluq. topuğdan yuxarını çulqayan ayağsız geyim. qıç dolağı. patava.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

topuqtan

-topuğdan yuxarını çulqayan ayağsız geyim: topuğluq. qıç dolağı. patava.

topuqun

-topuğun ardında, banla balça arasında olan yoğun sınır: dalba. pey.

topulmaq

toxulmaq. toplanmaq. toxlanmaq. -dəğmə güllər topuldu.

topumu

-bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma: dəğirmə. dərimə. savağan. savğan. sovğan.
-bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma: savağa. savğa. sovğa. dərimə. dəğirmə.

topur

1. bir nərsə kütləsinin ayağ təpmə küyü, guppuldusu, səsi. 1. tübür. çomaq.
tomaq. (yomaq. yumaq. komaq) başı yuvarlaq döğüş aracı.

topur

tobur. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). 1.

fovc. quruh. qafilə. 1. yığın. 1. rədə. 1. zümrə. 1. tapsı. təpsi. uyum. taxım.
sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set. 1. məcmu. 1. heyət. 1.
saltav. salçav. ekib. 1. oyma. boy. qəbilə. əşirə. 1. xanidan. duduman. 1.
zəncir. 1. ittihad. 1. firqə. 1. əshabə. 1. məzhəb. 1. kilas. sinif. -onuncu tabur. 1.
tirə. 1. cəm. 1. əncümən. cəmiyyət. 1. dəsdə. 1. birlik. tim. çitə. yekən > yekan.
döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu. 1. məqulə. 1. dalğı. hizb. 1.
təcəmmö. 1. sinf.
topurqan

topurğan. otsuz, bitgisiz olub torpaqlıq yer. -topurğanda av olmaz.

topuş

sıxış!. qısış. qınış. qımış.

topuşmaq

tuğuşmaq. topaşmaq. yığışmaq. tıxışmaq. izdiham edmək.

topuz

1. qalğıq. şişik. 1. topuz. girdə, tikanlı yabanı bitgi.

tor

( < tuğ). 1. ağ. av. hörgü. örgü. avlama, tutma aracı. 1. ağ biçimində seyrək
hörülmüş, incə, kiçik bacaları olan parça. 1. corab torbacıqların ağzın sıxmaq,
kip saxlamaq üçün, ağzında olan keşli, qeytalı bölümü. 1. tur. avrac. nərsəni
avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli, çevrə bəri
istənən çağ qapanan arac. 1. tuğ. tul. incə örtük. 1. saçma. saçağ. - saçma
salağ: tor pərdə.

-axıdan qabın ağzına sarılan tor, parça: sarım. süzüt. safi (kağaz. tor. parça).
-tor, ağ kimi incə bir qat sürtmək: tortunmaq. tortuşmaq. sürtünmək. -əlim yara,

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yağım yoxdu tortunam, yolum uza uzaq, atım yoxdur yortunam (çapam).

-incə naxışlı tor örtük, tutu, tutuğ, pərdə: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ.
-sərilən, sərpmə ağ, duzağ, tor: saçma.
- düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.
-bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor,
qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa,
qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.
-tor, qarmaq (qullab), kəmənd kimi nərsə ilə tutmaq: qapdırmaq.

tora

-tora salmaq: torlamaq. ovlamaq. kovlamaq. (kov > qul zədən (fars)}.

torabelçəq

torabelçək. toraçalqa. torağay.

toraçalqa

torağay. torabelçək.

toraqay

torağay. toraçalqa. torabelçək.

toramaq

torımaq. ağmaq. ağımaq.

toran

1. çoğan. (tufan. sel. fırtına). 1. doraş. doğraş. yöndaş. yandaş. bir yöndə
olanlar.

toratan

qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı.
burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz.
qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc. tələçi. duzaqçı.
dələduz.

toratan

sart. hörümcək.

torba

1. daşaq. 1. qovuğ. qoğuq ( < kov) kisə. 1. sostav. toslav. tutsağ. tutçağ.
toxlav. tuğlav. ( < tut. tuğ). dağarcıq. kif. çanta. kisə. məxzən. -söz toslavı: söz
dağarcığı, məxzəni. 1. topra. sumka. sumba. tumqa. tumaq ( < tum. yum) sak.

kif. 1. süzmən. süzmə.
-torba biçimində olan baş, əğin örtüyü: turban. torban. burqa. üz bölümü torla
qapalı çadıra.

-torba ağzı yığılmış, elin ağzı yığılmaz.
-çiğindən asılan çanta, kif, torba: yanğaq. yenğək. heybə.
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-iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba: ağac səğələrindən, dallarından
hörülmüş qab. savat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.
-söz olsun, torba dolsun: işsiz qalmayıb, gərəksiz qonuşmaq.

torbacıqların

-corab torbacıqların ağzın sıxmaq, kip saxlamaq üçün, ağzında olan keşli,
qeytalı bölümü: tor. ( < tuğ).

torban

turban. torba biçimində olan baş, əğin örtüyü. burqa. üz bölümü torla qapalı

çadıra.
torbası

-acıqlı dilənçinin torbası boş qalar.

torbasıta

-acıqlansa dilənçi torbasıda boş qalır.

torımaq

toramaq. ağmaq. ağımaq.

torqu

1. torğu. toruğ. ipək. incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça. incə ipək
toxu. hərir. diba. -xanımbəyin torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə.
(böyükxanımın ipəyi çoxdursada, ölçmədən biçməz). 1. yarun. yarın. yorun. incə,

yumşaq parça. diba. hərir. -yarın yuxa: qızarmış lavaş (incə çörək).
torqusu

-xanımbəyin torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (torğu: toruğ: ipək.
incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça). (böyükxanımın ipəyi çoxdursada,
ölçmədən biçməz).

torla

-üz bölümü torla qapalı çadıra: turban. torban. torba biçimində olan baş, əğin örtüyü.
burqa.

torlam

teknik. tikiniş. irgiş. burlam. (işləyiş) qurcuş.

torlamaq

ovlamaq. tora salmaq. kovlamaq. (kov > qul zədən (fars)}.

torlu

-yağ çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm: yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən.
yelçən). -lampanın yelkəni olmasa yanmaz.

tormuz

- arabanın arxasında olan tormuz ışığı: quyruq ışığı.

tornmuş

aşınıb yofunmuş. -tornmuş parça tez cırılar. -aşınıb yofunmaq: torunmaq.

torpaqın

-nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça: salcığ. silcik. silgi. silək.

torpaqlıq

-otsuz, bitgisiz olub torpaqlıq yer: topurğan. -topurğanda av olmaz.

torpıq

doğbıq. qoğara. (rəndə).
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dişdara. dişdaraq. dişdərə. dişdərək. kəstərə. kəstərək. təstərə. əğə. ərə.
ağac, dəmir kimi sərt nərsələrə sürtərək kəsməkdə işlənən uzun, sivri dişli,
çəlik arac.

tort

dürd. durt. durut. durb. 1. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə). 1.

əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə. 1.
dartılmış tağıl qabığı. kəpək.
torta

(duğu) tilif. tökü. çöp.

tortal

tortul. tortuk. toğtuk. dumanıq. bulanıq.

tortuq

tortuk. toğtuk. tortul. tortal. dumanıq. bulanıq.

tortul

tortal. tortuk. toğtuk. dumanıq. bulanıq.

tortulaşma

1. çökəlmə. dibə oturma. təhnişini. risub edmə. 1. dibə oturma. çökəlmə.
təhnişini. risub edmə.

tortunmaq

tortuşmaq. 1. yortunmaq. yontamaq. yonğamaq. incə lay, qat götürərək nərsəni

işləmək, incətmək. rəndələmək. -ağac tortunmaq. 1. sürtünmək. tor, ağ kimi
incə bir qat sürtmək. -əlim yara, yağım yoxdu tortunam, yolum uza uzaq, atım
yoxdur yortunam (çapam).

tortuşmaq

tortunmaq. 1. yortunmaq. yontamaq. yonğamaq. incə lay, qat götürərək nərsəni

işləmək, incətmək. rəndələmək. -ağac tortunmaq. 1. sürtünmək. tor, ağ kimi
incə bir qat sürtmək. -əlim yara, yağım yoxdu tortunam, yolum uza uzaq, atım
yoxdur yortunam (çapam).

toru

doru. boya. bəniz. rəng.
-balığ toru: saçma. saçağ.

toruc

doruc. doğru. dorut. durut. duruc. sağ. sağlam. onğ. önğ. onğat. oğat. onat. iyi.

güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal.
toruq

1. toruğ. torğu. ipək. incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça. xanımbəyin torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (böyükxanımın ipəyi
çoxdursada, ölçmədən biçməz). 1. toruk. törük. yoruq. sürük. yürük. yol. caddə.
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təriq. 1. toruk. törük. yoruq. sürük. yürük. (fəlsəfi) məktəb. 1. toruk. törük.
yoruq. sürük. yürük. tutulan yol. məzhəb. təriqət. firqə. tapdığ. məslək. 1.
toruk. törük. yoruq. sürük. yürük. şəkil. biçim. 1. doruq. üstüc. ucğur. ucur.

zirvə. qullə.
toruqu

- dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi. dağ darağı.
-sevmək, bacarığın doruğu.

torun

törüm. tosun. çoluğ cocuğ. külfət.

toruna

-evrən verir yamanların tovunu, yaxşı olsan evrən salar toruna.

torunar

arıqlayıb incələr. -aclıq yoğunladıqca (bətərləşdikcə), hər bir yoğun torunar.

(torunmaq: arıqlayıb incəlmək).
torunmaq

1. (türünmək) hörənmək. (oranmaq) tədvin edmək. -bu kitabın törnüşü (oranışı)
çox sürdü. 1. arıqlayıb incəlmək. -aclıq yoğunladıqca (bətərləşdikcə), hər bir yoğun
torunar. 1. aşınıb yofunmaq. -tornmuş parça tez cırılar.

torunu

-çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu.

torut

dorut. doğru. doruc. durut. duruc. sağ. sağlam. onğ. önğ. onğat. oğat. onat. iyi.

güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal.
tos

-alver ilə çöllüklə, dos kimliyin sınarlar.
-dosduva dos, düşmanıva yaman ol
-dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur,
bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu
koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).
-tos vurmaq: toslaşmaq. güpüşmək. güpmək. kəllələşmək. süsləşmək.
-dosdoğru: sağqoy. sağsov. sağday. sayaq. sıyaq. dimdik.
-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.
-dos buluşmaq: dosdaşmaq. doslaşmaq < tusdaşmaq. ( < tutmaq).

-süpür kişi dos qılmaz. (süpür: bədəxlaq. əxlaqsız).
-tos, buynuz vurmaq: süsmək. sosmaq. tosmaq. -bu qoç sürməz.
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-yaxın uzaq dos: tanış biliş. öşüt tutuş. ötüş tutuş.
-can bir dos: canacan. yarqın.
tosca

dosca. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. yardağ.

yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl.
sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
tosqur

sosqur. süsgür. süsəgən. sosuğan. buynuz vuran.

tosqurumsanmaq buynzlamağa, yügürməyə enimli, əğimli, meyilli olmaq. {-sınmaq. sıyınmaq.
sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın
tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

tosla

- salsum qadınla qalmağ olar, dosla yox. (salsum:samsum. səlsüm. qaradinməz.
lal kar. səssiz küysüz) .
-körpü üsdə yol üsdə dosla yoldaş tutulmaz.

toslar

-alçaq baxar döğünər, doslar görər sevinər!.

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).

toslarun

-yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.

toslaşan

-atla itlə doslaşan, kişilərlə duzlaşar. (duzlaşmaq: yediyi çörəyə, kişiligə dəğər
vermək).

toslaşmaq

doslaşmaq. 1. dosdaşmaq < tusdaşmaq. ( < tutmaq) dos buluşmaq. 1.

yaraşmaq. barışmaq. -gahdan öcəşir, gahdadan yaraşır.
toslaşmaq

tos vurmaq. güpüşmək. güpmək. kəllələşmək. süsləşmək.

toslav

sostav. tutsağ. tutçağ. toxlav. tuğlav. ( < tut. tuğ). dağarcıq. kif. çanta. torba.

kisə. məxzən. -söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.
toslavı

-söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.

tosluq

dosluğ. sıyım. əlaqəmətlik. pərəstiş.
-dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara:
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fürsət). (ara güdəndə fürsəttələb)
-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.

tosluq

-dosluq edə: yarılaya. -ər odur yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya. (yağılaya:
düşmənlik edə).

tosluqa

-alın dartıb yağıya, düzlük yalnız dosluğa. (alın dartıb: qızqın olub) .

tosluqların

-kəndivi artıq tanı, dosluqların bollansın.

tosluqu

-unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza.
(tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal
qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

tosmaq

sosmaq. süsmək. tos, buynuz vurmaq. -bu qoç sürməz.

tossuz

- arxasız, dossuz kişi: sök ər. sökə yalnız. sökə yal. (sök: sökük. yoxsul. kasıb.
yalnağ. fəqir).

tost

dost. dosd. 1. sağdıc. arxadaş. yoldaş. 1. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü.

yar. 1. dustaq. dostaq. dosdaq. bağlı. ilişgili. yoğdaş. yuğdaş. yoldaş.
-köhnə paxda bez olmaz, eski düşman dosd olmaz. (paxda: pamıq. pambıq).

-təki düşman dosd olmaz. (tək: dibi).
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan:
əğri. yağu).

tosta

-dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara:
fürsət). (ara güdəndə fürsəttələb)
-dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur,
bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu
koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).

tostaç

dosdaç (dustdar). azarkeş. yanğır. yanğur. duşgün. pərəstişkar. həvəskar.

amator.
tostaq

dostaq. dosdaq. dustaq. dost. dosd. bağlı. ilişgili. yoğdaş. yuğdaş. yoldaş.
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tostallı

dosdallı. sevimli. sevgilik. sıyqılıq. sığılıq.

tostaşmaq

dosdaşmaq. doslaşmaq < tusdaşmaq. ( < tutmaq) dos buluşmaq.

tostoqru

dosdoğru. 1. sağqoy. sağsov. sağday. sayaq. sıyaq. dimdik. 1. sallısoplu. sallı

sartlı. gərəyi kimi. 1. düz. bir başa. durmadan. burmadan. müstəqimən. -düz
evə ged.

tostostu

-arpa kükəsi, təndir aşı, dad ələ düşməz, dosdosdu sikər yad ələ düşməz. (dad: daad.
ey dad).

tostuma

-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı.

tostun

-avçı düşman kor olur, avçı dosdun gözü var.

tostuna

-ayda bir gəl dosduna, qalxsın ayaq üstünə, gündə bir gəl dosduna, yatsın sırtı üstünə.

tostuntan

-kişini tanı dosdundan, kişini sına varından.
-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən
duzundan.

tostutmaz

dostutmaz. daştutmaz. saldağçı. çəkə. çəkgin. çəksin. içgin. içsin. çökənsək.

çökəsik. küncüc. kürükçü. kürtçü. küsüçü. qıracı. qırağçı. qoltuqçu. qoltuqçul.
qopcuq. qopsuq. qopcumuc. qopsumuc. qormıq. qormıq. qoyçı. qoyçu. quyçu.
üzlətçi. inzivatələb. münzəvi. xəlvətçi.
tostuva

-dosduva dos, düşmanıva yaman ol.

tostuvu

-yağunu yavla, dosduvu yağla. (yağunu: düşmanı). (yavla: yavala. kötülə).

tosun

1. cosun. coşun. xosun. qosun. qozun. 1. pota, gövdəli, güdə olan. 1. törüm.
torun. çoluğ cocuğ. külfət. 1. kosala. dana. -dişi tosun.

tosunmaq

tozunmaq. boyun qaçırmaq. (# dözünmək: boyun qoymaq).

toşab

doşab. sıncıq. üzüm cirgəsi, şirəsi.

toşnam

doşnam (fars) < deşnam. deşən, sökən nəmə, söz. söğüş. yaman.

totaq

dodaq. sınar. ləbə. - sınarı sınıq qabqaşıq. - sınarlı boşqab.
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.
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- salpı dodağ. (salpı: aslaq. sarxıq).
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa).
-acı, düşündürücü gülüş. dodaq qaçırma: yanğır gülünc. nişxənd. rişqand.

-öz özünə dodağ altı deyinmək: soxranmaq. sövrənmək.
-dodağ qaçırmaq: dişinin ağın görsətmək.
total

tutal. tam. əksiksiz. küllən. kompilet. -tutal qaranlıq: qapqaranlıq. zilqaranlıq.

totuzuv

-sayılar {birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

tov

1. tovuş. tav. tavış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu.
sıpqış. duyuş. hiss. ehsas. 1. > dağ . -danışanlar tov aşmış, danışmayan yol
çaşmış. (danışmaq: tanışlıq, bilgi almaq). 1. tab. dil. sil. güc. alğı (sığar. sığım.
təvanayi) təvan. niru. - alğınınca, qıl yaxşılıq: qıla alğınınca, yaxşılıq: başadığın
qədər iyilik ed. 1. tov. güc. -sən kim olsan ol açar tov iç üzün . 1. > təb. qorut.

qızıq. qızıtma. qızdırma. ısıtma. issitmə. töğüş. tövüş. (töğüşnə) çağun. çoğun.
həyəcan. hərarət. 1. tav. tavış. tovuş. təp. təpiş. hərəkət.
- silləsi qurumaq

-sat tov: sat tav: satığ. maamilə. alver. (satıb dəğişmə)
-ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə
(ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
-saçda (tavada) tov verilmiş, öldürülmüş ət, soğan, nərsə: saçaltı.

-ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol bilər. (tav tov: yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə.
məkr).

tova

sovu. hovu. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. döğü. qovu.
qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş.
sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz.
ləzzət. fərəh. nişat .

tovaq

tovağ. tovaz. tağuş. tarus. tapuşun, damın iç üzü. çatı. səqf.
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1. sulğuq. sulanmış qabar. 1. tövəl. tavəl. taval. töpəl. tabal. qabal. qabar.
qavar.

tovalaq

toğdaq. gövdək. göyüt boyalı, dadlı ətli yeyilən quş.

tovalanmaq

1. tovlanmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq.
odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq.
qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək.
gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1.
tovlanmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək.
bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq.

tovalantırmaq

tovalandırmaq. tovlandırmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. sarsdırmaq.

salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq.
qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
tovalı

1. tovlı. sovlı. hovlı. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran. 1. tovlı. sovlı. hovlı. sıxı. qızlac.
qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu.
qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək.
köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac.
quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü.
gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən.
sırın. soxun. şiddətli. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. tovlı. hovlı. soruq.
soruğ. sovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. 1. sovlı. hovlı. tovlı. gügürək.
qızqın. qızmış. azmış. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. şəhvətli. şəhəvani.
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tovanaq

tovanağ. tozanağ. qoğanaq. -bu nə toz qoğanaq qoğzamısız.

tovar

1. ərdəmli. yöndəmli. 1. tavırlı. tovurlı. xoş rəviş. 1. toxurlu. xoş tərkib.

tovarqan

tovarğan. toğarğan. doğarğan. bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli.

saysız (sınırlı. qısıtlı). {# kovarğan (moğol) seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan.
sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən.
azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir
halda. nadirən. ziyq}.

tovatan

tovadan. tavadan. təprətən. dəbədən. (tiztək. təktiz. təkavər. tündrov. şitabəndə).

tələsdirən. yelkən.
tovatçı

tavatçı. 1. tovratçı. tavratçı. tüprətici. itildən. qızdıran. yeynədən. 1. kavabçı.

kababçı.
tovaz

tovağ. tağuş. tarus. tapuşun, damın iç üzü. çatı. səqf.

tovcal

tüvçül. təpçil. (> tuçal) yellik, yel, tufan tutan yer.

tovcan

tapcanğ. iki qıçlı nərdüvan. üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca

nərdüvan. üzüm qanasında işlənən uca çarpaya.
tovqan

1. tavqu. talqu. tavlı. qavut. qovut. -oğlum öğütlən, bilgisizlik qutar, qovut kimin
olsa, ona pəkməz qatar. (kimin ağlı olsa nəsihə alar). 1. tavqu. talqu. tavlı. (>
tabidə) burulub, eşilmiş nərsə. 1. tavqu. talqu. tavlı. qavut. qovut. -oğlum
öğütlən, bilgisizlik qutar, qovut kimin olsa, ona pəkməz qatar. (kimin ağlı olsa nəsihə
alar). 1. tovğan. tayğan. tovğın. iti, çabıq, qızqın olan. -tovğın tazı.

tovqanlatmaq

sovqanlatmaq. sürgənlətmək. sürgündütmək. 1. yeyinlətmək. ititmək.

hızlandırmaq. 1. gurlandırmaq. gürləndirmək. 1. tələsdirmək. əcələ etdirtmək.
tovqanmaq

sovqanmaq. sürgənmək. sürgəndəmək. sürgünmək. sürgündəmək. 1.

yeyinmək. itinmək. hızlanmaq. 1. gurlanmaq. gürlənmək. 1. tələsmək. əcələ
edmək.
tovqın

tovğın. tayğan. tovğan. iti, çabıq, qızqın olan. -tovğın tazı.

tovla

tavla. taqla. mallaq. -göyərçin tavlası: uşaqların birbiri üstündən atlayaraq
oynadıqları oyun.
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tovlab

( < tov. tav) tovuq. iticə. çapıcaq. səriən.

tovlac

(atəş biyare çizi).

tovlama

-sıxma, tovlama, dartma, çəkməklə atılan ox, güllə: sıxma. çaxma. tirbaran.

tovlamaq

1. eşmək. qurşatmaq. qızışdırmaq. 1. (devrətmək. dövrətmək) fırlatmaq. 1.
tavlamaq. təvirmək. əğirmək. eşmək. (rəştən). 1. tovlatmaq. tavlatmaq.
təpləmək. təplətmək. çağlamaq. çağlatmaq. tavlamaq. 1. tovlatmaq. tavlatmaq.
təpləmək. təplətmək. qandırmaq. doldurmaq. 1. tovlatmaq. tavlatmaq. təpləmək.
təplətmək. bəsiləmək. bəsilətmək. bəsləmək. bəslətmək. səmirtmək.

səmizlətmək. örətmək. törətmək. toxlatmaq. 1. toğlamaq. sərimək. sarımaq.
sırımaq. burmaq. bükmək. dəngitmək (> tənidən (fars)}. {# səritmək: salmaq.
açmaq).

tovlanıb

-neçə teldən tovlanıb yasalan nərsə: sarqac. qamçı. şallaq.

tovlanmaq

1. tovalanmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq.
odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq.
qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək.
gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1.
tovalanmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq.
qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək.
bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq.
döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq.
şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq.
çapdanmaq. zorlanmaq. 1. tavlanmaq. toğlanmaq. yelləmək. yelgətmək.
( çarxınmaq).

tovlanmaqa

-özün aldatmağa, tovlanmağa vurmaq: tavluğlanmaq. özün kələkbazlığa vurmaq.

tovlanmaqtan

tovlanmaqdan. aldanmaqdan. -yenilməkdən bayağı, tovlanmaqdan ağır nərsə yox.
(yenilməkdən: sınmaqdan. şikəs yeməkdən). (bayağı: normal. təbii. məmuli).
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tovlandırmaq. tovalandırmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. sarsdırmaq.

salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq.
qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
tovlaşmaq

salışmaq. çalğaşmaq. sağa sola əsişmək, silkəşmək. - qolların salışa salışa
çıxıb geddi. - bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki gürəşçi
tutuşub salışdılar.

tovlatılmış

tov verilmiş, biraz pişirilmiş. -ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış , sonra təndirdə
(ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.

tovlayaraq

fırladaraq. -şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq (fırladaraq), çevirib
çöndərərək pişirmək: tovuşmaq. tavuşmaq. kabab çəkmək. kavablamaq.
kabablamaq. kabab edmək.

tovlı

1. tovalı. hovlı. soruq. soruğ. sovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. 1. sovlı.
hovlı. tovalı. gügürək. qızqın. qızmış. azmış. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. şəhvətli.
şəhəvani. 1. tovalı. sovlı. hovlı. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. döğlü. qovlı.
qoğlı. qorlı. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran. 1. tovalı. sovlı. hovlı.
sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu.
oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı.
kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa.
qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

tovlıq

tavlıq. 1. əlbəhəlim. əlaltı görülən. -bu tovlıq bir işdir. 1. zirəklik. -bu hardan
tovlığı öğrəşdin.

tovlu

1. qortul. qızıtay. qızıtma. qızdırmalı. töğüşlü. tövüşlü. (töğüşnəli) çağunlu.
çoğunlu. həyəcanlı. hərarətli. 1. tavlı. tavran. tovran. eşilmiş. -tovran ip. -tovran
quşaq. 1. tovuşlu. tavlı. tavışlı. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən.

sızığır. sızğır. sızıvğan. duyuşlu. hissili. ehsaslı.
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tavluğlanmaq. özün aldatmağa, tovlanmağa vurmaq. özün kələkbazlığa

vurmaq.
tovra

tavra. iti. yeğin. yeyin. -tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər qocğalıq.

tovraq

1. toğraq. tığraq. ( < toq. tuq) iyid. qeyrətli. pəhləvan. diləvər. 1. tirgək. tiğrək.
çalaq. iti.
-tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər qocğalıq. (tavra: tovra. iti. yeğin.
yeyin).

tovramaq

1. tabramaq. təprəmək. davramaq. hərəkət edmək. 1. tovsamaq. tavsamaq.
toxsamaq. toxramaq. tavramaq. təpsəmək. böyümək. yekəlmək.

tovran

tavran. tovlu. tavlı. eşilmiş. -tovran ip. -tovran quşaq.

tovraşmaq

1. tavraşmaq. (cəstən. cəhidən). 1. toğraşmaq. tığraşmaq. ( < toq. tuq). gücə
dolmaq. gücləşmək. 1. toğraşmaq. tığraşmaq. ( < toq. tuq). qaysırışmaq.
qeyrətə gəlmək. 1. toğraşmaq. tığraşmaq. ( < toq. tuq). iyidləşmək.
qaysırışmaq. qeyrət, pəhləvanlıq, dilavərlik göstərmək.

tovratçı

tavratçı. tovatçı. tavatçı. tüprətici. itildən. qızdıran. yeynədən.

tovsaq

tavsaq. tovsiyə. düşrüt. tüşrüt. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ.
sorğa. xəbər). danışma. öğüt. salıt. nəsihət.

tovsamaq

tovramaq. tavsamaq. toxsamaq. toxramaq. tavramaq. təpsəmək. böyümək.

yekəlmək.
tovsi

1. təpsi. hər nəyin açılan, sərilən, yayılan durumu. süfrə. 1. toxsı. tovuz. toxuz.
toğuz. tavuz. tavus. şişman. səmir. səmiz.

tovsunmaq

tövşünmək. tövsünmək. yaxurmaq. tövürmək. tövgünmək. tavurmaq.
tovurmaq. higgənmək. iç vurmaq. iti iti solumaq. ləhləmək.

tovsuz

tavsız. tavuşsuz. tavışsız. təpişsiz. təprişsiz. soğur. kor. görməz. qanmaz.
anlamaz. sıysız. hissisiz. ehsassız.

tovşan

dovşan. güvəgən.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

tovşutmaq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

tövşütmək. tavşıtmaq. 1. dolaşıtmaq. buraşıtmaq. buruşdurmaq. pırtlaşdırmaq.

1. təpşətmək. qızışdırıb tərlətmək.
tovta

tovda. qızğınlıqda. sınılıqda. -iç üz tovda, dənək pulda. (dənək: sınağa çəkimə).

tovtalamaq

tovdalamaq. talbalamaq. talbıramaq. çalbalamaq. çabalamaq. təpirləmək.

tovtan

-nərsəni tovdan, tavdan, tabdan salmaq: tübrətmək. dibrətmək. -gücün
tübrətmədən yarağın qıl: çarəvi gör.

tovtanmaq

tovdanmaq. talbınmaq. talbışmaq. çalbanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq.

çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən
(fars)}. təprəşmək. təkan yemək.

tovtiə edmək

qurqurmaq.

tovu

tabı. taqəti. - gücü, taqəti qalmamaq: silləsi qalmamaq. yorulmaq. sillədən düşmək:
- çox yeridim sillədən düşdüm.

tovuc

( < tovmaq). çevrəyə, duruma görə, nərsənin uyarlamağa yarar arac. ana
düğmə. yoluç. fərman. dəstur. (toggle). -bu işin tovucun bul.

tovuq

tovuk. 1. satanğ. şuluğ. çevik. enerjik. 1. tovlab ( < tov. tav). iticə. çapıcaq.

səriən.
tovun

təvanın. sığımın. zərfiyyətin. - oğul sığımın çatan işə giriş.
-sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun, coşun basmaq,
götürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın almaq, təskin vermək. köpüyün,
həyəcanın almaq, düşürmək.

tovunu

-evrən verər yamanların tovunu, alçaq, tutar yaxşıların toyunu.

tovurlı

tavırlı. tovar. xoş rəviş.

tovurmaq

tavurmaq. tövürmək. tövgünmək. (yaxurmaq) tövşünmək. tövsünmək.

tovsunmaq. higgənmək. iç vurmaq. iti iti solumaq. ləhləmək.
tovuş

1. soçuş. saçış. sucur. suçur. sudur. supur. suvur. sulur. surur. suruş. sıyış.
tələlö. ışıltı. ışın. savanış. savınış. bərq. dirəxşiş. 1. tövüş. tavış. təviş. tavuş.
təpiş. təpriş. hiss. ehsas. hərəkət. 1. tov. tav. tavış. sezi. sezu. sezgi. seziş.
sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. duyuş. hiss. ehsas.
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tovlu. tavlı. tavışlı. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır.
sızıvğan. duyuşlu. hissili. ehsaslı.

tovuşmaq

tavuşmaq. kabab çəkmək. şişə çəkilmiş əti (nərsəni) ot üsdə tovlayaraq

(fırladaraq), çevirib çöndərərək pişirmək. kavablamaq. kabablamaq. kabab
edmək.
tovuz

1. tavus. yunquş. (suy: gözəl) sunquş. suyunquş. suğunquş. 1. toxuz. toğuz.
tavuz. tavus. toxsı. tovsı. şişman. səmir. səmiz.

toy

1. el. cəm. 1. düqün. 1. inanc qolu. məzhəb. firqə. 1. doy. tox. toq. duy. tuq. tut:
toxa. tuta. dol. dolu. tutuq. qalın (səs. boya). (# doğ: koğ. kov. boş).
-toy gəlşiğü bağşıdur, sözün düzü yaxşıdur. (gəlşiğü: yaraşığı)
-soy toy: el qəbilə. il o təbar.
-toy qılmaq: toyqanmaq. evlənmək.
-toy, yığva, qanaqlığ dəlisi, havalısı: toysuq.
-toy yana: toyana. (yana: ötür. ötəri). toyluq. { 1. toy üçün özəl, ayrılmış don, geyim. 1.
toya qatılanların gətirdikləri sovğat, saldığı toy gedəri, xərcliyi}.
- toy səmiz: küp səmiz: içiboş kök.
-çoğan ( < çoğ, çox xan), toy yığvasın dolandıran: sırbaş. sırıbaş. sırabaş. toyxan.
toyxanı. tamata. tamada.

toya

-yağşına toya yarasın. (yağşına: uğruna. xeyrinə. ) (satılmayan nərsəyə qarşı uğur
dilək).

-doya doya yapmaq: dadını çıxarmaq. yorunmaq. yortunmaq. yoğrunmaq. zevq
almaq. həzz almaq.

toyaq

tuynaq < döğnək. döğək. sümm. som. malqara ayağı, ayağının yeri döğən

bölümü.
toyan

toyana. (toy: el. cəm) el yanından (tərəfindən) eldən yığılan yardım, yarmağ.

toyana

1. (yana: ötür. ötəri). toy yana. toyluq. { 1. toy üçün özəl, ayrılmış don, geyim. 1.
toya qatılanların gətirdikləri sovğat, saldığı toy gedəri, xərcliyi}. 1. toyan. (toy: el.
cəm) el yanından (tərəfindən) eldən yığılan yardım, yarmağ.
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-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.

toyqan

toyxan. toyxanı. sırbaş. sırıbaş. sırabaş. çoğan ( < çoğ, çox xan), toy yığvasın

dolandıran. tamata. tamada.
toyqanı

toyxanı. toyxan. sırbaş. sırıbaş. sırabaş. çoğan ( < çoğ, çox xan) toy yığvasın

dolandıran. tamata. tamada.
toyqanmaq

toy qılmaq. evlənmək.

toyqun

doyğun. doyqun. 1. dolğun. toxun. işba olmuş. 1. sıyrıq (> sir). bıqqın. işba'

olmuş.
-suya doyqun: suğuq. suvuq. qanıq. qanmış. sirab.

toyqunmaq

doyqunmaq. duruqmaq. durqulmaq. qoyuqmaq. bıqmaq. bıqqınmaq.

bezginmək. tıxmaq. tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq. (cana tıxnamaq. cana
doymaq. könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq.
məlala gəlmək. situha gəlmək). -o bu işdən artıq tıxmış.

toyqurumsunmaq doyğurumsanmaq. doymağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. {-sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin
sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

toyluq

quşluq.

toymaq

-cana doymaq: cana tıxnamaq. könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq.
siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq.
tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq.
doyqunmaq. qoyuqmaq. -o bu işdən artıq tıxmış.
-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş
sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

toymam

-acığan doymam, yanığan qanmam sanır. (yanığan: susayan).

toymaz

doymaz. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun. söksi. acgöz. acman.

azman > azmənd. həris. tamahkar. təmma.
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-yeyər doymaz: qarınsaq. qarnpa.
-yeyər doymaz, tutcu ac. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).
toymazsan

-yorulmasan sevməgindən doymazsan.

toymaztan

doymazdan. qanıqmazdan. -utlu, qorun utanmazdan, qanıq qorun qanıqmazdan.
(utlu: həyalı). (qanıq: qane. arif). (qanıqmazdan: qanmazdan. doymazdan).

toynca

doyub. doyub doyub. -doyub doyub ağladım, ürəyin dindi.

toyraq

toğraq. tuyraq. 1. dayrə. dayirə. girdə. 1. rayon. şəhər.

toyran

-orçın toyran (toğran) özəl yer, durum: bağral. sektör ( < sekarri (sək <> kəs)
kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. belt.
bölək. bilok. band. zon. rejyon.

toyruq

doyruq. doyuruq. yarar. yaraq. təqviyət.

toyrutmaq

doyrutmaq. doyurutmaq. sırıtmaq. onaylamaq. güclətmək. təqviyətləmək. sınıq duvarı sırıtlamaq gərək.

toyrutmaq

-istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət
edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun
salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.

toysal

toysal. qafil. qəfil. xam xiyal.

toysuq

1. əyyaş. laübali. 1. toy, yığva, qanaqlığ dəlisi, havalısı.

toyşurmaq

doyşurmaq. doydurmaq. toxdurmaq. toxşurmaq. doldurmaq. dolşurmaq. -qarnın
elə toxşurub ki danışmağa belə can verir.

toyta

-irtə yasda, urta toyda yeyər. (irtə: səhər) (urta: gecin. axşam). (səhər yasda yiyər,
axşam toyda).

toytan

-toydan sonra verilən yemək çağrısı, qonağlığı: dişə.

toyturmaq

doydurmaq. doyşurmaq. toxdurmaq. toxşurmaq. doldurmaq. dolşurmaq. -qarnın
elə toxşurub ki danışmağa belə can verir.

toyu

- sıy toyu: sünnət toyu. (sıy: sırat. sırıt. sünnət) .

toyub

doyub. doyub doyub. doyunca. -doyub doyub ağladım, ürəyin dindi.
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1. doyuq. qane. yarşın. razı. 1. tağaqu. xoruz toyuğ kimilərin, küməs, nin
heyvanlarının gənəl adı. makiyan. -ərkək tağaqu: xoruz. -dişi tağaqu: toyuğ.
-kişi bilənin oxar, toyuq görənin çoğar. {çoğar: çuğlar. dimdiklər. ( < çoğ: çuğ: cük:
dimdik)}.

-toyuq yumurtlarkən qıt qıt edməsi: qaqalamaq. qaqlamaq. qaqanlamaq.
qıqqıldamaq.

toyuqun

-toyuğun yumurtladığı yerdə olan çuxur, cola: yalağ. çalağ.

toyuqunma

doyuğunma. doluğunma. qanığma. qanığınma. tıxnığma. sıyğınma. sıyrınma.

(> sir olma) dartqalanma. qatqalanma. çatqalanma. satqalanma. saturasion.
işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni
görünməzin edmək) .

toyumluqa

- dadımlığı analayan, doyumluğa yol tapar.

toyunta

-toyunda qayıtsın. (subaya uğur dilək, alqış).

toyunu

-evrən verər yamanların tovunu, alçaq, tutar yaxşıların toyunu.

toyuran

-hər çeşit bəsləyən, gücədən, doyuran nərsə, qıda, qəza: bəsgic. bəsqıc.

toyurmaq

doyurmaq. toxlatmaq. -yalan danışmaq kimi toxlatmış. -güvəncin toxlatmaq:
etibarın çoxaltmaq. mötəbərlətmək.
-suya doyurmaq: (sirab) suğatmaq.

toyursan

-acı çox doyursan daltayar. (taltaymaq: özündən çox yarşın, razı, mütəkəbbir
olmaq).

toyursan

-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu
nədir.

toyuruq

doyuruq. doyruq. yarar. yaraq. təqviyət.

toyurutmaq

doyurutmaq. doyrutmaq. sırıtmaq. onaylamaq. güclətmək. təqviyətləmək. sınıq duvarı sırıtlamaq gərək.

toyuş

-soyuş doyuş: soyuş soruş: sardirat varidat.

toyuz

soyuz. birlik. birsaplıq. ittihad. ittifaq. -yazıçılar soyuzu. -oşçilər soyuzu. -ellər
soyuzu.
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toyuztaş

toyuzdaş. soyuzdaş. bir birikdən, birlikdən olan, olanlar. həmqatar.

toz

1. pudr . -qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət toprağısı) özlü toz, pudr:
sırnax. sıvax. sırvax. (> sırxab (fars) surxab (fars)}. ənlik. 1. şəkər. -tozlu duzlu: 1.
şirə şırtıq. 1. turşa şirin.
-nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça: salcığ. silcik. silgi. silək.

-toz buruna qalxmaq: sıx toz olmaq, tozalanmaq.
-otağın qurumun, toz toprağın alma, təndir için arıtlama üçün, başı bezli,
mərmərili supürgə: sürgü. sürgə.

-quruluqdan (susuzluqdan) toz toprağa çönüşmək: topraşmaq. (yer) toprasışmaq.
çanasışmaq. tozasımaq. -susuzluqdan yer yurdumuz topraşdı.

toza

-toza çevirmək: yelləyib tozun almaq. (savırmaq. yelə vermək. yellətmək. uçurmaq.
tozatmaq. - var yoxun savurdu getdi).

tozaq

incə teldən toxunmuş duzağ, ağ, tələ.

tozalan

soruc.

tozalanmaq

-sıx toz olmaq, tozalanmaq: toz buruna qalxmaq.

tozalatmaq

tozlatmaq. tizlətmək. tizələtmək. tezlətmək. tezələtmək. (> tazandən).

tozan

-yasan tozan: yasan düzən. bəzək düzək. yaxayış. yarayış. arayış.

tozanaq

tozanağ. tovanağ. qoğanaq. -bu nə toz qoğanaq qoğzamısız.

tozanquç

tozanğuç. tosunğuç. sozanğuc. buynuzçu. buynuz soxan. -tozanğuç qoç:
qoçqar.

tozasımaq

topraşmaq. (yer) toprasışmaq. çanasışmaq. quruluqdan (susuzluqdan) toz
toprağa çönüşmək. -susuzluqdan yer yurdumuz topraşdı.

tozatmaq

savırmaq. yelə vermək. yellətmək. uçurmaq. (toza çevirmək. yelləyib tozun
almaq). - var yoxun savurdu getdi.

tozılmaq

tozulmaq. pozılmaq. dağılmaq. -qoşunu dibdən tozuldu.

tozlatmaq

tozalatmaq. tizlətmək. tizələtmək. tezlətmək. tezələtmək. (> tazandən).

tozlu

- tüstülü, tozlu gözlük: günəş gözlüyü. qurumlu gözlük. (qurumlu:qurunlu.
qurumsı. quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu).
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-tozlu duzlu: 1. şirə şırtıq. 1. turşa şirin.
-əprik yasıq, tozlu yayıq. {köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman çıxar}.
(yasıq: yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. ox qabı. oxluq. tirlik.
tirdan).

-opraq yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan: sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman).
(opraq: köhnə) {donuna baxma, tininə (içinə) bax}).

tozsu

> tusi -tozsu : boya tusi boya -siçan boyasın andıran tozsu (> tusi) boya:
siçantösi.

tozulmaq

tozılmaq. pozılmaq. dağılmaq. -qoşunu dibdən tozuldu.

tozun

-yelləyib tozun almaq: toza çevirmək. (savırmaq. yelə vermək. yellətmək. uçurmaq.
tozatmaq. - var yoxun savurdu getdi).

tozunquç

tozanğuç. tosunğuç. sozanğuc. buynuzçu. buynuz soxan. -tozanğuç qoç:
qoçqar.

tozunmaq

tosunmaq. boyun qaçırmaq. (# dözünmək: boyun qoymaq).

töbün

daban. aşağı. alt. -töbünə bax: alta bax.

töbür

tübür. dibir. dib. tömür. özük. özək. kök. əsl. -söz tübürü: söz kökü. -yaradılış
işinin töbürü, özəyi açılmamış hələ.

töq

döğ. döğ: kötək vur. (vur: altına al. sal).

-tox tök: toxuş töküş: sorsat. sadirat varidat.
töq

tök!. saç!. yay!. ək!. savır!. səp!. qaç!. aç!. at!.

töqec

döğəc. döğəl. döğgü. döğdəl. 1. asib. 1. əziyyət. əziyət. narahatlıq. rahatsızlıq.

zəhmət. əsbabi (mayeyi) zəhmət, dərdsər.
töqə

tögə. tögü. tömö. təvə.
- (kişi) dögə dögə dəmirçi, yaza yaza yazıçı (olar).

töqəc

-nərsəni soxada, həvəhdə döğmək üçün döğəc, qol, dəsdə: soxqol ( < soxa qolu)
soxal ( < soxa əli) soxadal.

töqəcəq

döğəcək. dəğənək. dəyənək. soxqa.

töqəcəqləmək

döğəcəkləmək. dəğənəkləmək. dəyənəkləmək. soxqalamaq.
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döğək. 1. dəğərək. dolaşım. dönşüm. peryod. sikl. 1. döğnək. > toyaq. tuynaq.

sümm. som. malqara ayağı, ayağının yeri döğən bölümü.
töqəl

döğəl. döğgü. döğdəl. döğəc. 1. asib. 1. əziyyət. əziyət. narahatlıq. rahatsızlıq.

zəhmət. əsbabi (mayeyi) zəhmət, dərdsər.
töqələmək

döğələmək. döğdələmək. dövələmək. dövdələmək. 1. dərdsər, sıxnıq, zəhmət,

muzahimət bermək. 1. döğül çalmaq. carlamaq. hammıya bildirmək. 1.
döğələmək. çəkə qorxu, hədə qorxu, top təşər gəlmək.

töqən

1. tökən. qıran. -naltökən: nalqıran. -sevə bilsən sev gözəlcəsinə, yorub acıdan,
qırıb tökən sevgidən düşdüm. 1. döğən. təpən. soxan. -dəmir təpən dəmirçi,
oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
-aşımı yeyən olardı, yaşını tökən olardı.
-aşını yeyən çox olar, yaşını tökən az olar.

-malqara ayağı, ayağının yeri döğən bölümü: toyaq. tuynaq < döğnək. döğək.
sümm. som.
-zəhlətökən: səkit. səkti. ətacı.
-cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.
-qantökən: salqar. sallağ. sallax. salqac. ölütçü. qıydağ. qıyac. qırğınçı. qırqıran.
qəssab. cani. cinayətçi. qatil.

töqənməz

döğənməz. dövənməz. qaşınmaz. acığlanmaz. acığınmaz. sıpqılmaz.

sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. təhrik olunmaz. vakoniş göstərməz.
əsəbilənməz. münfəil.
töqənmiş

döğənmiş. dövənmiş. sarsık. salsık. çalsıq. təhrik olunmuş.

töqənsiz

tökənsiz. törəksiz. güdük. yarıtmaz. sonucsuz. sığınsız. nəticəsiz.

töqər

-çaxçax başın döğər, dəyirman bildiyin elər.
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq
türklüğüzdə dil biriz.
- daşduzu çox siləmə, dilin qabar tökər. (siləmə: yalama).

töqərə

-döğərə yörə: dəğərə yörə. dövərə bərə.
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döğəş. 1. dövəc. sarqıt. zəhmət. 1. dövəş. sakınc. dərdsər. nasazqar. cür

olmayan. namünasib. 1. dövəş. talvaza. {taxmasa. taxvaza. çaxsava. darqova.
darsova. darsava {> dilvapəsi (fars)}. dərdsər. narahatlıq. təşviş. iztirab.

töqəşli

döğəşli. sıxınc. sıxıntı. sakınc. azğınc. singinc. narahat edici. rahatsız, məhzur

edici. zəhmətli. əziyyətli. əsbabi zəhmət.
töqətən

tökətən. tükətən. yoğan. yoğadan. yoxan. yoxadan. ölətən. bitidən. bitirən.

töqətim

tökətim. yoğatım. yoxatım. aşış. yeyiş. istehlak.

töqətiş

tökətiş. tökütüş. bitiriş. qurtarış.

töqətmək

1. döğətmək. döğətmək. qaşındırmaq. acığlatmaq. acığıtmaq. sızıtmaq.
sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. təhriklətmək. vakonişə
gücləmək. əsəbilətmək. 1. döğətmək. döğətmək. qaşındırmaq. acığlatmaq.
acığıtmaq. sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq.
təhriklətmək. vakonişə gücləmək. əsəbilətmək. 1. tökətmək. tükətmək.
silkitmək. silkəmək. siyrimək. bitirtmək. qurtatmaq. 1. döğətmək. dövətmək.
soxmaq. suxmaq. yükləmək. təpmək. məcbur edmək. -səni kim bu suça soxdu.
1. tökətmək. tökütmək. bitirmək. qurtarmaq. 1. döğətmək. dövətmək. təpgitmək
( < təpmək: itmək). quşqutmaq. təhrik edmək. 1. tökətmək. silkmək. silkəmək.
silkətmək. bitirtmək. üzmək. sonuna çıxmaq.
-nərsəni dibinəcən tökətmək, işlətmək: siyirmək. siyipgərmək.

töqəz

tökəz. töküz. 1. ləkə. 1. səpgil. 1. pis adlı. adı pozuğa çıxmış. 1. yarqıda

verilmiş yanlış oy, rəy. 1. dürtgü. dütgü. dürtüm. dütgü. təhqir. həqarət. 1.
nəng. nəngin. nənğgin. şərm. azərm. ar. 1. kəsafət. 1. bənək. xal. 1. lus. şit. 1.
bələş. bələc. sürüc. səpit. iftira. 1. asib. 1. qusur. xəta. eyb. ayıb. nəqs.
naqislik. -bizim işdə heç bir tökəz yox. 1. iki nərsənin toxunduğu, bir araya gəldiyi
çağ, an, yer, movqe. 1. səhnə ışığı. 1. gecə kulupu. 1. bey. bəyanə. nərsə
alırkən öncəlik verilən para. 1. reklam. 1. nuxdə. puən. 1. azacığ nərsə.
muxtəsər. -yeyişi, iştahı yoxudu, töküzcə çörək götürdü. 1. göz alanına çarpan
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nərsələr, yerlər. 1. ocağ. mərkəz. 1. salqur. salqar. salqa. qərarqah. 1. amac.
hədəf. -töküzsüz yaşam sürmək. 1. fovri. -töküz gəl. 1. ləhzə. 1. macal. fürsət. bir töküz versəydi. 1. qonda. nəğd. nəğdən. dərhal. dər ca. 1. movze.

töqəzimək

tökəzimək. sürcümək. caymaq.

töqəzləmək

tökəzləmək. toqazlamaq. taxazlamaq. səkmək. ayağı taxılmaq.

töqqə

döğgə. dövgə. döğüş. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış.

söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa.
qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal.
qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış.
daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca
gedmək: savaş, dartış sürmək.

töqqü

döğgü. döğəl. döğdəl. döğəc. 1. asib. 1. əziyyət. əziyət. narahatlıq. rahatsızlıq.

zəhmət. əsbabi (mayeyi) zəhmət, dərdsər.
töqlə

-töğlə dışında, malqaranın yalaması üçün qoyulan daşduz: yalama. bu duzun
qoyulduğu yerə yalavuğ deyilir.

töqlənmək

döğlənmək. 1. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq.

odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. qovlanmaq.
qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək.
gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq.
gurcumaq. 1. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq.
qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq.
qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq.
tovlanmaq. tovalanmaq. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq.
qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək.
qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.
töqləntirmək

döğləndirmək. sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq.

sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. qovlandırmaq.
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qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq.
mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.
töqlü

1. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. soruq. soruğ. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. həyəcanlı. 1.
döğlü. gügürək. qızqın. qızmış. azmış. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. qovlı. qoğlı.

qorlı. şəhvətli. şəhəvani. 1. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. sovlı. hovlı. tovalı.
tovlı. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu.
oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı.
kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa.
qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu.
güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın.
yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. 1. döğlü. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın.
sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. coşqun. alqın.
mütəhəyyir. heyran.
töqlüşmək

töklüşmək. tökülmək. 1. boşluqdan, şolluqdan axası olmaq, sallanmaq. -paltarı
əğnindən töklüşür. 1. (# tüqlüşmək: düqlüşmək. 1. düğünləşmək. bərkişmək. 1.

düğün düşmək. -işlərimiz düğləşmiş).
töqmə

1. döğmə. təpətəş. taptaş. taptaj. çaptaj. vurma. vuruş. döğüş. 1. tökmə. töküş.
səpiş. sərpiş. sərpmə. (# sapış: keçiş. taxış)
-xal döğmə: təvəccüh.
-su tökmək: su tutmaq.
-tökmə tən: təhəmtən. oldaşlı. boldaşlı. qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü.
-qan tökmə: qandırış. - girişdə sandırış olsa, çıxışda qandırış olmaz. (sandırış:
hesab kitab).

töqmək

1. döğmək. döğüşmək. -kəsək toprağı döğüb oğmaq. 1. döğmək. unğdatmaq.
oğmaq. çaxdamaq. -duz çağdamaq. 1. döğmək. daşımaq. daşınmaq. 1.
döğmək. soxmaq. vurmaq. çarpmaq. -ürək soxuntusu. 1. döğmək. qaqalamaq.

qaqlamaq. qapını çalmaq. 1. döğmək. soxmaq. soxamaq. soxqamaq. sökmək.
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yencmək. çancamaq. əzmək. -duz. soxmaq. 1. döğmək. soxmaq. tıxmaq.
təpmək. -daş sox : daş qır. -çörək sox: çörək ye. -quş dən soxur. -yeri sox bərkisin:
toprağı təp bərkisin. -ilan soxdu. 1. döğmək. dövmək. soxmaq. suxmaq. vurmaq. sox sox!: vur vur. 1. döğmək. təpmək. -sığac işi irməz, ortun təpmək. (işi irməz: işi
değil). (ortun : xərmən). (sərçə işi değil xərmən döğmək). (sığac: sındılac. sığdılac.
ötücü quş çeşiti). 1. tökmək. töküşmək. -su töküşmək: sulamaq. -yağmur olsa,
qutluğ (bərəkət) göydən töküşər. 1. tökmək. saçmaq. - tər tökmək:tər saçmaq. 1.
döğmək. salmaq. çırpmaq. - ürəyin salmasın: çırpmasın. 1. tökmək. sağurmaq.

süzmək. - çay sağırmaq. - bir yağ sağır, biraz un. 1. sağramaq. sağırmaq.
sağmaq. axıtmaq. süzmək. 1. tökmək. quymaq. quyqoymaq. quyamaq.
quyqaymaq. - quyub qoymaq: töküb qoymaq. - üstünə soyuğ su quy. 1. döğmək.
salmaq. vurmaq. zərbə endirmək, düşürmək. 1. döğmək. salmaq. vurmaq.
zərbə endirmək, düşürmək. 1. tökmək. salğamaq. salğatmaq. salxamaq.
salxatmaq. axqırmaq. axıtmaq. yağıtmaq. yağdırmaq. (sərazir, cari edmək) 1.
tökmək. saçalamaq. səçələmək. səpələmək. dağıtmaq. 1. tökmək. salmaq.

çıxarmaq. - su salmaq. tər salmaq. - pul salmaq. 1. tökmək. saçmaq. dağıtmaq.
yağıtmaq. səpələmək. sərpələmək. sərələmək. sərpmək. 1. tökmək. səğmək.
sərmək. sərpmək. səpmək. 1. döğmək. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək.
səkirmək. sırıtmaq. yapışdırmaq. çırpmaq. - dəğərli bir dəğənək sardım biləsinə.
1. tökmək. sərpitmək. boşatmaq. boscatmaq. - suyun qalanında sərpitdi.
-tuluğ. nehrə döğmək: yayıq qaqalamaq.
-nərsəni soxada, həvəhdə döğmək üçün döğəc, qol, dəsdə: soxqol ( < soxa qolu)
soxal ( < soxa əli) soxadal.

-yandırıb tökmək. yandırıb ütmək. yandırıb yaxmaq.
-dil tökmək. dadlı, yağlı dil tökmək. yarımsınmaq. yaltaqlanmaq. yalağçınmaq
yalınmaq. (çərb zəbanlıq edmək).

-qırıb tökmək: yarbamaq. -ağac yarbamaq.
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-nərsə ilə çırpmaq, döğmək, vurmaq: təpinmək. -əli ilə tutub, başı ilə təpindi:
kəllələdi.

-dəmir döğmək: dəmir soxmaq. (soxmaq: soxunmaq. vurmaq. çalmaq. salmaq).
-göz yaşın sıxıb tökmək: sığdamaq. sıxdamaq.
-göz yaşı tökmək: sağınmaq. - bulmuş dəngi saxarsın, ağrın ona sevingil, barmış
(gedmiş) dəngə (mala) sağınma, azraq ona öküngil.
-göz yaşın sağarcasına tökmək: seləmək. sığlamaq. sığqamaq. sağqamaq.
-su tökmək: su töküv: su qoymaq su qoyuv. sulamaq. suvarmaq. suvarışmaq.
(abyari)
-tuxum, dənə tökmək: səritmək. yumurtlamaq.
-nərsənin iç üzün açıb tökmək: sırıtmaq. sıyrıtmaq.
-göz yaşı yaşıtmaq, tökmək: sıxıtmaq. sığıtmaq.

töqməyən

-yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın tölkməyən ağac: sərüv. sərv < sürpü.
sürvi. sərvi. səlfi. sivi.

töqnəq

döğnək. döğək > toyaq. tuynaq. sümm. som. malqara ayağı, ayağının yeri

döğən bölümü.
töqr

-dövr, döğr vurmaq: dörgünmək. dörgənmək. döğürgənmək. fırlamaq. dolanmaq.
təvaf edmək.

töqrəq

dövrək. dəğrək. nərsənin çevrəsi. -quyu təğrəği: biləzik.

töqşünmək

döğşünmək. tavşınmaq. dalşınmaq. talaşlanmaq. çox zəhmət çəkmək,

işləmək, səy edmək. -talım talım (dalım: çox. ağır) tavşınıb, ağır dağlar ağşınıb,
yağu yavu barşınıb, indi gülsün el yuva.

töqtel

döğdəl. döğəl. döğgü. döğəc. 1. asib. 1. əziyyət. əziyət. narahatlıq. rahatsızlıq.

zəhmət. əsbabi (mayeyi) zəhmət, dərdsər.
töqtələmək

döğdələmək. döğələmək. dövələmək. dövdələmək. 1. dərdsər, sıxnıq, zəhmət,

muzahimət bermək. 1. döğül çalmaq. carlamaq. hammıya bildirmək. 1.
döğələmək. çəkə qorxu, hədə qorxu, top təşər gəlmək.

töqtü

- gözün tökdü. gözün sökətmək. gözün kor etdi.
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tökdürmək. siyritmək. siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. süzütmək. axıtmaq.

axdırmaq.
töqtüyün

-mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan.

töqü

1. döğü. örs. çırpı. çarpı. soxu. çalma. çalım. salma. salım. dalma. dalım.
çıtım. çıtma. satma. sapma. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan. 1. tökü. (duğu) tilif.
torta. çöp. 1. tögü. tögə. tömö. təvə. 1. döğü > dibək. soxu. həvəng.
-bir kimin oğul oğladı, tör törəsi, tör tökü, tör törüş, öğ öğüş: sunğ. dəvam.
tətümmə. asar. (pey ayənd. dünbalə). 1. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. atığ. atış.

coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. sulum. kef.
sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş.
söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat .
töqüb

-açıb töküb axdarmaq: uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. oşunmaq. oğşunmaq.
ovşunmaq. -onun evin uğşundular heç nə tapamadılar. -bu sorunu kim ovşuya bilər.

töqücü

tökücü. tukaçı. tutaçı. tuğlaçı. qoymaçı. 1. qalıbçı. 1. rixtəgər.

töqüq

tökük. tükük (ötük. tükənmiş). uçuq. çökük. məxrubə. xəraba. sönük. quruq.

bitik. mədum.
töqül

- dögül kişi bu: sözünü yel kimi tutan, özünü çox ucuz satan.
-döğül çalmaq: döğələmək. döğdələmək. dövələmək. dövdələmək. carlamaq.
hammıya bildirmək.

töqüləq

tökülək. salınğın. - bu geyim əğnində salınğın qalır: əğnindən tökülür. (salqın:
salınğın. aslağ. düşük).

töqülən

-dəğirmana dən tökülən göz: çan. yalağ. çalağ. çanağa oxşar hər çeşit qab.

-tökülən bulağın sıçramaması üçün altına qoyulan çuxur, dəlikli daş: yalağ.
çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. qorun.

-töğülən dəmir sınmasa, sindan olur. (sindan: zindan: örsan. örsən. üstün döğülən
ağır batman kündə dəmir).

-üstün döğülən ağır batman kündə dəmir: örsan. örsən. sindan. zindan. -töğülən
dəmir sınmasa, sindan olur.
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-qaba tökülən nərsənin qaba sığmayıb dışarı töküləni: savab. daşat. bir ölçüyə
görə artığ qalanı.
-toxuma araclarından tökülən qırıntılar: (darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar.
kürküt. körküt. çürçüt. çörçüt. tiftih.

töqüləni

-qaba tökülən nərsənin qaba sığmayıb dışarı töküləni: savab. daşat. bir ölçüyə
görə artığ qalanı.

töqülmək

1. döğülmək. vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq. -buğda döğüldü. (#
toxulmaq: vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək. -bez
toxundu). 1. tökülmək. töklüşmək. boşluqdan, şolluqdan axası olmaq,

sallanmaq. -paltarı əğnindən töklüşür. 1. tökülmək. töklüşmək. (# tüqlüşmək:
düqlüşmək. 1. düğünləşmək. bərkişmək. 1. düğün düşmək. -işlərimiz
düğləşmiş). 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. düşmək. soyulmaq.

soyunmaq. savrulmaq. savrunmaq. -yapraqlar töküldü. -əti tökülmək:
arığlanmaq. 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. içindəkin boşanmaq.

axınmaq. -şabaş axındı. -çöp qabı töküldü. -qurdu töküldü: ağısı, zəhərəri,
qaşınması, ətacılığı dışarıqı, açıldı. 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.

ələnmək. atılmaq. atqınmaq. rədd, mərdud olmaq. çıxmamaq. seçilməmək.
geri bıraxılmaq. eleminə edmək. -bütün tələbələri töküldü. 1. tökülmək.
tökünmək. döğülmək. döğünmək. verilmək. sunulmaq. -qonağlıqda nə qədər aş
töküdü. 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. axınmaq. axıtınmaq.

ağdırınmaq. 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. doğranmaq.
dövülmək. kərçinmək. avranmaq. tikələnmək. çapınmaq. 1. tökülmək.
tökünmək. döğülmək. döğünmək. güplənmək. güpünlənmək. qaqınmaq.

çalınmaq. qırılmaq. təpinmək. tapdanmaq. 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək.
döğünmək. vurulmaq. yencilmək. zaylanmaq. yarlanmaq. çalğamaq.

zədələnmək. əzinmək. 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.
yığınmaq. bir araya götürülmək, gətirilmək. -döğüşə tümənlər döğüşçü tökündü. 1.
tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. sərpinmək. saçınmaq. əkinmək. -
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tuxum tökünmək. 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək.

dönüştürülmək. çevrişdirilmək. yorulmaq. koruqsumaq. koraqsumaq. -hər nəyi
şuxluğa tökütür. -mənim sözümü, şuxluğumu, ciddiyə tökülmə. 1. tökülmək.
tökünmək. döğülmək. döğünmək. qoyulmaq. yatırılmaq. xərclənmək. -bu işə çox
para töküldü. 1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. keçirinmək.

çökürünmək. yazınmaq. -duyquları kağaza tökündü. 1. tökülmək. tökünmək.
döğülmək. döğünmək. vurulmaq. çalınmaq. -qapı çalındı. 1. döğülmək.
dağılmaq. dağalmaq. oğulmaq. 1. döğülmək. dağılmaq. dağalmaq. əzilib

ötgürlüyü, itiliyi qayıtmaq, gedmək. kallaşmaq. kəsməz olmaq. 1. döğülmək.
ursunğmaq. kötəklənmək. sınsığmaq. 1. tökülmək. uçmaq. gedmək. -ürəyi
uçmaq: ürəyi uçunmaq: ürəyi qopmaq, qorxub, ürküb haldan gedmək. 1. tökülmək.

yorulmaq. təxliyə olmaq. 1. tökülmək. sırılmaq. - içim sırıldı. - ürəyim sırıldı. 1.
tökülmək. sağımaq. yağımaq. iti yağmaq. şıdırğamaq. axmaq. - barığa sağır:
yağış şıdırır, tökür. 1. tökülmək. quyulmaq. quyalmaq. - çaylar dənizə quyalır. 1.
tökülmək. saçalmaq. səçəlmək. səpəlmək. dağılmaq. 1. tökülmək. siyrilmək.

zivrilmək. süzülmək. axınmaq. axıtılmaq.
-su tökülmək: suvalmaq.
-hər yanı ağrımaq, əzilib tökülmək: soxa salınan yalı olmaq. (soxa: soxqu. soxu.
soxa. dibək. həvəng).

töqülməz

-sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin bilib tükətsən, cibin pulu
tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).
-su tökülməz quyuya, çəkilər su quyudan.

töqülməzi

döğülməzi. sınılmazı. sınmayanı. pozulmayanı. -döğülməzi usda bacarmaz,
ölünməzi tanrı yaratmaz. (bacarmaz: yasanmaz).

töqülmüş

tökülmüş. töküntü. sıyrıq
- üzü tökülmüş: sıyı sıyrılmış. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük.
bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən
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toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.
-döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı: səbus < çapus.
kəpək ( < çəpək).
-saçı tökülmüş: saçsız. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal.
çalpa) dazlaq. dazalaq. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq. çavlaq.
kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq. qındır. qıldır.
qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.

töqültü

-su töküldü: suv axdı.

töqültüyü

-nərsənin salındığı, töküldüyü, qoyulduğu, taxıldığı qab: . salğış. - qab salğış. qaşığ salğış. - ox salğış. qələm salğış.

töqülür

-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya.
(güv: yağış suyu yığışan çuxur)
-əğnindən tökülür: salınğın qalır: tökülək qalır. - bu geyim əğnində salınğın qalır:
(salqın: salınğın. aslağ. düşük).

töqüm

töküm. 1. dönüm. antitez. 1. tuxum. bina.

töqümlü

tökümlü. suruğ. sürük. dalqalı. movclu. məvvac. -suruğ boya. -suruğ çəki:
dalqalı nəqqaşlıq.

töqümü

-yaprağ tökümü: salmalıq. xəzan.

töqünər

-alçaq baxar döğünər, doslar görər sevinər!.

töqünmək

1. tökünmək. arığlamaq. 1. tökünmək. sadir edmək. (#toxunmaq: 1. ətlənmək.
şişinmək. 1. varid edmək). 1. tökünmək. tökülmək. döğülmək. döğünmək.

düşmək. soyulmaq. soyunmaq. savrulmaq. savrunmaq. -yapraqlar töküldü. -əti
tökülmək: arığlanmaq. 1. tökünmək. tökülmək. döğülmək. döğünmək. içindəkin

boşanmaq. axınmaq. -şabaş axındı. -çöp qabı töküldü. -qurdu töküldü: ağısı,
zəhərəri, qaşınması, ətacılığı dışarıqı, açıldı. 1. tökünmək. tökülmək. döğülmək.
döğünmək. ələnmək. atılmaq. atqınmaq. rədd, mərdud olmaq. çıxmamaq.

seçilməmək. geri bıraxılmaq. eleminə edmək. -bütün tələbələri töküldü. 1.
tökünmək. tökülmək. döğülmək. döğünmək. verilmək. sunulmaq. -qonağlıqda nə

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

qədər aş töküdü. 1. tökünmək. tökülmək. döğülmək. döğünmək. axınmaq.

axıtınmaq. ağdırınmaq. 1. tökünmək. tökülmək. döğülmək. döğünmək.
doğranmaq. dövülmək. kərçinmək. avranmaq. tikələnmək. çapınmaq. 1.
tökünmək. tökülmək. döğülmək. döğünmək. güplənmək. güpünlənmək.

qaqınmaq. çalınmaq. qırılmaq. təpinmək. tapdanmaq. 1. tökünmək. tökülmək.
döğülmək. döğünmək. vurulmaq. yencilmək. zaylanmaq. yarlanmaq.

çalğamaq. zədələnmək. əzinmək. 1. tökünmək. tökülmək. döğülmək.
döğünmək. yığınmaq. bir araya götürülmək, gətirilmək. -döğüşə tümənlər
döğüşçü tökündü. 1. tökünmək. tökülmək. döğülmək. döğünmək. sərpinmək.

saçınmaq. əkinmək. -tuxum tökünmək. 1. tökünmək. tökülmək. döğülmək.
döğünmək. dönüştürülmək. çevrişdirilmək. yorulmaq. koruqsumaq.

koraqsumaq. -hər nəyi şuxluğa tökütür. -mənim sözümü, şuxluğumu, ciddiyə
tökülmə. 1. tökünmək. tökülmək. döğülmək. döğünmək. qoyulmaq. yatırılmaq.

xərclənmək. -bu işə çox para töküldü. 1. tökünmək. tökülmək. döğülmək.
döğünmək. keçirinmək. çökürünmək. yazınmaq. -duyquları kağaza tökündü. 1.
tökünmək. tökülmək. döğülmək. döğünmək. vurulmaq. çalınmaq. -qapı çalındı.

1. tökünmək. sərf olmaq. -bir nəyə tökünmək, sərf olmaq: bir nəyə yem olmaq. 1.
döğünmək. çırpınmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. coşmaq.

cuşa gəlmək. qanğışmaq. yanğışmaq. həvəs, iştiyaq duymaq. -ürəyim
dalpındı: ürəyim dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü.

-nərsədən sökünmək, tökünmək: soğunmaq. soyunmaq. -ayağqabın geyimivi
soğun dinc al.
-içində, üstündə olan hər nədən ayrılmaq, tökünmək: soğunmaq. arınıb boşalmaq.

töqünmüş

tökünmüş. tükünmüş. tükənmiş. ötünmüş. uçmuş. çökmüş. sönmüş. qurumuş.

bitmiş. mədum. xərab.
töqüntü

1. töküntü. köndü. çöndü. çöpür. qazavat. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qırqım.
qığqım. aşqal. daşqal. dışqal. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc.
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qazranc. qazrac. qazraş. zibil. 1. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım.
çıxar. çıxıntı. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı.
qırcıq. qığqım. kəsmənti. xırım xırda. sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)}
saçpara. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik. 1. töküntü.
səpgi. 1. töküntü. səpmə. 1. töküntü. saçıntı. səpgə. 1. töküntü. sərpinti. 1.
töküntü. çər çöp. çır çıplığ. çər çöplük. siyir siplik. sır sıplığ. sür süplüğ. 1.
töküntü. sap. çap. xırım xırda. arıtlanan nərsədən arda qalan çər çöp, çıpıq,

qabığ. - qoz sapı. - pambıq sapı. 1. töküntü. tökülmüş. sıyrıq
-pinti, töküntü olan: sürgüc. sürəbə. sünəpə.
-biçin ardı qalan töküntü taxıl: salmanta.
-tör töküntü: ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. salıntı (atıntı). - salıntı ev eşiyi alıb gedir.

töqürqənmək

döğürgənmək. dörgünmək. dörgənmək. dövr, döğr vurmaq. fırlamaq.

dolanmaq. təvaf edmək.
töqürmə

döğürmə. tıkırma. dığırma. girdə. müdəvvər.

töqüş

1. döğüş. soxuş. savaş. davaş. çalqaş. salış. salqaş. 1. töğüş. tövüş. töğüşnə.
təb < tov. qorut. qızıq. qızıtma. qızdırma. ısıtma. issitmə. çağun. çoğun.
həyəcan. hərarət. 1. döğüş. təpətəş. taptaş. taptaj. çaptaj. vurma. döğmə.
vuruş. 1. döğüş. döğgə. dövgə. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş.
qapış. sapış. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata.
qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış.
qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış.
çapuş. dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin
öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək. 1. töküş. tökmə. səpiş. sərpiş.
sərpmə. (# sapış: keçiş. taxış) 1. döğüş. savaş. savış. çapaş. çapış.
-döğüş börkü: çalıq. çəlik. qapsa. qaspa. dolqa. tulqa. boşqa. başqa.
-toxuş töküş: tox tök: sorsat. sadirat varidat.
-toxuş tüküş: gəlir gedir. xərc o dəxl.
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-döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu: tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır.
tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). birlik. tim. çitə. yekən > yekan.

-qırıcı olan döğüş araclarından: təbər. təpər. (1 < (t <> ç) (çapar < çapmaq) ( < . 1.
təpmək).
-buruş barış sönməz döğüş içində
-təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin : seçgin. quzidə). (təkin kişi:
təkcə kişiki).
-sıx dəğiş töküş: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx). sırçalqaş. sıxçalqaş.
-döğüş gəmisi: gürsavır. gursavır. donanma. navşikən. rəzmnav. navqan.
-savış (savaş) döğüş aracı: salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) savsat. sovcat.
sovsavat. sürsat. sapçap. çapasap.
- qızqın, yaxın döğüş: saç saça baş baş.

töqüşçü

döğüşçü. çərik. -çərik tutmaq: döğüşçü yığmaq.

töqüşlü

töğüşlü. tövüşlü. (töğüşnəli). tovlu. qortul. qızıtay. qızıtma. qızdırmalı. çağunlu.

çoğunlu. həyəcanlı. hərarətli.
töqüşmək

1. döğüşmək. döğmək. -kəsək toprağı döğüb oğmaq. 1 töküşmək. tökmək. -su
töküşmək: sulamaq. -yağmur olsa, qutluğ (bərəkət) göydən töküşər. 1. döğüşmək.

yencişmək.
töqüşnə

töğüşnə. töğüş. tövüş. təb < tov. qorut. qızıq. qızıtma. qızdırma. ısıtma.

issitmə. çağun. çoğun. həyəcan. hərarət.
töqüşnəli

töğüşnəli. töğüşlü. tövüşlü. tovlu. qortul. qızıtay. qızıtma. qızdırmalı. çağunlu.

çoğunlu. həyəcanlı. hərarətli.
töqüştə

-döğüşdə atın iki yanın qapayan qalxan: yançıq. at qalxanı, coşunu.

töqüşüb

-döğüşüb çırpışmaq: təpişmək.

töqüşünə

-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən:
dönük verərək. dövr vuraraq) .

töqüşüntə

-yumurta döğüşündə kəlləsi bütün qalan yumurta: sağa.
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töküt. tüküt (ötüt. tükəndir). uçur!. çökür!. xərabla!. sönüdür. qurut. bitir. mədum

ed.
töqütmək

tökütmək. tökətmək. bitirmək. qurtarmaq.

töqütüş

tökütüş. tökətiş. bitiriş. qurtarış.

töqüv

- su töküv: su tökmək: su qoymaq su qoyuv. sulamaq. suvarmaq. suvarışmaq.
(abyari) .

töqüz

töküz. tökəz. 1. ləkə. 1. səpgil. 1. pis adlı. adı pozuğa çıxmış. 1. yarqıda

verilmiş yanlış oy, rəy. 1. dürtgü. dütgü. dürtüm. dütgü. təhqir. həqarət. 1.
nəng. nəngin. nənğgin. şərm. azərm. ar. 1. kəsafət. 1. bənək. xal. 1. lus. şit. 1.
bələş. bələc. sürüc. səpit. iftira. 1. asib. 1. qusur. xəta. eyb. ayıb. nəqs.
naqislik. -bizim işdə heç bir tökəz yox. 1. iki nərsənin toxunduğu, bir araya gəldiyi
çağ, an, yer, movqe. 1. səhnə ışığı. 1. gecə kulupu. 1. bey. bəyanə. nərsə
alırkən öncəlik verilən para. 1. reklam. 1. nuxdə. puən. 1. azacığ nərsə.
muxtəsər. -yeyişi, iştahı yoxudu, töküzcə çörək götürdü. 1. göz alanına çarpan
nərsələr, yerlər. 1. ocağ. mərkəz. 1. salqur. salqar. salqa. qərarqah. 1. amac.
hədəf. -töküzsüz yaşam sürmək. 1. fovri. -töküz gəl. 1. ləhzə. 1. macal. fürsət. bir töküz versəydi. 1. qonda. nəğd. nəğdən. dərhal. dər ca. 1. movze.

töqzüş

tökzüş. büdrüş. süytüş. səğiş. səkiş. səkiniş (> sekəndəri (fars) səhv. xəta.

ləğziş.
töl

döl. öğə. oba. tayfa. oğul. töz. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım.

him. özül. kök. kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş.
kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans.
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
töləq

tölək. ödək. pərdax.
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töləmək

ödəmək. tərlətmək. (> dəmlətmək). vermək. (# dərmək: yığmaq. almaq).

töləmlicə

töləmliklə. dolamlıqla. dolamlıca. bolamlıca. comətlicə. bolluca solluca.

verimliliklı. verimlicə. -gün ışının dolamlıca saçırdı.
töləmliq

töləmlik. dolamlıq. bolamlıq. comətlik. verimlilik. bola solluq.

töləmliqlə

töləmliklə. töləmlicə. dolamlıqla. dolamlıca. bolamlıca. comətlicə. bolluca

solluca. verimliliklı. verimlicə. -gün ışının dolamlıca saçırdı.
töllüq

döllük. dolluk. çoxluq. -əlizə qoluza bolluq, malqaraza dolluk. (alqış. dua).

tölövlüq

tölövlük. ösülüv. tuştuq. yeyəcək. tutu. tutluğ. bəslik. becəlik. bəcəlik. barlama.

təğziyə.
tölünə

dölünə. anasına. -soylu soyuna, dəli dölünə çəkər. (soyuna: atasına).

tömö

tögü. tögə. təvə.

tömür

tübür. töbür. dibir. dib. özük. özək. kök. əsl. -söz tübürü: söz kökü. -yaradılış
işinin töbürü, özəyi açılmamış hələ.

tönbə

dönbə. döndə. sümbə. pistun.

tönə

- bir sözü dönə dönə qaytarmaq: sözü gəvələmək.

tönəc

dönəc. dönəş. dolaş. dolac. 1. dolay. donaş. dayrə. 1. küllüm. kələk. -küllüm
atmaq: tor, kələk yapmaq. 1. dəfə. 1. sıra. novbət. -dolaşı: novbətlə. 1. çərx.

çərxiş. döngü. döngüş. arqış. gəşt. gərdiş. dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri,
bölgəni dönüb gəzmək.

tönəqliq

dönəklik. borğallıq. xainlik. -dönəklik edmək: burğalanmaq.

tönəlqə

dönəlgə. 1. burun. (dəğə. puzə). -dağ dönəlgəsi: dağ burnu. 1. arxa. arxaq. arxat.

arxanaq. arxanat. endirik. endirit. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq.
duranıc. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. təkyə. təggə. təggəlik.
tikətlik. tikitlik. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yassanıc. yasanıc.
yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat.
yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. yüklənik.
yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc. sarınc. sarış.
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söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı. salığ. saxlaq.
saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq.
ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1. könəlgə. çönəlgə. yetəverin.
yetişin. tutaverin. yaraş. qol. qolaq. qoltuq. yardım. imdad. mədəd.
tönəm

dönəm. 1. yuvar. yuvarlaq. toparlaq. topar. girdək. girdə. dayrə. 1. iki ölçünün

arasında qalan bölüm. 1. dövr. -iki dönəm oynadıq. 1. döngü. sıra. novbət. döngü atlamaq: sıra keçmək. 1. bir nəsənin bütünü, tamı, seti. əl. -bir dönəm
paltar. -bir dönəm boşqaq: bir əl, dəs, set boşqaq. -iki dönəm yemək: iki əl, pors
yemək. 1. dövrə. -onun dönəmində yaşayış çox qolay keçirdi. 1. dövrə. sürə. çağ.

əsr. əhd. ruzqar.
tönəməc

dönəməc. burğuş. viraj.

tönəməz

- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda
olamaz. (irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan).

tönəmiz

dönəmiz. öğnümüz. zamanamız . -dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı
geri pis kötülər öndə gedir.

tönən

-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
dönən yok.
-yanan dönən: yanan baxan. ürəyi yanan. rəhim. baxıb qoruyan. poştiban. hami.

tönəncə

dönəncə. münhəni. çəmbər.

tönənli

-arxadönənli: sancaqlı. sandallı.

tönər

-ağamdan bir at isdərim, verirsə minər gəlirim, verməzsə, dönər gəlirim.
-dönər çoğun: fırlanar fələk. devir çönər . -nə işlər var gəlməzki başa, dönər çoğun
yoxsulda paşa.
-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.

tönəş

dönəş. dönəc. dolaş. dolac. 1. dolay. donaş. dayrə. 1. küllüm. kələk. -küllüm
atmaq: tor, kələk yapmaq. 1. dəfə. 1. sıra. novbət. -dolaşı: novbətlə. 1. çərx.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

çərxiş. döngü. döngüş. arqış. gəşt. gərdiş. dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri,
bölgəni dönüb gəzmək.

tönqə

döngə. sındı. sınğı. bucaq. burcaq. açı. quşə. zaviyə.

tönqəc

döngəc. burqac. dürgəc. sarqac.

tönqəsiz

-ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. (yengə: bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan,
oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım).

tönqü

döngü. 1. döngüş. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. çərx. çərxiş. arqış. gəşt. gərdiş.

dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri, bölgəni dönüb gəzmək. 1. qır. burq. dayrə. dayirə.
-qısır döngü: fəsad dayirəsi. 1. dönəm. sıra. novbət. -döngü atlamaq: sıra
keçmək.

tönqüş

döngüş. döngü. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. çərx. çərxiş. arqış. gəşt. gərdiş.

dövr. -dolay dolaşmaq: bir yeri, bölgəni dönüb gəzmək.
tönmə

dönmə. 1. dönül. - sevdi könül, bilmir dönül. 1. qayıq. -gündə yarıq yox, bəydə
qayıq yox. (yarıq: yırıq. cırıq. ). (bəylər sözlərindən dönməzlər).

tönmək

dönmək. 1. burulmaq. 1. geriləmək. 1. peşmanlamaq. -bu işindən acıyıb döndü.

1. sapmaq. saraşmaq. sarpmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək. ayrılmaq.
dalqınmaq. yol dəğişmək. qıvrılmaq. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. az getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi. 1. sarpmaq.

-geri dönmək: tərs gəlmək. qaytanmaq. tərsinmək. (qabaqkından, olduğundan artıq
iti, acıraq). -başlı yaranı qaşısan tərsinər. -sönəgən odu pülədikcə tərsinər. -onu
bırax başına, danışdırma, dindirdikcə tərsinəcək.

-birinə dönmək: üzlənmək. üz tutmaq. muraciət edmək.
-daşa dönmək: qurumaq. uçmaq. sönmək. daşqınmaq. (dışarılmaq. dışa düşmək) (bir
gedişin, gəlişmənin, yönəlməyin daşlanması, quruması, qırılması). -endisi daşqınmış:
soyu, sülaləsi qurumuş. -bəklənən yol umudlar daşqınmış. -daşıral değil: duran,
dayanan değil.
-siçana dönmək: çox ıslanmaq.
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-quyruğu tava sapına dönmək: uslanmaq. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq. başa
düşmək. ağıllanmaq.

tönməsi

-nərsənin aşınaraq sapa dönməsi: sapınmaq. aşındığdan sapı çıxmaq.

tönməsin

-dəğirmanın alt daşının ortasına taxılan, üst daşın dönməsin sağlayan çubuğ:
dəğirman çübəyi. (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən çubuğ,
ox, mil).

tönməyən

-sözündən, diləyindən dönməyən: tüvək. tüpək. dövgən. dirəşgən. inadçı.

tönməz

-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən).

tönməzlər

(bəylər sözlərindən dönməzlər). -gündə yarıq yox, bəydə qayıq yox. (qayıq : dönmə).
(yarıq: yırıq. cırıq. ).

tönsün

- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı
qıl.

tönşüm

dönşüm. dolaşım. döğək. dəğərək. peryod. sikl.

tönt

dönd. çönd. güclü, dəlisinə əğilim, tutqu, könd. yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras.

meyl. -yaxtırısı nəyədir. -top, yazı, sənət yaxtırısı.
töntə

döndə. dönbə. sümbə. pistun.

töntərmək

döndərmək. qaldırmaq. oynatmaq. çöndərmək. fırlatma. təprətmək. hərəkət

vermək.
töntərmək

-quşa döndərmək: quşa bənzətmək: nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub,
qırpıb, biçib kəsmib, qabaqkındanda kötüyə gətirmək.

töntərmək

-üz döndərmək: üzü böğrü çıxmaq. başı dik çıxmaq.

töntü

-dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir.
(dönəmiz : öğnümüz. zamanamız).

töntürmək

döndürmək. çevirmək. devdirmək. savırmaq. sovırmaq. nərsənin yolun

dəğişmək. nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq. - su savırmaq. - sözü
savırdı. - daş atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.
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döndürmək. çevirmək. sarpıtmaq. nərsənin qırağın qəddəmək. - şalvar qollarının
ağzın sarpıtıb girdi suya.

tönüb

-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.

tönüb

-pul qoymuşudu banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
oldu.

tönüçütmək

dönüçütmək. sırtınlamaq. sıtanlamaq. şeytanlamaq. çuğullamaq. casutlamaq.

xəyanət edmək.
tönüq

dönük. 1. qaytaq. -ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun
gözlər yaşı, axıb durar dənğiz olar. 1. tərs. mürtəd. kafir. mülhid. bidətçi. zəndiq.

degərəndiş.
-dönük verərək: dolayıbən. dövr vuraraq. -sansız yaman tuşlayacaq yaşamın,
hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə
girəsən. (sansız :saysız).
-içə dönük olan: (səssiz). sinsi.

tönüqlər

-dönüklər ölümdən qaçarkən dönüklüyü seçərlər.

tönüqlüq

dönüklük. şeytançılıq. şeytanlıq. çuğulçuluq. casutluq. sırtınçılıq. sırtınlıq.

sıtançılıq. sıtanlıq. xəyanət. (şeytənət) .
tönüqlüyü

-dönüklər ölümdən qaçarkən dönüklüyü seçərlər.

tönüqtən

-dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir.
(dönəmiz : öğnümüz. zamanamız).

tönül

dönül. dönmə - sevdi könül, bilmir dönül.

tönülən

-başlanqıc yerinə dönülən dolaşım, gəzmə, gəziş: tuğ. tur. dolanma.

tönülməz

-tüstü sonsuz dadlı, sonu dönülməz acı!.

tönüm

dönüm. 1. dəğişiklik. təhəvvül . -unutmasan keçəni, dönüm görməz yaşamın. 1.

töküm. antitez.
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- bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.
-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.

tönüşmə

-sönmə, durqunluq, qaranlıq, geriləmə, dönüşmə: sönləm.

tönüşmək

dönüşmək. danşamaq. danşımaq. danğışmaq. danışmaq. daşınmaq.

daşnamaq. inkar edmək.
-türklükdən başqa bir elliyə aylanmaq (dönüşmək): yadlaşmaq. tatığmaq.
tatığlaşmaq. yabanımaq. -dilin itirmiş türkə tatıqmış. tatıq, manqut deyilər.

-yağıya, düşmana dönüşmək: tatığmaq.
tönüştürəc

dönüşdürəc. dönüşdürüc. (dəğşiş, təviz, təbdil, təhvil, , edən. commute.
transmute. transform). sovğuc. sovğac. savğuc. savğac. gələn nərsənin (güc,

ışığ, iliktirisitənin) yönün çevirən arac, nərsə. -ıldırım savğacları.
tönüştürüc

dönüşdürüc. dönüşdürəc. (dəğşiş, təviz, təbdil, təhvil, , edən. commute.
transmute. transform). sovğuc. sovğac. savğuc. savğac. gələn nərsənin (güc,

ışığ, iliktirisitənin) yönün çevirən arac, nərsə. -ıldırım savğacları.
tönüştürülmək dönüştürülmək. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. çevrişdirilmək.
yorulmaq. koruqsumaq. koraqsumaq. -hər nəyi şuxluğa tökütür. -mənim sözümü,
şuxluğumu, ciddiyə tökülmə.

tönüyə

-dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir.
(dönəmiz : öğnümüz. zamanamız).

tönüyü

dönüyü: xaini. -bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş, bir igidin telcigi, min
dönüyü satarmış. (telcigi: telciyi: qılcığı. kəsilib atılan tük).

töpəl

tabal. tavəl. taval. toval. tövəl. qabal. qabar. qavar.

töpələmək

tüpələmək. təpələmək. kəlləsindən vurmaq.

töpürmək

tüpürmək. yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq. -tüpi tüpmək:
tüpən, tufan qopmaq. -tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı.

tör

1. dəb. rəsm. - tör salmaq: dəb, rəsm qoymaq. (salmaq: qoymaq). 1. törə. dur.
sura. sədr. bir yerdə yuxarı baş. (yör: yörə: sürə. bir yerdə aşağı baş. -yörə
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əğləşməyin, buyurun törəyə) (bur: bir yerin ortancı bölümü).
-tör töküntü: ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. salıntı (atıntı). - salıntı ev eşiyi alıb gedir.

-bir kimin oğul oğladı, tör törəsi, tör tökü, tör törüş, öğ öğüş: sunğ. dəvam.
tətümmə. asar. (pey ayənd. dünbalə).

-bir kimin oğul oğladı, tör törəsi, tör tökü, tör törüş, öğ öğüş: sunğ. dəvam.
tətümmə. asar. (pey ayənd. dünbalə).

-tör döşəkli: 1. varlı karlı. varlı dövlətli. varsıl. 1. ul sayıq (ulu sayqıl), soylu olan.
əşraf. ağazadə. zadəgan. əyan. aristokrat.

törə

1. törən. yortu. yorut. tutuzuq. tutşuq. tuştuq. ayin. təşrifat. 1. səki. səkə. səkgi.
bir yerdə özəl, seçgin yer. 1. san. tutaş. tutaşı. tuşat. rəsm. adət. 1. tumurcuk.
tomurcuk. aça (haça) qunça. 1. tör. dur. sura. sədr. bir yerdə yuxarı baş. (yör:
yörə: sürə. bir yerdə aşağı baş. -yörə əğləşməyin, buyurun törəyə) (bur: bir yerin
ortancı bölümü).

törəq

törək. 1. yörək. saya. sığ. sadə. silik. ucuz. yenil. bəsit. - ucuz sana: yüngül,
sadə düşüncə. - saya düşünlü. - saya sav: sadə söz. - saya bəzək. - saya san: bəsit
sayılar. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. 1. yörək. sayda. sadə. sərdə. bəsit. 1.

yörək. sığ. sıy. sıyğın. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı.
yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. sağlam. müstəid. istedadlı.
törəqən

törgən. törəkən. törgər. törəgər. yörgən. yörəkən. yörgər. yörəgər. (tör. tür. yör.
yür) hünərli. sənətkar. -öz işində törkənlər.

törəqənmək

törgənmək. törgəşmək. törəkənmək. törəkəşmək. çalışmaq. idman, təmrin,

məşq, antirenman edmək.
törəqər

törəgər. törgər. yörgən. yörəkən. yörgər. yörəgər. törgən. törəkən. (tör. tür. yör.
yür) hünərli. sənətkar. -öz işində törkənlər.

törəqəşmək

törgənmək. törgəşmək. törəkənmək. törəkəşmək. çalışmaq. idman, təmrin,

məşq, antirenman edmək.
törəqiş

törəgiş. törgəş. 1. təmrin. 1. törgüş. törəş. törüş. vərziş. idman. -törəş oxuvu:
idman mədrəsəsi. -törəş gey: idman geyimi. 1. törgüş. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc.
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tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. basıv. basıc. basıt.
bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq.
törəqlənmək

törəklənmək. yörəklənmək. saydalanmaq. sadələnmək. sərdələnmək.

bəsitlənmək.
törəqləntirmək törəkləndirmək. yörəkləndirmək. saydalandırmaq. sadələndirmək.
bəsitləndirmək.
törəqləşmək

törəkləşmək. yörəkləşmək. saydalaşmaq. sadələşmək. sərdələtmək.

bəsitləşmək.
törəqlətmək

törəklətmək. yörəklətmək. sayalatmaq. sayalaşmaq. sadələtmək. bəsitlətmək.

törəqliq

törəklik. yörəklik. sayalıq. sərdəlik. sadəlik. sığlıq. bəsitlik.

törəqsiz

törəksiz. tökənsiz. güdük. yarıtmaz. sonucsuz. sığınsız. nəticəsiz.

törəlmək

düzəlmək.

törəmə

törgüş. tovlid. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

törəmək

1. ( < tör. doğ. tab. tağ). toptuvrəmək. böyümək. şişmək. besilmək. 1. tıkramaq.
böyümək. oğlan tıkradı.

törən

1. törə. yortu. yorut. tutuzuq. tutşuq. tuştuq. ayin. təşrifat. 1. yeğən. enən. inən.
doğurca. qolçağ. dalcıq. qıdıl. xıdıl. quzun. oğul oğlu. çavluq. çağluq. ağtın.
axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}.

törənə

- düzən, törənə, yasıya aykırılıq: sapağlıq.
-düzən, törənə, yasıya aykırı: sapağ. savağ. çapaq.

törəni

-quylama törəni:sıntış. singiş. təşyii' cənazə.

törənlərin

-yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq,
gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.

törəsi

-bir kimin oğul oğladı, tör törəsi, tör tökü, tör törüş, öğ öğüş: sunğ. dəvam.
tətümmə. asar. (pey ayənd. dünbalə).

törəş

törgəş. törgüş. törəgiş. törüş. vərziş. idman. -törəş oxuvu: idman mədrəsəsi. törəş gey: idman geyimi.

törət

törüş. ürüş. ürət. sənət. peşə.
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törətən. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. yaratıcı.
yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

törətən

törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. yaratıcı.
yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.
-birbirinə çırparaq, vuraraq çaxır, qor törədən nərsə: sıpışqa. çıpışqa. çaxmaq.
kibrit.

törəti

sazi. -söztörəti: sözürəti: kəlmə sazi. söz törətmə.

törətilən

-işlənən, düzəldilən, törədilən nərsədən götürülən pay: tutsaq. tusaq. (tutğun:
zindani).

törətim

tovlid. -törətim (tovlid) sağlama, düzətmə, yasatma, fənn işləri: sağın. bu işləri
uyutma (uytama), başarı, icra yolları.

törətmə

-söz törətmə. söztörəti. sözürəti. kəlmə sazi. (törəti: sazi).

törətmək

1. düzətmək. 1. örətmək. toxlatmaq. tovlamaq. tovlatmaq. tavlatmaq.
təpləmək. təplətmək. bəsiləmək. bəsilətmək. bəsləmək. bəslətmək. səmirtmək.
səmizlətmək.

törq

-el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman.
səpmən.

törqəl

dörgəl. dörgül. dörgil. dördül. dördəl. dörd ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman,

ev.
törqən

1. törgən. törəkən. törgər. törəgər. yörgən. yörəkən. yörgər. yörəgər. (tör. tür.
yör. yür) hünərli. sənətkar. -öz işində törkənlər. 1. törkən. türkən. türkan. turkan.
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xatun. mələkə. şərbanı. şəhr banu. 1. törkən. türkən. türkan. turkan. bəgim.
sayın, ircili xanım. 1. törgən. sürgən. yörgən. başarılı.
törqənmək

1. dörgünmək. dörgənmək. döğürgənmək. dövr, döğr vurmaq. fırlamaq.
dolanmaq. təvaf edmək. 1. törgənmək. törgəşmək. törəkənmək. törəkəşmək.
çalışmaq. idman, təmrin, məşq, antirenman edmək.

törqər

törgər. törəgər. yörgən. yörəkən. yörgər. yörəgər. törgən. törəkən. (tör. tür. yör.
yür) hünərli. sənətkar. -öz işində törkənlər.

törqəş

1. törgəş. törəgiş. təmrin. 1. törgəş. törəgiş. törgüş. törəş. törüş. vərziş. idman.

-törəş oxuvu: idman mədrəsəsi. -törəş gey: idman geyimi. 1. törgəş. törgüş.
törəgiş. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik.
görəv. tutu. basıv. basıc. basıt. bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. təmrin. tutuğ.
vəzifə. məşq.
törqəşə

-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən
enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.

törqəşmək

törgənmək. törgəşmək. törəkənmək. törəkəşmək. çalışmaq. idman, təmrin,

məşq, antirenman edmək.
törqil

dörgil. dörgül. dörgəl. dördül. dördəl. dörd ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman,

ev.
törqül

dörgül. dörgil. dörgəl. dördül. dördəl. dörd ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman,

ev.
törqünmək

dörgünmək. dörgənmək. döğürgənmək. dövr, döğr vurmaq. fırlamaq.

dolanmaq. təvaf edmək.
törqünmək

tökrünmək. arığmaq. arığlamaq. lağırlamaq.

törqüş

törgüş. 1. yörgüş. düz. yassı. yastı. düzləm. pəhn. müsəttəh. münbəsit. 1.
törgəş. törəgiş. törəş. törüş. vərziş. idman. -törəş oxuvu: idman mədrəsəsi. törəş gey: idman geyimi. 1. törgəş. törəgiş. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc.

çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. tutu. basıv. basıc. basıt. bastıq.
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basva. basca. işlik. sürüt. təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq. 1. törəmə. tovlid. (''quc.
qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

törqüşə

-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən
enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.

törqütmək

törgütmək. doğurmaq. tovlid edmək.

törləmək

1. çalışmaq. əmginmək. çəkminmək. 1. utanmaq.

törnüş

oranış. tədvin. -bu kitabın törnüşü çox sürdü. {türünmək: torunmaq. hörənmək.
(oranmaq) tədvin edmək}.

törpə

törpü. körpə. 1. çırpı. kiçik uşaq. canlı nələrin kiçiyi, olqunlaşmamışları,

yetməmişləri. 1. sorpu. sütəmər. sütül.
törpü

törpə. körpə. 1. çırpı. kiçik uşaq. canlı nələrin kiçiyi, olqunlaşmamışları,

yetməmişləri. 1. sorpu. sütəmər. sütül.
törpüləmək

yontalamaq.

tört

-kişini dörd nədən yıxar. -qanamazlıq, qınamazlıq, yenəməzlik, çatamazlıq.
(qanamazlıq: cahillik). (qınamazlıq: cürətsizlik). (yenəməzlik: acizlik. ). (çatamazlıq:
bacaramazlıq).

-dört nala: dörtlü. -dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom
gələn yemişləri, bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!.

-dörd ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev: dördül. dördəl. dörgül. dörgil. dörgəl.
törtav

-sayılar {birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

törtcər

dördcər. dördəcər. bir dördlük quran topluq.

törtəcər

dördəcər. dördcər. bir dördlük quran topluq.

törtəl

dördəl. dördül. dörgül. dörgil. dörgəl. dörd ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman,

ev.
törtələmək

dövdələmək. nərsəni kiçik daşlarla, sırma, oya ilə sarğayıb bəzəmək.

törtlü

dörtlü. dört nala. -dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom
gələn yemişləri, bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!.

törtlüq

-bir dördlük quran topluq: dördəcər. dördcər.
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törtöqüntü

törtöküntü. səlpik. sərpik. namünəzzəm. namürəttəb.

törtöqüntülü

törtöküntülü. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərəsür. sürsət. yığılıb

dərilməmiş. səlqiyə salınmamış. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.
törtül

dördül. dördəl. dörgül. dörgil. dörgəl. dörd ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman,

ev.
törtüm

1. zəki. qabiliyyətli. 1. sürüm. 1. iki yaşlıq dəvə. (bir yaşdakına köşək, üç
yaşdakına daylaq denir). 1. damızlıq at, ayqır. 1. torun. tosun. çoluğ cocuğ.

külfət.
törüq

törük. 1. toruk. yoruq. sürük. yürük. yol. caddə. təriq. 1. toruk. yoruq. sürük.
yürük. (fəlsəfi) məktəb. 1. toruk. yoruq. sürük. yürük. tutulan yol. məzhəb.

təriqət. firqə. tapdığ. məslək. 1. toruk. yoruq. sürük. yürük. şəkil. biçim. 1.
yörük. heyvan. 1. yörük. sorqul. (insan. heyvan. bitgi) canlı. sorub soluyan,

nəfəs alıb verən, tənəffüs edən varlıqlar.
törüqlülü

-çox törütlü, törüklülü, tuxumlu: sırdüşüt. sıxdüşüt. sıxtöküt. çox oğladlı.

törün

salıc. nəvə. -törün çörün cürün: salıc, sağıc, çötüc. nəvə nəticə nəbirə.

törürüb

-törürüb artmaq: örürüb artmaq: böyüyüb artmaq. çoxalmaq.

törüş

1. sürəkə. gəlişim. gəlişmə. -suluğda bitgilərin sürəkəsi yaxşı olur. 1. törət. ürüş.
ürət. sənət. peşə. 1. törgəş. törgüş. törəgiş. törəş. vərziş. idman. -törəş oxuvu:
idman mədrəsəsi. -törəş gey: idman geyimi.

-bir kimin oğul oğladı, tör törəsi, tör tökü, tör törüş, öğ öğüş: sunğ. dəvam.
tətümmə. asar. (pey ayənd. dünbalə).

törüt

tolid.

törütçü

törütən. tolidçi.

törütən

törütçü. tolidçi.

törütlü

-çox törütlü, törüklülü, tuxumlu: sırdüşüt. sıxdüşüt. sıxtöküt. çox oğladlı.

töryən

-pozuq yeməkdən töryən kəsəllik: yemçalığı.
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(tüs. tıs. dış. süs. sös. səp. sis. his. yös. hüs. mas. pas. püs) boya. rəng. -türlü
tüslü: rəh bə rəh.

tösi

-siçantösi: siçan boyasın andıran tozsu (> tusi) boya.

töş

döş. göğüs. sinənin üst bölümü.
-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq) .

töşə

-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.

töşəq

döşək. düşək. otruq.

-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.

-döşək, kürək biçimli olan çörək yapma aracı: yapacağ.
-lavaş çörəyin təndirdə yapmaqda işlənən təpəcək, döşək: təpdə. dəfdə. > rəfdə (
< təpmək).

-döşək döşəmək, yazmaq, yaymaq, salmaq, sərmək.
-yorqan döşək: yatıb duracaq.
-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.
- döşək salmaq: yataq sərmək, açmaq.

töşəqaqı

döşəkağı. döşək savrığı. döşək savruğu. döşək saruğu. döşək mələfəsi.

töşəqcəsi

-çörək döşəkcəsi: səpic. (1 < sərmək. sərpmək) üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə
çırpma, yapma döşəkcəsi.

töşəqcəsi

-üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə çırpma, yapma döşəkcəsi: səpic. (1 <
sərmək. sərpmək) çörək döşəkcəsi.

töşəqin

döşəgin. sərgin. sərili. açqın. sərilmiş. açıla. yayqın. döşənmiş.
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döşəkli. döşəli. moblə. hazir. amadə.

-tör döşəkli: 1. varlı karlı. varlı dövlətli. varsıl. 1. ul sayıq (ulu sayqıl), soylu olan.
əşraf. ağazadə. zadəgan. əyan. aristokrat.

töşəli

döşəkli. döşəli. moblə. hazir. amadə.

töşəmə

döşəmə. 1. düzülük. kəf. daban. 1. yasım. yatım. yaytım. fərş. -tülük yasım:
tüklü, pürüzlü döşəmə. 1. sərgi. açılan, sərilən hər nə. yayqı. 1. salı. salu. (> zilu)

qalı. fərş. 1. salma.
-salım (döşəmə) hər nəyin altı: yastan. yasta. asta. şaludə.
-döşəmə ilə qalının arasına salınan örtük: təkəlti. təkaltı.
-hər çeşit döşəmə daşı, taxdası: sal.

töşəmək

döşəmək. 1. döşgəmək. sərmək. sərgəmək. 1. yerləşdirmək. qoymatmaq.

oxlamaq. yoxlamaq. salıtmaq. tərtib edmək. 1. yaxmaq. yaymaq. salmaq. yerlərizi yayın yatın. 1. döşündən, göğsündən vurmaq. 1. sallamaq. 1. salmaq.

sərmək. - orun salmaq: (1. yer, yatağ salmaq. 1. yerin bərkitmək. yerləşmək). 1.
salmaq. salbamaq. qurbamaq. qurmaq. yerləşdirmək. yerə bıraqmaq. inşa'
edmək. - qapqa salbamaq: düzaq qurmaq. - yol, tikinti salbamaq. 1. salmaq.
sallamaq. qılmaq. uyqulamaq. başarmaq. icra edmək. 1. sırımaq. sərimək.
nərsəni nərsiyə çırpmaq, vurmaq. - şallağa sırıdı.
-döşək döşəmək, yazmaq, yaymaq, salmaq, sərmək.
-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək,
açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.

töşəmənin

-tavan, döşəmənin örtüyü: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ). pərdi.

töşən

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

töşənmiş

döşənmiş. sərgin. sərili. açqın. sərilmiş. açıla. yayqın. döşəgin.
-daş döşənmiş yer: salbat. salqat.

töşər

quzarişçi.

töşətmə

döşətmə. sırıtma. səritmə. nərsəni nərsiyə çırpıtma.
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töşəyən

-bir yeri bəziyən, döşəyən, düzücü: sərgiçi. dekorçu.

töşqəmək

döşgəmək. döşəmək sərmək. sərgəmək.

töşləmək

döşləmək. döşdöğümək. çalım satmaq. qoplanmaq. qoparlanmaq. qabarmaq.

qapalmaq. qurralanmaq. qurutmaq. qurunmaq. böyüklənmək. qurulmaq.
qasmaq. qasılmaq. qosmaq. qozmaq. qafa tutmaq. qurnazlanmaq.
gurnazlanmaq. gurqazlanmaq. gürnazlanmaq. gürgəzlənmək. qozalanmaq.
qozallanmaq. qotalanmaq. qotallanmaq. qaquzlanmaq. qoquzlanmaq.
qozurlanmaq. qotuzlanmaq. xoruzlanmaq. xorazlanmaq. xorazaymaq.
qoruzlanmaq. qorazlanmaq. qorazaymaq. quruzlanmaq. qurazlanmaq.
qurazaymaq. xorazaylıq edmək. qurazaylıq edmək. qorazaylıq edmək.
başqasın bəğənməmək. özün hammıdan üstün görmək. qolçomaqlanmaq. döşdöğüb malımı aparıb kəsiv, kisiv elədi.

töşlənmək

döşlənmək. şişinmək.

töşləri

-döşləri yeliksəmək. (yeliksəmək: şişmək).

töşlərin

-döşlərin şişməsi: yelin salmaq.

töşsüz

-dənsiz döşsüz aş olmaz, bilməz gəzməz baş olmaz.

töştöqümək

döşdöğümək. döşləmək. çalım satmaq. qoplanmaq. qoparlanmaq. qabarmaq.

qapalmaq. qurralanmaq. qurutmaq. qurunmaq. böyüklənmək. qurulmaq.
qasmaq. qasılmaq. qosmaq. qozmaq. qafa tutmaq. qurnazlanmaq.
gurnazlanmaq. gurqazlanmaq. gürnazlanmaq. gürgəzlənmək. qozalanmaq.
qozallanmaq. qotalanmaq. qotallanmaq. qaquzlanmaq. qoquzlanmaq.
qozurlanmaq. qotuzlanmaq. xoruzlanmaq. xorazlanmaq. xorazaymaq.
qoruzlanmaq. qorazlanmaq. qorazaymaq. quruzlanmaq. qurazlanmaq.
qurazaymaq. xorazaylıq edmək. qurazaylıq edmək. qorazaylıq edmək.
başqasın bəğənməmək. özün hammıdan üstün görmək. qolçomaqlanmaq. döşdöğüb malımı aparıb kəsiv, kisiv elədi.
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-dağ döşü: yasamal. yasmal. yasdar. (yassar). -qoyunları götür yasamala, iş görəndə
çəmçə mala.

töşüntən

-döşündən, göğsündən vurmaq: döşəmək.

töv

-ağır ol, batman döv.

tövcə

dövcə. duvça. başın təpəsinə dolağlanan başlıq.

tövəc

dövəc. döğəş. sarqıt. zəhmət.

tövəl

toval. tavəl. taval. töpəl. tabal. qabal. qabar. qavar.

tövələ

dövələ. dövlə. tövlə. 1. bağara. topara. qərqərə. bobin. 1. ortası dəlik bir nəyin

çevrəsinə sarılan tel, sap.
tövələmək

dövələmək. dövdələmək. döğələmək. döğdələmək. 1. dərdsər, sıxnıq, zəhmət,

muzahimət bermək. 1. döğül çalmaq. carlamaq. hammıya bildirmək. 1.
döğələmək. çəkə qorxu, hədə qorxu, top təşər gəlmək.

tövən

dibən. daban. aşağı. -başın tövən sal.

tövənməz

dövənməz. döğənməz. qaşınmaz. acığlanmaz. acığınmaz. sıpqılmaz.

sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. təhrik olunmaz. vakoniş göstərməz.
əsəbilənməz. münfəil.
tövənmiş

dövənmiş. döğənmiş. sarsık. salsık. çalsıq. təhrik olunmuş.

tövərə

-dövərə bərə: dəğərə yörə. döğərə yörə.

tövərəq

dövərək. dövrək. devərək. devrək. çövərək. çövrək. çevərək. çevrək. səbət.

çəpət. sərbət. quşaq. şərayit. mühit.
tövəş

dövəş. döğəş. sakınc. dərdsər. nasazqar. cür olmayan. namünasib.

tövəş

dövəş. döğəş. talvaza. {taxmasa. taxvaza. çaxsava. darqova. darsova. darsava {>
dilvapəsi (fars)}. dərdsər. narahatlıq. təşviş. iztirab.

tövətmək

dövətmək. döğətmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). quşqutmaq. təhrik edmək.

tövqə

dövgə. döğgə. döğüş. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış.

söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa.
qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal.
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qırlan. qıtal. vuruş. vurca. urca. vuruşma. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış.
daluş. davğa. savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca
gedmək: savaş, dartış sürmək.

tövqən

dövgən. dirəşgən. tüvək. tüpək. sözündən, diləyindən dönməyən. inadçı.

tövqünmək

tövgünmək. tövürmək. tavurmaq. tovurmaq. (yaxurmaq) tövşünmək.

tövsünmək. tovsunmaq. higgənmək. iç vurmaq. iti iti solumaq. ləhləmək.
tövlə

1. sarça. dam. 1. töğlə. -töğlə dışında, malqaranın yalaması üçün qoyulan
daşduz: yalama. bu duzun qoyulduğu yerə yalavuğ deyilir.

-yol gedənin, yol ardıca ağlama, ürək tövlə deyil, öküz inək bağlama.
tövlətli

-var dövlətli: yatarlı. sərmayalı.
-varlı dövlətli: varlı karlı. varsıl. tör döşəkli.

tövmə

-yün, pambığ dövmə dəğnəyi: sabu. sapu. çapı. ( <> çapmaq. çıpmaq).

tövmək

dövmək. 1. döğmək. soxmaq. suxmaq. vurmaq. -sox sox!: vur vur. 1. soxmaq.

soxumaq. -dəmir soxmaq: dəmir dövmək. 1. vurmaq. sabamaq. sabmaq.
çapmaq. çapamaq.
tövr

dövr. 1. dolaş. dolac. dönəş. dönəc. çərx. çərxiş. döngü. döngüş. arqış. gəşt.

gərdiş. -dolay dolaşmaq: bir yeri, bölgəni dönüb gəzmək. 1. dönəm. -iki dönəm
oynadıq.

-dövr, döğr vurmaq: dörgünmək. dörgənmək. döğürgənmək. fırlamaq. dolanmaq.
təvaf edmək.
-dövr vuraraq: dolayıbən. dönük verərək. -sansız yaman tuşlayacaq yaşamın,
hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə
girəsən. (sansız :saysız).

tövrə

dövrə. devrə. 1. bəlli bir konuda, sınırlı sürəli yapılan öğrətim. kurs. 1. dönəm.

sürə. çağ. əsr. əhd. ruzqar. 1. dönəm. -onun dönəmində yaşayış çox qolay
keçirdi. 1. udruq. uçruq. çağ. zaman. -bir uçruq: bir dövrə.

-yörə, dövrə bəri dolanma: yörüş. gəziş. gərdiş.
-nərsədən bir dövrə: sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. sıra. seri. salqa. burlaq. birlək.
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dizi. (məcmuə'. rədə. rədif. səf)
- dövrə vurub pul yığmaq: parsayı toplamq
-bir nərsə üçün qoyulan, bəllətilən sürə, dövrə: kür. qor. çillə. çiğlə.

tövrəbər

dövrə bər. yan yörə. yantörə. yan dövrə.

tövrəq

dövrək. dövərək. devərək. devrək. çövərək. çövrək. çevərək. çevrək. səbət.

çəpət. sərbət. quşaq. şərayit. mühit.
tövrələmək

dövrələmək. sınclamaq. sincləmək. qurşamaq. həlqəyə salmaq.

tövrətmək

dövrətmək. devrətmək. (tovlamaq. fırlatmaq).

tövriyyə

dövriyyə. sürək. rutin. rəval. alşın. -sürəkdən çıxmaq: sınırdan çıxmaq.

tövrü

-nərsənin bir bölümü, bir dövrü, bir dizisi: sürə. vahid. term. kurs. -bir sürə
oynadıq. -bir sürə dərs götürmək.

tövsünmək

tövşünmək. tovsunmaq. yaxurmaq. tövürmək. tövgünmək. tavurmaq.
tovurmaq. higgənmək. iç vurmaq. iti iti solumaq. ləhləmək.

tövşünmək

tövsünmək. tovsunmaq. yaxurmaq. tövürmək. tövgünmək. tavurmaq.
tovurmaq. higgənmək. iç vurmaq. iti iti solumaq. ləhləmək.

tövşütmək

tovşutmaq. tavşıtmaq. 1. dolaşıtmaq. buraşıtmaq. buruşdurmaq. pırtlaşdırmaq.

1. təpşətmək. qızışdırıb tərlətmək.
tövtələmək

dövdələmək. 1. dövələmək. döğələmək. döğdələmək. dərdsər, sıxnıq, zəhmət,

muzahimət bermək. 1. dövələmək. döğələmək. döğdələmək. döğül çalmaq.
carlamaq. hammıya bildirmək. 1. döğələmək. çəkə qorxu, hədə qorxu, top
təşər gəlmək. 1. törtələmək. nərsəni kiçik daşlarla, sırma, oya ilə sarğayıb
bəzəmək.
tövtüren

-çaxmağı yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır, dayan İnce Memed dayan,
şimdi direnecek çağdır. (tavdır: oddur).

tövüb

-dövüb əzmək. əzişdirmək. sabaşdırmaq. sapaşdırmaq. çapaşdırmaq.

tövüq

-esgi küyzə, dövük qulpu man deyil. (çalışqanın yanılması man deyil).

tövül

- dövül salmaq: ürkü salmaq.
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- dövülən uşaq uyatsız, övülən uşaq soyatsız. (uyatsız: vicdansız) (soyatsız:
nəcabətsiz. qurra).

tövülmək

dövülmək. 1. devilmək. təpəlmək. sabalmaq. sapalmaq. çapalmaq. 1.

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. doğranmaq. kərçinmək.
avranmaq. tikələnmək. çapınmaq.
tövülmüş

dövülmüş. sabalğan.

tövülür

dövülür. sınır. -yaranan ölünür, yasanan dövülür. (yasanan: düzələn. ).

tövür

təhər. cürə. -nə tövürsün. nə təhərsin.

tövürmək

tövgünmək. tavurmaq. tovurmaq. (yaxurmaq) tövşünmək. tövsünmək.

tovsunmaq. higgənmək. iç vurmaq. iti iti solumaq. ləhləmək.
tövürtmək

dövürtmək. dürmək. dürəmək. dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək:
düğmək: tukmaq. tukramaq: bağlamaq). bürmək. bürgələmək. bələmək.

bəlgəmək. girdələmək. lülələmək. -kağazı qırıtmadan trürüdü (dürdi).
tövüş

1. tovuş. tavış. təviş. tavuş. təpiş. təpriş. hiss. ehsas. hərəkət. 1. töğüş.
töğüşnə. təb < tov. qorut. qızıq. qızıtma. qızdırma. ısıtma. issitmə. çağun.
çoğun. həyəcan. hərarət.

tövüşlü

töğüşlü. (töğüşnəli). tovlu. qortul. qızıtay. qızıtma. qızdırmalı. çağunlu. çoğunlu.
həyəcanlı. hərarətli.

töy

-qaşları qara gözlərı göy, acığın gəlir dur mənı döy!.

töyüb

-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər
işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

töyülüb

-döyülüb bərkimək: bərkimək. sıkılmaq < sık. (s <> ç - k <> ğ) çiğrəmək. sıkramaq.

töz

1. temel. baz. 1. döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök.
kömənc. kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy.
quşaq. qolan. kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc.
ilkəş. dayanaq. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan.
tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar.
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us. əsas. əsl. covhər. sübstans. 1. öz. sins. anlam. utuq. utçuq. uçuğ (ruh). içik.
içrik. - sözün uçuğu: sözün ruhu. - uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın
açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.
-dayan, dirən, döz, yaşamında olmaz söz.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
tözəqən

-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.

tözəlmək

düzəlmək. kökünə, əslinə, zatına çatmaq, qovuşmaq.

tözəmək

dözəmək. singirmək. sinğirəmək. qəbul edmək. - heç çətinliyə singirəmir. - hər
nə gəldi başıma singirdim.

tözətmək

dözətmək. 1. dözdürtmək. bəklətmək. gözlətmək. salıtmaq. sanıtmaq.

sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. süründürmək.
sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi
artıq. 1. düzətmək. kökünə, əslinə, zatına çatdırmaq, qovuşdurmaq.

tözlü

-su kimi açıq tözlü, boyalı: supgi. süypgi. subəki. suvaki. -supgi al. -süypgi göy.

tözmək

1. tözümək. düzmək. düzümək. köklətmək. kökünə, əslinə, zatına çatıtmaq,
qovuşdurmaq. 1. tüzləmək. 1. dözmək. dinməmək. dişin dişinə qoymaq,
basmaq. 1. dözmək. toxdamaq. tutsunmaq. götürmək. çəkmək. dayanmaq.
durmaq.

tözmək

dözmək. 1. sərmək. cıdamaq. cıdaşıqmaq. səbr edmək. dartmaq. çəkmək.

(açılmaq. durmaq). -sərmədən geddi. - o bu sözlərə sərməz. 1. sanmaq.
ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. duruzmaq.
düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək.
saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq.
güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan
onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki
onadın. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq.

umursunmaq. umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr
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edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dayanmaq. durunmaq. 1. uzamaq.
uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq.
sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək.
sərişmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr.
-çətinliyə dözmək: salımsımaq. səlinsimək. burdbar olmaq.

töztürtmək

dözdürtmək. 1. dözətmək. bəklətmək. gözlətmək. salıtmaq. sanıtmaq.

sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. süründürmək.
sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi
artıq. 1. yendirmək. yemək. utmaq. yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq.

əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə
çəkmək. altına qoymaq. geri qoymaq. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr
editmək.
tözülmək

düzülmək. kökənmək. nərsənin öz kökünə, əslinə, zatına çatması, qovuşması.

tözülüşmək

düzülüşmək. kökləşmək. kökünə, əslinə, zatına çatmaq, qovuşmaq.

tözüm

dözüm. sın. sin. səbr.
-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
yox.

tözümək

tözmək. düzmək. düzümək. köklətmək. kökünə, əslinə, zatına çatıtmaq,

qovuşdurmaq.
tözümlü

dözümlü. 1. soyuğqanlı. dayanıqlı. durnaqlı. durnuqlı. 1. yolcaq. çəkimli. 1.

sınlı. sınığ. sinik. sinli. səbrli.
tözümsüz

dözümsüz. sınsız. sinsiz. səbrsiz.

tözün

dözün. xoşəxlaq, xu. səbur. həlim. burd bar. -dözün birlə əriş, örtün birlə duruşma
(üz bə üz olma).

tözünc

dözünc. dözüş. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc.

tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) cıdam.
təhəmmül. səbr. səbir. qərar.
tözünlüq

dözünlük. bordbarlıq.
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tözünmək

dözünmək. boyun qoymaq. (# tosunmaq. tozunmaq. boyun qaçırmaq).

tözüntən

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən. (töz: düz. öz.
təməl).

tözüş

dözüş. dözünc. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. tapınc.

tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) cıdam.
təhəmmül. səbr. səbir. qərar.
tözüşlə

dözüşlə. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla. tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla.

qatlanma cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.
tözüşlü

dözüşlü. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı.

qayışlı. (qatlanma) cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.
tözüşsüz

dözüşsüz. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız.

duraşsız. qayışsız. (qatlanma) cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız.
səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.
tözüşsüzlüq

dözüşsüzlük. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq.

dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq. (qatlanma) cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq.
sığrıtsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq.
təhəmmülsüzlük.
tubar

duvar. divar.

tucramaq

ucramaq. tuşramaq. düşgəmək. raslamaq.

tuç

tuş. 1. nişan. iz. amac. hədəf. -düşsüz qal, tuşsuz yox: şanssız yaşa, amacsız
yox. 1. uğraq. niyyət. -tuşuz nədir. 1. yan. -bu tuşdan o tuşa ged. 1. düş. bəxt.

şans. -buda bizə tuş düşdü. -tuşu yatmış, günü batmış. -tuş gətirsə yağdırar, tuş
batırsa (batır isə) caydırar. -tuşun tuşlamayan, düş qalır: şansın əlinə almıyan,
düşür, sınır, batır, məfluc yeyir.

tuçal

< tovcal. tüvçül. təpçil. yellik, yel, tufan tutan yer.
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tuçlatmaq. 1. düzlətmək. hamarıtmaq. 1. görsətmək. nişan vermək. -tuşlatı
səndən, düşləti məndən: görsəti səndən, qalanı məndən. sən görsət, qalanın mən
özüm bilərəm (neylirəm). 1. üz bə üz, qarşı qarşıya (qarma qarşıya), ru bə ru

qoymaq. -o utmazın (utanmazın) biridir, məni onla tuşlatma. -hər olanı ölüm ilə
düşlədən, öz göylünə yolun qoyub işlədən.

tufan

1. burquş. burğan. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir). 1. çoğun.
çovun. sırğan. sıyırğan. 1. toran. çoğan. sel. fırtına.
-tufan qopmaq: tüpüləmək. qiyamət olmaq.
-yellik, yel, tufan tutan yer: tovcal. tüvçül. təpçil. (> tuçal).
-yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş: vurağan. urağan. dalqum.
-sağa sola dalağan (daldıran) çırpan külək, yel, tufan: dalğaq.

tuq

1. (tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. qoyu. sıx. külüft.
sitəbr. qəliz. sift. ənbuh. yoğun. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə. cəngəl.
güclü. sağlam. dayanıq. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri.
hissisiz. -toxa baş: qanmaz. 1. tuğ. ələm. -şəbehdə sürülən ələm, tuğ, şəmayil:
sür. sürmü. sürüv. (bunları daşıyana sürçü, sürmüç deyilir). 1. dux. büküm. sova.

sava. (temperament). yaratış. yarav. siniz. sınız. tüvarış. xulq. xuy. mitil. təbiət.
təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. çinə. çiniğ. datu. datı. darıt. dartı. fitrət.
sirişt. 1. duy. tut. doy. tox. toq. toxa. tuta. dol. dolu. tutuq. qalın (səs. boya). (#
doğ: koğ. kov. boş). 1. tuğ. toğ. dağ. 1. tuğ. tuğalaq. toğ. toğalaq. yoğ. yuvar.

yovalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ. yumalaq. top. topalaq. topar. dol. dolğar.
dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq) (güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə.
fələk. fələkə. 1. tuğ. qurs. çəmbərə. 1. tuğ. tur. dolanma. başlanqıc yerinə
dönülən dolaşım, gəzmə, gəziş. 1. tuğ. qur. qurşaq. quşaq. girdə, həlqə biçimli
bağlanan bağ. 1. tuğ. mane. -tuğ olmasa duzağ ( < tuğzaq) yox. 1. tuğ. qapağ.
bənd. sədd. bağaj. -su tutğu. -tünlük tuğu: baca, pəncərə, ocağ qapığı. 1. tuğ.
örtük. 1. tuğ. tul. tor. incə örtük. 1. tuk. tuka. tukan. toxda. toxdan. dur. durğan.
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dayan. əkin. əklən. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. saxdal. qalt. halt. (ist!.
istop!) (# yür: sür. ged). 1. tük. küt. top. qılob. kürə. girdə hər nərsə. 1. tuğ. tur.
tor. avrac. nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli,
gözənəkli, çevrə bəri istənən çağ qapanan arac. 1. tuğ. sarc. gərdənbənd. 1.
tuğ. tuqa. tox. coq. coqa. kopa. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv.

qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. gürəm. gürəv.
gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup.
kürən. gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək
kürək. gürək gürək.

tuqa

1. (tuqat. tuqta. tux. tox. ) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. qoyu. sıx. külüft. sitəbr.
qəliz. sift. ənbuh. yoğun. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə. cəngəl. güclü.
sağlam. dayanıq. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri. hissisiz. toxa baş: qanmaz. 1. toxa. aqil. dahi. huşlu. xirəd mənd. 1. toxa. hər nəyin

ərginib, yaşlananı. -toxa iyid. toxa at. -el toxaları. 1. tuka. toxa. tikə. diz. (bükə:
dizin dalı. dizin ardında olan çuxur). 1. tuka. toxa. tikə. diz kimi qalağ biçimli nərsə.

1. tuka. toxa. tikə. səkgi. 1. tuğa. kask ( < kaska > kasqa > kasa). qoru börkü. 1.
tuka. tuta. ülgü. şəkil. qalıb. ölçüt. ölçü. (miqyas. səviyyə) ayar. form. karakter.

norm. nimunə. meyar. -ülgüsüz qab olmaz. 1. tuka. tuk. tukan. toxda. toxdan.
dur. durğan. dayan. əkin. əklən. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. saxdal. qalt.
halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged). 1. tuka. tuta. saluq. saluğ. salığ. çalığ. qalıb.
1. tuq. tox. coq. coqa. kopa. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul.
quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. gürəm. gürəv. gürüm.
gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən.
gürən. guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək.
gürək gürək.

tuqaç

tuxac. toxaç. qataq. qayaq. raslantı. üzləşmə. musadif olma. muvacihə. ərəz.

pişaməd. düşü. qəza. ittifaq. təsadüm. ittifaq. hadisə.
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tuqaçı

tukaçı. tutaçı. tuğlaçı. tökücü. qoymaçı. 1. qalıbçı. 1. rixtəgər.

tuqalaq

tuğalaq. tuğ. toğ. toğalaq. yoğ. yuvar. yovalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ.

yumalaq. top. topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq)
(güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə.

tuqalı

-budur yasa duğalı: təbii qayda budur . -yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı,
üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa duğalı.

tuqan

tuğan < tutğan. 1 < tutu tükan: unvermağ. hər çeşit satılan böyük tükan. 1.

üniversal. cəhani. cəhan şimul. 1. toğan. soğan. ( < tuğ: düğmə. girdə) tuğ, top
biçimli olduğan bu adı almış.
tuqan

tukan. tuk. tuka. toxda. toxdan. dur. durğan. dayan. əkin. əklən. əkilən. diklən.

dik (üzbək). dikin. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged).
tuqat

(tuqta. tux. tox. tuqa. ) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. qoyu. sıx. külüft. sitəbr. qəliz.
sift. ənbuh. yoğun. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə. cəngəl. güclü.
sağlam. dayanıq. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri. hissisiz. toxa baş: qanmaz.

tuqbat

tuğbat. dolbat. 1. oturuq. otruq. salıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi, təntənəli davranış.

təşrifat. (dolbatsız. tuğbatsız: oturuqsuz. oturumsuz. otruqsuz. otrumsuz.
tutuzuqsuz. tutşuqsuz. tuştuqsuz. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi. 1.
yorucu, güc, sıxıntılı, çətin iş. 1. boşuna, gərəksiz yorqunluq. 1. artığlı, ağır
yük. 1. oxluq. ox qabı. saçığlıq. saçqılıq. bolluq. bolaqlıq. qalabalıq. basqalıq.
tuqbatsız

tuğbatsız. dolbatsız. oturuqsuz. oturumsuz. otruqsuz. otrumsuz. tutuzuqsuz.

tutşuqsuz. tuştuqsuz. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi.
tuqqac

tuğqac. sarqac. fırqac. topara. qərqərə. mağara. bobin. məkik.

tuqlaçı

tuğlaçı. tukaçı. tutaçı. tökücü. qoymaçı. 1. qalıbçı. 1. rixtəgər.

tuqlatan

tuğladan. kərpiçdən. -daşdan, qaş bölüklərindən, tuğladan yapılan yapı, qurqun:
daşqır.
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tuğlav. tutsağ. tutçağ. toxlav. ( < tut. tuğ). sostav. toslav. dağarcıq. kif. çanta.

torba. kisə. məxzən. -söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.
tuqma

tuxma. tuxum. tuxuma. soxu. soxma. soxuma.

tuqmaq

tukmaq. tukramaq. tükmək. tüğmək. düğmək. bağlamaq.

tuqramaq

duğramaq. doğrulamaq. doğralamaq. doğramaq. uyqulamaq. onaylamaq.

tənfiz, infaz edmək.
tuqramək

tukramaq. tukmaq. tükmək. tüğmək. düğmək. bağlamaq.

tuqsa

tuxsa. tıxsa. büksə. tüstə. tütsə. tüstü. (düd < tutmaq). oysa. qussə.

tuqsalanmaq

tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq.

büksələnmək. tüstələnmək. tütsələnmək ( < düd: tüstü) oysalanmaq.
qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək.
darılmaq.
tuqsalı

tuxsalı. tıxsalı. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tüstəli. tütsəli ( < düd: tüstü)

munğlu. darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü.
tuqsanmaq

tuğsanmaq. tutğanmaq. tuşğanmaq. qırlağanmaq. qırlanmaq. tutucunmaq.

çomaq. sırıcanmaq. sırcanmaq. mütəəssib olmaq. təəssüb göstərmək.
tuqsasız

tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz ( < düd: tüstü). səvigil. səpigil. tasasız.

qaysız. munğsız. büksəsiz. oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük
bar) .

tuqta

(tuqat. tux. tox. tuqa. ) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. qoyu. sıx. külüft. sitəbr. qəliz.
sift. ənbuh. yoğun. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə. cəngəl. güclü.
sağlam. dayanıq. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri. hissisiz. toxa baş: qanmaz.

tuqtuş

tuğtuş. tutuş. taytuş. tatuş. bab.

tuqu

-tünlük tuğu: baca, pəncərə, ocağ qapığı.

tuqucu

tuxucu. soxman. soxucu.
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1. töküm. tuxum. bina. 1. tuxum. dənə. -tuxumlu: çox uçuşlu, həvəsli, canli kimsə.
1. tuxum. ( < tuq: bağlı. qapalı). 1. tuxum. tohum. turkok. turkoğ. öğ. oğ. oğlan.
{turkok. turkuk. turkluk. türk köklük. turkoğulluk. turzkadelik}. 1. tuxum. tuxma.

tuxuma. soxu. soxma. soxuma.
(bean (ingilis) : (bin: bənək).

-kötülük çürüyən bir tuxum deyil, əkənin qaşına yəşərib çıxar.
- tuxum alda yerə var, hər nə səpsən ol gögər.
- tuxum səpən qayağ, maşın: səğəlğə. saçalqa.
-tuxum əkildikdən son birinci suvarış: səpsuvar.
-tuxum səpmə ayqııtı: səyəlgə. seyəlgə. səpəlgə.
-tuxum, dənə tökmək: səritmək. yumurtlamaq.
- tuxum salmaq: 1. tuxuma düşmək. tuxumlanmaq. 1. tuxum əkmək.

tuquma

tuxuma. tuxum. tuxma. soxu. soxma. soxuma.

- tuxuma düşmək: tuxum salmaq. tuxumlanmaq.
tuqumlanmaq

tuxumlanmaq. - tuxum salmaq. tuxuma düşmək.

tuqumlu

tuxumlu. çox uçuşlu, həvəsli, canli kimsə.

-çox törütlü, törüklülü, tuxumlu: sırdüşüt. sıxdüşüt. sıxtöküt. çox oğladlı.
tuqunmaq

tuğunmaq. tıxınmaq. çıpbanmaq. sıx sıx, irbiri üsdə qoymaq, çapmaq. -çuvalı
tıxa basa tıxınmış.

tuquşmaq

tuğuşmaq. topuşmaq. topaşmaq. yığışmaq. tıxışmaq. izdiham edmək.

tuqyan

-tuğyan, şuriş edmək: tərsəkmək. baş qaldırmaq. qoğzanmaq.

tul

1. dul. qutuz < qutsuz. əri ölmüş qadın. 1. tuğ. tor. incə örtük.
-yetim qoduq söyüşgən, dul arvadlar deyişgən.

tulalı

-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu nədir.

tulalıtan

-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.

tulambarçı

tüntab. külxanbəyi. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü.

tulqa

tulqa. dolqa. 1. baş. 1. boşqa. başqa. döğüş börkü. çalıq. çəlik. qapsa. qaspa.

1. boşqa. başqa. məxzən. tanker. (boşqaraç: suyuqları daşıma üçün tankerli
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arac, araba).
dolqalı: tulqalı. başlı.

tulqalı

dolqalı. başlı.

tulqasız

tulqasız. dolqasız. başsız.

tulla

tulla!. səkir!. at!.
-kirli ürək düşüncə, tulla uzaq gücüncə.

tullaqanmaq

tullağanmaq. yelpinmək. yelə, cinə vurulmaq. çabalanmaq. çalpığınmaq.

dalpığınmaq. dalbığınmaq. dəlirinmək. -yelpinmiş uşaq. -yelpinmiş arvad.
tullamaq

1. salmaq. atmaq. - pəncəriyə daşı kim saldı. 1. salvaylamaq. salbamaq.
sambamaq. samlamaq. sallamaq. 1. boşaltmaq. açmaq. şənlətmək.
(#tutullamaq: tutdurmaq. oysalatmaq. qussələtmək. ).
-iticə tullamaq: yeltələmək.

tullan

tullan!. səkril!. atıl!.

tullanmaq

təprənmək. saldırmaq. cummaq. atşanmaq. -gözün yumub təprətdi.
-yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq: yelpirmək. çalpıqmaq.
dalpıqmaq. dalbıqmaq. dəlirmək. dəli olmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al.

tullantı

saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma. seçindən arda qalan atılmalı nərsələr.

tullatı

-unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza.
(tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal
qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

tuluq

1. doluğ. ənban. -ağı tuluğu: zəhrimar. 1. tuluğ. tulum. yayıq. gümbür. nehrə.
-tuluğ. nehrə döğmək: yayıq qaqalamaq.
- sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək: sal salmaq. (salmaq: uzatmaq) .

tuluqa

-güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum.
soxma. qoğurma.

tuluqtur

-kişi dediyin tuluğdur, ağzın açsan dağılır (yıxılır). (kişi gücü dilində). (dilində:
sözündə).

tuluqu

-ağı tuluğu: zəhrimar.
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tulum

tuluğ. yayıq. gümbür. nehrə.

tulumba

sümbə.

tum

sum. səm. təm. tim. qapalı. susqun. səssiz. - tim ol: sus. qapan. - tim ed: susdur.
-mat mat, tum tum baxa qalmaq: sorutmaq. somurtmaq. üzünə sorqulu, somurlu
durum verib durmaq.

-sum tum edmək: sümləmək. sumlamaq. vırravırlamaq. dırradırlamaq. danışdığı
anlaşılmamaq.

tumaq

tumağ. tüməğ (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. tingə.

tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). kəllə. qavrayış. mox. məğz. us. fəhm.
fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.
tumaq

tumqa. sumka. sumba. ( < tum. yum). 1. sak. topra. torba. kif. 1. sayılı nərsənin

çoxluğun göstərir. -bir sumba: bir aləm. -bu arabaya bir tumqa para vermiş.
tuman

1. yeldirmə. pijama. 1. duman. pis. çis. sis. tüstə. tütsə. tüstü. (düd < tutmaq).
tüssü. -başı tüstəli: başı dumanlı. -qoyu tüstü qalxdı: qəliz tüssü. 1. duman. quyu.
qoyu. tutqunluq. qaranlıq. - quyu gecə. - tuman gecə. - quyuya daş atmaq:
qaranlığı oxlamaq. güman, fərziyyə ilə davranmaq. 1. əğnin ayağdan belə dək
geyilən örtük.

tumançaq

dal bacaq. (dal: lüt. boş. çıplaq).

tumanı

-dağına görə dumanı, yerinə görə ilanı.

tumanıq

dumanıq. bulanıq. tortuk. toğtuk. tortul. tortal.

tumansız

-dağlar başı dumansız, ərin başı gumansız (olmaz). (gumansız: gümansız:
xəyalsız).

tumar

1. > timar. sığac. 1. borc. borıc. 1. sürüt.

tumaraq

tomaraq. güdə, pota olan. -tumaraq cocuğ.

tumarlamaq

tımarlamaq. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq.
sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək.
siğətləmək. oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq.
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tumaq. sumka. sumba. ( < tum. yum). 1. sak. topra. torba. kif. 1. sayılı nərsənin

çoxluğun göstərir. -bir sumba: bir aləm. -bu arabaya bir tumqa para vermiş.
tumqaq

tumğaq. yumğaq. girdə. müdəvvər.

tumqaqlanmaq tumğaqlanmaq. yumğaqlanmaq. girdələnmək. müdəvvərlənmək.
tumqı

tumğı. yumğı. çox. ağır. yığıq. giran. -yumğı dənğ: yekə, ağır nəsə. -kişi yumğı
gələr: çoxlu kişi gələr.

tummaq

summaq. cummaq. dadanmaq.

tumruş

dumruş. durmuş. tumruş. 1. nərsənin durma, yaşam, dəvamlanma çevrəsi,

şərayiti, imkanatı. -durmuşmuz çox pisəşmiş. -çevrimdən bəri iş durmuşu heç
dəişmədi. 1. əşəv. eşəv. xanəvadə. ailə. -durmuş pozar: xanəvadə ailə dağıdan. durmuş qurmaq: durmuşa çıxmaq: evlənmək. 1. götürü. götürək. dərbəs.

dərbəst. -bir dumruş araba tut gəl. 1. çarter, şarter uçaq. 1. nizam namə. qayda
qanun. qoy düzüm. 1. nərsənin durma, yaşam, dəvamlanma çevrəsi, şərayiti,
imkanatı. -durmuşmuz çox pisəşmiş. -çevrimdən bəri iş durmuşu heç dəişmədi. 1.
əşəv. eşəv. xanəvadə. ailə. -durmuş pozar: xanəvadə ailə dağıdan. -durmuş
qurmaq: durmuşa çıxmaq: evlənmək. 1. götürü. götürək. dərbəs. dərbəst. -bir
dumruş araba tut gəl. 1. çarter, şarter uçaq. 1. nizam namə. qayda qanun. qoy

düzüm.
tumruş

sitrik. sıtrığ. sığtırığ. salrığ. sınğın. singin. (turşru. əxmu) .

tumsuq

tumsuğ. - soğuq tumsuğ: soğuq burun: soğuq sıray: soğuq çıray: açığ, xoş üzlü,
səmimi olmayan.

tumturu

-dumduru, çox açıq göy, hava: sütülman.

tumuq

dumuğ. (durmuğ). dımığ. bürc. göydələn.

tumurcuq

tumurcuk. tomurcuk. törə. aça (haça) qunça.

tumuşlanmaq

durmutlanmaq. durmuşlanmaq. cəm cürlənmək.

tumuşlatmaq

durmutlatmaq. durmuşlatmaq. cəm cürlətmək.
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-danğ dunğ: qarışıq, kölgəli səs küy. -bu danğ dunğ yatseydi yatardığ. -gecə
qaranlığında qulağıma bir danğa dunğ gəldi.

tunuş

-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən,
dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.

tupaq

tupağ. tuvağ. duvağ. ( < tuq). 1. tüpək. cöpək. aşqal, zibil qabı. qarurə. evdə

qoyulan pisgillik. 1. güldan. 1. malheyvana yem, su verilən qab. 1. hər çeşit
qapağ, gənəlliklə toğalaq, girdə qapağ. -dibək (çölmək) dığırlanar, duvağın tapar.
tupturu

dupduru. duru. silmə.

tupur

-düpür düpür, dupur dupur səslənmək: düpürləmək. dupurlamaq.

tupurlamaq

dupurlamaq. düpürləmək. düpür düpür, dupur dupur səslənmək.

tur o teraz

{dur o deraz (fars)} < turtayaz. uzun uzadısı.

tur

1. tuğ. tor. avrac. nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar,
dəlikli, gözənəkli, çevrə bəri istənən çağ qapanan arac. 1. dur. tör. törə. sura.
sədr. bir yerdə yuxarı baş. (yör: yörə: sürə. bir yerdə aşağı baş. -yörə əğləşməyin,
buyurun törəyə) (bur: bir yerin ortancı bölümü). 1. dur. durğan. dayan. toxda.

toxdan. tuk. tuka. tukan. əkin. əklən. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. saxdal.
qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged). 1. dur. duruğ. tür. türük. siyim. sürüm.
sürü. saya. sayağ. sıya. sıyağ. bur. buruğ. bür. bürük. xəsiyət. xasiyət. sifət. 1.
dur. duruğ. tür. türük. üzlük. üztük. üslük. üstük. yüzlük. yüztük. yüslük. yüstük.

sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv. 1. dur.
toxda. -toxda qaçma: dur qaçma. 1. dur. duruğ. tür. türük. saya. sayağ. sıya.
sıyağ. silət. yalıt. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf. 1. dur. duruğ. tür. türük.
saya. sayağ. sıya. sıyağ. sıy. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don
dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz.
- sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. dur. sapan. saplan.
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istop.
-sağman dur: sağdur. sağman qal. səlamət ol.
-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun
-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.
-utanmazdan ıraq dur, yoxunlaşsan ut qalmaz. (ut: həya)
-yamanlardan uzaq dur, qarşılınsa belin qır.
-qaşları qara gözlərı göy, acığın gəlir dur mənı döy!.

tura

dura.

-dura durmadan. - atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura:
durmadan)
-uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta, dura dura uzanıb gedən: səğrik.
səğrək. səğrə. səyrə.
-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.
-atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan).

turaboyu

duraboyu. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək. yaşadığı sürəcə.

durmuşca. durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu.
durduqboyunca. duraca. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı
boyunca. həyatta olduqca.
turaboyunca

duraboyunca. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək. yaşadığı

sürəcə. durmuşca. durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu.
durduqboyunca. duraca. duraboyu. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca.
həyatta olduqca.
turac

-durac orac: saysana. hesab kitab. ölçübiç. qıyrat. qıyrac. qıyran.
-durac oraclı: saysanalı. hesab kitablı. ölçübiçli. qıyratlı. qıyraclı. qıyranlı.

turaca

duraca. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək. yaşadığı sürəcə.

durmuşca. durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu.
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durduqboyunca. duraboyu. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı
boyunca. həyatta olduqca.
turacaq

-duracaq yer: tutruğlaq. iqamət qah. aramqah. təvəqqüfqah.

-yatıb duracaq: yorqan döşək.
turacaq

-güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə dək duracaq.
(özənki : özüvəki).

turaq

durağ. duraq. 1. duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik . -qay qadası uzaq olsun, gülüş
diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola
salanda iyi diləkdə bulunma sözü). 1. duraqlı. dayaqlı. türək. türəkli. sağlam.

durumtay. möhkəm. muqavim. muqavimətli. 1. yenğ. ninğ. nin. yuva. ev.
-son duraq: dübül. tünbə. qəbir. gor. sin. -tübülə dal: tünbə tün ol.
turaqan

durağan. dingin. tutuqlu. tutqun. xunsa. əsərsiz.

turaqı

-durağı yazımaq: taxıldamaq. duraqsamaq. -taxıla taxıla oxumaq.

turaqlamaq

duruqlamaq. durqlamaq. durublamaq. durblamaq. 1. ülgü, ölçü götürmək. 1.

öləçləmək. ölçələmək. çəkələmək. çəkləmək. gəzləmək. əndazə tutmaq. acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.

turaqlatmaq

-türlü türlü bəzəklərlə, geylərlə (əşya ilə) duraqlatmaq, buraqlatmaq,
quratlatmaq, biçimlətmək, şəkillətmək: türməkləmək.

turaqlı

duraqlı. 1. durqalı. sürəkli. sürgəli. yürəkli. yürgəli. quraqlı. durqun. sürgün.

həmməşə. dayimən. durmadan. aralıqsız. tutaşı. tutşuna. tutaşına. -duraqlı
işində işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. durqalı. sürəkli. sürgəli. yürəkli. yürgəli.
quraqlı. durqun. sürgün. həmməşəlik. tutşun. əbədi. cavidan. dayimi. -durqun
yaşam. 1. durqalı. sürəkli. sürgəli. yürəkli. yürgəli. quraqlı. durqun. sürgün.

bəlirli bir çağ, nərsə boyunca. -gün durqununa: gün boyunca. 1. duraq. dayaqlı.
türək. türəkli. sağlam. durumtay. möhkəm. muqavim. muqavimətli. 1. durağ.
dəvamlı. həmməşəlik . -qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş:
yaşam. oluş. həyat). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə bulunma
sözü).
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duraqsama. duraqsayış. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc.

sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. quşqulanış. quşqulanma.
sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg.
(tərətdüd, şəgg edmə) .
turaqsamaq

duraqsamaq. 1. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq.

səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq.
səkinsirəmək. səğinsirəmək. quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək.
tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1.
saxıdamaq. saxıdmaq. səkidmək. səkidəmək. salıdamaq. sallanıb qalmaq. səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan yarıları, tutu,
larıda əldən verdi. 1. saxınmaq. saxsınmaq. sərinmək. (məəttəl olmaq). - yolda
saxınmaq. - saxsınma, hara gedəcəsin ged. 1. sayılamaq. sayramaq. səğrəmək.

saçılamaq. bir tutama, sözə, qərara gələmək. -nə satılayıb durursun, sözüvü
söyləi ver.

turaqsamaq

duraqsamaq. taxıldamaq. durağı yazımaq. -taxıla taxıla oxumaq.

turaqsaya

- duraqsaya duraqsaya. səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə sərinə. sağına sağına.
saxına saxına. sakına sakına. quşqulana quşqulana. sağına sağına. sağana sağana.
sağna sağna. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı. möhtat
möhtat. yavaş yavaş.

turaqsayan

duraqsayan. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan.

səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. quşqulanan.
sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar
olmayan. yavaş davranan.
turaqsayaraq

-düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq: sərinsirəmək. sağınsıramaq.
saxınsıramaq. sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq.
sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək.

turaqsayış

duraqsayış. duraqsama. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc.

sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. quşqulanış. quşqulanma.
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sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg.
(tərətdüd, şəgg edmə) .
turaqsıya

duraqsıya. səkin. səğin. səngi. sərin. sərən. sağın. saxın. sakın. səyin. seyin.

saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı.
möhtat) .

turaqsız

duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı.

alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. dinğməz. dincməz.
dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi. aşılı.
(peyvəstə).
turamamaq

- sevincindən yerdə göydə duramamaq: qutruşmaq.

turamlı

-dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə: sövə. -sövəboya: tez solan boya. sövəbasma: rəngi tez uçan çap, oyma parça. -sövə yaş: keçəri yaşam. -sövə gül: iki
günlük gül.

turan

-duran başa iş gələr. (dirik əsən bolsa, tan oluş görər). (tan: tanğ. çox).

-dimdik duran: sapsal udmuş. axlov udmuş.
-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

-dik, sivri biz duran: soxsa. soxas. sovsa. sovas. savas. -soxsa buğ. -soxas saqqal.
-bir nərsəni iki yandan ortasına alıb duran iki nərsə: yanyanaq. yanağ yanağa.
yanyana. -qapı ağzında iki ağac yanyanağ durudu. -xanla iki kişi yanyanağ gəlirdilər.
-yol üzəri yanyanağ ağaclar tikilmişdir.
-səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə: soxasəqqəl: soxsəqqəl.
-bir düzə görə əğri duran: sesi < çaşı.
-həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran: həmməşə bahar.
göyçağay. göycəğay. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
-gənəbol, sallağ duran geyim: salvırağan geyim. (salvıramaq: sallanmaq).
-aslağ duran nərsə: salındı.
-üzü aşağı duran: salbar. sallağ. - salbar buğlu.
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duranc. 1. duraş. dayanc. dayaş. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc.

sarış. tapınc. tapış. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam.
təhəmmül. səbr. səbir. qərar. 1. qorqusuzluq. qorxusuzluq. korxusuzluq.
korusuzluq. koruqsuzluq. güvən. güvənc. güvəş. əmniyyət. təhlükəsizlik.
turanıc

duranıc. duranıq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. dayanıc. dayaq. dayanıq.

daynıq. daynaq. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
turanıq

duranıq. duranıc. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. dayanıc. dayaq. dayanıq.

daynıq. daynaq. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq.
yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq.
yaplanat. yatlanaq. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
turanq

duranğ. salbasal. salqasal. parayapay. tuş. tuşuş. məadil. maadil. musavi.

turanmayıb

-düz duranmayıb dəbərcələnmək: sarlınmaq. salrınmaq. təlvənmək. təlbənmək.
səndələnmək.

turanmaz

-yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz. (ut : utanış. utanma. həya).
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-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir :
tezdən). (quşluq: irlə günorta arası).

-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).

-durar olsun: dayimi olsun.
-dolu başaq əğilər, başaq boşsa dik durar.
-durar olsun: dayimi olsun.
-itlə yatan, bitlə durar
-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma).

turaş

duraş. duranc. dayanc. dayaş. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc.

sarış. tapınc. tapış. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam.
təhəmmül. səbr. səbir. qərar.
turaşla

duraşla. dayaşla. tapışla. qayışla. qatlanma. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla.

dözüşlə. cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə.
səbirlə. səbrlə. qərarla.
turaşlı

duraşlı. dayaşlı. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. tapışlı. qayışlı.

(qatlanma) dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.
turaşsız

duraşsız. dayaşsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız.

qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız.
səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.
turaşsızlıq

duraşsızlıq. dayaşsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq.

tapışsızlıq. qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq.
sığrıtsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq.
təhəmmülsüzlük.
turat

-durat at: təkcə durat da deyilir. uzun boyun at.

-arat durat: sorağ. arqış. alqaş. (alqaşlama. alqaşdırış) dibrin. təfəhhüs. təftiş. -dibrin
aparmaq.
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turav

durav > duvar. -ardınsa durava dayan.

turb

durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə). tort. dürd. durt. durut.
1. əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə. 1.

dartılmış tağıl qabığı. kəpək. 1. durub. duruq. durq. ülgü. ölçü. nərsənin
durduğu, bulunduğu çək ölçü.
turba

durba. durub uzanan, yürüyən (uzanıb duran) içi boş yüyə, lülə. burba. boru.

lülə.
(tuyub. tiyub. tüb) (latin).

turban

torban. torba biçimində olan baş, əğin örtüyü. burqa. üz bölümü torla qapalı

çadıra.
turblamaq

durblamaq. durublamaq. duruqlamaq. durqlamaq. 1. ülgü, ölçü götürmək. 1.

öləçləmək. ölçələmək. çəkələmək. çəkləmək. gəzləmək. əndazə tutmaq. acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.

turboyun

durboyun > durbun. durtaboyun. dürtəboyun. boyluboyun. uzunboyun. -durat
at: təkcə durat da deyilir. uzun boyun at.

turbun

durbun < durboyun. durtaboyun. dürtəboyun. boyluboyun. uzunboyun. -durat
at: təkcə durat da deyilir. uzun boyun at.

turca

durca. dəğişməz. sabit . -yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o
günə qılsın özüçün yarağın. (durca : dəğişməz. sabit).

turq

1. turk. durğ. türkmiş. türkmişi. turkmiş. durğmiş. durğmişi. tükmən. durkman.
duruşlu. bərk. çox dayanaqlı, davamlı, muqavim. 1. durq. duruq. durub. durb.
ülgü. ölçü. nərsənin durduğu, bulunduğu çək ölçü. 1. durğ. duruğ. qınıq. zahir.
rixt. qiyafə. 1. durğ. duruğ. siyn. siyin. dış görnüş. zahir. surət. 1. durğ. duruğ.
sırt ( < yırt. qırt). nərsənin dış üzü. yaxıt. (# sığıt) çaxıt. çaxt. saxt. çıxda. çıxat.
nəma. numa. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı pozqun ev, iç
toxusu sağlam dururu. 1. durğ. duruğ. bürgək. üzüş. üsbaş. üzgöz. sıva. sarığ.

sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq.
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yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat,
təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. libas. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. kisvət.
turqaqlıq

durğaqlıq. sürəklik. sürünüb yavaşlıq. kütlük.

turqalaq

durğalaq. sərgiçi. mütəzahir. riyakar.

turqalı

durqalı. duraqlı. sürəkli. sürgəli. yürəkli. yürgəli. quraqlı. durqun. sürgün. 1.

həmməşə. dayimən. durmadan. aralıqsız. tutaşı. tutşuna. tutaşına. -duraqlı
işində işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. həmməşəlik. tutşun. əbədi. cavidan. dayimi. durqun yaşam. 1. bəlirli bir çağ, nərsə boyunca. -gün durqununa: gün boyunca.

turqan

1. turkan. türkən. türkan. törkən. xatun. mələkə. şəhr banu. 1. turkan. türkən.
türkan. törkən. bəgim. sayın, ircili xanım. 1. durğan. dur. dayan. toxda. toxdan.

tuk. tuka. tukan. əkin. əklən. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. saxdal. qalt. halt.
(ist!. istop!) (# yür: sür. ged).
turqanta

turqanda ölkədə. -turqanda, bayqanda adı yox: ölkədə, dışda adı yox. it dəfdərində
adı yox.

turqat

durğat. sın sımbat. sını sımbat. siyim. sürüm. boybuxun. görkəm. qədd qamət.

(zahiri nəma. qədd o əndam).
turqaz

durqaz. dirkəz. nərsəni durdurub, bərkitmək üçün, arxasına vurulan dayaq,

dəsdək. -dirgətmək. tirgətmək: dirətmək: qapı dalısın salmaq. nərsiyə dayaq,
dəsdək vurmaq.

turqıl

durqıl. sirgil. sırqıl. ucuq.
-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.

turqman

durkman. tükmən. türkmiş. türkmişi. turkmiş. durğmiş. durğmişi. turk. durğ.

duruşlu. bərk. çox dayanaqlı, davamlı, muqavim.
turqmiş

durğmiş. turkmiş. durğmişi. türkmiş. türkmişi. tükmən. durkman. turk. durğ.

duruşlu. bərk. çox dayanaqlı, davamlı, muqavim.
turqmişi

durğmişi. durğmiş. türkmiş. türkmişi. turkmiş. tükmən. durkman. turk. durğ.

duruşlu. bərk. çox dayanaqlı, davamlı, muqavim.
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turkok. turkuk. turkluk. türk köklük. turkoğulluk. turzkadelik. {turkok. turkoğ. öğ.
oğ : oğlan. tuxum. tohum}.

turqoqulluq

turkoğulluk. turkok. turkuk. turkluk. türk köklük. turzkadelik. {turkok. turkoğ. öğ.
oğ : oğlan. tuxum. tohum}.

turqonaqmaq

durqonaqmaq. durqunaqmaq. durqunaqlanmaq. sığınmaq. oturmaq. yatmaq.

iqamət edmək.
turqu

durqu. yaşam . -əmgəksizin durqu yox, munda tamu. (qayğısız yaşam yoxdu, bu
dünya cəhənnəmdi).

turquq

turkuk. turkok. turkluk. türk köklük. turkoğulluk. turzkadelik. {turkok. turkoğ. öğ.
oğ : oğlan. tuxum. tohum}.

turqulmaq

durqulmaq. duruqmaq. doyqunmaq. qoyuqmaq. bıqmaq. bıqqınmaq.

bezginmək. tıxmaq. tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq. (cana tıxnamaq. cana
doymaq. könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq.
məlala gəlmək. situha gəlmək). -o bu işdən artıq tıxmış.

turqun

durqun. durğun. 1. sürgün. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli.
quraqlı. həmməşə. dayimən. durmadan. aralıqsız. tutaşı. tutşuna. tutaşına. duraqlı işində işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. sürgün. sürəkli. sürgəli. duraqlı.
durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı. həmməşəlik. tutşun. əbədi. cavidan. dayimi. durqun yaşam. 1. sürgün. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli.
quraqlı. bəlirli bir çağ, nərsə boyunca. -gün durqununa: gün boyunca. 1. uyut.

sərin. dingin. tingin. tingit. (rahat). yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). asudə.
sakin. toxdayın. (asayişli. ). soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut.
soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). 1. tanqavay. tənəvər. gövdəli. heykəlli. kündəli.

daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı. qavaralı.
bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü. qıtalı.
qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. yonqalı. yonqallı. boylu.
boyqalı. heykəlli. oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. vicudlu.
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vucudlu. vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac. 1. toxtamal. toxtasal.
saxsal. rakid. kasat. 1. sillik . silgik. silli. silik. sağın. sakin. qarqaşasız. atağsız.
təhlükəsiz. -bu silliyi saxlamaq gərək. - sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın,
toxunsuz qurtulmaq.

turqunaqlanmaq

durqunaqlanmaq. durqunaqmaq. durqonaqmaq. sığınmaq. oturmaq.

yatmaq. iqamət edmək.
turqunaqmaq

durqunaqmaq. durqonaqmaq. durqunaqlanmaq. sığınmaq. oturmaq. yatmaq.

iqamət edmək.
turqunluq

durğunluq. durqunluq. 1. duruşluq. tutuz. tutzuğ. tutsuğ. tutuş. aramiş. əriniş.

sakinlik. yasayış. asudəlik. əmniyyət. -bu çox uzun tutsuğ sürənməz. 1.
susqunluq. sıxıt. sikut. suyus. suyuş. susma. susqut. susut. səssit. sakinlik.
-sönmə, durqunluq, qaranlıq, geriləmə, dönüşmə: sönləm.
turqunmaq

durqunmaq. utanmaq. tutqunmaq. sıxınmaq. sifinmək. sıxcınmaq. sıxışmaq.

sifcinmək. sifişmək. çəkinmək. -sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin.
utan.

turqununa

boyunca. -gün durqununa: gün boyunca.

turqursan

-dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri
müntəzirə). {dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan,
gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti yağında gör)}.

turqurun

durğurun. duruğun. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. sırtqı. üzdən. öcürki

görünür. zahirən.
turqusuz

durğusuz. duruğsuz. qınıqsız. zahirsiz. rixtsiz. bədqiyafə.

turquş

durquş. yatış. rikud. rakidlik.

turqutmaq

-yatqızıb durqutmaq: yatırdıb durquzmaq: salığdırtmaq. burquntmaq. təpib
tapşıtıtmaq. tam müti, tabe, fərman bərdar, təslim edmək.

turquzmaq

-yatqızıb durquzmaq: yatırdıb durqutmaq: salığdırtmaq. burquntmaq. təpib
tapşıtıtmaq. tam müti, tabe, fərman bərdar, təslim edmək.
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durlu. türlü. burlu. duruğlu. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. sayalı. sayağlı.

sıyalı. sıyağlı. sürümlü. siyimli. sürülü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli.
- durlu dursuz: türlü türsüz. burlubursuz: sifətli sifətsiz. sıylı sıysız. (sıy: saya. sayağ.
sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu: sıxıylı. sıyıxlı. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü.
sifətli. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət.
üz).

turluq

turkluk. turkok. turkuk. türk köklük. turkoğulluk. turzkadelik. {turkok. turkoğ. öğ.
oğ : oğlan. tuxum. tohum}.

turma

-nərsənin durma, yaşam, dəvamlanma çevrəsi, şərayiti, imkanatı: durmuş.
dumruş. tumruş. -durmuşmuz çox pisəşmiş. -çevrimdən bəri iş durmuşu heç
dəişmədi.

-sürüb durma: dəvam edmə. -bu işin üsdə sürüb durma artığ.
-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.

turmaq

durmaq. 1. daşılqamaq. təvəqqüf edmək. -küçə ortasında daşılqanmaz. 1.

səkləmək. arası kəsilmək. 1. səğmək. səğinmək. azalmaq. saylavmaq.
saybalmaq. sayballamaq. dinmək. yatışmaq. sakinləşmək. 1. sağımaq.
sağumaq. yaşamaq. gün keçirmək. - böylə sağumaq, kiminə yaramaz. - başın
sağusun: sağ olsun, yaşasın. - sağa sağa: yaşa yaşa. - burda orda sağumaq, böylə
olmaz yaşamaq. 1. saxlanmaq. salqınmaq. gözləmək. bəkləmək. - gedmə saxlan
gözəlim. 1. tutmaq. bılokə olmaq. -səsi tutdu. -günü gələr sizdə tutarsız. 1.

toxdamaq. dözmək. tutsunmaq. götürmək. çəkmək. dayanmaq. 1. yaşamaq. 1.
yatanmaq. (# dayanmaq).
- küsülü durmaq: kimsəylə darılmağı, danışmamağı, qonuşmamağı sürdürmək.

- güpürdəyib durmaq: yerli yersiz gələnə çıxışmaq.
-sallanıb durmaq: salbarmaq. - salbar buğlu.
-uzaq durmaq: sakınmaq.
-üzün turşatıb durmaq: sallanmaq. sallacıramaq. salsıramaq.
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-arxasında durmaq: sırıtmaq. dayaqlamaq. arxalamaq. dəsdəkləmək. saport edmək.
-nərsəni çevrələyib durmaq: sarışmaq. (sataşmaq: dönərək nərsiyə dəğib,
toxunmaq, toxunub keçmək)
-bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq: səğirmək.
səğrimək. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım
səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir. 1. -şeşə durmaq. saça durmaq: şeşlənmək.
şaha qalxmaq.

-canlı, ayaqda durmaq, saxlamaq: sorutmaq.
-sürüb durmaq. dirənmək. dəvam edmək. -bu işin üsdə sürüb durma artığ.
-sürüb durmaq: sürmək. sürdürmək. dirənmək. dəvam edmək. izləmək. -bu yolu
sürün. -bu işin üsdə sürüb durma artığ.

-didik durmaq: titik durmaq: oyanıq, yarıq, xəbərdar, amadə, hazir durmaq.
-sözündə durmaq: sözündə tapılmaq.
-yeb durmaq: 1. yeyibdə, durub dalın gözləmək. 1. yeyib bitirmək. 1. yeyib dəvam
edmək. (yeb: < yeyib).

-dik durmaq: dirtənmək. tirtinmək. dirtinmək. bir işi dikinə, israrla edmək. -üzümə nə
tirtini baxısın.

-küsgün durmaq: üz itmək. sırsıtmaq. sorsutmaq. üz asmaq. üzün əkşitmək,
turşatmaq.

-qırağ durmaq: yan çəkmək. yan gedmək. çəkinmək. sakınmaq. pərhiz edmək. -içgili
yığvalardan yan çəkin.

-üz üzə durmaq: ucuşmaq. yarışmaq. qoşuşmaq. musabiqə vermək.
-ayağa durmaq: yürbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. yarbaymaq. -ərik
yuxudan qalxınca, irik yürbay: təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar. kəsələ
dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox.

turmaqsız

durmaqsız. duraqsız. duraqsız. durmadan. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı.

alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. dinğməz. dincməz.
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dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi. aşılı.
(peyvəstə).
turmamaq

-üzərində durmamaq: sərmək. sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq.
dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi
sərmədən işi bitirdilər.
-bir konuda durmamaq: konudan konuya keçmək. sıçramaq.

turmamalı

durmamalı. sovşaq. keçinməli. müvəqqəti. quzəra.

turması

-atın şaha qalxması, iki dal ayağ üsdə durması: sırıtmaq. şahlanmaq.

turmatan

durmadan. 1. burmadan. düz. dosdoğru. bir başa. müstəqimən. -düz evə ged.

1. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı. durqun. sürgün.
həmməşə. dayimən. aralıqsız. tutaşı. tutşuna. tutaşına. -duraqlı işində işləmək. duraqlı yatmaq. 1. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. toxdavsız. tutaşa. tutaşı.

tuşatı. alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. dinğməz.
dincməz. dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan.
dayimi. aşılı. (peyvəstə). 1. durna. dəğişmədən. dəvamlı. -durna qatar: qatar
qatar. səf səf. -durna sözə başladı. 1. yerü. həmməşə. -yerli yersiz, onun adın yerü
anır. -yerü şən qalın. 1. dalbadal. sıyırqa. sırqav. sıdırqa. 1. dalbadal. sadasal.

sıdırqasığa. sıtrasığa. sırqav. sıdırqa. sıyırqa. (şıdırqı) mudavim. tutaşa. tutaşı.
tuşatı. (peyvəsdə). - işləri sıdırqa gözdə tutmaq. 1. dura - atalar dedi, bizdə dinlədik,
vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan)
-durmadan atan, çırpan: sapıtqan. saplağan. vurağan. atağan. salağan.
-durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca: sərçə. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə
(fars)}. quş türü.

turmayan

-bir nərsiyə yan durmayan: təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. təksiz. yapsız.
yansız. salsız (sarsız. savsız) tərəfsiz. xunsa.

-çabalayıb bir yerdə, durumda durmayan: yan tutmaz. göt tutmaz. diş durmaz.
turmaz

- qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə
-qonaq köçər durmaz, yaxcı (yaman) keçər qalmaz.
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- ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa).

-diş durmaz: yan tutmaz. göt tutmaz. çabalayıb bir yerdə, durumda durmayan.
turmazsan

durmazsan. qalmazsan. fanisən . -yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan,
gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən).

turmuş

durmuş. dumruş. tumruş. 1. nərsənin durma, yaşam, dəvamlanma çevrəsi,

şərayiti, imkanatı. -durmuşmuz çox pisəşmiş. -çevrimdən bəri iş durmuşu heç
dəişmədi. 1. əşəv. eşəv. xanəvadə. ailə. -durmuş pozar: xanəvadə ailə dağıdan. durmuş qurmaq: durmuşa çıxmaq: evlənmək. 1. götürü. götürək. dərbəs.

dərbəst. -bir dumruş araba tut gəl. 1. çarter, şarter uçaq. 1. nizam namə. qayda
qanun. qoy düzüm. 1. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış,
görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi,
ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş.
yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək.
geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi. 1.
sürük. sürnük. sinsi. müzmin. 1. sürük. yürkə. yürək. rayic olan pul, nərsə.
rəsm risum.
-mutlu durmuş, yaşam: yarıq durum. (yarıq: yartın. ışıq).
-tükləri şümşə şümşə durmuş. (şümşə şümşə: şiş şiş. dim dik).
-süssüz durmuş: dal yaşam. (dal: saya. sadə).
- işəngən durmuş, üşəngən ölmüş. (üşəngən: gəvik. təmbəl)
-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun.

turmuşboyu

durmuşboyu. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək. yaşadığı

sürəcə. durmuşca. durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu. durduqboyunca.
duraca. duraboyu. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca.
həyatta olduqca.
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turmuşboyunca durmuşboyunca. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək. yaşadığı
sürəcə. durmuşca. durmuşboyu. durduqca. durduqboyu. durduqboyunca.
duraca. duraboyu. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca.
həyatta olduqca.
turmuşca

durmuşca. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək. yaşadığı sürəcə.

durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu. durduqboyunca.
duraca. duraboyu. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca.
həyatta olduqca.
turmuşi

durmuşi. durumşi. 1. durumluq. dirimşi. dirimlik. yaşamsi. həyati. 1. sağımşı.

yaşamla, yaşayışla, sağlıqla ilgili, bağlı olan. -durumşi verdiş. 1. vacib. zəruri.
əsasi.
turmuşlanmaq durmuşlanmaq. durmutlanmaq. 1. tumuşlanmaq. cəm cürlənmək. 1.
yaşanılmaq. becərilmək. 1. saman, sazıman verilmək.
turmuşlatmaq

durmuşlatmaq. durmutlatmaq. 1. tumuşlatmaq. cəm cürlətmək. 1. yaşatmaq.

becərtmək. 1. saman, sazıman vermək.
turmutlanmaq

durmutlanmaq. durmuşlanmaq. 1. tumuşlanmaq. cəm cürlənmək. 1.

yaşanılmaq. becərilmək. 1. saman, sazıman verilmək.
turmutlatmaq

durmutlatmaq. durmuşlatmaq. 1. tumuşlatmaq. cəm cürlətmək. 1. yaşatmaq.

becərtmək. 1. saman, sazıman vermək.
turna

durna. 1. dəğişmədən. durmadan. dəvamlı. -durna qatar: qatar qatar. səf səf. durna sözə başladı. 1. həmən. -bu salığı duyan kimi, durna yola düşdü. 1. sürəkli.

dəvamlı. sozulğan. süzülgən. (müzmin). uzanan. uzağ sürən, gedən. 1. uzaq.
uzun. dəvamlı. tutağan. -yaşın uzaq olsun. 1. salın. sağır. dəvamlı.
-sağır durna: sıytal. tez tez. ir ir. həmməşə. dəvamlı.

turnaqlı

durnaqlı. 1. durnuqlı. dayanıqlı. soyuğqanlı. dözümlü. 1. dayanıqlı. durnuqlı.

sübatlı. 1. dayanıqlı. durnuqlı. söyəkli. hamilli. 1. durnuqlı. dayanıqlı. kürsülü.
oturaqlı. sağlam.
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turnalıq

durnalıq. sürə. dəvamlılıq. -sürəsi aşınmış taxda.

turnatmaq

durnatmaq. dayındırmaq. dayandırmaq. daynatıtmaq. durnutmaq. tapındırmaq.

əsaslandırmaq. sabit edmək.
turnuq

-durnuq boya: dəğişməz boya.
-durnuq qılıq: dəğişməz karakter.

turnuqlı

durnuqlı. 1. dayanıqlı. durnaqlı. sübatlı. 1. dayanıqlı. durnaqlı. söyəkli. hamilli.

1. durnaqlı. dayanıqlı. soyuğqanlı. dözümlü. 1. durnaqlı. dayanıqlı. kürsülü.
oturaqlı. sağlam.
turnutmaq

durnutmaq. dayındırmaq. dayandırmaq. daynatıtmaq. durnatmaq.

tapındırmaq. əsaslandırmaq. sabit edmək.
turpalamaq

turpulamaq. tırmalamaq. yarmalamaq. yırmalamaq. darğaşlamaq. araşlamaq.

taraşlamaq. yonamaq.
turpan

türpən. tırpan. tifus. tüfüs. tüpüs. tifo. yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici

kəsəl çeşiti.
turpulamaq

turpalamaq. tırmalamaq. yarmalamaq. yırmalamaq. darğaşlamaq. araşlamaq.

taraşlamaq. yonamaq.
tursan

-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.

tursat

dursat. dursut. (servis). salvaş. sarvaş. tə'mir.

tursuluq

dursuluğ. durusluğ. sağalıq. tə'mirqah.

tursun

dursun. 1. durşuna. doğrus. düz. tamamən. tümüylə. kəsinit. səhihən. dürüst.

eynən. əksiksiz. mükəmməl. bütün. -aldığımı düz verdim sizə. -nə eşitmişdim, düz
ona çatıdırdım. 1. yaşasın.
- gütrəmədiyin daşı öpdə yerində dursun.

tursunlamaq

dursunlamaq. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək.

sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək.
saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq.
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tursunmaq

dursunmaq. duruslanmaq. sağanmaq. sağınmaq. tə'mir olmaq.

tursut

dursut. 1. dursat. (servis). salvaş. sarvaş. tə'mir. 1. dürüst. doğru. doğus.

xətasız. qələtsiz. ğələtsiz. 1. dürüst. doğru. doğus. təmam kəmal. 1. dürüst.
düz. düzürt. tapın. sadiq. bağlı. bəfalı. tutunlu. durunlu. doğru. doğus. 1.
dürüst. yarıq. doğru. doğus. adil. tanığ. tanğı. həqq.

tursutluq

dursutluq. 1. dürüstlük. tapınlıq. sadiqlik. sədaqət. tutunluq. durunlıq. bağlılıq.

bəfalılıq. doğruluq. düzlük. düzürtlük. doğusluq. -tapınlıq göstərmək. 1.
dürüstlük. doğruluq. doğusluq. düzlük. xətasızlıq. qələtsizlik. ğələtsizlik. 1.
dürüstlük. doğruluq. doğusluq. təmam kəmallıq.

tursutmaq

dursutmaq. 1. duruslatmaq. sağaltmaq. tə'mir edmək. 1. saplamaq. tə'mir

edmək.
tursuz

dursuz. 1. duruğsuz. türsüz. türüksüz. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. sayasız.

sayağsız. sıyasız. sıyağsız. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz.
xasiyyətsiz. sifətsiz. 1. durunsuz. durumsuz. durutsuz. gəvşək. sölpük. sölpə.
solpuq. solpa. salpıq. salpa. salxıq. saxmış. sallaq. sürnük. bitgin. halsız.
misgin. (təmbəl). 1. durunsuzluq. durumsuzluq. durutsuzluq. sürnüklük.
bitginlik. halsızlıq.
- durlu dursuz: türlü türsüz. burlubursuz: sifətli sifətsiz. sıylı sıysız. (sıy: saya. sayağ.
sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

turş

tuğş ( < tuğ: yığıq) (> torş (fars)}. ağzı, əti tuğaşdıran, qarıdan, qımışdıran,

yığan dad.
turşa

-turşa şirin: tozlu duzlu. turşa şirin.

turşamaq

-qarın turşamaq: sarın qaynamaq.

turşamış

- turşamış, büzük, sallaq üz, qiyafə: sıxıq üz. (sıxıq: boğuq).

turşatıb

-üzün turşatıb durmaq: sallanmaq. sallacıramaq. salsıramaq.

turşatmaq

- üz turşatmaq: üz sallamaq. hirslənmək. utanıb yerə baxmaq. - ayağ sallayıb
gedmək: boşuna, yarasız gedmək. - baş sallamaq: başı tovlamaq.
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-üzün əkşitmək, turşatmaq: üz asmaq. üz itmək. sırsıtmaq. sorsutmaq. küsgün
durmaq.

turşu

durşu. durşut. həmməşə. tutaşı. tuşatı.

- çaxır, turşu salmaq. (salmaq: qoymaq. təyərləmək. təhiyyə, amadə edmək).
turşun

duruşun. durşun. tutşun. tutuşun. dutuşun. dutşun. həmməşə. həmmişə. duruşun gəlged varıdı.

turşuna

durşuna. 1. doğrus. dursun. düz. tamamən. tümüylə. kəsinit. səhihən. dürüst.

eynən. əksiksiz. mükəmməl. bütün. -aldığımı düz verdim sizə. -nə eşitmişdim, düz
ona çatıdırdım. 1. duruna. tutşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya. teyxa.

tümüylə. başdan sona. başdan dibə. büsbütün. bütünüylə. kökdən. əsasdan. bu olaydan sonra durmuşu durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. durşuna bələşib palçığ olduq. 1. tutşuna. səlt. salt. çalt. tamamiylə. tamamən. çalt daşlıq yer. - suya düşüb səlt su olduğ.

turşut

durşut. durşu. həmməşə. tutaşı. tuşatı.

turt

durt. tort. dürd. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə).
1. əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə. 1.

dartılmış tağıl qabığı. kəpək.
turta

durta. durat. dürtə. dürüt. ( < durmaq). 1. sürük. uzun. uzaq. -qıssa yolu qoyub
durtasın götürdünüz. -durat yollar. -durta günlər. 1. uzun saplı araclar. 1. dirik.

dik. -durat dağlar. 1. torta. tort (> dord (fars)}. sulu, suyuğ nərsələrin dibindəki
köçüntü, risub. sulu, suyuğ nərsələrin üzünə yığılan, üzündə bağlanın duran
qat.
turtaboyun

durtaboyun. dürtəboyun. durboyun > durbun. boyluboyun. uzunboyun. -durat
at: təkcə durat da deyilir. uzun boyun at.

turtayaz

{> dur o deraz (fars)}. uzun uzadısı.

turtuq

durtuq. duyquç. sov. hikmət. hekmət. -savsov: durtuqlu, duyquçlu, dayaqlı
hekmət.
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durduqboyu. durduqboyunca. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək.

yaşadığı sürəcə. durmuşca. durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. duraca.
duraboyu. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca. həyatta
olduqca.
turtuqboyunca durduqboyunca. durduqboyu. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək.
yaşadığı sürəcə. durmuşca. durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. duraca.
duraboyu. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca. həyatta
olduqca.
turtuqca

durduqca. 1. yaşadıqca. yaşam sürdükce. 1. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca.

yaşadığı dək. yaşadığı sürəcə. durmuşca. durmuşboyu. durmuşboyunca.
durduqboyu. durduqboyunca. duraca. duraboyu. duraboyunca. varolduqca.
qeydihəyat. həyatı boyunca. həyatta olduqca.
turtuqlu

-durtuqlu, duyquçlu, dayaqlı hekmət: savsov. (sov: durtuq. duyquç. hikmət.
hekmət).

turtuqu

durtuğu. vəsiyyəti. -iğ durtuğu uyuqdur: (durtuq: vəsiyyət). sökəlin vəsiyyəti
məsləhətdir.

-qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum. lovlova. lovla. elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı.

-nərsənin durduğu, bulunduğu çək ölçü: durub. durb. duruq. durq. ülgü. ölçü.
turturma

-eşşəyi durdurma istəkdə deyilən söz: tüş tüş. tuş tuş. hoş hoş.

turturmaq

durdurmaq. 1. saxlatmaq. əğlətmək. əğritmək. mə'təl edmək. - bu qız iki il məni
saxlatdı, sonunda başqasına geddi. - qonaqları iki saat qapıda saxlatdı. 1.

sındırmaq. 1. toxdatmaq. əknitmək. əkləndirmək. əkilətmək. dikilətmək.
diklətmək. dikitmək. aramlatmaq. 1. yasatmaq. yasamaq. qurmaq. (yaşamaq:
durmaq). 1. tikmək. dikmək. doğrultmaq. qaldırmaq. qoğzamaq. qurmaq.
-bir axarı, işləmi durdurmaq, daşlamaq: saxlamaq. - dəğirmanı sav.
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-cəhrə kimi oynağan aracları durdurmaq, tikitmək üçün ayağlıq: tapan. topan ( <
daban). yastan. yasta. asta.

turturtmaq

durdurtmaq. durdutmaq. tutmaq. saxlağmaq. cilovlamaq. ovsarlamaq.

bükütləmək. bükütmək. önləmək. (baz daştən). -gülməkdən özümü güclə
tutdum. -saçaq başda əlivi tut, ağız aşdın dilivi tut.
turturuq

durduruğ. türtürük. burburuğ. bürbürük. saysayağ. sıysıyağ. sürsinc. sir sifət.

-nərsəni durdurub, bərkitmək üçün, arxasına vurulan dayaq, dəsdək: dirkəz.
durqaz. -dirgətmək. tirgətmək: dirətmək: qapı dalısın salmaq. nərsiyə dayaq, dəsdək
vurmaq.

turtutmaq

durdutmaq. durdurtmaq. tutmaq. saxlağmaq. cilovlamaq. ovsarlamaq.

bükütləmək. bükütmək. önləmək. (baz daştən). -gülməkdən özümü güclə
tutdum. -saçaq başda əlivi tut, ağız aşdın dilivi tut.
turu

duru. 1. dupduru. silmə. 1. sağ. arın. təmiz. - sağ su: içməli, gözəl su. 1. seçik.

şəffaf. sırac. parlaq. zülal. 1. susov. (susul. sosul) sölər. {‘’s’’in düşməsiylə > ölər.
hölər ( < su)}. sulu. şol. yazık. (lazık. nazik) yalaz. rəqiq. sulu. sırğov. süröv.

soğul. sırlağan. sulağan.
-su kimi duru: saltan. sultan. arın. təmiz. sav. saf.
-dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
-ardış (kərvan) birbirin ardından uzanan duru: sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. sap.
rişdə. - dağ sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə.

turub

durub. 1. durb. duruq. durq. ülgü. ölçü. nərsənin durduğu, bulunduğu çək ölçü.

1. duruq. dikək. (dirək) qota. sırıt. sırıq. qolun. situn.
-yeyibdə, durub dalın gözləmək: yeb durmaq.
-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir :
tezdən). (quşluq: irlə günorta arası).

-durub uzanan, yürüyən (uzanıb duran) içi boş yüyə, lülə: durba. burba. boru. lülə.
(tuyub. tiyub. tüb) (latin).

-çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu
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-durub sürmək, var olmaq: . saxlanmaq. - topraqa duzların saxlanmağı bitgilərə çox
çapıtlı, zərərlidir.

turublamaq

durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq. 1. ülgü, ölçü götürmək. 1.

öləçləmək. ölçələmək. çəkələmək. çəkləmək. gəzləmək. əndazə tutmaq. acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.

turublamaq

durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq. 1. ülgü, ölçü götürmək. 1.

öləçləmək. ölçələmək. çəkələmək. çəkləmək. gəzləmək. əndazə tutmaq. acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.

turuc

duruc. doğru. dorut. doruc. durut. sağ. sağlam. onğ. önğ. onğat. oğat. onat. iyi.

güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal.
sağqal.
turuq

duruq. duruğ. 1. durğ. bürgək. üzüş. üsbaş. üzgöz. sıva. sarığ. sarqı. üslük.

üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (>
doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim.

geyiz. taxım. paltar. libas. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. kisvət. 1. durğ. qınıq.
zahir. rixt. qiyafə. 1. durğ. siyn. siyin. dış görnüş. zahir. surət. 1. durğ. sırt ( <
yırt. qırt). nərsənin dış üzü. yaxıt. (# sığıt) çaxıt. çaxt. saxt. çıxda. çıxat. nəma.

numa. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı pozqun ev, iç toxusu
sağlam dururu. 1. dur. tür. türük. saya. sayağ. sıya. sıyağ. silət. yalıt. bur. buruğ.

bür. bürük. sifət. vəsf. 1. dur. tür. türük. saya. sayağ. sıya. sıyağ. sıy. bur.
buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun
dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu

dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu,
duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. durq. durub. durb. ülgü. ölçü. nərsənin durduğu,

bulunduğu çək ölçü. 1. durub. dikək. (dirək) qota. sırıt. sırıq. qolun. situn. 1.
dur. tür. türük. siyim. sürüm. sürü. saya. sayağ. sıya. sıyağ. bur. buruğ. bür.
bürük. xəsiyət. xasiyət. sifət. 1. dur. tür. türük. üzlük. üztük. üslük. üstük.
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yüzlük. yüztük. yüslük. yüstük. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. bur. buruğ. bür.
bürük. sifət. əcektiv. 1. {duruğ (fars) doruğ (fars)} < ötrük. ütrük. yuyan. yalan.
qoşdurum. kof. kofa. kofan. kofda. koftan. kolan. -yalan yuyan, yalan yulan
sözlər.
-tutuğ duruq: əsən sərin. sərin sağın. sər sağ. sağ dinc. sağ diş. sakin sağın. sağ
səlamət.

-nərsəni duruq, ayağda saxlama üçün, altına, dikinə qoyulan dirək: qolun. situn.
sutun. durun. dirin. tirin.

-dik, dirik, duruq, qoymaq: tikmək.
turuqlamaq

duruqlamaq. durqlamaq. durublamaq. durblamaq. 1. ülgü, ölçü götürmək. 1.

öləçləmək. ölçələmək. çəkələmək. çəkləmək. gəzləmək. əndazə tutmaq. acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa bilməz.

turuqlayar

duruqlayar ölçülər. -acgöz, küprük (məğrur) yer göyü duruqlayar, öz ölçüsün tapa
bilməz.

turuqlu

duruğlu. 1. burlu. durlu. türlü. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. sayalı. sayağlı.

sıyalı. sıyağlı. sürümlü. siyimli. sürülü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli. 1. sıyağlı.
sıyalı. sayalı. sayağlı. sürümlü. siyimli. sürülü. durlu. türlü. burlu. türüklü.
buruğlu. bürlü. bürüklü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli.
-sadə duruğlu, qiyafəli: sayığ biçimli.
-qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu: sıxıylı. sıyıxlı. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü.
sifətli. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət.
üz).

turuqmaq

duruqmaq. durqulmaq. doyqunmaq. qoyuqmaq. bıqmaq. bıqqınmaq.

bezginmək. tıxmaq. tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq. (cana tıxnamaq. cana
doymaq. könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq.
məlala gəlmək. situha gəlmək). -o bu işdən artıq tıxmış.

turuqsuz

duruğsuz. 1. dursuz. türsüz. türüksüz. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. sayasız.

sayağsız. sıyasız. sıyağsız. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz.
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xasiyyətsiz. sifətsiz. 1. toxdavsız. tutaşa. tutaşı. tuşatı. alatına. alatına.
aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız.
durmadan. dinğməz. dincməz. dincəksiz. dinəksiz. ərimsiz. aramsız. sakin
olmayan. dayimi. aşılı. (peyvəstə). 1. durğusuz. qınıqsız. zahirsiz. rixtsiz.
bədqiyafə.
turuqun

duruğun. durğurun. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. sırtqı. üzdən. öcürki

görünür. zahirən.
turul

durul. saxul. 1. park. otopark. araba saxlanılan yer. 1. təvəqqüfqah.

istasyonman.
turulmaq

durulmaq. 1. quyruğu tava sapına dönmək. uslanmaq. qoyalmaq. qoyulmaq.

başa düşmək. ağıllanmaq. 1. sızılmaq. süzülmək. safalmaq.
turulmuş

durulmuş. süzük. safalmış.

turulsan

-yaşam bitəcək bilisin, durulsan, yorulsan, qırılsan belə.

turultmaq

durultmaq. 1. safaltmaq. ışıqıtmaq. 1. sulandırmaq. rəqiqlətmək.

turuluq

duruluq. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. sayılıq. ışığlıq. arınlığ. xalislik. bərraqlıq.

saflıq.
turum

durum. duşum (# düşüm: ən. en. ərz). nərsənin boyu. boy, dikəlik, ucalıq

ölçüsü. -güdə durumlu kişi. -kişi durumu su.
-gərgin (fovqüladə) durum: ürk.
-yarıq durum: mutlu durmuş, yaşam. (yarıq: yartın. ışıq).
-artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman vermək: sürüş siyiş. sürüş
siliş. alayiş palayiş.

-su başdan aşmasın, durum kökdən pozulmasın.
turuma

-duruma uyqun olmayan, geri qalmış, sapıq qılavuzluq: qıçı yoluq. qılavuzçu.

-bir tutuya, duruma düşəmək: tutmaq. ,. -gülməsi tutdu. -ağlamağı tutdu.
-çevrəyə, duruma görə, nərsənin uyarlamağa yarar arac: tovuc. ( < tovmaq). ana
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düğmə. yoluç. fərman. dəstur. (toggle). -bu işin tovucun bul.

-yerində oturamaz duruma gəlmək: yellənmək.
turumlu

-davamlı durumlu, sərt yumşaq, əsnək ağac çeşiti: kürt. (yay, çubuq düzəlinir) .

turumluq

durumluq. durmuşi. durumşi. dirimşi. dirimlik. yaşamsi. həyati.

turumsanmaq

- yuxarı durumsanmaq: kəndin yüksək tutmağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. {sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.
nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.
-aşağı durumsanmaq: kəndin alçaq tutmağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. {sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin
sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}. meyillənmək.

turumsuz

durumsuz. dursuz. durunsuz. durutsuz. gəvşək. sölpük. sölpə. solpuq. solpa.

salpıq. salpa. salxıq. saxmış. sallaq. sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl).
turumsuzluq

durumsuzluq. durunsuzluq. durutsuzluq. dursuzluq. sürnüklük. bitginlik.

halsızlıq.
turumta

-çabalayıb bir yerdə, durumda durmayan: yan tutmaz. göt tutmaz. diş durmaz.
-yatar durumda olan: sərgin. salqın. kəsəl. xəsdə. (# dərgin. dirgin: asağsağlam) .

turumtan

-ir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq,
burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq: səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.
səpmək. çarpmaq. çalımaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.
-nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq: savırmaq. sovırmaq. çevirmək.
devdirmək. döndürmək. nərsənin yolun dəğişmək. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş
atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.
-olduğu durumdan kötülüyə üz tutmaq: yenğsəmək. yensəmək.

-bir durumdan güclə qaçmaq: yolumaq. yolunmaq. (bir gücdən, bağdan) qurtulmaq.
azad olmaq.

turumtay

durumtay. 1. soyuq yerlərə alışqanlı qartal çeşitlərindən. 1. türək. türəkli.

duraq. duraqlı. dayaqlı. sağlam. möhkəm. muqavim. muqavimətli.
turumunta

-koma, yığın durumunda olmayan: (sərili nərsə) sərgən. səryək. sərsək.
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durumşi. durmuşi. 1. durumluq. dirimşi. dirimlik. yaşamsi. həyati. 1. sağımşı.

yaşamla, yaşayışla, sağlıqla ilgili, bağlı olan. -durumşi verdiş. 1. vacib. zəruri.
əsasi.
turun

durun. dirin. tirin. nərsəni duruq, ayağda saxlama üçün, altına, dikinə qoyulan

dirək. qolun. situn. sutun.
turuna

duruna. durşuna. tutşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya. teyxa. tümüylə.

başdan sona. başdan dibə. büsbütün. bütünüylə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan
sonra durmuşu durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib
palçığ olduq.

turunlıq

durunlıq. tapınlıq. sadiqlik. sədaqət. tutunluq. bağlılıq. bəfalılıq. doğruluq.

düzlük. düzürtlük. doğusluq. dursut. dürüstlük. -tapınlıq göstərmək.
turunlu

durunlu. tutunlu. tapın. sadiq. bağlı. bəfalı. doğru. düz. düzürt. doğus. dursut.

dürüst.
turunluluq

durunluluq. tutunluluq. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. bəfadarlıq.

turunmaq

durunmaq. dayanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq.

ummaq. umursunmaq. umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq.
düşünmək. səbr edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək.
turunsuz

durunsuz. 1. dursuz. durumsuz. durutsuz. gəvşək. sölpük. sölpə. solpuq. solpa.

salpıq. salpa. salxıq. saxmış. sallaq. sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl). 1.
tutunsuz. güvəniməz. bəfasız. uydurma. düzmə. düzməcə. yapma. yapmacıq.
saxta. qəlb.
turunsuzluq

durunsuzluq. durumsuzluq. durutsuzluq. dursuzluq. sürnüklük. bitginlik.

halsızlıq.
turur

- kəsgin qılıc dil durur, qansız izsiz öldürür
-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili
məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

tururam

-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən kişisən.
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turuslanmaq

duruslanmaq. dursunmaq. sağanmaq. sağınmaq. tə'mir olmaq.

turuslatmaq

duruslatmaq. dursutmaq. sağaltmaq. tə'mir edmək.

turusluq

durusluğ. dursuluğ. sağalıq. tə'mirqah.

turusunuşmaq durusunuşmaq. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək.
sərənləşmək. sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək.
seynləşmək. saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq.
yavaşlaşmaq. kütəşmək. şitabsızlaşmaq.
turuş

duruş. muqabilə ed. təqabül ed. savın savış. mudafiə həmlə ed. mahakimə. çocuqlarız önündə əşinlə nə duruş nə vuruş. (əşinlə: yasdaşınla. yatdaşınla).

-buruş duruş: rəftar o kirdar.
-üz üzə, qarşı qarşıya duruş: ucaş. şərt bətlik. -çalış ucaşı pozma, üzmə. -. ucaşın
tutmadı. -ucaşan utarda utuzarda.

turuşlu

duruşlu. turk. durğ. türkmiş. türkmişi. turkmiş. durğmiş. durğmişi. tükmən.

durkman. bərk. çox dayanaqlı, davamlı, muqavim.
turuşluq

duruşluq. durğunluq. tutuz. tutzuğ. tutsuğ. tutuş. aramiş. əriniş. sakinlik.

yasayış. asudəlik. əmniyyət. -bu çox uzun tutsuğ sürənməz.
turuşma

-dözün birlə əriş, örtün birlə duruşma. (dözün: səbur. həlim. burdbar. xoşxu). (örtün:
hirsli. odlu. qəzəbli). (duruşma: üz bə üz olma).

turuşmaq

tuşamaq. soruşmaq. sorlaşmaq. (sormaqda olan dodağın, ovurdun, üzün tutduğu
büzük, yığıq biçimi). -nədən üzü soruşmuş: nədən üzü turşatılmış.

turuşun

duruşun. durşun. tutşun. tutuşun. dutuşun. dutşun. həmməşə. həmmişə. duruşun gəlged varıdı.

turuşuntan

-keçmiş görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək: sozmaq.
sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq. solsulamaq. solusumaq. süzə vermək. alızsamaq. gündən günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

turuşur

duruşur. dirişir. -sənin qardaşındaki, yetər yetməzlə tutcu duruşur, dirişir. (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).
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durut. 1. dürt. dürüt. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). seçik.

bəlirli. açıq. aşkar. (mütəməyyiz. mütəfərriq. mücəzza. cüda. məfruz. münfək.
mutarikə. infisal. firqət) 1. doğru. dorut. doruc. duruc. sağ. sağlam. onğ. önğ.

onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal.
çağqal. sağlı. sağal. sağqal.
turut

durut. tort. dürd. durt. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə).
1. əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə. 1.

dartılmış tağıl qabığı. kəpək.
turutsuz

durutsuz. dursuz. durunsuz. durumsuz. gəvşək. sölpük. sölpə. solpuq. solpa.

salpıq. salpa. salxıq. saxmış. sallaq. sürnük. bitgin. halsız. misgin. (təmbəl).
turutsuzluq

durutsuzluq. durunsuzluq. durumsuzluq. dursuzluq. sürnüklük. bitginlik.

halsızlıq.
turuzmaq

duruzmaq. düşünmək. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq.

bağşamaq. bəkləmək. dözmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq.
onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq.
yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq.
qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu
eşitmək, o demək deyir ki onadın.

turzqateliq

turzkadelik. turkok. turkuk. turkluk. türk köklük. turkoğulluk. {turkok. turkoğ. öğ.
oğ : oğlan. tuxum. tohum}.

tusaq

tutsaq. (tutğun: zindani). 1. kil. peymanə. 1. nəsənin ölçüsü, həcmi. 1. tutu. bir

nərsə üçün aylığdan çıxılan bir bölüm. 1. təminat. tutuğluq. tutu. vəsiqə.
zəmanət. 1. işlənən, düzəldilən, törədilən nərsədən götürülən pay. 1. tutu.
rəhn. girov. ipotek.
tusi

- tusi boya: < tozsu boya -siçan boyasın andıran tozsu (> tusi) boya: siçantösi.
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tutsatmaq. quşatmaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq.
ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit
edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.

tusqunmaq

tusğunmaq. tutğunmaq. tutğutlanmaq. işçi, şayırd, tərçi, əcir, muzdur tutmaq.

tusqut

tusğut. tutğut. əcir. muzdur. kilfət. pul qarşını işləyən işçi. cariyə. şayırd. çirağ.

tustaq

dustaq. dusdax. 1. dostaq. dosdaq. dost. dosd. bağlı. ilişgili. yoğdaş. yuğdaş.

yoldaş. 1. türmə. kitəs. kovas. kotas. kodas. qazamat. qutuqluq. qoruluq.
tutuqluq. zindan. bazdaştqah. 1. soyunağ. soğunağ. savunağ. sovunağ. 1.
tanq. tank. çanğ. kanğ. banğ. vanğ. sarınc. sarğov. sarov. ( < sarmaq) depo.
qozan. qozğan. məxzən. sillul. həpisxana.
-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.
-sevməyənlərnə dusdaq, sevənlərin bulamazlar.
-ağır dusdaq: kürək. küyrək. gürək.

tustaqı

-əsiri, dusdağı bıraqmaq: bulunğ yolmaq. bulunğ yolunmaq.

tustaqlamaq

dusdaxlamaq. tutmaq. -artığ onu tutmağ olanaqsız.

tustaşmaq

tusdaşmaq ( < tutmaq) > dosdaşmaq. doslaşmaq. dos buluşmaq.

tustuq

tustuğ. tutsuğ. 1. vəsiyyət. 1. tovsiyə. öğüd. -ona neçə tutsuğ tutuzdum: verdim.

tusu

tutu. (düşük) dərman. əlac. çara. çarar. yarar. şəfa. -tutular tutusu: otlar otu.
dərmanlar dərmanı. -ağılar tutu: dərdlər otu.

tusuq

tutğu. tutuğ. qoruğ. mən. maniə. mumaniət. -onun işlərinə tutuğ qoyan tapılmır.

tusulamaq

tutulamaq. (düşüləmək) dərmanlamaq. əlaclamaq.

tusulmaq

tutulmaq. düşülmək. yararlı olmaq.

tuş

1. (tut) < daş. bənzər. oxşar. dəng. tingəş. təngəş. ləngəş. lingəş. bərabər.
yarşıq. yarşaq. (manənd. şəbih). -ona tuş. 1. (tut). qarşı. muqabil. -evin tuşunda.
1. (tut). qurşaq, bel qayışı uclarına taxılan toqqa (tutqa). 1. (tut). izə. səviyyə.
(tuşdaş: izdəş. səviyyədaş. bərabər). 1. tut. girə. 1. (tut). qarşı. muqabil. -evin
tuşu: evin qarşı, qabağı. 1. tuç. nişan. iz. amac. hədəf. -düşsüz qal, tuşsuz yox:
şanssız yaşa, amacsız yox. 1. tuç. uğraq. niyyət. -tuşuz nədir. 1. tuç. yan. -bu
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tuşdan o tuşa ged. 1. tuç. düş. bəxt. şans. -buda bizə tuş düşdü. -tuşu yatmış,
günü batmış. -tuş gətirsə yağdırar, tuş batırsa (batır isə) caydırar. -tuşun
tuşlamayan, düş qalır: şansın əlinə almıyan, düşür, sınır, batır, məfluc yeyir. 1.

tutatuş. utru. tutşu. üzüzə. qara qarşı. muqabil. -o mənə utru gəldi. -ona utru
durma. 1. duş. suyun. yuğun. hamam. -həfdədə iki suyun uyğun. 1. sağday.

sayaq. sıyaq. musavi. (mürəbbə'). 1. tuşuş. salbasal. salqasal. duranğ.
parayapay. məadil. maadil. musavi. 1. duş. su. - su tutmaq: duş tutmaq. - tuş
gəlmək: tuç gəlmək: duş gəlmək: ras gəlmək.
-duş tutmaq: suyunmaq. yuğunmaq.
-tuşba tuş: çiğinbə çiğin. yelkəmə yelkə. yeltəmə yeltə. yalqama yalqa. yaltama yalta.
-tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları yelkəmə
yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

-tuş olsun!: nuş olsun!. tuş!: nuş!: yarasın!. sinəsin!.
-tuş yeməyin: günortanı. -dan yeməyin bərkit, günortanı ləngid, gec yeməyin tərkit.
(gec: şam).

-tuş, ödül gəlmək: tuşlaşmaq. ötlüşmək. bərabərləşmək.
-tuş gətirsə yağdırar, tuş batırsa (batır isə) caydırar. (tuşu: bəxti).
-taytuş: təktüş. dənğ tüş. tuşdaş. tuydaş. dəndəş. dənğəş. (lingə. qərin) əmsallar.
əqran. aşnalar.

tuşa

-bu tuşdan o tuşa ged. (tuç: tuş. yan).

tuşac

tutac. tutaş. sancaq. 1. qullab. çəngəl. qaymaq. 1. cıda. dirgən. dirən. neyzə. 1.

iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə. 1. patuğ. 1. aşıl. rəbt. irtibat.
peyvənd. 1. sancığ. birləşim çəki, nuxdəsi. qatım, qovşum, ək yeri.
tuşaqlı

-quşaqlı duşaqlı: qaraqlı yaraqlı. yarpıdaq. (zin o bərgli).

tuşamaq

turuşmaq. soruşmaq. sorlaşmaq. (sormaqda olan dodağın, ovurdun, üzün tutduğu
büzük, yığıq biçimi). -nədən üzü soruşmuş: nədən üzü turşatılmış.

tuşat

1. tutaş. tutaşı. salanaq. dəb. rəsm. qayda. adət. 1. tutaş. tutaşı. san. törə.
rəsm. adət. 1. tutaş. tutaşı. satış. adət. ürf. rəsm.
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1. tutaşa. tutaşı. toxdavsız. alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız.
saxsaymaz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz. dincməz.
dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi. aşılı.
(peyvəstə). 1. tutaşı. durşu. durşut. həmməşə.

tuşatıtmaq

tutaşırmaq. tutaşıtmaq. axıtmaq. yürgətmək. yürkətmək. sərmək. sərgitmək.
cari, rayic edmək. cərəyan vermək. adətə, dəbə salmaq. mərsum edmək.

tuşatmaq

tüşlətmək. tüşətmək. tuşlatmaq. ixtisas vermək.

tuşba

-tuşba tuş: çiğinbə çiğin. yelkəmə yelkə. yeltəmə yeltə. yalqama yalqa. yaltama yalta.
-tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları yelkəmə
yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

tuşca

tutşı. tutşu. tuştu. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. dosca. yardağ. yartay.
sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl.
süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

tuşçuluq

tutsuluq. salçılıq. savçılıq. elçilik. (xastqari) .

tuşitən

{> duşidən (fars)} < düşülmək sağılmaq. yağılmaq.

tuşqal

tutqal. tutsuq. tutşuq. tuştuc. tutuc. tuşuc. (bavıt. savıt. çavıt. qavıt) istəl
(təqazanamə) istəklik. vəsiyyət.

tuşqanmaq

tuşğanmaq. tutğanmaq. tuğsanmaq. qırlağanmaq. qırlanmaq. tutucunmaq.

çomaq. sırıcanmaq. sırcanmaq. mütəəssib olmaq. təəssüb göstərmək.
tuşqün

duşgün. yanğır. yanğur. pərəstişkar. həvəskar, azarkeş. dosdaç (dustdar).

amator.
tuşla

-asıq üzü boşla, açıq üzü tuşla.

tuşlamaq

yoxlamaq. raslamaq. (bərxurd edmək). -onu yoxlamamaq üçün yolumu dəğişdim.

tuşlamayan

-tuşun tuşlamayan, düş qalır: şansın əlinə almıyan, düşür, sınır, batır, məfluc yeyir.
(tuşu: bəxti).
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tüşlənmək. ucraşmaq. üzbəüz olmaq.
-yol üstü tuşlanmaq, raslanmaq: yoluğmaq. yolğunmaq. -açıq tükana yoluğsan
çörək al.

tuşlar

- çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.

tuşlaşmaq

1. ötlüşmək. tuş, ödül gəlmək. bərabərləşmək. 1. tuşdaşmaq. tutşınmaq.
tutşunmaq. tutsunmaq. tuştunmaq. tuşsunmaq. yaxışınmaq. yaxnaşmaq.

yaxınlaşmaq. yanaşmaq. yanalmaq.
tuşlatı

-tuşlatı səndən, düşləti məndən. {görsəti səndən, qalanı məndən. sən görsət,
qalanın mən özüm bilərəm (neylirəm)}.

tuşlatmaq

1. tuçlatmaq. düzlətmək. hamarıtmaq. 1. tuçlatmaq. görsətmək. nişan vermək.
-tuşlatı səndən, düşləti məndən: görsəti səndən, qalanı məndən. sən görsət,
qalanın mən özüm bilərəm (neylirəm). 1. tuçlatmaq. üz bə üz, qarşı qarşıya (qarma
qarşıya), ru bə ru qoymaq. -o utmazın (utanmazın) biridir, məni onla tuşlatma. -hər
olanı ölüm ilə düşlədən, öz göylünə yolun qoyub işlədən. 1. tüşlətmək. tüşətmək.
tuşatmaq. ixtisas vermək.

tuşlayacaq

-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən: dönük
verərək. dövr vuraraq) .

tuşluq

1. bərabərlik. düzlük. yansızlıq. tərəfsizlik. salasallıq. 1. quşluq. ağızalma.
sübhanə. çaşt.

tuşmanı

-dəğər duşmanı: dəğrən duşmanı. örtün duşmanı. donan duşmanı. şərəf duşmanı.
onur duşmanı. onar duşmanı.

-onur duşmanı: onar duşmanı. dəğər duşmanı. dəğrən duşmanı. örtün duşmanı.
donan duşmanı. şərəf duşmanı.

tuşraqan

tuşrağan. ucrağan. düşrəgən. düçar olan.

tuşramaq

1. düşrəmək. ucramaq. düçar olmaq. 1. tucramaq. ucramaq. düşgəmək.
raslamaq.

tuşramış

ucramış. düşrəmiş. düçar olmuş.
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1. tutşın. tutşun. tutsun. tuştun. sarqan. cana yaxın. cana yatan. - sarqan ər
arvad. 1. tutsun . -eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun.
(tuşsun: tutsun). (qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin).

tuşsunmaq

tutşınmaq. tutşunmaq. tutsunmaq. tuştunmaq. tuşdaşmaq. tuşlaşmaq.

yaxışınmaq. yaxnaşmaq. yaxınlaşmaq. yanaşmaq. yanalmaq.
tuşsuz

-düşsüz qal, tuşsuz yox. (şanssız yaşa, amacsız yox).

tuştan

tuşdan. yandan. -bu tuşdan o tuşa ged. (tuç: tuş. yan).

tuştaş

tuşdaş. tuydaş. təktüş. dənğ tüş. taytuş. dəndəş. dənğəş. (lingə. qərin)

əmsallar. əqran. aşnalar.
tuştaşmaq

tuşdaşmaq. tuşlaşmaq. tutşınmaq. tutşunmaq. tutsunmaq. tuştunmaq.
tuşsunmaq. yaxışınmaq. yaxnaşmaq. yaxınlaşmaq. yanaşmaq. yanalmaq.

tuştay

sağday. sayaq. sıyaq. mütəarif.

tuştu

1. tutşı. tutşu. sağ könül. sın, çin könül. səmimi qəlbli. 1. tutşı. tutşu. sinik.
səmimi. 1. tutşı. tutşu. səlim. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı
(xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin
sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. tutşı. tutşu. tuşca. sınğıl. sınıl.
səmimi. sincir. sinsir. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif)
mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf.
utufətli) . 1. tutşı. tutşu. söyəl. səmimi. 1. tutşı. tutşu. tər (> dəm) səmimi. 1.
tutşı. tutşu. tutqulu. içdən. içgin. səmimi.

tuştuc

tutuc. tuşuc. tutsuq. tutşuq. tutqal. tuşqal. (bavıt. savıt. çavıt. qavıt) istəl

(təqazanamə) istəklik. vəsiyyət.
tuştuq

1. tölövlük. ösülüv. yeyəcək. tutu. tutluğ. bəslik. becəlik. bəcəlik. barlama.
təğziyə. 1. tutşuq. tutuzuq. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. təşrifat. 1.
tutşuq. dolbat. tuğbat. oturuq. otruq. salıq. rəsmi, təntənəli davranış. təşrifat. 1.
tutuzuq. tutşuq. təqdim. təqdimat. 1. tutşuq. şölənğ. şölən. şöləngə. qurama.
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yeyib içməkli qonağlıq. sallıq. rəsmi, təşrifatlı çağrış. 1. tutşuq. tutuzuq. törən.
törə. yortu. yorut. ayin. təşrifat. 1. tutşuq. tutuzuq. tutşuq. salvaş. sarvaş.
təşrifat. 1. tutşuq. tutğuc. saçaltı. çatşuq. çaştuq (> çaşt (fars)}. qəhvəaltı.
ağızalma. sübhanə. 1. tutşuq. tutuzuq. tutşuq. sansaç. təşrifat.
tuştuqsuz

tutuzuqsuz. tutşuqsuz. oturuqsuz. oturumsuz. otruqsuz. otrumsuz. dolbatsız.
tuğbatsız. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi.

tuştuluq

1. tutşılıq. tutşuluq. tutqu. içdənlik. içginlik. səmimiyyət. 1. tutşılıq. tutşuluq.
tərlik. (> dəmlik) sınğıllıq. sınıllıq. səmimiyyət. 1. tutşuluq. tutşılıq. yorğuş.
yorğuluş. sıtqıllıq. sitgillik. sədaqət. yaxqınlıq. yaxcanlıq. səmimiyyət.
səhubiyyət.

tuştun

tutşın. tutşun. tutsun. tuşsun. sarqan. cana yaxın. cana yatan. - sarqan ər
arvad.

tuştunmaq

tuşsunmaq. tuşdaşmaq. tuşlaşmaq. tutşınmaq. tutşunmaq. tutsunmaq.

yaxışınmaq. yaxnaşmaq. yaxınlaşmaq. yanaşmaq. yanalmaq.
tuşu

-tuşu yatmış, günü batmış. (tuşu: bəxt).

-geyimin, nərsənin yaxa, boyun, baş tuşu bölümü: yelkə. yeltə. yalqa. yalta. -tökük
yaltalı geyim: çiğni düşük paltar.

tuşuc

tuştuc. tutuc. tutsuq. tutşuq. tutqal. tuşqal. (bavıt. savıt. çavıt. qavıt) istəl

(təqazanamə) istəklik. vəsiyyət.
tuşuqmaq

düşükmək. düzüqmək. uyquşmaq. uyqun, muvafiq gəlmək. -bu sənə çox gözəl
düzükür.

tuşum

1. duşum (# düşüm: ən. en. ərz). durum. nərsənin boyu. boy, dikəlik, ucalıq
ölçüsü. -güdə durumlu kişi. -kişi durumu su. 1. sürüm. burum. lovlova. lovla.
qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt). -elçilər əlindən qapı yerindən burum
çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə qaldı: yejindən oynadı.
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-tuşun tuşlamayan, düş qalır: şansın əlinə almıyan, düşür, sınır, batır, məfluc yeyir.
(tuşu: bəxti).

tuşuş

tuş. salbasal. salqasal. duranğ. parayapay. məadil. maadil. musavi.

tuşutmaq

tutuşmaq. tutmaq. sunuşmaq. usnuşmaq. uznuşmaq. dəğişmək. təkişmək.
taaruf edmək. -sən haçan tuşutdun mən almadım. -könlün olsa tut, könül yoxsa,
unut.

tut

1. sut. tutu. tutlav. tutay. sutay. sutlav. dadqah. məhkəmə. -el tutunda: xalq
məkəməsində. 1. sut. tutu. tutlav. tutay. sutay. sutlav. mahakimə. dadrəsi. 1.
sut. tutu. tutlav. tutay. sutay. sutlav. sud. bəhrə. 1. sut. tutu. tutlav. tutay. sutay.
sutlav. salami. riba. ribh. nuzul. 1. sut. tutu. tutlav. tutay. sutay. sutlav. rəhn. 1.
tuş. girə. 1. duy. tuq. doy. tox. toq. toxa. tuta. dol. dolu. tutuq. qalın (səs. boya).

(# doğ: koğ. kov. boş).
-at tut: atış tutuş: çaba yapa. çəkiş bəkiş. (gir o dar).
-könlün olsa tut, könül yoxsa, unut.
-sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam
içi qarışığı: dalğan. təlgən. dadğın.

-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.
-hər kimdə var öncəlik, sevsən onu gözdə tut. (öncəlik: bəğəni. tərcih).

-suyuğ dud. (suyuğ: rəqiq).
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça,
qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.
-düd, dud qarası tutmaq: qurumlanmaq. qurunlanmaq. qurumsılanmaq.
quyumlanmaq. qoyumlanmaq.
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-düd, dud qarası: qurum. qurun. qurumsı. quyum. qoyum.
- saldınsa bul, qoydunsa götür, qaçırdınsa tut.
-vur tut: soxa. hammısı. - soxa yalnız: yapa yalnız. - soxa bir uşağım var. - soxa
bircə çörəyim qalıb.

tuta

tuka. 1. ülgü. şəkil. qalıb. ölçüt. ölçü. (miqyas. səviyyə) ayar. form. karakter.

norm. nimunə. meyar. -ülgüsüz qab olmaz. 1. saluq. saluğ. salığ. çalığ. qalıb.
-uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta, dura dura uzanıb gedən: səğrik.
səğrək. səğrə. səyrə.
- tuta tuta. səkə səkə. səpə səpə. sapa sapa. saça saça.

tutac

tutaş. təpən. gur. odlu. iti. şədid. salşıq. çalşıq. qərarlı. əzmli. inad.

tutac

tutaş. tuşac. sancaq. 1. qullab. çəngəl. qaymaq. 1. cıda. dirgən. dirən. neyzə.

1. iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə. 1. patuğ. 1. aşıl. rəbt. irtibat.
peyvənd. 1. sancığ. birləşim çəki, nuxdəsi. qatım, qovşum, ək yeri.
tutaçı

1. suday < tutay. tutayçı. tutçı. tutucu. sutayçı. sutçı. qazi. 1. tukaçı. tuğlaçı.
tökücü. qoymaçı. qalıbçı. 1. tukaçı. tuğlaçı. tökücü. qoymaçı. rixtəgər.

tutaq

1. pərdə. (çalqı araclarında). 1. tutğaq. tutaq. bir iş üçün seçilmiş sınağlı çəpə,
quruh. 1. tutğaq. tutaq. fədayi. 1. tutğaq. tutaq. mütəəssib. 1. tutğaq. yandavul.
yöndavul. öndavul. pişqaravul. təlayə dar. tilayədar.

tutaqan

tutağan. uzaq. uzun. durna. dəvamlı. -yaşın uzaq olsun.

tutaqlı

pərdəli. (çalqı araclarında).

tutal

total. tam. əksiksiz. küllən. kompilet. -tutal qaranlıq: qapqaranlıq. zilqaranlıq.

tutam

hal. qıvam. tav. işlələnəcək nərsə üçün gərərkli olan bəlirli ortam, quşağ,
şərayit.

tutama

-bir tutama, sözə, qərara gələmək: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.
duraqsamaq. -nə satılayıb durursun, sözüvü söyləi ver.

tutamayan

-südüyün tutamayan, saxlayanmayan: sidsək.

tutan

qapan. (# sapan: savan > süpəh. qavan. qovan. qoğan. atan. daş atma ayqıtı)
- toxumada ipləri tutan ağac: sıyırqı
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-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.
-hər nəyin ən incə, əl tutan yeri: sapaldağ. boyun. - yazığın sapaldağına birdənə
endirdi.
-iti anlayan, qavayan, tutan: sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır.
sızğır. sızıvğan. dəryaftlı. fərasatlı. dərkli.
-sel tutan, sel axan yer, dərə: selavat. selağat. selaşat.

-sözün, qovlun tutan: sağdıyan. sözünün əri. tuturuqlu. tutruqlu. güvənilir.
-yoxsullardan əl tutan quruluş: səpilik.
-baştutan: salbaş. qalabaş. dikəbəy. məğrur.
-yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti: saçratqu. saçratuq.
- dögül kişi bu: sözünü yel kimi tutan, özünü çox ucuz satan
-dırnağ tutan: sırtaş. sırtac. sırtax. sıntac. sıncar. naxungir.
-sözün tutan: tuturuqlu. tutruqlu. xoşqovl.

-yelin girməsin önləyən, tutan örtük: yelən. yelinti. (badgir).
-yel tutan, yeli alan yer, nərsə: yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən. yelçən).
-yensiklərə yar olan, düşüklərə qol tutan. (yensik: yencik. encik. ensik. solamıq.
yoxsul. kasıb. fəqir).

-yellik, yel, tufan tutan yer: tovcal. tüvçül. təpçil. (> tuçal).
tutana

-sözü verib tutana, canlar yolağ qanana. (yolağ: qurban).

tutanaq

1. (xəbər vermə). götəriş. götrüş. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. iləti. sorağış.
sorğayış. yazanaq. bültən. rapor. quzariş 1. kütük. çötük. bəlgə. vəsiqə. sicil.

tutanmasa

-ev yiyəsi tutanmasa oğrunu , kəndi özün qınarmış.

tutanmaz

-ölümlügə qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir gün öləcəkli
olduğuna). (qansayamayan qanıqsayamayan. düzüquylu başa düşməyən. düşünüb
inanmayan).

tutar

1. > sudar. salın. zehn. andağ. yadaç. yaddaşt. 1. sın. sin. həcm. 1. dəğər. kişiyə tutar sözüylə, sözünə tutar işiylə. 1. > sudar. yaddaşt. sürc. sürüc. sıyıc.

andağ. 1. tam. toplam. bütün.
-evrən verər yamanların tovunu, alçaq, tutar yaxşıların toyunu.
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-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.

-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).

tutarıq

sudarıq ( < tutarıq). andağıq. oylaq, not, yaddaş kağazı. kütül. küt. küsül. küs.

çütül. çüt. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.
tutarlı

sınlı. sınığ. sinik. sinli. oyumlu. həcmli.
-az tapılır, tutarlı nərsələr yemək: quş sütüylə bəslənmək.

tutarsız

1. silik. bağımsız. 1. savır. sovır. sapır. müsrif. 1. sınsız. sinsiz. həcmsiz.
- boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz: qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə). quru söz.
(quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).
-anlamsız, tutarsız söz: uşaq sözü.

tutasan

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən
kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

tutasıya

tutmuş olaraq.

tutaş

1. tutaşı. tuşat. san. törə. rəsm. adət. 1. tutaşı. tuşat. satış. adət. ürf. rəsm. 1.
tutaşı. tuşat. salanaq. dəb. rəsm. qayda. adət. 1. tutac. tuşac. sancaq. qullab.
çəngəl. qaymaq. 1. tutac. tuşac. sancaq. cıda. dirgən. dirən. neyzə. 1. tutac.
tuşac. sancaq. iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə. 1. tutac. tuşac.
sancaq. patuğ. 1. tutac. tuşac. sancaq. aşıl. rəbt. irtibat. peyvənd. 1. tutac.
tuşac. sancaq. sancığ. birləşim çəki, nuxdəsi. qatım, qovşum, ək yeri. 1. tutac.

təpən. gur. odlu. iti. şədid. salşıq. çalşıq. qərarlı. əzmli. inad.
tutaşa

1. tutaşı. tuşatı. sadasal. dalbadal. durmadan. sıdırqasığa. sıtrasığa. sırqav.
sıdırqa. sıyırqa. (şıdırqı) mudavim. (peyvəsdə). - işləri sıdırqa gözdə tutmaq. 1.
tutaşı. tuşatı. toxdavsız. alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız.
saxsaymaz. duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz. dincməz.
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dincəksiz. dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi. aşılı.
(peyvəstə).
tutaşı

1. tutaş. tuşat. salanaq. dəb. rəsm. qayda. adət. 1. tutaşa. tuşatı. sadasal.
dalbadal. durmadan. sıdırqasığa. sıtrasığa. sırqav. sıdırqa. sıyırqa. (şıdırqı)
mudavim. (peyvəsdə). - işləri sıdırqa gözdə tutmaq. 1. tutaş. tuşat. san. törə.
rəsm. adət. 1. tutaş. tuşat. satış. adət. ürf. rəsm. 1. tutşuna. tutaşına. sürəkli.
sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı. durqun. sürgün. həmməşə.
dayimən. durmadan. aralıqsız. -duraqlı işində işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. tutaşa.
tuşatı. toxdavsız. alatına. alatına. aralıqsız. fasiləsiz. saxsaysız. saxsaymaz.
duraqsız. duraqsız. durmaqsız. durmadan. dinğməz. dincməz. dincəksiz.
dinəksiz. duruğsuz. ərimsiz. aramsız. sakin olmayan. dayimi. aşılı. (peyvəstə).
1. tuşatı. durşu. durşut. həmməşə.

tutaşına

tutaşı. tutşuna. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı.
durqun. sürgün. həmməşə. dayimən. durmadan. aralıqsız. -duraqlı işində
işləmək. -duraqlı yatmaq.

tutaşırmaq

tutaşıtmaq. tuşatıtmaq. axıtmaq. yürgətmək. yürkətmək. sərmək. sərgitmək.
cari, rayic edmək. cərəyan vermək. adətə, dəbə salmaq. mərsum edmək.

tutaşıtmaq

tutaşırmaq. tuşatıtmaq. axıtmaq. yürgətmək. yürkətmək. sərmək. sərgitmək.
cari, rayic edmək. cərəyan vermək. adətə, dəbə salmaq. mərsum edmək.

tutaşmaq

tutunmaq. tutuşmaq.

tutaşmaq

tutuşmaq. gürməkləşmək. gurmaqlaşmaq.

tutat

danat. ( < danmaq). bükət. büğət. büvət. bənd. bağat. qayat. qaysat. ( <
qaytarmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd .

tutatuş

tuş. utru. tutşu. üzüzə. qara qarşı. muqabil. -o mənə utru gəldi. -ona utru durma.

tutaverin

yetəverin. yetişin. yaraş. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. qol. qolaq. qoltuq. yardım.
imdad. mədəd.
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1. tut. tutu. tutlav. sutay. sut. sutlav. dadqah. məhkəmə. -el tutunda: xalq
məkəməsində. 1. tut. tutu. tutlav. sutay. sut. sutlav. mahakimə. dadrəsi. 1. tut.
tutu. tutlav. sutay. sut. sutlav. sud. bəhrə. 1. tut. tutu. tutlav. sutay. sut. sutlav.

salami. riba. ribh. nuzul. 1. tut. tutu. tutlav. sutay. sut. sutlav. rəhn. 1. > suday.
tutaçı. tutayçı. tutçı. tutucu. sutayçı. sutçı. qazi. 1. sortuğ. yarqıc. məhkəmə.
tutayçı

sutayçı. tutçı. tutucu. sutçı. 1. tutaçı. suday < tutay. qazi. 1. dadrəs. 1. sud

aparan. bəhrəmənd olan. 1. salamiçi. ribaçı. ribhçi. ribaxor. 1. rəhnçi.
tutayımaq

1. yarqıca çəkmək. məhkəməyə çəkmək. 1. tutaylatmaq. dartmaq. mahakimə
edmək. məhkəmə qurmaq.

tutaylamaq

tutlamaq. tutulamaq. sutaylamaq. sutlamaq. 1. dadqah edmək. mahakimə,

dadrəslik edmək. 1. idarə edmək. iqtisadı dolandırmaq. 1. iqtisadi davranmaq.
1. salamiyə, ribhə, nuzula vermək. 1. rəhnə qoymaq.
tutaylanmaq

tutlamaq. tutulanmaq. sutaylanmaq. sutlanmaq. 1. dadqah, mahakimə,

dadrəslik olunmaq. 1. idarə olunmaq. iqtisadı dolandırılmaq. 1. iqtisadi
davranılmaq. 1. salamiyə, ribhə, nuzula qoyunmaq. 1. rəhnə qoyunmaq.
tutaylatmaq

tutayımaq. dartmaq. mahakimə edmək. məhkəmə qurmaq.

tutcu

1. çox. artıq. -tutcu qızdıran uşaq. -tutcu qaqıdan kişi: çox hirslənən adam. 1. tutuc.
tutğuc. həmməşə. barqın. barqan. -tutcu verən, yağan. -tutcu verir bir gün alır. tutcu qızqın. -sənin qardaşındaki, yetər yetməzlə tutcu duruşur, dirişir. -tutcu
çalışqan. -o hammıyla, tutcu (: hər harda, çağda) qatılar. -tutcu birgə qalın. -onun evi
tutcu dərilidi (dərlidi) : münəzzəmdi. -dərnək tutcu həfdə qurulur. -pis kişi, dəğmə
yerdən tutcu sürülür (qoğulur). -bir yerdə kiriş tutmur, tutcu ordan bura, burdan ora
köçür. -burda hava açılmaz, tutcu bürkütdür. -tutcu qaşqabaqlı. -yaşam duvarından
tutcu bir daş düşür. -yeyər doymaz, tutcu ac. -tutcu yuxulu. -sizin kölgəz tutcu olsun.
-ərən oğlu doğub bəngi qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi).

tutçaq

tutçağ. tutsağ. toxlav. tuğlav. ( < tut. tuğ). sostav. toslav. dağarcıq. kif. çanta.

torba. kisə. məxzən. -söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

tutçı

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

1. sutçı. tutayçı. tutucu. sutayçı. tutaçı. suday < tutay. qazi. 1. sutçı. tutayçı.
tutucu. sutayçı. dadrəs. 1. sutçı. tutayçı. tutucu. sutayçı. sud aparan.

bəhrəmənd olan. 1. sutçı. tutayçı. tutucu. sutayçı. salamiçi. ribaçı. ribhçi.
ribaxor. 1. rəhnçi. 1. tutsi. qonşu. həmsaya. 1. tutsi. yaxın. -olar birbiriylə çox
tutşudular. -onların topraqları tutşudur. 1. tutsi. tutaşı. dayimən. peyvəsdə. hər

vax. -bu ağrıqın tataşı yanında olun. -yaxınlarla tutaşı ged gəldə olmaq.
tutqa

toqqa. -qurşaq, bel qayışı uclarına taxılan toqqa (tutqa): tuş. (tut).

tutqaq

tutğaq. tutaq. 1. bir iş üçün seçilmiş sınağlı çəpə, quruh. 1. fədayi. 1.

mütəəssib. 1. yandavul. yöndavul. öndavul. pişqaravul. təlayədar. tilayədar. 1.
dolğaq. girifdar.
tutqal

1. tuşqal. tutsuq. tutşuq. tuştuc. tutuc. tuşuc. (bavıt. savıt. çavıt. qavıt) istəl
(təqazanamə) istəklik. vəsiyyət. 1. yilim. yapışqan. çəsb.

tutqan

tutğan > tuğan. 1 < tutu tükan: unvermağ. hər çeşit satılan böyük tükan. 1. üniversal.
cəhani. cəhan şimul. 1. aşdan. işatan. patron. iş verən. iş aparan. karfərma.

tutqanmaq

tutğanmaq. tuşğanmaq. tuğsanmaq. qırlağanmaq. qırlanmaq. tutucunmaq.

çomaq. sırıcanmaq. sırcanmaq. mütəəssib olmaq. təəssüb göstərmək.
tutqasıqmaq

tutğasıqmaq. tutmağı gəlmək.

tutqılamaq

tutqulamaq. tutub çəkmək, dartmaq. -ətəyimi tutquladı.

tutqılaşmaq

tutqulaşmaq. çəkiş bəkişmək. dartışmaq.

tutqızıtmaq

bəddəmək. inandırtmaq. -tutquzutsan ona söz, gözü gözü düğünlə.

tutqu

tutğu. 1. tutuğ. cadu. sehr. -tutğulu su: cadulu, sehirli, şəfalı su. 1. tutuğ. girov.

rəhn. -evivi tutğudan çıxart. 1. tutuğ. tusuq. qoruğ. mən. maniə. mumaniət. onun işlərinə tutuğ qoyan tapılmır. 1. cin. 1. tutuqluq. saplantılıq. vasasılıq.

manyaklıq. 1. düşgünlük. qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik.
qurumsaqlıq. amatorluq. -tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır.
1. içdənlik. içginlik. tutşılıq. tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət. 1. güdü. atığ. atış.

coşu. şovq. eşq. 1. rəhn. 1. qərar. 1. yarar. yaraq. qazanc. kar. 1. tutuş. sevgi.
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murad.
-güclü, dəlisinə əğilim, tutqu, könd: çönd. dönd. yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras. meyl. yaxtırısı nəyədir. -top, yazı, sənət yaxtırısı.
-təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin : seçgin. quzidə) (təkin kişi:
təkcə kişiki). (təkin kişi: təkcə kişiki).

tutquc

tutğuc. 1. giriş (antirə) yeməyi. 1. ürəyi tutma üçün ağza atılan azacıq yemək. 1.

ayağ üstü yeyilən yüngül yemək. 1. tuştuğ. saçaltı. çatşuq. çaştuq (> çaşt
(fars)}. qəhvəaltı. ağızalma. sübhanə. 1. tutucu. tutğucu. (girəndə). 1. tutucu.
tutuc. həmməşə. barqın. barqan. -tutcu verən, yağan. -tutcu verir bir gün alır. tutcu qızqın. -sənin qardaşındaki, yetər yetməzlə tutcu duruşur, dirişir. -tutcu
çalışqan. -o hammıyla, tutcu (: hər harda, çağda) qatılar. -tutcu birgə qalın. -onun evi
tutcu dərilidi (dərlidi) : münəzzəmdi. -dərnək tutcu həfdə qurulur. -pis kişi, dəğmə
yerdən tutcu sürülür (qoğulur). -bir yerdə kiriş tutmur, tutcu ordan bura, burdan ora
köçür. -burda hava açılmaz, tutcu bürkütdür. -tutcu qaşqabaqlı. -yaşam duvarından
tutcu bir daş düşür. -yeyər doymaz, tutcu ac. -tutcu yuxulu. -sizin kölgəz tutcu olsun.
-ərən oğlu doğub bəngi qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi).

tutquci

əbədi. -ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi).
(tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

tutqulamaq

tutqılamaq. tutub çəkmək, dartmaq. -ətəyimi tutquladı.

tutqulaşmaq

tutqılaşmaq. çəkiş bəkişmək. dartışmaq.

tutqulu

1. düşgün. qurdlu. qurd. dəli. qudurman. quduman. girişik. girşik. girişin. girşin.
qurumsaq. amator. -kitab qurdu: kitab dəlisi. 1. içdən. içgin. tutşı. tutşu. tuştu.
səmimi. 1. təpmə. təpməcik. sıxıntılı. rahatsız. mükəlləf.

tutqun

tutğun. 1. sarqın. puslu. bürküt. (hava) 1. seçgin. seçin. tanğın. tanığın.

müsəmməm. 1. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü. mə'şuq. 1. (tux. tox. tuqa.
tuqat. tuqta) ( < tut. tuq). boğuq. qoyu. sıx. külüft. sitəbr. qəliz. sift. ənbuh.

yoğun. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə. cəngəl. güclü. sağlam. dayanıq.
-tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri. hissisiz. -toxa baş: qanmaz.
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1. əsir. -tutqun alıb qul satan: əsir edib qul kimi satan. 1. zindani. 1. tutuqlu.
otraqlı. məfluc. 1. tutuqlu. aciz. 1 tutuqlu. uyuz. camid. 1. tutuqlu. qeyri fəal. 1.
tutuqlu. durağan. dingin. xunsa. əsərsiz. 1. tutuqlu. sürsüz. qoşsuz. ruhsuz.

cansız. rakid. 1. tutuqlu. otraqlı. müqim. sakin. 1. tutuqlu. düsdax. zindani. 1.
tutuqlu. əhli beyt. 1. dardaq. qatdağ. kardağ. (# yardaq. açıq. dinc. canlı. qoşlu.
ruhlu. -yardaq bir səslə çağırdı: gür səslə. -yardaq qılıqlı: mütəmayiz tözlü,
şəxsiyyətli, sifətli, karacterli).
-çağlan ürək, çox bir üzü güldürər, tutqun ürək, bənizləri söldürər. (çağlan: şad
olan)
-tutqun, yasıq, qəmli ötüş: satı. sağı. (sığı) .

-tutqun aldın, qul satma, yağun oyaq, sən yatma: əsirivi qul kimi satma, düşmənin
oyaxdı, dur yatma.

tutqunluq

1. quyu. qoyu. tuman. duman. qaranlıq. - quyu gecə. - tuman gecə. - quyuya
daş atmaq: qaranlığı oxlamaq. güman, fərziyyə ilə davranmaq. 1. sevgi.
düşgünlük. bağlılıq. (duyqulanım).

tutqunmaq

tutğunmaq. 1. cini tutmaq. 1. bəğənmək. xoşlamaq. dadğanmaq. dad, həzz

almaq. ləzzətlənmək. -qonaqlar yeməkləri tutğundular. 1. tusğunmaq.
tutğutlanmaq. işçi, şayırd, tərçi, əcir, muzdur tutmaq. 1. tutuqmaq. tutuqlanmaq.

aşlanmaq. istixdam olmaq. -keçən ildə işə tutuqdum. 1. tutuğmaq. ovsunlamaq.
cadulanmaq. 1. utanmaq. durqunmaq. sıxınmaq. sifinmək. sıxcınmaq.
sıxışmaq. sifcinmək. sifişmək. çəkinmək. -sənə nə olub belə sifinirsin. sıxın:sifin: çəkin. utan.

tutqurmaq

qutturmaq. quşqurtmaq. saldırmaq. -onu mənim üstümə tutqurma.

tutqut

tutğut. tusğut. əcir. muzdur. kilfət. pul qarşını işləyən işçi. cariyə. şayırd. çirağ.

tutqutan

-bir tutudan, tutqudan, bənddən çözülmək, açılmaq istəmək: saçınsıramaq.
çözənsirəmək.

tutqutlanmaq

tutğutlanmaq. tutğunmaq. tusğunmaq. işçi, şayırd, tərçi, əcir, muzdur tutmaq.
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-tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır: tutqu. düşgünlük.
qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. qurumsaqlıq. amatorluq.

tutlamaq

tutaylamaq. 1. tutulamaq. sutaylamaq. sutlamaq. dadqah edmək. mahakimə,

dadrəslik edmək. 1. tutulamaq. sutaylamaq. sutlamaq. idarə edmək. iqtisadı
dolandırmaq. 1. tutulamaq. sutaylamaq. sutlamaq. iqtisadi davranmaq. 1.
tutulamaq. sutaylamaq. sutlamaq. salamiyə, ribhə, nuzula vermək. 1.
tutulamaq. sutaylamaq. sutlamaq. rəhnə qoymaq.

tutlanmaq

tutaylanmaq. tutulanmaq. sutaylanmaq. sutlanmaq. 1. dadqah, mahakimə,

dadrəslik olunmaq. 1. idarə olunmaq. iqtisadı dolandırılmaq. 1. iqtisadi
davranılmaq. 1. salamiyə, ribhə, nuzula qoyunmaq. 1. rəhnə qoyunmaq.
tutlav

sutlav. tut. tutu. tutay. sutay. sut. 1. dadqah. məhkəmə. -el tutunda: xalq
məkəməsində. 1. mahakimə. dadrəsi. 1. sud. bəhrə. 1. salami. riba. ribh. nuzul.

1. rəhn.
tutlu

1. dudlu. düdlü. qurumlu. qurunlu. qurumsı. quyumlu. qoyumlu. - qurumlu
gözlük: günəş gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük. 1. utlu. uylu. həyalı. məhcub. xəcul.

tutluq

tutluğ. 1. tutu. barlama. pərvəriş. 1. tutu. baxma. 1. tutu. kültür. barlağ. varlağ.

mədəniyyət. 1. tutu. tutuluğ. pərvərişqah. 1. tutu. bəslik. becəlik. bəcəlik.
barlama. təğziyə. tölövlük. ösülüv. tuştuq. yeyəcək. 1. tutuğluq. tutuqluq. tapu.
ağalıq. kəsilik. malikiyyət. 1. tutuğluq. tutuqluq. barmaqlıq. qorumalıq. kılavyə.
1. tutuğluq. tutuqluq. barmaqlıq. qorumalıq. kılavyə.
tutluq

tutluğ. sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. 1. dingic. dingəc. dinclik, sağlaqlıq,

güvənlik, əmanlıq, qorunma, əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat,
atağsızlıq, təhlükəsizlik quramları, aracları, boyuğları, vəsayilləri. 1. vəsiqə. 1.
girov. 1. rəhn. 1. təzmin. zamin. 1. asayişi xatir tə'minatı. 1. əmniyyəti
iqdamlar.
tutluqul

tutuqlu. barmaqıllı. kılavyəli.
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tutu. qutu. qoytu. sandığ.
-kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində
yerləşdirilən bağlac: sürgü.

-ürəyi tutma üçün ağza atılan azacıq yemək: tutğuc.
-yoğur tutma qabı: yalabıq. çalabıq. tağar.
-avlama, tutma aracı: tor. ( < tuğ). ağ. av. hörgü. örgü.
tutmaq

1. (nərsəni nərsədən ayırmaq). sırmamaq. sırmalamaq. - balıq sırmadıq: balıq
tutmaq. 1. avmaq. (# savmaq. atmaq) 1. quşutmaq. quşatmaq. qurşamaq.

köşütmək. örtmək. - bulut göyü quşatdı. - duvar günün önün quşur, gün düşmür. 1.
sinmək. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. qapmaq. - qara boya hər çeşit ışığı sınar:
qapar. 1. qılmaq. -soruğ qılmaq: nişan tutmaq. (soruğ: nam o nişan). 1. tutuşmaq.

tuşutmaq. sunuşmaq. usnuşmaq. uznuşmaq. dəğişmək. təkişmək. taaruf
edmək. -sən haçan tuşutdun mən almadım. -könlün olsa tut, könül yoxsa, unut. 1.
cücərmək. gəlişmək. qalxışmaq. sürgünmək. yaşğırmaq. göyərmək. 1.
kiralamaq. -araba tutmaq. 1. bir tutuya, duruma düşəmək,. -gülməsi tutdu. ağlamağı tutdu. 1. bərkimək. möhkəmləşmək. -yoğurt yaxcı tutdu. -qazan dib
tutdu. 1. varsaymaq. fərz, məfruz edmək. -tutalım: fərz edəlim. -istəyivi gerçəyə
tutma. 1. gerçəkləşmək. yerinə gəlmək. vaqeiyyətə uğraşmaq. -istəklərimin
hamısı tutdu. 1. etgiləmək. toxunmaq. -bu yemək ürəyimi tutmadı. -soyuğ odu
tutmaz, od soyuğu tutar. od yeli tutmaz, yel otu tuar. -bu qarqış bir gün onu tutar. 1.

alamaq. fərq edmək. -iki yalanın tutdum, daha qorxdu. 1. avlamaq. 1.
yaxalamaq. ələ keçirmək. 1. əldə bulundurmaq. 1. dusdaxlamaq. -artığ onu
tutmağ olanaqsız. 1. qaplamaq. işğal edmək. -iki səfə tutan yazı: səfəlik. 1.

üstələmək. qapsamaq. müsəllət olmaq. -bu inanclar ölkəni tutmuş. 1.
dayaqlamaq. qollamaq. dəsdəkləmək. -bu alanda hançı yanı tutursun. 1.
mənimsəmək. -tam tapşırıqları tutdu. 1. bəğənmək. -bunlardan heç birin tutmadı.
1. götürmək. -otaqları gen tut: götür. -o hər eşitsə özünə tutur. -qarnını çox gen
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tutur, hər nə gəlirsə utur. -gediri sıx tutsan, gəlir sıxılmaz. -ipin yoğunun tutanda var,
uzununda. 1. müti olmaq. -deyilir ki hammı yasanı tutmalıdır. 1. seçmək. -ikisidən
birin tut. 1. çatmaq. -uçaqların heç birin tutammadım. 1. durmaq. bılokə olmaq. səsi tutdu. -günü gələr sizdə tutarsız. 1. işlətmək. kullamaq. -kibrit olmasa çaxmaq
tutarıq. -təxdə dəmir tutulmuş qapı. 1. bağlamaq. salmaq. -dənə, başaq tutmaq. 1.

almaq. evlənmək. -sevdiyin tapmayınca tutmayacam. 1. dəğmək. dəğinmək.
dəğişmək. qiyməti olmaq. -neçə tutur. -tutmaz: dəğməz. 1. yarışmaq. uyqun
gəlmək. bir düşmək. -iki söz birbirin tutur. -bu sonuclar tutuşmurlar. 1. yaraşmaq.
-bu işi bu biriylə tutmur. 1. nərsənin sapıq (anormal) çalışması. -dili tutur. 1.
düçar, mübtəla olmaq. -soyuğ tutmaq. 1. mübtəla, düçar olmaq. -oda bu kəsəli
tutdu. 1. mahasirə edmək. -dağlara tutuq kənd. 1. bürümək. bürgəmək. örtmək.

-göy üzün qara tutmuş. 1. basmaq. götürmək. -sel tutdu. -yağış tutdu. -hər yanı su
tutdu. 1. qanmaq. almaq. anlamaq. -öğrənmək. götürmək. (fəra gereftən). -işin
püfün tut. 1. donmaq. -suyu tutdur. 1. bərquzar, bərpa edmək. -toy tut. 1.

avlamaq. 1. uymaq. -bu ona tutur. 1. sığmaq. yergəşmək. yerləşmək. ca
gereftən. 1. diriğ, muzayiqə edmək. -səndən tutmuram, yoxumdur. 1. seçmək. gözəllər içrə tutdum səni. 1. yapışmaq. (çəsbidən). 1. çevirmək. yönətmək.

yönün dəğişdirmək. -çırağı bura tut. 1. asmaq. çəkmək. gərmək. örtmək. pəncərələrə tutu (pərdə) tutmaq. -əğnivi tut, hava soyuğdu. -yaprağları çiğ tutmuş. dəmiri pas ututmuş. 1. dolmaq. qaplamaq. yayılmaq. -hammısı bunun içinə
tumaz. -duman dağları tutdu. -bu salıq (xəbər) hər yanı tutdu. 1. yetmək. görmək.

kafi olmaq. -bu gəlir böylə gediri tutmaz. 1. saxlamaq. -puluvu üstündə tut. -ürəyivi
kinsiz tut. -onu çalışqan tutmaq üçün nə gərkir. -gələni tutma, köçəni vurma. 1.

sunusmaq. kimsənin könlü qalmamaqsın davranmaq. dəğişmək. təkişmək.
taaruf edmək. -qonağlara çay tut. 1. qarşısına qoymaq. -şeh paltarları issiyə tut
qurusun. 1. durdurtmaq. durdutmaq. saxlağmaq. cilovlamaq. ovsarlamaq.

bükütləmək. bükütmək. önləmək. (baz daştən). -gülməkdən özümü güclə
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tutdum. -saçaq başda əlivi tut, ağız aşdın dilivi tut. 1. qapavlamaq ( < qapıb
avlamaq) qapsamaq. qəbzə edmək. qəsb edmək. basıb almaq. -əğəmənliyi
tutub durdu. 1. əl qoymaq. musdirə edmək. 1. dolandırmaq. sürmək. idarə

edmək. -aralığı (ovzanı) tutmaq. -dövranı tutmaq. 1. anlamaq. qavramaq. -sizin
sözüzü tutamadım. 1. tükətmə, işlətmə, çalışma, saxlama yolu. -işlətdiyin
nərsələri yeni tut, arı tut, sağlam tut. -bu necə araba tutmaqdır. -işivi özənli tut:
diqqətli. 1. qoyutmaq. istixdam edmək. -beş işçi tutduq. -quruluşda (tikintidə.
inşaatda) gün olur işçi bıraxılır, gündə olur tutulur. 1. uğratmaq. alıqoymaq.

məşqul edmək. -sözə, danışığa tutmaq. -onu xırım xırda işlərə tutub öz işindən
qoydun. 1. dartmaq. çəkmək. büyüləmək. bəğənmək. cəzb edmək. -gözün
tutmadı. -tutan bir söz deyilmədi. 1. almaq. işqal edmək. -öz yerin tutmayıb hələ.

1. seçmək. -hər gələni dos tutma, diş tutanı tez utma. 1. saymaq. görmək.
hesablamaq. -sən bunu nə tutursan. 1. içinə almaq. ehtiva edmə. -göyü bulut ( <
bürgüt), dağları duman tutdu. -bu kitab nə tutur. 1. başlamaq. -baş ağrısı tutdu. burdan tutun başacan. 1. saxıtmaq. gizlətmək. -giz (sir) tutmaq. 1. uyutmaq.

qılmaq. yerinə gətirmək. qurmaq. bərquzar edmək. -toy tutmaq. -duzağ tutmaq:
incitmək. -oruc tutmaq. -sizin buyruqlarızın hamısın tutduğ. -qanunu tutun. -qanunu
tutulmayan ölkə. 1. qılınmaq. rəftar edmək. -çox sıx tutmayın. -ağır tutmaq. 1.

əldə edmək. qazanmaq. -yügürüşdə ikinci yeri tutdu. 1. qoruyub becərtmək. düşüncələrizi dərin, amaclı tutun. 1. toplamaq. hasil edmək. -bu çox yaxcı ürün
tutduğ. 1. avlamaq. yığmaq. -çərik tutmaq: döğüşü yığmaq. 1. bağlamaq. umuncu tanrıya tut. 1. basmaq. -bu gün genə məni qızdırma tutdu: qızdırma basdı.

1. istixdam edmək. 1. qiymət vermək. -onun sözün kim tutar. 1. qulağ asmaq. qaldı gücü şanı arxada, indi sözün onun tutar. 1. mane olmaq. -məni tutma. tutuma qoy istədiyin eləsin. 1. tutunmaq. avlamaq. -bu gün nə tutunduz. 1.

tutunmaq. üstənmək. -o məni oğulluğa tutundu. 1. üstünə almaq. tutuşmaq.
öhdələnmək. -bu işləri kim üstənir.
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- sözə tutmaq: 1. sözlə başın qatmaq, oyalamaq. 1. sözü uzaldıb işdən alıqoymaq.

- su tutmaq: duş tutmaq.
-boş tutmaq: sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək,
ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək.
uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. ötürmək.
qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev
eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

-dışında tutmaq: sərmək. sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq.
üzərində durmamaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi
sərmədən işi bitirdilər.
-qışqırıq tutmaq: qışqırınmaq. qışqınmaq. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.
-suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. seyizləşmək. sayızlaşmaq. sayazlaşmaq. nadir,
kəmyab oluşmaq.
-nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək,
meyillənmək, təmayül göstərmək: sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq.
səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq.
sartınmaq. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum.
-birbirindən sav, xəbər tutmaq:savlaşmaq. bilginişmək.
- küsü tutmaq: darılmaq. danışmamaq. qonuşmamaq.
- yaxcı fala tutmaq: qutqa saymaq, sağmaq.
-kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq: sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq.
sorunuşmaq.
-kölün iyi tutmaq: iyilik, yaxcı dilək diləmək. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə
düşünmək. uyğu (iygi) sağınmaq.
-ayrı tutmaq: ayırmaq. ayıtmaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq.
quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək.
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sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.
-düd, dud qarası tutmaq: qurumlanmaq. qurunlanmaq. qurumsılanmaq.
quyumlanmaq. qoyumlanmaq.
-səngər tutmaq: sakınmaq. sınğırmaq.
-yas, matəm tutmaq: sağurlamaq. sağmırlamaq.
-qışqırıq tutmaq: sıncqırmaq. sıncırağımaq. sıncırağmaq. sincirəmək. hıncqırıqmaq.
hıçqırmaq.
-nərsənin arxasən, dalısın tutmaq: sırıtmaq.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq: oxşamaq. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır.
-tor, qarmaq (qullab), kəmənd kimi nərsə ilə tutmaq: qapdırmaq.
-üz tutmaq: savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək.
sevməyə başlamaq. süzmək. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək.
sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu.
-üst tutmaq: seçinmək. yeğləmək. bəğənmək. istisinmək. istəsinmək. yeyləmək.
yeğləmək. tərcih edmək. ərcəhiyyət, ovləviyyət vermək. - bu donların seçimi (çeşiti)
çox olduğundan seçinmdə güclük çəkdim.

-ad tutmaq: yadanışmaq. yada salmaq. anmaq. anırqamaq. xatırlamaq.
-dib tutmaq: 1. kök, göt salmaq. 1. dibi qazmağ bağlamaq. 1. yerləşmək.
-oda, oxa tutmaq: od yağdırmaq.

-özünü tutmaq: 1. canlanmaq. iyilənmək. 1. ifadə satmaq.
-üz tutmaq: 1. üz bağlamaq. qaymaqlanmaq. üzü qalınlaşmaq. -üz tutmuş süt. 1.
üzün örtmək. -qız böyüdükdə üz tutmağa başladı. 1. bir yana, yönə yönəlmək,
çevrilmək. -gedgedə sağa üz tutdu.

-yaxa, boyun tutmaq: peşman olmatı. -səni görun boynun tutmayasın.
-aram tutmaq: düşlənmək. dincəlmək. dinişmək. toxdanmaq. otraq edib, qonub
qalxmaq. bir işdə ara vermək.

-tutmaq, almaq istəyən: tutsağ. alsaq. müşdəri.
-kəmin tutmaq: kəminmək. tinğdəmək. sinğdəmək. enğidəmək. əğilib gizlənmək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-ötrü tutmaq: (ötrü: birinə tərəf) usunmaq. dəğişmək. təkişmək. taarüf edmək. çörəyivi qısınma, usun. -qonaqlara hər nə istəsən usunduq. -hər nə dəğişdim
yemədilər. -təkişmədən (taarüfsüz), eygiliklə gəlin gedin.

-bəllə, tikkə (luqmə) tutmaq: türmək türgüşmək. türməl türüşmək. bəllə burmaq.
-üz tutmaq: oxrulmaq. doğrulmaq. yoğrulmaq. yönəlmək. düzəlmək. dizəlmək.
(doğrultu. yoğrultu. oxrultu: yön. üz tutulan yol. istiqamət).

-üz tutmaq: üzlənmək. birinə dönmək. muraciət edmək.
-olduğu durumdan kötülüyə üz tutmaq: yenğsəmək. yensəmək.
-üzün tutmaq: yaşınmaq. çəkinmək. pərhiz edmək.
-duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun tutmağ üçün tıxalan, sürülən sıvıq: tıxaq.
tıvaq. sürünc (> sorənc (fars)}. zamısqa. (za masqa) bətunə.

-adet tutmaq: sürəkləmək.
-sorağ tutmaq: xəbər tutmaq. soruqmaq. sorağımaq. sorağlaşmaq.
-öc tutmaq, bəsləmək: kin davşırmaq. (davşırmaq: devşirmək. dəğşirmək.
toplamaq).
-tək tutmaq: dib tutmaq: tək qapmaq: 1. kök salmaq. 1. dibi yanmaq. 1. dibi
qazmaqlanmaq, qazmaq bağlamaq.

-tək tutmaq: dib tutmaq: tək qapmaq. dibi qazmaqlanmaq, qazmaq bağlamaq.
-hamam tutmaq: suyunmaq. yuğunmaq.
-kərpiçlərin aralıqların, nərsənin oyuq, açıq, dəliklərin tutmaq: dərizləmək.
-su tutmaq: su tökmək.
-oxa tutmaq: ox tökmək, yağdırmaq.

-yolun tutmaq: yolunu izləmək.
-yanın tutmaq: qolun tutmaq. tərəfin tutmaq.
-yönəlim, dərs tutmaq: öğrəşmək.
-axışın, gedişin, oluşun tutmaq.

tutmaqa

-qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində durduğu,
oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum. lovlova. lovla. -
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elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı) tuşumları düşə
qaldı: yejindən oynadı.

-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.

tutmaqı

-tutmağı gəlmək: tutğasıqmaq.

tutmamazlıqı

-tutmamazlığı, yaraşmazlığı, uyqunsuzluğu açıqca görünmək: sıyıtmaq. sırıtmaq.
gözə çarpmaq. yamaq olmaq. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində
sarı sırıtır.

tutmamış

-tam tutmamış yoğurt: sütümən. sütəmən.

tutmayan

-söz tutmayan: yuağız. ağzı yufa. ağzı açıq, yırtıq. ağzı göyçәk yüngül, yersiz
danışan.

tutmaz

-çay daşı yosun tutmaz, yalnız qalan evin qurmaz.
-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).

-yer tutmaz söz: quru söz. boş söz.
-yan tutmaz: 1. göt tutmaz. diş durmaz. çabalayıb bir yerdə, durumda durmayan. 1.
xunsa. bitərəf. tərəfsiz. 1. götüş. götvərən. ibnə.

tutmuş

-bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək: sınıtmaq. sıynıtmaq.
sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq.

-tutmuş olaraq: tutasıya.
tutnaq

tutnağ. 1. gürəlik. guralıq. daşqınlıq. bunalım. bulanım. böhran. 1. tutunağ.

qəşş. sər kəsəli.
tutnuq

fərzənxandə. -tutunmaq: oğulluğa götürmək.

tutnulmaq

yenmək. yemək. qatlanmaq. dayanmaq. içinə çəkmək. götürmək. daşımaq.
təhəmmül edmək. qəbullanmaq. anlamına gəlmək.

tutruq

1. durtuq. vəsiyyət. -iğ durtuğu uyuqdur: sökəlin vəsiyyəti məsləhətdir. 1. tuturuq.
umac. önəl. vədə. vəd. qovl. -onun umacına inanma.

tutruqlaq

tutruğlaq. iqamət qah. aramqah. duracaq yer. təvəqqüf qah.
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1. tuturuqlu. sağdıyan. sözünün əri. sözün, qovlun tutan. güvənilir. 1. tuturuqlu.
sözün tutan. xoşqovl.

tutruquntan

-tutruğundan, sözündən, qovlundan qaçmaq: sapıtmaq. - sapıta sapıta günləri
savdı.

tutruşmaq

ütrüşmək. didrişmək. itrişmək. dalaşmaq. salşınmaq. nərsə ilə əlbəyaxa
olmaq. muqavimət göstərmək. (mubarizə edmək). -yel ağacla ütrüşür: ağacı
burub çalqaşır. -çətinliklə ütrüşmək. -yaşamaq ütrüşənə yaraşır. -güclük var
ütrüşülür, güclükdə var ötrüşülür. -ütrüşənlə ötrüşmək qolay değil. -ata bala
ütrüşdü.

tutruşutmaq

tutuşdurmaq. yarışdırmaq. yarqışdırmaq. sınaşdırmaq. qoşaşdırmaq.
salışdırmaq. sınaşdırmaq. qoşuca, rəqabətə, rəqibliyə, musabiqiyə çəkdirtmək,
verdirmək.

tutsa

-tutsa işin, qızıl olar əldə qum, batsa işin, qızıl əldə olar qum.

tutsaq

tusaq. tutsağ. (tutğun: zindani). 1. kil. peymanə. 1. nəsənin ölçüsü, həcmi. 1.

tutu. bir nərsə üçün aylığdan çıxılan bir bölüm. 1. təminat. tutuğluq. tutu.
vəsiqə. zəmanət. 1. işlənən, düzəldilən, törədilən nərsədən götürülən pay. 1.
tutu. rəhn. girov. ipotek. 1. alsaq. müşdəri. tutmaq, almaq istəyən. 1. tutçağ.
toxlav. tuğlav. ( < tut. tuğ). sostav. toslav. dağarcıq. kif. çanta. torba. kisə.

məxzən. -söz toslavı: söz dağarcığı, məxzəni.
tutsan

-gediri sıx tutsan, gəlir sıxılmaz.

-ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.
-yaşam boydan qısadır, uzun gələr ənin tutsan geninə.

tutsatmaq

tusqarlamaq. quşatmaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq.
ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit
edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.
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tutçi. 1. qonşu. həmsaya. 1. yaxın. -olar birbiriylə çox tutşudular. -onların
topraqları tutşudur. 1. tutaşı. dayimən. peyvəsdə. hər vax. -bu ağrıqın tataşı
yanında olun. -yaxınlarla tutaşı ged gəldə olmaq.

tutsıqmaq

ələ düşmək. tutulmaq. əsir olmaq. qapalmaq.

tutsu

fərzi.

tutsuq

tutsuğ. tustuğ. 1. vəsiyyət. 1. tovsiyə. öğüd. -ona neçə tutsuğ tutuzdum: verdim.

1. tutuş. tutuz. tutzuğ. sər o saman. -tutuz tapmaq. 1. tutuş. tutuz. tutzuğ.
yarğaş. saziş. 1. tutuş. tutuz. tutzuğ. duruşluq. durğunluq. aramiş. əriniş.
sakinlik. yasayış. asudəlik. əmniyyət. -bu çox uzun tutsuğ sürənməz. 1. tuştuc.
tutuc. tuşuc. tutqal. tuşqal. (bavıt. savıt. çavıt. qavıt) istəl (təqazanamə) istəklik.

vəsiyyət. 1. satav. satıv. dartış. dartışma. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək.
çıxılda. da'va. iddia.
tutsuqmaq

əsir, giriffdar olmaq. -o dünyanın tutsuğu.

tutsuluq

tuşçuluq. salçılıq. savçılıq. elçilik. (xastqari) .

tutsun

1. tutşın. tutşun. tuştun. tuşsun. sarqan. cana yaxın. cana yatan. - sarqan ər
arvad. 1. tuşsun. -eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun.
(tuşsun: tutsun). (qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin).

tutsunmaq

1. toxdamaq. dözmək. götürmək. çəkmək. dayanmaq. durmaq. 1. tutşınmaq.
tutşunmaq. tuştunmaq. tuşsunmaq. tuşdaşmaq. tuşlaşmaq. yaxışınmaq.

yaxnaşmaq. yaxınlaşmaq. yanaşmaq. yanalmaq.
-südük yolu tutsunmaq: südüklüyü sıxılmaq.
tutsuz

tutusuz. ardasız. ( < ard). 1. səhlənkar. diqqətsiz. təvəccühsüz. ciddi olmayan.

1. püştkarsız. poştkarsız.
tutsuz

tutusuz. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt.
korbəx. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. talehsiz.
bədbəx.
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1. tutşu. tuştu. sağ könül. sın, çin könül. səmimi qəlbli. 1. tutşu. tuştu. səlim.
gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) yarsıy. yastağ.
(qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq.
sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı.
muxlis. sadiq. səmimi. 1. tutşu. tuştu. sinik. səmimi. 1. tutşu. tuştu. tuşca.
sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ.
(lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani.
mə'luf. utufətli) . 1. tutşu. tuştu. tutqulu. içdən. içgin. söyəl. tər (> dəm). səmimi.

tutşılıq

tutşuluq. tuştuluq. 1. tutqu. içdənlik. içginlik. tərlik. (> dəmlik) sınğıllıq. sınıllıq.

səmimiyyət. 1. yorğuş. yorğuluş. sıtqıllıq. sitgillik. sədaqət. yaxqınlıq.
yaxcanlıq. səmimiyyət. səhubiyyət.
tutşın

tutşun. tutsun. tuştun. tuşsun. sarqan. cana yaxın. cana yatan. - sarqan ər
arvad.

tutşınmaq

tutşunmaq. tutsunmaq. tuştunmaq. tuşsunmaq. tuşdaşmaq. tuşlaşmaq.

yaxışınmaq. yaxnaşmaq. yaxınlaşmaq. yanaşmaq. yanalmaq.
tutşturma

-bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq:
gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq,
təfavüt. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma
görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə
(amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu
evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

tutşturmaq

tutşdurmaq. uyqulamaq. uyqulatmaq.

tutşu

1. tutşı. tuştu. sağ könül. sın, çin könül. səmimi qəlbli. 1. tutşı. tuştu. sinik.
səmimi. 1. tutşı. tuştu. səlim. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı
(xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin
sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. tutşı. tuştu. tuşca. sınğıl. sınıl.
səmimi. sincir. sinsir. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif)
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mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf.
utufətli) . 1. tutşı. tuştu. söyəl. tər (> dəm). tutqulu. içdən. içgin. səmimi. 1. utru.

üzüzə. qara qarşı. tuş. tutatuş. muqabil. -o mənə utru gəldi. -ona utru durma.
tutşuq

1. tuştuq. şölənğ. şölən. şöləngə. qurama. yeyib içməkli qonağlıq. sallıq.
rəsmi, təşrifatlı çağrış. 1. tuştuq. tutuzuq. törən. törə. yortu. yorut. ayin. təşrifat.
1. tutuzuq. tuştuq. salvaş. sarvaş. təşrifat. 1. tutuzuq. tuştuq. sansaç. təşrifat.
1. tuştuq. tutuzuq. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. təşrifat. 1. tutşılıq.
tuştuluq. tərlik. (> dəmlik) sınğıllıq. sınıllıq. səmimiyyət. 1. tuştuq. dolbat.
tuğbat. oturuq. otruq. salıq. rəsmi, təntənəli davranış. təşrifat. 1. tutsuq. tuştuc.
tutuc. tuşuc. tutqal. tuşqal. (bavıt. savıt. çavıt. qavıt) istəl (təqazanamə) istəklik.

vəsiyyət. 1. tutuzuq. tuştuq. təqdim. təqdimat.
tutşuqsuz

tutuzuqsuz. tuştuqsuz. oturuqsuz. oturumsuz. otruqsuz. otrumsuz. dolbatsız.
tuğbatsız. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi.

tutşuluq

1. tutşılıq. tuştuluq. tutqu. içdənlik. içginlik. səmimiyyət. 1. tuştuluq. tutşılıq.
yorğuş. yorğuluş. sıtqıllıq. sitgillik. sədaqət. yaxqınlıq. yaxcanlıq. səmimiyyət.
səhubiyyət.

tutşun

1. dutşun. tutuşun. dutuşun. hammısın. -tutşun yeyənməzsən. 1. dutşun.
tutuşun. dutuşun. küllən. kollən. -dutşun, onun məndən xoşu gəlməz. 1. dutşun.
tutuşun. dutuşun. duruşun. durşun. həmməşə. həmmişə. -duruşun gəlged
varıdı. 1. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli. quraqlı. durqun.

sürgün. həmməşəlik. əbədi. cavidan. dayimi. -durqun yaşam. 1. tutşın. tutsun.
tuştun. tuşsun. sarqan. cana yaxın. cana yatan. - sarqan ər arvad.
tutşuna

1. duruna. durşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya. teyxa. tümüylə. başdan
sona. başdan dibə. büsbütün. bütünüylə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan sonra
durmuşu durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib palçığ
olduq. 1. tutaşı. tutaşına. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. yürəkli. yürgəli.

quraqlı. durqun. sürgün. həmməşə. dayimən. durmadan. aralıqsız. -duraqlı
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işində işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. durşuna. səlt. salt. çalt. tamamiylə. tamamən.
- çalt daşlıq yer. - suya düşüb səlt su olduğ.

tutşunmaq

1. tutşınmaq. tutsunmaq. tuştunmaq. tuşsunmaq. tuşdaşmaq. tuşlaşmaq.
yaxışınmaq. yaxnaşmaq. yaxınlaşmaq. yanaşmaq. yanalmaq. 1.
yalbışdanmaq. çalbışdanmaq. yanışınmaq. yanmağa başlamaq. alovlanmaq.
1. yarınmaq. öğrəşmək. alışmaq. 1. tutuşmaq. salnışmaq. salımışmaq.
salınışlaşmaq. (dərgir olmaq). - hər gələnlə salnışma.

tutşuntu

tutşundu. yarındı. öğrəşdi. alışdı. təlim gördü.

tuttu

-quş tuttu: yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz.

tuttuqu

- nərsənin olduğu, tutduğu durumun qırmaq, pozmaq: sındırmaq. sınrıtmaq. - topu
sındırmaq: topun yelin açmaq, əzmək. - sapı sındırmaq: sapı qırmaq. - qayğısın
sındırmaq: sıxıntısın aparmaq. - əlin sındırmaq: əlin kəsmək. - ayağın sındırmaq:
ayağın kəsmək.
-bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq,
sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək: səktirmək. səğdirmək. səğirtmək.
səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm
nəyidi məni yolumdan səkdirdi.
-ir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq,
burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq: səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.
səpmək. çarpmaq. çalımaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.

tuttuqun

-bilməyən bilənə gedmiş, biləsi gəlməz tutduğun edmiş.

-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun unutmaz.
tuttura

- tutdura tutdura: səkdirə səkdirə. səpdirə səpdirə. sapdıra sapdıra. saçdıra saçdıra.

tutturan

-baş tutturan: təşəbbüskar.
-beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik: onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel
üstünü. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.
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1. tuddurmaq. salmaq. bağlamaq. - ucuna ip salıb çəkdilər. 1. tutdurmaq.
sallamaq. salğamaq. bədləmək. gir vermək. imalə edmək. - məndə olmasaydım
bir başqasın tapıb sallayacaq. 1. tutdurmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq.

çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq. taxmaq. çaqmaq.
tikmək. keçirmək. ilişdirmək. yerləşdirmək. salmaq. 1. tutdurmaq. tutullamaq.
oysalatmaq. qussələtmək. (# tullamaq: boşaltmaq. açmaq. şənlətmək). 1. tikmək.
dikmək. ilişdirmək. bitişdirmək.
-bir nəyi nərsə sayağına, sıyağına tutdurtmaq, salıtmaq: sıtmaq. sıyıtmaq.
sıyatmaq.

tutturmaqa

-qapı, pəncərəni çərçivəyə asmağa, tutturmağa yarar dəmir çalkeçitli çəngəl:
qapı, pəncərə qopcası, rezvəsi, rəzəsi. dolab. dolqab.

tutturmamaq

almadan, qəbul edmədən qaçınmaq.

tutturtmaq

tutdurtmaq. istixdam editmək.

tutu

1. (tutun). sanma. sanış. usuq. usuş. anğal. enqar. həds. fərz. təsəvvür. 1.
(tutun). müntəxəb. bərquzidə. 1. hər cürə. qalmasın. -tutu sözü dedim dinləmədi.
1. hər cürə. rəhbərəh. qunaqun. -tutu mallar aldıq. 1. istək. kös. köğs. köğüs.
köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. rəğbət. -tutuzdurmaq:
istək, rəğbət qazanmaq. 1. qutu. qoytu. tutma. sandığ. 1. tutsaq. tusaq. (tutğun:
zindani). bir nərsə üçün aylığdan çıxılan bir bölüm. 1. tutsaq. tusaq. (tutğun:
zindani). rəhn. girov. ipotek. 1. sürüt. iştiğal. məşquliyyət (başqurluq. başquşluq).

1. tutuğ. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. üsdəlik.
görəv. basıv. basıc. basıt. bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. törgəş. törgüş.
törəgiş. təmrin. vəzifə. məşq. 1. uğur. şans. fal. baxt. bəxt. -ulduzu parlamaq:
ulduzu doğmaq. 1. tutuc. suv. su. sav. çav. çağ. cah. şan. san. çapa. saxa.

bağdal. daraq. ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət. 1. tutuc. təpgi.
təpgü. qeyrət. cürət. şücaət. -təpgi göstərmədən yendi bitdi: sındı qutardı. 1. tusu.
(düşük) dərman. əlac. çara. çarar. yarar. şəfa. -tutular tutusu: otlar otu.
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dərmanlar dərmanı. -ağılar tutu: dərdlər otu. 1. tut. tutlav. tutay. sutay. sut. sutlav.

dadqah. məhkəmə. -el tutunda: xalq məkəməsində. 1. tut. tutlav. tutay. sutay.
sut. sutlav. mahakimə. dadrəsi. 1. tut. tutlav. tutay. sutay. sut. sutlav. sud.

bəhrə. 1. tut. tutlav. tutay. sutay. sut. sutlav. salami. riba. ribh. nuzul. 1. tut.
tutlav. tutay. sutay. sut. sutlav. rəhn. 1. tutluğ. barlama. pərvəriş. 1. tutluğ.

baxma. 1. tutluğ. kültür. barlağ. varlağ. mədəniyyət. 1. tutuluğ. pərvərişqah. 1.
tutluğ. bəslik. becəlik. bəcəlik. barlama. təğziyə. tölövlük. ösülüv. tuştuq.

yeyəcək. 1. yanut. qiymət. 1. iş. qulluq. görəv. servis1. pərdə. -incə
qamışlardan toxunmuş tutu, pərdə: saratuq. alaçığ. alaçiğ. sərapərdə. 1. salvaş.

sarvaş. görəv. 1. salvaş. sarvaş. iş. məşquliyyət. 1. sinir. sınır. çaba. qeyrət.
cürət. taqət. (güc. qudrət. təvan) 1. sıyış. sıyaş. sınanış. sınaş. sırvaş. sırvat.
çaba. salsalaman. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y.
-tutu tükan: > tutğan > tuğan. unvermağ. hər çeşit satılan böyük tükan.
-tutu baxmaq: gözün yaymadan nərsiyə baxmaq.
-incə naxışlı tor örtük, tutu, tutuğ, pərdə: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ.
-düşər, olcay, bolcay, tutu, şans, imkan vermək: üz göstərmək.
tutub

-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
-dalın tutub incələyib araştırmaq: sırıtmaq. irdələmək.
-tutub fırlatmaq: kürələmək. kötələmək. kütələmək. kündələmək. kürdələmək.
yuvalamaq. yuvalatmaq.
-tutub çəkmək, dartmaq: tutqulamaq. tutqılamaq. -ətəyimi tutquladı.

tutuc

1. tutu. suv. su. sav. çav. çağ. cah. şan. san. çapa. saxa. bağdal. daraq.
ehtişam. vüqar. cəlal. izzət. şikuh. əzəmət. 1. tutu. təpgi. təpgü. qeyrət. cürət.
şücaət. -təpgi göstərmədən yendi bitdi: sındı qutardı. 1. hammısı. -qar buz tutuş
ərşidi, dağlar suyu axışdı. 1. tutcu. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan. -tutcu
verən, yağan. -tutcu verir bir gün alır. -tutcu qızqın. -sənin qardaşındaki, yetər
yetməzlə tutcu duruşur, dirişir. -tutcu çalışqan. -o hammıyla, tutcu (: hər harda,
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çağda) qatılar. -tutcu birgə qalın. -onun evi tutcu dərilidi (dərlidi) : münəzzəmdi. dərnək tutcu həfdə qurulur. -pis kişi, dəğmə yerdən tutcu sürülür (qoğulur). -bir yerdə
kiriş tutmur, tutcu ordan bura, burdan ora köçür. -burda hava açılmaz, tutcu
bürkütdür. -tutcu qaşqabaqlı. -yaşam duvarından tutcu bir daş düşür. -yeyər doymaz,
tutcu ac. -tutcu yuxulu. -sizin kölgəz tutcu olsun. -ərən oğlu doğub bəngi qalmadı,
doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). 1. tutuğ. ardac. ( < ard). əzm. iradə. 1.
tutuğ. ardac. ( < ard). sübat. mudavimət. tədavüm. istiqamət. qərar. 1. tutuğ.
ardac. ( < ard). püştkar. poştkar. 1 tutuğ. ardac. ( < ard). təanüd. israr.

-əsgi tutuc: əhdi ətiqə.
-yeni tutuc: əhdi cədid.

tutuclu

ardaclı. ardal. (ərdəl. ardalan). 1. əzmli. iradəli. 1. sübatlı. mudavimətli.

tədavümlü. istiqamətli. qərarlı. 1. ciddi. mətin. səlabətli. 1. püştkarlı. poştkarlı.
1 inadlı. israrlı.
tutucluq

tutuluq. ardalıq ( < ard) ciddilik. püştkarlıq. poştkarlıq.

tutucu

1. qırlağan. geriçi. sağdaş. sağdıc. qormaş. (nigəhban) muhafizəkar.
mahafizəkar. konservator. 1. qurtdalayan. sofi. sovu. sovcu. vasvası. bağlı
qafalı. 1. tutayçı. tutçı. sutayçı. sutçı. tutaçı. suday < tutay. qazi. 1. tutayçı.
tutçı. sutayçı. sutçı. dadrəs. 1. tutayçı. tutçı. sutayçı. sutçı. sud aparan.

bəhrəmənd olan. 1. tutayçı. tutçı. sutayçı. sutçı. salamiçi. ribaçı. ribhçi. ribaxor.
1. tutayçı. tutçı. sutayçı. sutçı. rəhnçi. 1. yolğun. müsri. 1. sayğan. cazib.
girəndə .
tutucunmaq

qırlağanmaq. qırlanmaq. 1. çomaq. sırıcanmaq. sırcanmaq. tutğanmaq.

tuşğanmaq. tuğsanmaq. mütəəssib olmaq. təəssüb göstərmək. 1. geriçinmək.
sağdaqmaq. sağdıcmaq. muhafizəkarlıq, mahafizəkarlıq edmək.
tutuq

tutuğ. 1. (üz) yumuq. burşuq. sallaq. 1. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz.

sızılmaz. sızqılmaz. gizli. örtülü. 1. sinsi. üzgün. 1. kürsü. kürsi. qursı. sürüt.
vəzifə. məqam. 1. nəsli kəsik, qırıq. əxdə. əbtər. 1. tutuğ. giriftar. -at tut: atış
tutuş: çaba yapa. çəkiş bəkiş. (gir o dar). 1. dol. dolu. qalın. doy. tox. toq. duy. tuq.
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tut. toxa. tuta. (səs. boya). (# doğ: koğ. kov. boş). 1. mübtəla. düçar. məhsur. 1.
işləm. aşlım. qulluq. qoluq. qarlıq > kalıq. ( < qar: əl) istifadə. 1. gira. 1. tutğu.
cadu. sehr. -tutğulu su: cadulu, sehirli, şəfalı su. 1. tutğu. girov. rəhn. -evivi
tutğudan çıxart. 1. tutğu. tusuq. qoruğ. mən. maniə. mumaniət. -onun işlərinə
tutuğ qoyan tapılmır. 1. tutu. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. çalış. çalşıq.

çalışma. təklif. üsdəlik. görəv. basıv. basıc. basıt. bastıq. basva. basca. işlik.
sürüt. törgəş. törgüş. törəgiş. təmrin. vəzifə. məşq. 1. tutuc. ardac. ( < ard). 1.
əzm. iradə. 1. sübat. mudavimət. tədavüm. istiqamət. qərar. 1. püştkar.
poştkar. 1 təanüd. israr. 1. üzgün. hüzün. üzün. acı.
-tutuğ duruq: əsən sərin. sərin sağın. sər sağ. sağ dinc. sağ diş. sakin sağın. sağ
səlamət.

-tutuğ yolmaq: rəhndən, girovdan çıxarmaq.
-tutuq deşik tüstü verməz.
-incə naxışlı tor örtük, tutu, tutuğ, pərdə: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ.
tutuqçuq

tutuğçuq. vəzifəşinas.

tutuqçuluq

tutuğçuluq. 1. tutuğsuluq. məsuliyyət pəzirlik. 1. vəzifəşinaslıq.

tutuqlanmaq

tutuqmaq. tutqunmaq. aşlanmaq. istixdam olmaq. -keçən ildə işə tutuqdum.

tutuqlu

tutuğlu. 1. tutqun. otraqlı. məfluc. 1. tutqun. aciz. 1. tutqun. uyuz. camid. 1.
tutqun. qeyri fəal. 1. tutqun. durağan. dingin. xunsa. əsərsiz. 1. tutqun. sürsüz.

qoşsuz. ruhsuz. cansız. rakid. 1. tutqun. otraqlı. müqim. sakin. 1. tutqun.
düsdax. zindani. 1. tutqun. əhli beyt. 1. tutluqul. barmaqlı. kılavyəli. 1. iradəli.
müsəmməm. ustuvarlıq. 1. yarar. yaraq. yarac. məsul. -bu olayın yararı kim. 1.
quyruq. qoyuq. görəvli. mə'mur.
tutuqluq

tutuğluq. 1. saplantılıq. vasasılıq. manyaklıq. 1. qutuqluq. qoruluq. dustaq.

türmə. kitəs. kovas. kotas. kodas. qazamat. zindan. bazdaştqah. 1. tutluq.
barmaqlıq. qorumalıq. kılavyə. 1. tutluq. tapu. ağalıq. kəsilik. malikiyyət. 1.
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yaşrım. gizlilik. qaçaq. 1. tutsaq. tusaq. (tutğun: zindani). təminat. tutu. vəsiqə.
zəmanət.
tutuqmaq

tutuğmaq. 1. tutğunmaq. ovsunlamaq. cadulanmaq. 1. tutuqlanmaq.
tutqunmaq. aşlanmaq. istixdam olmaq. -keçən ildə işə tutuqdum.

tutuqsuluq

tutuğsuluq. tutuğçuluq. məsuliyyət pəzirlik.

tutuqsuz

tutuğsuz. iradəsiz. qeyri müsəmməm. naustuvarlıq.

tutuqturmaq

tutuqdurmaq. aşlatmaq. istixdam edmək. -bu il bir kişidə tutuqdurmadıq.

tutulamaq

1. tusulamaq. (düşüləmək) dərmanlamaq. əlaclamaq. 1. tutaylamaq. tutlamaq.
sutaylamaq. sutlamaq. dadqah edmək. mahakimə, dadrəslik edmək. 1.
tutaylamaq. tutlamaq. sutaylamaq. sutlamaq. idarə edmək. iqtisadı

dolandırmaq. 1. tutaylamaq. tutlamaq. sutaylamaq. sutlamaq. iqtisadi
davranmaq. 1. tutaylamaq. tutlamaq. sutaylamaq. sutlamaq. salamiyə, ribhə,
nuzula vermək. 1. tutaylamaq. tutlamaq. sutaylamaq. sutlamaq. rəhnə qoymaq.
tutulan

-çırpılan yemiş ağacının altına tutulan çarşab: yelən. yelan.

-üz tutulan yol: doğrultu. yoğrultu. oxrultu. yön. istiqamət.
-tutulan yol: toruk. törük. yoruq. sürük. yürük. məzhəb. təriqət. firqə. tapdığ. məslək.
-yol çapqınından, oğurluqdan əsirdən tutulan, ələ keçən dağar yağar. (mal o
mənal): soyqa.

tutulanmaq

tutaylanmaq. tutlamaq. sutaylanmaq. sutlanmaq. 1. dadqah, mahakimə,

dadrəslik olunmaq. 1. idarə olunmaq. iqtisadı dolandırılmaq. 1. iqtisadi
davranılmaq. 1. salamiyə, ribhə, nuzula qoyunmaq. 1. rəhnə qoyunmaq.
tutular

-tutular tutusu: otlar otu. dərmanlar dərmanı. (tutu: tusu. (düşük) dərman. əlac. çara.
çarar. yarar. şəfa).

tutullamaq

tutdurmaq. oysalatmaq. qussələtmək. (# tullamaq: boşaltmaq. açmaq. şənlətmək).

tutulmaq

1. tusulmaq. düşülmək. yararlı olmaq. 1. tutsıqmaq. ələ düşmək. əsir olmaq.
qapalmaq. 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb qayğınmaq. olduğu durumu
bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq.
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sıxılmaq. qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək.
küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək.
üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}.
-quduz kəsəlinə tutulmaq: quduzmaq. qudurmaq. qurçanmaq. azmaq.

tutulmaz

-körpü üsdə yol üsdə dosla yoldaş tutulmaz.

tutulu

tutuvar. yarqun. yaran. xoşbəxt.

tutuluq

1. tutucluq. ardalıq ( < ard) ciddilik. püştkarlıq. poştkarlıq. 1. tutuluğ. tutu.
tutluğ. pərvərişqah.

tutum

-durum tutum: sırsürüm. davranış. rəftar. siluk. (əda vo ətvar) .

tutun

1. sanma. sanış. usuq. usuş. anğal. enqar. həds. fərz. təsəvvür. 1. müntəxəb.
bərquzidə. 1. sına. özgər. özbər. əzbər. - adın dilimdə sına elədim. - dillər sınası.

tutunaq

tutunağ. tutnağ. qəşş. sər kəsəli.

tutunan

qəbul olunan. -qolay alınan, tutunan (qəbul olunan), çəkilən, dartılan, öğrənən,
əzbərlənən, həzm olunan, aşınan: sınğış.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək: sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.

tutunc

qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc. qaqırınc.
qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. qayğınc. qayğış. üzünc. üznüş. acınış.
dərdiniş. məlallanış. kədərləniş.

tutunlu

durunlu. tapın. sadiq. bağlı. bəfalı. doğru. düz. düzürt. doğus. dursut. dürüst.

tutunluq

tapınlıq. sadiqlik. sədaqət. durunlıq. bağlılıq. bəfalılıq. doğruluq. düzlük.
düzürtlük. doğusluq. dursut. dürüstlük. -tapınlıq göstərmək.

tutunluluq

durunluluq. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. bəfadarlıq.

tutunmaq

1. (# uçunmaq). 1. yavaşsıramaq. yavaş yavaş, ağır davranmaq. tələsməmək.
çalbasmamaq. çalbalamamaq. mulahizə edmək. (mulahizə edməmək:
uçurlamaq. oymazmaq. aymazmaq). -tutuna tutuna işləmək. 1. çəkinmək. pərhiz,

ictinab edmək. -yalandan tutun. 1. alqoyunmaq. məəttəl (mətəl) olmaq. -bir gün
yolda tutunduğ. 1. dəvam edmək. -danışmağa tutundu. 1. tutuşmaq. alışmaq. -

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

bu çör çöplə od tutunmaq. 1. keçirmək. baş qatmaq. məşqul olmaq. -keçən
günləri nə ilə tutunduz. 1. tutmaq. avlamaq. -bu gün nə tutunduz. 1. qərar

vermək. -tutunmadan qalxdılar. 1. edinmək. qəbul edmək. -qonşu uşağın oğulluğa
tutundu. 1. tutuşmaq. tutaşmaq. 1. qulluğuna almaq. -bir işçi tutun. 1.

aşılanmaq. istifadə edmək. -hər nə düşsə əlinə tutunar. 1. istixdam olunmaq.
məsuliyyət qəbul edmək. 1. tutmaq. üstənmək. -o məni oğulluğa tutundu. 1.
yatmaq. bolsanmaq. qonaylamaq. qonlamaq. qonamaq. onaylamaq. onamaq.
danğlamaq. qəbul edmək. yarınmaq. yarşınmaq. salınmaq. salğınmaq. razı
olmaq. -siz bu işə özünüz yatdınızmı, ya ki yatdırdılar. 1. sarmaq. sarınmaq.
sarılmaq. qatlanmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq. sanmaq.
sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək. gözətləmək. can
atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq.
tutunsuz

durunsuz. güvəniməz. bəfasız. uydurma. düzmə. düzməcə. yapma. yapmacıq.
saxta. qəlb.

tutunu

-dil tutunu: söyləm. dil özgəri, özbəri, əzbəri.

tutunulmaq

seçinmək. təsmim tutmaq.

tutur

-uç tutur: ifrat təfritçi.

tuturqamaq

umaclamaq. önəlləmək. vədə, vəd edmək, vermək. qovl vermək.

tuturluq

-uç tuturluq: ifrat təfritçilik.

tuturmaq

saxmaq: sakmaq. (# saçmaq: səpmək. ötürmək) .

tuturuq

tutruq. umac. önəl. vədə. vəd. qovl. -onun umacına inanma.

tuturuqlu

tutruqlu. 1. sağdıyan. sözünün əri. sözün, qovlun tutan. güvənilir. 1. sözün

tutan. xoşqovl.
tutusu

-tutular tutusu: otlar otu. dərmanlar dərmanı. (tutu: tusu. (düşük) dərman. əlac. çara.
çarar. yarar. şəfa).

tutusuz

tutsuz. ardasız. ( < ard). 1. səhlənkar. diqqətsiz. təvəccühsüz. ciddi olmayan.

1. püştkarsız. poştkarsız.
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tutsuz. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt.
korbəx. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. talehsiz.
bədbəx.

tutuş

1. saldarış. (sallayıb ağırlığına baxma) ağır yüngül edmə. yoxlayış. ölçəyiş.
dartış. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq. 1. tutqu.
sevgi. murad. 1. çalşıq. alışıq. eşəyiş. yeriyiş. gediş. rəfdar1. saçış. səçiş. 1.
satav. satıv. dartış. dartışma. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək. tutsuq. çıxılda.
da'va. iddia. 1. tuğtuş. taytuş. tatuş. bab. 1. təpgi. təpgü. dəxl. -bu işin sizə
təpgisi yoxdur. 1. bazxast. çəkiş. dartış. qızma. salmaş. 1. giralıq. 1. tutsuğ.
tutuz. tutzuğ. sər o saman. -tutuz tapmaq. 1. tutsuğ. tutuz. tutzuğ. yarğaş.

saziş. 1. tutsuğ. tutuz. tutzuğ. duruşluq. durğunluq. aramiş. əriniş. sakinlik.
yasayış. asudəlik. əmniyyət. -bu çox uzun tutsuğ sürənməz. 1. yalbış. çalbış.
yanış. alov. od. -çalbışa düşmüş: odlanmış.
-atış tutuş: at tut: çaba yapa. çəkiş bəkiş. (gir o dar).
-öşüt tutuş: ötüş tutuş. tanış biliş. yaxın uzaq dos.
tutuşlu

çalbışlı. yalbışlı. yanışlı. alovlu. odlu. -çalbışlı soluq.
-tutuşlu düşünüklü, diləkli könüllü, iradəli, müsəmməm bir işə girşmək:salınmaq.
- bir amacda doğru doğru salınmaq üçün, o işi iyi düşünüb qavranmaq gərəkir.

tutuşmaq

1. düşüşmək. dərgir olmaq. -biz istəmədən tutuşduq: düşüşdük. 1. uyuşmaq.
muvafiq olmaq. -mənlə o tutuşmaz. 1. tutmaq. tuşutmaq. sunuşmaq.
usnuşmaq. uznuşmaq. dəğişmək. təkişmək. taaruf edmək. -sən haçan tuşutdun
mən almadım. -könlün olsa tut, könül yoxsa, unut. 1. talaşmaq. dartışmaq.

salımlaşmaq. salmaşmaq. 1. avlaşmaq. 1. tutunmaq. alışmaq. -bu çör çöplə od
tutunmaq. 1. tutunmaq. tutaşmaq. 1. ustaşmaq. birbiri üstünə düşmək,

yapışmaq. müntəbəq olmaq. 1. ustaşmaq. birbirinə yardım edmək. tutuşmadan ərarvdlıq olamaz. 1. üstənmək. üstünə almaq. öhdələnmək. -bu işləri
kim üstənir. 1. çalbışdamaq. yalbışdamaq. yalbırışmaq. yanbırışmaq. yanmaq.
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danmaq. alovlamaq. 1. tutşunmaq. salnışmaq. salımışmaq. salınışlaşmaq.
(dərgir olmaq). - hər gələnlə salnışma. 1. salmaşmaq. çəkişmək. (dərgir olmaq) 1.
tutaşmaq. gürməkləşmək. gurmaqlaşmaq.
-saçdan tutuşmaq: saçlamaq. - yaxalayıb saçlayıb sürüdü.

tutuşmamaq

-olduğu amaca tutuşmamaq: savılamaq. sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq.
soytalçılamaq. saypamaq. sapyamaq. sapmaq. caymaq.

tutuşmaz

yarışmaz. -uyğur yalğay yarışmaz. (uyğur: uyuq, yaxcı olan). (yalğay: pis olan).
(yaxcı pislə yarışmaz, tutuşmaz).

tutuşta

- bir tutuşda biçilən biçin: silmə.

tutuşturan

tutuşduran. tutuşdurucu. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. yaxıcı. yaxan. odçu.

odlayan. acıdan. acıtğan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.
küydürücü.
tutuşturma

-alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa, sınaşdırmağa yarar nərsə: kuydaq. kuycaq.
küydaq. küycaq.

tutuşturmaq

tutuşdurmaq. 1. tutruşutmaq. yarışdırmaq. yarqışdırmaq. sınaşdırmaq.

qoşaşdırmaq. salışdırmaq. sınaşdırmaq. qoşuca, rəqabətə, rəqibliyə,
musabiqiyə çəkdirtmək, verdirmək. 1. təpgitmək ( < təpmək: itmək). dəxl
dəxalət vermək. -özüzü bu işə təpgitməyin. 1. kuyqaçlamaq. kuycətmək.
küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək. alışdırmaq. sınaşdırmaq. yalbırqlamaq.
yanbırqlamaq. yaxmaq. odlamaq. odamaq.
-bir birinin ucraşdırmaq, tutuşdurmaq: saldırmaq. nərsəni nərsiyə yerləşdirmək.

tutuşturucu

tutuşdurucu. tutuşduran. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. yaxıcı. yaxan. odçu.

odlayan. acıdan. acıtğan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.
küydürücü.
tutuşun

dutuşun. tutşun. dutşun. 1. hammısın. -tutşun yeyənməzsən. 1. küllən. kollən. dutşun, onun məndən xoşu gəlməz. 1. duruşun. durşun. həmməşə. həmmişə. duruşun gəlged varıdı.
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alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq. qızışınmaq.
kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək.

tututan

-bir tutudan, tutqudan, bənddən çözülmək, açılmaq istəmək: saçınsıramaq.
çözənsirəmək.

tutuvar

tutulu. yarqun. yaran. xoşbəxt.

tutuya

-bir tutuya, duruma düşəmək: tutmaq. ,. -gülməsi tutdu. -ağlamağı tutdu.

tutuz

tutzuğ. tutsuğ. tutuş. 1. sər o saman. -tutuz tapmaq. 1. yarğaş. saziş. 1.

duruşluq. durğunluq. aramiş. əriniş. sakinlik. yasayış. asudəlik. əmniyyət. -bu
çox uzun tutsuğ sürənməz.
-tutuz utuz: piruzluq şikəst. - tutuz utuz saymayan.

tutuzq

tutzuğ. tutsuğ. tutuş. 1. sər o saman. -tutuz tapmaq. 1. yarğaş. saziş. 1.

duruşluq. durğunluq. aramiş. əriniş. sakinlik. yasayış. asudəlik. əmniyyət. -bu
çox uzun tutsuğ sürənməz.

tutuzlamaq

1. tutuzmaq. sunmaq. savunmaq. sovunmaq. təqdim edmək. 1. tutuzmaq.
uğurmaq. sunmaq. önütmək. sayarlamaq. bağışlamaq. sovramaq. sovğamaq.
savramaq. təqdim edmək. 1. sərgiləmək. sərgəmək. göstərmək. sunmaq.
tutuzmaq. ortalatmaq. təşhir edmək. göstəriş yapmaq. numayişə, səhnəyə
qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq. düşrütmək. təqdim edmək. iraə, ibraz, izhar,
ərz, ərzə edmək. çıxartmaq.

tutuzmaq

1. iş yerinə gedmək. müvəffəq olmaq. sər o saman tapmaq. -çox çabaladım
tutuzmadı. 1. qanıqmaq. qane olmaq. qəbul edmək. 1. yarğaşmaq. saziş

edmək. 1. cürləşmək. 1. tutuzlamaq. sunmaq. savunmaq. sovunmaq. təqdim
edmək. 1. tutuzlamaq. uğurmaq. sunmaq. önütmək. sayarlamaq. bağışlamaq.
sovramaq. sovğamaq. savramaq. təqdim edmək. 1. sərgiləmək. sərgəmək.
göstərmək. sunmaq. ortalatmaq. təşhir edmək. göstəriş yapmaq. numayişə,
səhnəyə qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. düşrütmək. təqdim
edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək. çıxartmaq. 1. savnamaq. sunmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

uzatmaq. 1. səritmək. sarıtmaq. qurmaq. salığlamaq. hazırlamaq. iləri sürmək.
sunmaq.
tutuzturmaq

tutuzdurmaq. 1. qandırmaq. başa salmaq. -ona bir söz tutuzdurmaq çox güc. 1.

ilişdirmək. bəddəmək. 1. quraşdırmaq. baş götün bir yerə yığmaq. 1. istək,
rəğbət qazanmaq.
tutuzuq

1. tutşuq. tuştuq. salvaş. sarvaş. təşrifat. 1. tutşuq. tuştuq. sansaç. təşrifat. 1.
tutşuq. tuştuq. törən. törə. yortu. yorut. ayin. təşrifat. 1. tutşuq. tuştuq. təqdim.
təqdimat. 1. tutşuq. tuştuq. tapış. tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. təşrifat.

tutuzuqsuz

tutşuqsuz. tuştuqsuz. oturuqsuz. oturumsuz. otruqsuz. otrumsuz. dolbatsız.
tuğbatsız. təşrifatsız. təntənəsiz. çalıq. qeyri rəsmi.

tuva

-duva oxumaq: sovsamaq. -sökələ sovsadılarda onğulmadı: (sökələ: xəsdiyə) şəfa
tapmadı.

tuvaq

duvağ (> doğab (fars)}. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması,

örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz
(üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ.
üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-bir yerə sürtülən duvağ, boya: səric. sərci. sarıc. sarcı.
-nərsənin üstünə salına duvağ, kiçik örtük: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (>
sandığ). - oturacaqların salduv yırtılıb.

tuvaq

tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). 1. tüpək. cöpək. aşqal, zibil qabı. qarurə. evdə

qoyulan pisgillik. 1. güldan. 1. malheyvana yem, su verilən qab. 1. hər çeşit
qapağ, gənəlliklə toğalaq, girdə qapağ. -dibək (çölmək) dığırlanar, duvağın tapar.
tuvaqçı

duvağçı. qamıvçı. qapıvçı. (mastmalçı). suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı.

gözdən, özəndən cayıran, əğirən.
tuvaqımta

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

tuvar

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

duvar. 1 < durav. -ardınsa durava dayan. 1. divar. tubar. 1. sür. sürək.

-öncə təməl, geyin duvar, öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün, sonra yuvar. (sökə:
şuxum). (yuvar: açıqla).

-duvar kağazı: yaşu. ( < yaşmaq: örtmək. gizlətmək) qapoy.
-daş duvar arasından açılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq.
1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). sökük. gədik. (surax (fars)}.
-yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer: kovzuluq.
kovuzluq.
- him basılmış gəlmiş üstündən yapı, qaldırırsan bir duvar, üsdən qapı. (üsdən:
sondan).

tuvara

-dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq: saman suvağ.
-işin düşsə utanmaza, üzün çevir bas duvara.

tuvarıntan

-yaşam duvarından tutcu bir daş düşür. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın.
barqan).
-bir yerdən, duvardan, geyimdən sırqanan, aslan nərsə: sağız. - sağızlı don, börk.
- sağız ışıq: luster.
-daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm, bir xoş salığdan
yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).

tuvat

duvat. bənd. bağat. qayat. qaysat. ( < qaytarmaq) bükət. büğət. büvət. tutat.

danat. ( < danmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. sədd .
tuvça

duvça. dövcə. başın təpəsinə dolağlanan başlıq.

tuy

duy. tuq. tut. doy. tox. toq. toxa. tuta. dol. dolu. tutuq. qalın (səs. boya). (# doğ:
koğ. kov. boş).

tuyan

-yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib:
inanıb) .

tuyar

-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz)
-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
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duyarlaşmaq. sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.

sıyızlaşmaq. siyizləşmək.
tuyarlı

duyarlı. 1. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı

isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim.
sığışlı. sıyışlı. çəkici. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai.
maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz.
mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar . 1. soruq. soruğ. həssas. -soruğ burunlu.
tuyqar

duyqar. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. sıyğaq. sırğaq. sərgək. həssas.

tuyqarlıq

duyqarlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. həssaslıq.

tuyqu

duyqu. sins. canlılıq.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz
anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər,
heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

tuyquç

duyquç. durtuq. sov. hikmət. hekmət. -savsov: durtuqlu, duyquçlu, dayaqlı
hekmət.

tuyquçlu

-durtuqlu, duyquçlu, dayaqlı hekmət: savsov. (sov: durtuq. duyquç. hikmət.
hekmət).

tuyqular

- hər başa düşə gəlməyən duyqular. (düşə gəlməyən: nəsib olmayan. qismət
olmayan).

tuyquların

-tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə.

tuyqulu

duyqulu. soruq. soruğ. diqqətli. açıqgöz. içli. -soruğ başlı. -soruğ qılıqlı.

-uyqulu duyqulu: uyuq duyuq. nazik, ağıllı başlı, yumuşaq, məqul olan. ictimai olan.
tuyqun

həssas. -sıyaz, siyəz, duyqun, həssas çəkə, nuqdə: sıvaq. zıvaq. zivək. zibək.

tuyqusu

duyqusu. salçavı. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu.

tuyquya

-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə. (duyquların
uyqulanar, gerçəkləşər).
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duymaq. 1. sezikmək. sezmək. seziklənmək. - kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız
dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə sığmaz. 1. ukmaq.
-nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq: qurumsamaq. yerikləmək.

tuymaqtan

-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə.

tuymatan

- kimsə bilmədən, duymadan: söz aramızda .

tuymayasan

-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü, kişi
vardı özü dadlı duymayasan səsini.

tuymaz

- kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə
sığmaz.

tuynaq

toyaq < döğnək. döğək. sümm. som. malqara ayağı, ayağının yeri döğən

bölümü.
tuyraq

toğraq. toyraq. 1. dayrə. dayirə. girdə. 1. rayon. şəhər.

tuysa

-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

tuysuqmaq

duysuğmaq. duysunmaq. anşınmaq. düşnüşmək. təfhim, ifadə olmaq.

tuysunmaq

duysunmaq. duysuğmaq. anşınmaq. düşnüşmək. təfhim, ifadə olmaq.

tuyta

-sözünü duyda gəlini al, qırığın gördə daşını.

tuytaş

tuydaş. tuşdaş. təktüş. dənğ tüş. taytuş. dəndəş. dənğəş. (lingə. qərin)

əmsallar. əqran. aşnalar.
tuytuqun

-dediyin işivə uysun, duyduğun içivə. (içivə: diləyivə. niyyətivə).

-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun unutmaz.
tuytum

duydum. sezdim. hiss etdim.

tuytüqün

-baş gözü gördügün qulu, iç gözü duydügün qulu. (qulu: əsiri).

tuyu

duyu. sezi. sezgi. hiss.
-içdən, ürəkdən doğan duyu, hiss: sin. sim. vicdan.
-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.

-bir duyu, oyu ilə tam sarılmaq, koralmaq: bir nərsiyə dəlircəsinə qapılıb, başqa
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nəsəni görməmək. təpginmək. təpəlləşmək. obsedə olmaq.

-duyu sürcü. (sürcü: sürücü. səkə. xəta).
tuyuq

-uyuq duyuq: uyqulu duyqulu. nazik, ağıllı başlı, yumuşaq, məqul olan. ictimai olan.

tuyulan

- endik duyulan, hiss olunan: hiss olunur olunmaz.

tuyular

- duyular duyulmaz: sezilər sezilməz. anlanır anlanmaz. qanılır qanılmaz. dərk olunur
olunmaz.

tuyuların

-duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer: sinə. siynə. dil. (del) .

tuyulmatıq

-aydılmadıq gəp yok, duyulmadıq gəp çok. (aydılmadıq: deyilmədik).

tuyulmaz

- duyular duyulmaz: sezilər sezilməz. anlanır anlanmaz. qanılır qanılmaz. dərk olunur
olunmaz.
-çoxluq ağzı bir olsa, tək ağızlı duyulmaz.

tuyultuqu

-duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer: sinə. siynə. dil. (del) .

tuyun

-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.

tuyuram

-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir
görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız.
(qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).

tuyurtmaq

duyurtmaq. təpgitmək ( < təpmək: itmək). hiss oyatmaq.

tuyusu

-iti iğrənc, nifrət, zəhlə gedmə duyusu: təpgi. təpgü. işmezaz. -mənə qarşı bu təpgi
nədən doğur, bilməm.

tuyusuz

duyusuz. sürsüz. yaşama dərin, əlverişli görgüsü olmayan.

tuyuş

duyuş. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. tav.

tavış. tov. tovuş. hiss. ehsas.
tuyuşlu

duyuşlu. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan.

tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. hissili. ehsaslı.
tuz

duz. səriş. sürüş. ləzzət. kef.
- sapaduz: duz gidərən. (sapa: sayladan. təmizləyən).
-saçıya (süfrəyə) qoyulan duz, ədviyə, sos taxımı: silkilik. səpilik. duzluğ.
-duz salmaq. duzqurmaq. duzurmaq.
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-sərilən, sərpmə ağ, duzağ, tor: saçma.
-yamanışlıdan uzaq dur, düşman gördün duzağ qur. (yamanışlıdan: yaman
işlidən. kötü, pis işlidən. bozəhkar).

-duzağ tutmaq: incitmək.
-incə teldən toxunmuş duzağ, ağ, tələ: tozaq.
tuzaqa

- girə, duzağa salmaq: aldatmaq.

tuzaqan

duzağan. duzalı. 1. duzlu. 1. çox duzlu. şor.

tuzaqçı

duzaqçı. dələduz. toratan. qıncıvır. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı.

kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı.
qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş.
qınğırqıc. tələçi.
tuzalatmaq

duzalatmaq. duzlamaq.

tuzalı

duzalı. duzağan. 1. duzlu. 1. çox duzlu. şor.

tuzalmaq

duzalmaq. duzlanmaq. duzlu olmaq.

tuzamaq

duzamaq. duzlamaq.

tuzqurmaq

duzqurmaq. duzurmaq. 1. duz salmaq. 1. sovğat, ərməğan edmək.

tuzlaqtan

duzlaqdan. girifdarçılıq. - bu duzlaqdan (girifdarçılıq) dinildik.

tuzlamaq

duzlamaq. 1. duzamaq. 1. duzalatmaq.

tuzlanıb

-qış üçün qavrılmış, duzlanıb qurutulmuş (kəsilib savılmış, hazırlanmış) ət: sovum.
savım.

tuzlanmaq

duzlanmaq. 1. duzalmaq. duzlu olmaq. 1. sevsüşmək. sevlüşmək. səvsüşmək.

səvlüşmək. sövsüşmək. söylüşmək. dadlanmaq. şirinləşmək. ləzzətlənmək.
tuzlaşar

-atla itlə doslaşan, kişilərlə duzlaşar. (duzlaşmaq: yediyi çörəyə, kişiligə dəğər
vermək).

tuzlaşmaq

duzlaşmaq. yediyi çörəyə, kişiligə dəğər vermək. -atla itlə doslaşan, kişilərlə
duzlaşar.

tuzlayıb

-nazlayıb duzlayıb: silib sıyıb. yaxşayıb yoxşuyub. - uşağı silib sıyıb oxuya (dərsə)
göndərdi.
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duzlu. 1. duzalı. duzağan. duzlu. 1. qırışmal. naz. şirin. umsu. umus. umca.

odca. suley. sövey. əzöy. elsöy. sevimli. oğşala. ovşala. -umsu cocuq özün
istədər. 1. dadlı duzlu. dadlı. yaxma. yaxım. -nə yaxma qızın var: nə dadlı, çox
yosma qızın var. 1. suvcığ. süvcüğ. sevcik. səvcik. sövcük. söycük. sucuğ.

dadlı. şirin. sarqan. sarqal. ləzzətli.
-çox duzlu: duzalı. duzağan. şor.
-sözün düzün duzlu desən, acıtmaz!.
-tozlu duzlu: 1. şirə şırtıq. 1. turşa şirin.
-duzlu olmaq: duzalmaq. duzlanmaq.
-alçaq görməz ucalmaz, endirilmədən ər olmaz, duzlu sudan buz olmaz.
- sap duzlu: lap duzlu. (sap: lap) .

tuzluq

duzluq. 1. həlimlik. 1. silkilik. səpilik. saçıya (süfrəyə) qoyulan duz, ədviyə, sos

taxımı.
tuzssuz

duzssuz. 1. usuz. (ısız). gözəl, dadlı, əti dadlı olmayan. -ona yanaşma, usuzun
biridir. 1. dadsız. savrıq. sovruq. ləzzətsiz.

-dadsız, duzsuz olan: yoxana. yoxna. yavan.
-duzsuz, duzu az olan yemək: yavın. səpik.
-duzsuz, duzu az olan yemək: yavın. səpik.
tuzuntan

-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən
duzundan.

tuzurmaq

duzurmaq. duzqurmaq. 1. duz salmaq. 1. sovğat, ərməğan edmək.

tübənləmək

təpinləmək. aşğalatmaq. aşağlatmaq. düşürmək.

tübər

tibir. tübür. ( < top) təbar. (tribe (ingilis) el. boy. obağ. aymaq. oymaq. qovm.
tayfa. qəbilə. əşirə.

tübqərmək

tübgərmək. dibgərmək. təksirmək. nərsənin dibinə, təkinə gedmək. kökün

araşdırmaq. -bu işləri tübgərin.
tübləmək

dübləmək. dibiləmək dibləmək. dibin aramaq.
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diblənmək. dib, kök salmaq. -diblənib toplanmaq: kök salıb böyümək, barlanıb
varlanmaq.

tübrətmək

dibrətmək. 1. dibinə çıxmaq. -qış keçmədən zumarı tübrətdik: zumarımızın dibinə
çıxdıq. 1. nərsəni tovdan, tavdan, tabdan salmaq. -gücün tübrətmədən yarağın
qıl: çarəvi gör. 1. təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək. təprətmək. itmək. ititmək.

itizdirmək. itgizdirmək. qızdırmaq. təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq. içgi, iç havasın təbzidər. -çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın
gedən iş yapar. -ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara.

tübrünlənmək

dibrinlənmək. təhqiq edmək.

tübül

dübül. tünbə. son duraq. qəbir. gor. sin. -tübülə dal: tünbə tün ol.

tübülə

tübülə dal: tünbə tün ol. (tünbə: dübül. son duraq. qəbir. gor. sin).

tübünlü

-tübünlü, düğünlü, sapanlı darığ: dibdən dərilib, heç arıtılmamış əkin.

tübür

1. (dibir > dib) (> təbar) kök. -söz tübürü: söz kökü. 1. tibir. tübər ( < top) təbar.
(tribe (ingilis) el. boy. obağ. aymaq. oymaq. qovm. tayfa. qəbilə. əşirə. 1. topur.
çomaq. tomaq. (yomaq. yumaq. komaq) başı yuvarlaq döğüş aracı. 1. töbür.
dibir. dib. tömür. özük. özək. kök. əsl. -söz tübürü: söz kökü. -yaradılış işinin
töbürü, özəyi açılmamış hələ.

tüçar

düçar. tutuq. mübtəla. məhsur.

-düçar olan: ucrağan. tuşrağan. düşrəgən.
-düçar olmaq: ucramaq. tuşramaq. düşrəmək.
-düçar olmuş: ucramış. tuşramış. düşrəmiş.
-düçar, vırqın olmaq: yoluqmaq. vırqınmaq. düşəkmək. -pis ağrıya yoluqduq.
-düçar, vırqın oluşmaq: yoluqşmaq. vırqışmaq. düşəkişmək. -birbirinə yoluquşdu.
tüfeyli

asalaq.

tüfəhləmək

tüfəhləmək. tüpgənləmək. tüpənğləmək. ( < tüpmək) güllələmək. qurşunlamaq.

oxlamaq.
tüfəq

tüfək. tüvək (divan). tüfəng. ( < tüpəmək: iticə, birdən püfləmək) söğüt ağacının

lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək (iticə, birdən
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püfləyək) atılan arac.

-tüfək başına vurulan dəlici, deşici qəmə: deşnə ( < deşmək). sərneyzə.
tüfənq

tüfəng. tüvək. tüfək.

-tüfəng, motorun səsin almaq üçün işlənən tıxac: susturuş. tıxac.
- tüfəng asquru. (asqur: asqır. quşaq. qolşaq. qolaş. üzgü. ötgü. asqı. çalama.
salama).

tüfənqin

-tüfəngin ucuna taxılan qəmə: salcıt. salcida. sal+ cida. salcut.

tüfənqlərtə

-saçma, qırma tüfənglərdə olan kilit: sürgü.

tüfüs

tüpüs. tifus. türpən. turpan. tırpan. tifo. yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici

kəsəl çeşiti.
tüq

1. dük. bük. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq.
bənək. xal. 1. tük. saç. saçağ. 1. tük < tüyk. saç. tük. çük. çək. tək. dib. künh.
1. tük < tüyk. küt. tuq. top. qılob. kürə. girdə hər nərsə. 1. tük < tüyk. tək. çək.
çük. dib. künh. 1. tük. tük. küt. yelkə. yeltə. yalqa. yalta. çiğin. şana. (> şanə
(fars)}. kətf.

-tük sancağı: telbasan. baş sancağı.
-səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə: soxasəqqəl: soxsəqqəl.
-tuğ, top biçimli olduğan bu adı almış: soğan. toğan. tuğan. ( < tuğ: düğmə. girdə)
- saf tük: sıyın saç. (sıyın: sıyıq. düz. cansız. sadə).

-tük kök: kök kütük. çüt kütük. soy kök. him tim. dibtibir. dibtübür. dibdəmir. təkdəmir.
təkdib. təktüb. təktük (əsl. nəsəb. zat) (bix o bon. rəg o rişə. şaludə).

-uzun saç, qıl, tük: sür. -sür tüklü qoyun, keçi, öküz.
-oxun dibinə taxılan tük: yelək.
-kəsilib atılan tük: telcigi. telciyi. qılcığı. -bir toxlunun dərisi, on qat dona dəğərmiş,
bir igidin telcigi, min dönüyü satarmış. (dönüyü: xaini).

tüqan

- sarqın tükan. (sarqın: axarlı. bir durumun uyqunu, iyi gedişi).
- gürdək tükan. (gurdak: gürdək: hər nəyin irisi, yekəsi).
-tutu tükan: > tutğan > tuğan. unvermağ. hər çeşit satılan böyük tükan.
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-qatamal, qatanal, zəncirli tükanlar: gürdək. gurdak. bir göbəkli, bir mərkəzli, çox
qollu satış tükanları.
-tükanlar beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət beşədək) açıqdılar.

tüqanları

-bir göbəkli, bir mərkəzli, çox qollu satış tükanları: qatamal, qatanal, zəncirli
tükanlar. gürdək. gurdak.

tüqantan

-tükandan saysana (hesab kitab) yapılan satul, miz: kürsü. qursu. qoltuğ. peşxan.
gişə.

tüqə

1. dügə. hələ doğmamış inək. 1. tükə. tüngə. iki yaşa girmiş dana. -dişi tükə.

tüqəl

tükəl. 1. hamısı. -yılxı tükəl qoputdu: atlar hamısı coşub sıçraşdı. 1. tamam.

bütün. kamil. -tükəl aldı gücünü: günün hammısın aldı. -bu iş mənim tükəl günümü
tutdu. -düzlük gözəl yaraq, tükəl elə yaramaz: düzlük dediyin çox gözəl yoldur, ama
hammı adamlar üçün əlverişli, uyqun omaz.

tüqələq

-nərsəni çörəkləb (çörkələb), girdə, düğələk burmaq, bükmək: tomurmaq.

tüqənən

-ömrüm tükənsə belə, sevgim tükənən deyil.

tüqənmək

tükənmək. 1. bitmək. savanmaq. savlanmaq. savışmaq. sovuşmaq. 1.

silkinmək. - evdən heç nəyi silkmə. - paran teyxa silkinmiş ki. 1. sağalmaq.
sağılmaq. bitmək. - para qazansın, yara sağalsın. 1. qurumaq. 1. savamaq.
sapamaq. savrılmaq. sovrulmaq. götürülmək. bitmək. - soğuq düşcək milçəklər
savadı. 1. silkinmək. siyrinmək. sirginmək. sıyırğınmaq. sırğınmaq. bitmək.

qurtulmaq. 1. yorulmaq. boşalmaq. bitinmək. qurtulmaq. (gücündən, yaşından)
quruğulmaq. 1. yoğalmaq. yoxalmaq. ölmək. bitmək. savılmaq. ərinmək.
ərginmək. nabud, məhv, nist olmaq.
tüqənməz

tükənməz. saçmaz. çaşmaz. yanılmaz. sağrış. dəvamlı. sarsımaz. paydar.

pabərca.
-sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin bilib tükətsən, cibin pulu
tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).

tüqənmiş

tükənmiş. tökünmüş. tükünmüş. ötünmüş. uçmuş. çökmüş. sönmüş. qurumuş.

bitmiş. mədum. xərab.
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tüqənsə

-ömrüm tükənsə belə, sevgim tükənən deyil.

tüqəntir

tükəndir. ötüt. töküt. tüküt. uçur!. çökür!. xərabla!. sönüdür. qurut. bitir. mədum

ed.
tüqəş

tükəş. tüdəş. { < tük: qıl}. türdəş. boydaş. həmcins.

tüqətən

tükətən. tökətən. yoğan. yoğadan. yoxan. yoxadan. ölətən. bitidən. bitirən.

tüqətqən

tükətgən. sapapul. çox para istəyən. bahalı. xəş götürən.

tüqətmə

-tükətmə, işlətmə, çalışma, saxlama yolu: tutmaq. -işlətdiyin nərsələri yeni tut, arı
tut, sağlam tut. -bu necə araba tutmaqdır. -işivi özənli tut: diqqətli.

tüqətmək

tükətmək. (tökətmək). 1. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. siyirmək.
sıvqarmaq. sıvqarlamaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq. nərsəni işlədib qurtarmaq. pulu sıvqarıb geddi. 1. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. sıvqarmaq.
çıpqarmaq. süzmək. - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy suyu sıvqarsın. 1.
sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. neçə tikəni, bölümü birbirinə sırıyıb,

qatıb birikitmək. 1. silkitmək. silkəmək. siyrimək. bitirtmək. qurtatmaq. 1.
söyəmək. söyətmək. sökətmək. kökətmək. yükətmək. butatmaq. dayamaq.

dayatmaq. yaslamaq. yaslatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına dirək
yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.

tüqətsən

tükətsən. xəşləsən. sərf edsən. -sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin
bilib tükətsən, cibin pulu tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).

tüqəttiqcə

-çilə paylaşdıqca azalar, yatır tükətdikcə. (yatır: yədək. daldıq. ekonomi. pəsəndaz).

tüqqə

düggə. dikgə. taqqa. saqqa. səkgə. 1. birdən. tax deyə. - saqqa əlin çəkdi. taqqa durdu. - taqqa tormuza basdı. 1. səkə səkə. daşlana daşlana. - səkgə
danışma. - çox diggə düggə uşağdı.

tüqqə

tükgə. söykə. söykət. sötgə. götgə. butqa. dayağ. daynağ. dəsdək.

tüqlənmək

tüklənmək. sapbalmaq. çapbalmaq. qıllanmaq. saçlanmaq.

tüqlər

-hovlu, qalıda olan incə tüklər: saçaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

tüqləri

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə: soxasəqqəl: soxsəqqəl.
-tükləri şümşə şümşə durmuş. (şümşə şümşə: şiş şiş. dim dik).

tüqlü

tüklü. sapbal. çapbal. qıllı. saçlı.

-tüklü, pürüzlü döşəmə: tülük yasım. (yasım: yatım. yaytım. döşəmə. fərş).
-bol, gur tüklü: sırtük. sığtük.
-qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq)
(suyuq). seyik. seyrək}.

tüqlüşmək

: düqlüşmək. (# tökülmək. töklüşmək).

tüqmək

tükmək. tüğmək. düğmək. tukmaq. tukramaq. bağlamaq.

-ana düğmə: tovuc. ( < tovmaq). çevrəyə, duruma görə, nərsənin uyarlamağa yarar
arac. yoluç. fərman. dəstur. (toggle). -bu işin tovucun bul.

tüqmələnmək

düğmələnmək. tıxılmaq. tükülmək.

tüqmən

tükmən. türkmiş. türkmişi. turkmiş. durğmiş. durğmişi. durkman. turk. durğ.

duruşlu. bərk. çox dayanaqlı, davamlı, muqavim.
tüqməni

-düğməni, toqqanı, hoqqanı ilgəyinə keçirmək: qapdırmaq. girələmək. girgələmək.
ilgəkləmək. iləkləmək. ilikləmək.

tüqməsi

-nərsənin axın (cərəyan) gücün azaldıb çoxaltma düğməsi: süzək. sızağ. xod. radyonun süzəyin al. -lampay, ocağa süzək ver.

tüqrüq

tükrük. tüprük. suvud. suva. sud. suğut. suğat. suğ. salya.

tüqsüz

tüksüz. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa)

dazlaq. dazalaq. saçı tökülmüş. saçsız. kavlaq. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq.
mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır.
qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. -kavlaq kişi. -kavlaq öküz.
tüqsüz

-üzü tüksüz:saya.

tüqü

-düğü, ləpə kimi burcəklər: başağı > mağaşar.
-quşlarda böyük qanat tükü: yelək.

tüqüq

tükük. tökük. (ötük. tükənmiş). uçuq. çökük. məxrubə. xəraba. sönük. quruq.

bitik. mədum.
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tükülmək. 1. tıxılmaq. düğmələnmək. 1. tikilmək. kitilmək. -bu parçadan don
tikilməz.

tüqüm

tüküm. təkəlti. təkaltı. tikaltı. zerzəmi.
-bət bət: bənd bənd, düğüm düğüm olan budağ, səğə, nərsə: səksəvil.
-bir budağ, səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri: səksə. bənd.

tüqün

düqün. toy.

-düğün düşmək: tökülmək. töklüşmək. -işlərimiz düğləşmiş.
-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını
yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.
-içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa: somut (# tomut: dışa
doğru çəkik, yığıq, düğün)
-baş düğün: salqan. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit. çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan
düğün.
-çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün: salqan. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit.
baş düğün.

tüqünə

- gərgin, dar düğünə düşmək: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. quyruğu qapı
arasında qalmaq.

tüqünləmək

-quyruğun düğünləmək: işinə son vermək. ilgisin kəsmək.

tüqünləri

-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını
yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

tüqünləşmək

düğünləşmək. tökülmək. töklüşmək. bərkişmək.

tüqünlü

-tübünlü, düğünlü, sapanlı darığ: dibdən dərilib, heç arıtılmamış əkin.

tüqünlüq

düğünlük. çitlik. kitlik.

tüqünmüş

tükünmüş. tökünmüş. tükənmiş. ötünmüş. uçmuş. çökmüş. sönmüş. qurumuş.

bitmiş. mədum. xərab.
tüqünun

-süt, pənir, islanmış düğünun suyu: sarsu. sürsu.

tüqünü

-yığılını, büzüyü, bağlını, düğünü, qatlağı açmaq: yazmaq. açmaq. ipi uzatmaq,
doğrutmaq. sərmək. -könül yazan sözlər.
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-yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq: sıypalamaq. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox,
sıypamaq yeydir. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq.

tüqünün

-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.

tüqür

tükür!. tüpür!. sağur!.

tüqürmə

tükürmə!. tüpürmə!. sağurmə!.

tüqürmək

tükürmək. 1. tüpürmək. suvudmaq. suvatmaq. sudmaq. suğutmaq. suğatmaq.

suğmaq. 1. tüpürmək. süttürmək. sütürmək. süzütmək. süzürmək. -üzü süzütlü.
tüqüt

tüküt. töküt. (ötüt. tükəndir). uçur!. çökür!. xərabla!. sönüdür. qurut. bitir. mədum

ed.
tüqütən

-yalxı düğüdən pilov olmaz. (yalxı. yalxu. tək).

tülqər

-dülgər dəzgahı: yonduc. onduc.

tülqü

tülkü. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman

altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz
sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında.

-yiyəsiz dərə, tülkü bey.
tülqüsüz

-tülküsüz topraq, öz tazısız yurd olmaz.

tülüq

-tülük yasım: tüklü, pürüzlü döşəmə. (yasım: yatım. yaytım. döşəmə. fərş).

tüm

1. süm. teyxa. sıvırt. sıyırt. sıvırt. sıfırt. -süm yağlı yemək. 1. tam. salısal.
salısar. hər yanlı. - salısal yeri aradım, tapmadım.
-(birinə görə) süm tüm, qapalı, anlaşılmaz dildə söylənmək: sümləmək. tatlamaq.
tatlanmaq. -bilməm nə sümlənir.

-bağlanırsa tüm qapılar sənə, bilki açıq biri vardı yenə.
-tüm düzəndə: dərik sərik. dərli toplu.
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

tüməq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

tüməğ. tumağ. (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. tingə.

tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). kəllə. qavrayış. mox. məğz. us. fəhm.
fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.
tüməqləmək

düməkləmək. dürmək. dürəmək. dürümək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq.
tukramaq: bağlamaq). 1. dövürtmək. bürmək. bürgələmək. bələmək. bəlgəmək.

girdələmək. lülələmək. -kağazı qırıtmadan trürüdü (dürdi). 1. bükmək. bükürmək
(> piçidən (fars)}. bağlamaq. 1. (# sürmək: açmaq).
tüməv

kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. sürəv. sürü. axar. axır. kümə. küməv. cuq.
cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv.
gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən.
guran. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək
gürək.

tümlə

- saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə.
bəsit).
-anlamı bütün, tam olan tümlə, birikmiş söz: söyləm. qoylam. qoydam. cümlə.
ibarət.

tümsəq

tümsək. 1. gümbəz. gömbəz. gombaz. dışardan üstü yuvarlaq olan (# govbaz:
güvbəz. gövbəz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan) . 1. təpəcik. kümə.

tümşüq

tümşük > təmişg. burbaşı. böyütgən. heyvan üz burnuna oxşarlıığndan bu ad

verilmiş.
tümtüq

tümdüğ. tımdıq. səssiz. ünsüz. -tümdüğ səs: ünsüz səs.

tümü

1. kürəni. kürəmi. bütünü. hammısı. ocağlama. topdan. tamamı. - onlar
ocağlama belədirlər. - dünya işləri ocağlama quruluşdan tərsdir. - ocaxlama alışveriş:
ümdə ticarət. - tarlanın ortası ocağlama daşlıqdır, kotan batmır. 1. tamamı. barlığı

bütünü. həpsi.
tümüylə

1. durşuna. duruna. tutşuna. başdanbaşa. başdanaşağıya. teyxa. başdan
sona. başdan dibə. büsbütün. bütünüylə. kökdən. əsasdan. -bu olaydan sonra
durmuşu durşuna bulandı. -özüvü durşuna dəğişməlisin. -durşuna bələşib palçığ
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olduq. 1. düz. tamamən. kəsinit. durşuna. doğrus. dursun. dürüst. səhihən.

eynən. əksiksiz. mükəmməl. bütün. -aldığımı düz verdim sizə. -nə eşitmişdim, düz
ona çatıdırdım.

tün

1. tom. kom. tığı. yığı. bükdə. toxu. hər nəyin bol, sıx olanı. (ənbuh). -yığı saçlı:
tom saçlı. -yığı ağac: tom ağac. -yığı diş: birbirinə kipləşmiş dişlər. -yığ tikiş: incə, kip
tikiş. 1. gecə. -tün ertinlə yarınar. (ertinlə: sabahla). (yarınar: ışıqlar). (gecə sabahla
ışıqlar).
-dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac
qılma!)
-tün günü, gün tünü, kölgə günü, gün kölgəni tanımaz.
-seviş ağış, tün gün üzə yürkünər: yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar.
-sərt, tün araq, çaxır, içgi: salqı. çözəlti.

-dün dünə qaldı, gün günün saldı, irt, gələn aldı. (irt: yarın).
tünbə

dübül. son duraq. qəbir. gor. sin. -tübülə dal: tünbə tün ol.

tünbətün

-tünbə tün ol. tübülə dalə (tünbə: dübül. son duraq. qəbir. gor. sin).

tüncüşmək

(# tancışmaq. dancışmaq. açlışmaq. ışıqlanmaq).

tünə

-dün dünə qaldı, gün günün saldı, irt, gələn aldı. (irt: yarın).
-dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!.

bağlac qılma!).
tünən

-yel əkib dəğmə tüpən, dad bu gün keçdi dünən.

tünər

-gizli, qaranlıq, tünər işlər: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx).

tünq

-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng:
sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.

tünqə

tüngə. tükə. iki yaşa girmiş dana. -dişi tükə.

tünqüq

tüngük. təngig. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). sokak. soxaq.

sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). dara
düdük küçə.
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tünlük. gürvə. güvrə. gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. yelçək. yeçəkər.

baxca. pəncərə.
-tünlük tuğu: baca, pəncərə, ocağ qapığı.
-sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan: sığ. yala. yələ. sala. sadə. bayığ. sayığ.
sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yüz. qolay. saya. bəsit.

tünt

tünd. 1. tüprük. süprük. iti. acı. -bu tüprükü ya sındır, ya yolundan qaç. -it kimi
hürür süprük oğlu tüprük. 1. didiz. tiz. dartız. qıpız. buraq. buruq. acıq. əkşi.

büzücü. sıxıcı. şiddətli. şədid. sərt. kəsgin. gəs. şaqq. bədəxlaq. iç sıxan.
beyin buran. 1. sürçə. sırça. iti. 1. yügrük. yeyin. iti. itin. -yügrük gedən yorular. yügrük keçdi çağımız. 1. sapıq. savıq. iti. yeyin. yelkən. ilkən. səri'. - savıqçapar:
aşğınçı. it çapar: yelkən. foriyyətli, səriüsseyr peyk, qasid.

-çox bətər, iti, tünd, şədid: utruq. çox çox olan. çox öküş olan. -utruğ yığsan davarı,
yükün ağır yıxarı: malın çox çoğluğunu düşünsən, ağır yük kimidir ki bir gün yıxar. utruğ yaman: çox pis.

-sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan: sığ. yala. yələ. sala. sadə. bayığ. sayığ.
sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yüz. qolay. saya. bəsit.
-iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış: saltav. salto. (xəşin)
-tünd boya, rəng: sırboyaq. sığboyağ. sığbodağ.
-qoyu, tünd qara: quzqunuq.

tüntab

tulambarçı. külxanbəyi. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü.

tüntə

-umut dündə, umut gündə, umuq gözdə olur.

tüntər

{> tündər (fars)} < təndir > yandu tamdu. alovlu od.

tünü

-dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac
qılma!)
-bu gün dünü tanımaz, yarın gələr bu günləri anımaz
-tün günü, gün tünü, kölgə günü, gün kölgəni tanımaz.

tünüq

tünük 1. > təng. (# tənik: açıq. bol). -təng küçə: təngig. tüngük. sokak. soxaq. sovaq.
savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). dara düdük küçə. 1.
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{# tənik: seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada
bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az.
dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan:
toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı.
qısıtlı)}. 1. (tünük. tonok (fars) < tənik rəqiq. seyrək. mütəxəlxəl. 1. təng < (#
tənik: açıq. bol).

tünya

- bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
-dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə: sofi < sovu.
-(qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi). -əmgəksizin durqu yox, munda tamu.
-işte gördük seni dünya, ne gerçeksin nede rüya, bir çəkit çizilmiş suya, yalan ışıq
yalan boya. (çəkit: resim).

tünyanı

-doğru köşədə qalmış, yalan dünyanı gəzər.

tünyanın

-varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.

tüpəq

tüpək. 1. tüvək. dövgən. dirəşgən. sözündən, diləyindən dönməyən. inadçı. 1.
cöpək. tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq). aşqal, zibil qabı. qarurə. evdə qoyulan

pisgillik.
tüpəqliq

tüpəklik. tüvəklik. tərslik. təsrilik. keçilik. qısıqlıq. qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik.

donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. qonazlıq. qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. gürlük.
gurluq. inadçılıq.
tüpələmək

töpələmək. təpələmək. kəlləsindən vurmaq.

tüpən

-yel əkib dəğmə tüpən, dad bu gün keçdi dünən.

tüpənqləmək

tüpənğləmək. tüpgənləmək. tüfəhləmək. ( < tüpmək) güllələmək. qurşunlamaq.

oxlamaq.
tüpənləmək

tüpgənləmək. tüpənğləmək. tüfəhləmək. ( < tüpmək) güllələmək. qurşunlamaq.

oxlamaq.
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tüpərək. iticə, birdən püfləyək. -söğüt ağacının lülələnmiş qabığına, qamış içi
kiçik saçma doldurub, tüpərək (iticə, birdən püfləyək) atılan arac: tüfək. tüvək
(divan). ( < tüpəmək: iticə, birdən püfləmək).

tüpət

təpət. sapat. savat. saçat. bənd. bağat. qayat. qaysat. ( < qaytarmaq) bükət.
büğət. büvət. tutat. danat. ( < danmaq) duvat. sədd .

tüpi

-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək.
yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq).

tüpoy

düpoya. düpoy. 1. başmaqçılıqda gönü dəlməkdə işlənən ox, biz arac. biz. 1.

direl.
tüpoya

düpoya. düpoy. 1. başmaqçılıqda gönü dəlməkdə işlənən ox, biz arac. biz. 1.

direl.
tüprət!

təbzit!. təbsit!. tüpzüt!. təprət. dəbət!. itit!. qızıt!. ütüt!.

tüprətici

itildən. tovratçı. tavratçı. tovatçı. tavatçı. qızdıran. yeynədən.

tüprətici!

dəbətici!. təbzitiçi!. təbsitçi!. tüpzütücü!. təprətici. ititçi!. qızıtçı!. ütütçü!.

tüprüq

tüprük. 1. süprük. çöprük. alçaq. rəzil. pəst. 1. süprük. iti. acı. tünd. -bu tüprükü
ya sındır, ya yolundan qaç. -it kimi hürür süprük oğlu tüprük. 1. tükrük. suvud. suva.

sud. suğut. suğat. suğ. salya.
tüpüləmək

tufan qopmaq. qiyamət olmaq.

tüpülmək

tapılmaq. açılmaq. çıxmaq. gizli yaşıq olan nərsə üzə çıxmaq, blirmək. -ot
tüpüldü. -tapılmadan heç deyə bilməm.

tüpür

1. düpür. təbil, küp kimi içi boş nərsədən çırpıldığda çıxan səs. 1. tüpür!.
tükür!. sağur!.
-tüpür göyə, topar üzə. (topar: yığ).
-düpür düpür, dupur dupur səslənmək: düpürləmək. dupurlamaq.

tüpürləmək

düpürləmək. dupurlamaq. düpür düpür, dupur dupur səslənmək.

tüpürmə

tüpürmə!. tükürmə!. sağurmə!.
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1. töpürmək. yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq. -tüpi
tüpmək: tüpən, tufan qopmaq. -tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü,
göyə savırdı. 1. tükürmək. süttürmək. sütürmək. süzütmək. süzürmək. -üzü
süzütlü. 1. tükürmək. suvudmaq. suvatmaq. sudmaq. suğutmaq. suğatmaq.

suğmaq. 1. sağurmaq. suğurmaq. ağız suyun atmaq. 1. sütmək. süzütmək. su
atmaq. -sütti: tüpürdü.
tüpürməsə

-tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz: çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz,
yel əsməyincə bürküt (göy bulutdan) açılmaz.

tüpürtü

tüpürdü. sütti. (sütmək: süzütmək. su atmaq. tüpürmək).

tüpürüq

tüpürük. salvağ. saldağ. ağızdan salınan su.

tüpürüm

- üzüvə tüpürüm: sıyıva lə'nət. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük.
bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

tüpüs

tüfüs. tifus. türpən. turpan. tırpan. tifo. yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici

kəsəl çeşiti.
tüpzüt!

təbzit!. təbsit!. təprət. tüprət!. dəbət!. itit!. qızıt!. ütüt!.

tüpzütücü!

təprətici. təbzitiçi!. təbsitçi!. tüprətici!. dəbətici!. ititçi!. qızıtçı!. ütütçü!.

tür

1. cür. təhər. təhir. təkir. çəkər. çəkir. çəşir. çeşit. ( < çəkmək) nov'. - iki çeşir. üç çeşir. - dörd çəkər yemək. - bu hançı çeşirdəndi. 1. türük. dur. duruğ. saya.

sayağ. sıya. sıyağ. silət. yalıt. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf. 1. türük. dur.
duruğ. saya. sayağ. sıya. sıyağ. sıy. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy
sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ
yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz.
sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü,

bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. sür.
(sırış. sürüş). tip. nov. 1. türük. dur. duruğ. siyim. sürüm. sürü. saya. sayağ.
sıya. sıyağ. bur. buruğ. bür. bürük. xəsiyət. xasiyət. sifət. 1. cür. tək. -o tək: o
cür. -o tək eləsən olmaz. -o tək öyləliklə. -o tək onu qurtardıq: öyləliklə. 1. tavır.
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duruş. 1. türük. dur. duruğ. üzlük. üztük. üslük. üstük. yüzlük. yüztük. yüslük.
yüstük. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv.
- dür saçmaq: sür saçmaq. gözəl qonuşmaq.

türə

türək. tirə. dirək. dəsdə. nov.

türəq

türək. 1. türəkli. duraq. duraqlı. dayaqlı. sağlam. durumtay. möhkəm.

muqavim. muqavimətli. 1. türə. tirə. dirək. dəsdə. nov.
türəqli

türək. türəkli. duraq. duraqlı. dayaqlı. sağlam. durumtay. möhkəm. muqavim.

muqavimətli.
türəl

həlal.

türəmək

dürəmək. dürmək. dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq.
tukramaq: bağlamaq). 1. dövürtmək. bürmək. bürgələmək. bələmək. bəlgəmək.

girdələmək. lülələmək. -kağazı qırıtmadan trürüdü (dürdi). 1. bükmək. bükürmək
(> piçidən (fars)}. bağlamaq. 1. (# sürmək: açmaq).
türətçi

türətən. ürətən. ürətçi. törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. yaratıcı.
yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

türətən

türətçi. ürətən. ürətçi. törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. yaratıcı.
yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

türq

- türk sayın yarıtmaz: türk sayağına oxşamaz. (sayın: kimi).
-değiliz kimlər kimi sıradan, sağuş olsun türk yaratmış yaradan. (sağuş: şükr.
həmd).
-türk sayağı: türkyona. türkana. türkyana.

-fars türk: tat tapğac.
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-türk köklük: turkok. turkuk. turkluk. turkoğulluk. turzkadelik. {turkok. turkoğ. öğ. oğ :
oğlan. tuxum. tohum}.

türqan

türkan. türkən. turkan. törkən. 1. xatun. mələkə. şəhr banu. 1. bəgim. sayın,

ircili xanım.
türqana

türkana. türkyana. türkyona. türk sayağı.

türqatan

türkatan. ziddi türk. (atan: zidd). (atan: zidd).

türqcə

-çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu.

türqəc

dürgəc. burqac. döngəc. sarqac.

türqəq

1. dürgək. bürgək. dərgək. bəsat. peşxan. 1. dürgək. bürgək. dərgək. içinə
nərsə dərilən, toplanan qab. tobra. buxca. 1. türgək. bürgək. buxca. kulə bar.

türqələmək

türgələmək. türmələmək. dürmələmək. dürgələmək. burmalamaq. burqalamaq.

lülələmək. -tüm yeməyin bir tikədə durmələr. -yar yarağın türgələ götür çıx ged.
türqəmək

dürgəmək. dürmək. sarmaq. sarımaq. salımaq. örmək. hörmək. bükmək.

türqən

türkən. türkan. turkan. törkən. 1. xatun. mələkə. şəhr banu. 1. bəgim. sayın,

ircili xanım.
türqlər

-türklər farslara, kürtlərə tat adı vermişlər: tat ( < yad). (islavlar almanları nemes,
ərəblər. farsları əcəm: naşı, hindlilər yadları mıleça, yunanlılar, latinlər yatları barbar
adlamışlar.

türqlüq

türklük. türkoloji.

türqlüqçü

türklükçü. türkoloji qolunda baş bilən. türkolojist.

türqlüqtən

-türklükdən başqa bir elliyə aylanmaq (dönüşmək): yadlaşmaq. tatığmaq.
tatığlaşmaq. yabanımaq. -dilin itirmiş türkə tatıqmış. tatıq, manqut deyilər.

türqlüqüztə

-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə
dil biriz.

türqmiş

türkmiş. türkmişi. turkmiş. durğmiş. durğmişi. tükmən. durkman. turk. durğ.

duruşlu. bərk. çox dayanaqlı, davamlı, muqavim.
türqmişi

türkmişi. türkmiş. turkmiş. durğmiş. durğmişi. tükmən. durkman. turk. durğ.

duruşlu. bərk. çox dayanaqlı, davamlı, muqavim.
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türkü. 1. (xalq mahnısı). şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. oxuma. əzgi. yır.

nəğmə. 1. qoşqa. qoşma. yır.
- düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.

türqüçü

türküçü. şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. ötücü. ötəçi.

oxucu. əzgiçi. mahnıçı. yırçı. nəğməçi. müğənni.
türqüq

türkük. türkoloq.

türqüsü

-yas, matəm türküsü: sağun. soğun. oxşama. novhə.

türqüş

türgüş. 1. cürgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə''
anlamın verir). 1. bəstəbədlik. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

1. muqavimət. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir). 1. cürgüş.
gəlişim. yarğaş. saziş.
türqüşmək

türgüşmək. türmək. türməl türüşmək. bəllə, tikkə (luqmə) tutmaq. bəllə

burmaq.
türqütmək

türgütmək. cürgütmək. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. barışdırmaq.

gəlişitmək. yarğaşıtmaq. saziş vermək. -öz ağrımınan uzarmayım neyləyim.
türqyana

türkyana. türkana. türkyona. türk sayağı.

türqyona

türkyona. türkana. türkyana. türk sayağı.

türlənmək

çeşitlənmək. dəğişinmək.

türlü

durlu. burlu. duruğlu. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü. sayalı. sayağlı. sıyalı.
sıyağlı. sürümlü. siyimli. sürülü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli.
-heç cürə, bir türlü yumuşamayan, vazkeçilmədən sürdürülən inad: keçi başlı.
-türlü türlü: dərəm dərəm. dərim dərim. alalvan. rəhbərəh.
- türlü türsüz: durlu dursuz. burlubursuz: sifətli sifətsiz. sıylı sıysız. (sıy: saya. sayağ.
sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu: sıxıylı. sıyıxlı. türüklü. buruğlu. bürlü. bürüklü.
sifətli. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət.
üz).
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dustaq. kitəs. kovas. kotas. kodas. qazamat. qutuqluq. qoruluq. tutuqluq.
zindan. bazdaştqah.
-türmədə oturmaq, yatmaq. -türməyə salmaq, basmaq.

türmək

1. dürmək. türməl. sandıvic. -dürmək dürmək: sandıvic düzəltmək. 1.
türdəkləmək. dürməkləmək. orab türmək. bükmək. lülələmək. burmaq. -tümər
dürmək: tumar yığmaq. 1. türgüşmək. türməl türüşmək. bəllə, tikkə (luqmə)

tutmaq. bəllə burmaq. 1. dürmək. dürəmək. dürümək. düməkləmək. (tükmək:
tüğmək: düğmək: tukmaq. tukramaq: bağlamaq). dövürtmək. bürmək.

bürgələmək. bələmək. bəlgəmək. girdələmək. lülələmək. -kağazı qırıtmadan
trürüdü (dürdi). 1. dürmək. dürəmək. dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək:
düğmək: tukmaq. tukramaq: bağlamaq). bükmək. bükürmək (> piçidən (fars)}.

bağlamaq. 1. dürmək. dürəmək. dürümək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək:
düğmək: tukmaq. tukramaq: bağlamaq). (# sürmək: açmaq). 1. dürmək.

dürgəmək. sarmaq. sarımaq. salımaq. örmək. hörmək. bükmək.
-orab türmək: türmək. türdəkləmək. dürməkləmək. bükmək. lülələmək. burmaq. tümər dürmək: tumar yığmaq.

türməqləmək

1. dürməkləmək. türdəkləmək. türmək. orab türmək. bükmək. lülələmək.
burmaq. -tümər dürmək: tumar yığmaq. 1. türməkləmək. türlü türlü bəzəklərlə,
geylərlə (əşya ilə) duraqlatmaq, buraqlatmaq, quratlatmaq, biçimlətmək,
şəkillətmək.

türməl

dürmək. sandıvic. -dürmək dürmək: sandıvic düzəltmək.

-türməl türüşmək: türmək türgüşmək. bəllə, tikkə (luqmə) tutmaq. bəllə burmaq.
türmələmək

türgələmək. dürmələmək. dürgələmək. burmalamaq. burqalamaq. lülələmək. tüm yeməyin bir tikədə durmələr. -yar yarağın türgələ götür çıx ged.

türmən

girifdarlıq. -bu türməndən qurtulsaq, yenlik süycünden içsək. (yenlik: qələbə.
piruzluq). (süycünden: şərabından).

türməyə

-türməyə salmaq, basmaq.
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turpan. tırpan. tifus. tüfüs. tüpüs. tifo. yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici

kəsəl çeşiti.
türsüz

türüksüz. dursuz. duruğsuz. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. sayasız. sayağsız.

sıyasız. sıyağsız. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz. xasiyyətsiz.
sifətsiz.
- türlü türsüz: durlu dursuz. burlubursuz: sifətli sifətsiz. sıylı sıysız. (sıy: saya. sayağ.
sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

türşət

dürşət. sürşət. suvşat (suvaşdır). -dəriyə yağ sürşət.

türt

dürd. tort. durt. durut. durb. > dord (fars) ( < durmuş) tar (darılıb, sıxılmış nərsə).
1. əritilmiş, dincə qoyulmuş suyuğun dibinə sıxılıb, dərilmiş öz, maddə. 1.

dartılmış tağıl qabığı. kəpək.
türt

dürt. 1. dürüt. sərsəp. salsar. salsap. açıq. qate'. sərik. sərih. rok. 1. durut.

dürüt. savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). seçik. bəlirli. açıq. aşkar.
(mütəməyyiz. mütəfərriq. mücəzza. cüda. məfruz. münfək. mutarikə. infisal. firqət) 1.

sıray. çıray. siriy. sirəy. siliy. siləy. açıq. aşgar. anlaşıqlı. sərih. (qabili dənk,
fəhm). - siliy gəp: açıq söz.
türtə

-bəğənilməz türdə bulunmaq: yellənmək.

türtəboyun

dürtəboyun. durtaboyun. durboyun > durbun. boyluboyun. uzunboyun. -durat
at: təkcə durat da deyilir. uzun boyun at.

türtəqləmək

türdəkləmək. dürməkləmək. türmək. orab türmək. bükmək. lülələmək. burmaq.

-tümər dürmək: tumar yığmaq.
türtələmək

dürdələmək. dürtdürünmək. dədlənmək. tıxınmaq. birbiri üsdən yığıb soxub

basmaq, tıxmaq, yemək.
türtənə

dürdənə. sıyıl. sıylı. sıyca. sıycığ. sevil. söyülü. əziz. məhbubə. mə'şuqə.

canan.
türtəş

türdəş. tüdəş. { < tük: qıl}. boydaş. tükəş. həmcins.
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dürtgən. dürtgün. sürgən. sürgün. sürə. sürlü. sürətli. çabıq. tez. ir. irit. tələsik.

əcələ. təcili. -sürgən ol. -sürgən ged, gəl. -sürgən iş.
türtqü

dürtgü. dütgü. 1. dürtüm. dütgü. töküz. tökəz. təhqir. həqarət. 1. yermə. yergi.

təhqir.
türtqüc

dürtgüc. 1. dürtüc. otuc. ütüc. mühərrik. motor. 1. dürtüc. basma, gücləmə

aracı. 1. dürtücü. sürücü. ötükçü. törücü. bais. mühərrik. təhrik. təhərrük.
müşəvviq.
türtqüləmək

dürtgüləmək. dürtgütmək. gülgüləmək. qaqalamaq. qaqlamaq. bir kimsəni,

nərsəni xor görmək. xorlamaq. korlamaq. çorlamaq. alçatmaq. pisləmək.
danlamaq. qınamaq.
türtqün

dürtgün. dürtgən. sürgən. sürgün. sürə. sürlü. sürətli. çabıq. tez. ir. irit. tələsik.

əcələ. təcili. -sürgən ol. -sürgən ged, gəl. -sürgən iş.
türtqütmək

dürtgütmək. dürtgüləmək. gülgüləmək. qaqalamaq. qaqlamaq. bir kimsəni,

nərsəni xor görmək. xorlamaq. korlamaq. çorlamaq. alçatmaq. pisləmək.
danlamaq. qınamaq.
türtmək

dürtmək. 1. dürtdəmək. aşmaq. gücləmək. zorlamaq. (satğamaq) 1. dürtdəmək.

salmaq. soxmaq. gücləmək. zorlamaq. - səni kimsə bu duruma salmamış ki, özün
özüvü saldın. - quş salmaq: quş uçurtmaq. - ova quş salmaq: ov üçün quş
uçurtmaq. 1. sancıtmaq. saplamaq. 1. dürtdəmək. sıxmaq. sıxqamaq. acı

vermək. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq.
qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq.
basmaq. bezdirmək. gücləmək. zorlamaq. büzmək. 1. dürtdəmək. təpgitmək (
< təpmək: itmək). gücətmək. gəritmək. darıtmaq. zorlamaq. icbar edmək. -məni
bu yola təpgidən yoxudu. 1. dürtdəmək. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək.

təpmək. saldırmaq. basqılamaq. basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq.
çapdamaq. zorlamaq. qoturmaq. qotarmaq. təcavüz edmək. 1. sürsələmək.
-gözə soxmaq, dürtmək: satmaq.
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dürtdəmək. 1. dürtmək. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək.

basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq.
pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək.
gücləmək. zorlamaq. büzmək. 1. dürtmək. aşmaq. gücləmək. zorlamaq.
(satğamaq) 1. dürtmək. salmaq. soxmaq. gücləmək. zorlamaq. - səni kimsə bu
duruma salmamış ki, özün özüvü saldın. - quş salmaq: quş uçurtmaq. - ova quş
salmaq: ov üçün quş uçurtmaq. 1. dürtmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək).

gücətmək. gəritmək. darıtmaq. zorlamaq. icbar edmək. -məni bu yola təpgidən
yoxudu. 1. dürtmək. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək. saldırmaq.

basqılamaq. basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq. çapdamaq.
zorlamaq. qoturmaq. qotarmaq. təcavüz edmək.
türttürünmək

dürtdürünmək. dürdələmək. dədlənmək. tıxınmaq. birbiri üsdən yığıb soxub

basmaq, tıxmaq, yemək.
türtü

dürtü. 1. basqı. basar. girtuk. qısqı. qısqın. qısqıntı. tıxınc. basınc. fişar. 1.

güdü. əngizə. 1. güdü yenğiş. yenğiz. yenğizik. > əngizə. nədən. yarar. səbəb.
motiv. ğərəz. izin. mühərrik. bais.
türtüc

dürtüc. dürtgüc. 1. otuc. ütüc. mühərrik. motor. 1. basma, gücləmə aracı.

türtücü

dürtücü. dürtgüc. sürücü. ötükçü. törücü. bais. mühərrik. təhrik. təhərrük.

müşəvviq.
türtüq

dürtük. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.

sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax.
qurtax. gürtax. üzə girən. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü
bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz.
qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic
< sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir
yenilməz, qarşındakın caydırır.

türtüm

dürtüm. dürtgü. dütgü. dütgü. töküz. tökəz. təhqir. həqarət.
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türtürüq

türtürük. durduruğ. burburuğ. bürbürük. saysayağ. sıysıyağ. sürsinc. sir sifət.

türü

-yüngül, iti, çalaq çabıq davranan qoşun türü: yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri.
yeyingil çəri) çirik.

türüq

türük. 1. tür. dur. duruğ. saya. sayağ. sıya. sıyağ. silət. yalıt. bur. buruğ. bür.

bürük. sifət. vəsf. 1. tür. dur. duruğ. saya. sayağ. sıya. sıyağ. sıy. bur. buruğ.
bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun
dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu

dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu,
duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. tür. dur. duruğ. üzlük. üztük. üslük. üstük. yüzlük.

yüztük. yüslük. yüstük. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. bur. buruğ. bür. bürük.
sifət. əcektiv. 1. tür. dur. duruğ. siyim. sürüm. sürü. saya. sayağ. sıya. sıyağ.
bur. buruğ. bür. bürük. xəsiyət. xasiyət. sifət.
türüqlü

türüklü. 1. buruğlu. bürlü. bürüklü. sifətli. sıxıylı. sıyıxlı. qalın durlu, türlü, burlu,

duruğlu. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük.
sifət. üz). 1. sıyağlı. sıyalı. sayalı. sayağlı. sürümlü. siyimli. sürülü. durlu. türlü.

burlu. duruğlu. buruğlu. bürlü. bürüklü. xəsiyətli. xasiyyətli. sifətli.
türüqsüz

türüksüz. türsüz. dursuz. duruğsuz. sürümsüz. siyimsiz. sürüsüz. sayasız.

sayağsız. sıyasız. sıyağsız. bursuz. buruğsuz. bürsüz. bürüksüz. xəsiyətsiz.
xasiyyətsiz. sifətsiz.
türüm

dürüm. tez. qoyum. {(dönüm: töküm. antitez). (çözüm: sürüm. səntez)}.

türümək

dürümək. dürəmək. dürmək. düməkləmək. (tükmək: tüğmək: düğmək: tukmaq.
tukramaq: bağlamaq). 1. dövürtmək. bürmək. bürgələmək. bələmək. bəlgəmək.

girdələmək. lülələmək. -kağazı qırıtmadan trürüdü (dürdi). 1. bükmək. bükürmək
(> piçidən (fars)}. bağlamaq. 1. (# sürmək: açmaq).
türün

dürün. ( < dürmək) ustuvanə. qəltək. silindr.
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1. {torunmaq. hörənmək. (oranmaq) tədvin edmək. -bu kitabın törnüşü (oranışı) çox
sürdü}. 1. nərsənin son işlərin görüb bağlamaq. -kitab türünmək: tədvin edmək.

türüst

dürüst. 1. dursut. yarıq. doğru. doğus. adil. tanığ. tanğı. həqq. 1. dursut. düz.

düzürt. tapın. sadiq. bağlı. bəfalı. tutunlu. durunlu. doğru. doğus. 1. dursut.
doğru. doğus. xətasız. qələtsiz. ğələtsiz. 1. dursut. doğru. doğus. təmam

kəmal. 1. düz. tamamən. tümüylə. kəsinit. durşuna. doğrus. dursun. səhihən.
eynən. əksiksiz. mükəmməl. bütün. -aldığımı düz verdim sizə. -nə eşitmişdim, düz
ona çatıdırdım. 1. salıt. doğus. rast. ustuvar.
-doğus dürüst: doğru dürüst. içli dışlı. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq.
yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola
verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan.
canciyər. muxlis. sadiq. səmimi.

türüstlüq

dürüstlük. 1. dursut. tapınlıq. sadiqlik. sədaqət. tutunluq. durunlıq. bağlılıq.

bəfalılıq. doğruluq. düzlük. düzürtlük. doğusluq. -tapınlıq göstərmək. 1.
dursutluq. doğruluq. doğusluq. düzlük. xətasızlıq. qələtsizlik. ğələtsizlik. 1.
dursutluq. doğruluq. doğusluq. təmam kəmallıq.

türüşmək

-türməl türüşmək: türmək türgüşmək. bəllə, tikkə (luqmə) tutmaq. bəllə burmaq.

türüt

dürüt. dürt. 1. sərsəp. salsar. salsap. açıq. qate'. sərik. sərih. rok. 1. durut.

savar. saprat. savrat. ( < savmaq: uzaqlatmaq). seçik. bəlirli. açıq. aşkar.
(mütəməyyiz. mütəfərriq. mücəzza. cüda. məfruz. münfək. mutarikə. infisal. firqət) .

tüs

üs. təməl. oymaq. öğür. oyur. kök. əsas.

tüsəntə

-keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova. (sağrulur: sanğulur. ılqımlanır. xiyala
gəlir). (ova: ağa. təliyə).

tüssələmək

tüstüləmək. düdəmək. düdləmək.

tüstaq

düsdaq. düsdax. 1. salqıc. 1. tutuqlu. tutqun. zindani.

tüstə

tütsə. tüstü. (düd < tutmaq). 1. tuxsa. tıxsa. büksə. oysa. qussə. 1. tüssü.

duman. tuman. pis. çis. sis. -başı tüstəli: başı dumanlı. -qoyu tüstü qalxdı: qəliz
tüssü.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

tüstələnmək

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

tütsələnmək ( < düd: tüstü) sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq.
büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. oysalanmaq. qussələnmək.
könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq.

tüstələr

-kündə yansa tüstələr, ölüm olum üstələr.

tüstəli

tütsəli ( < düd: tüstü). sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. munğlu.
darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü.

tüstəsiz

tütsəsiz ( < düd: tüstü). tuxsasız. tıxsasız. səvigil. səpigil. tasasız. qaysız.
munğsız. büksəsiz. oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

tüstü

tüstə. tütsə. (düd < tutmaq). 1. tuxsa. tıxsa. büksə. oysa. qussə. 1. tüssü.

duman. tuman. pis. çis. sis. -başı tüstəli: başı dumanlı. -qoyu tüstü qalxdı: qəliz
tüssü.

-yağlı qurum, tüstü, his: yağlıqara. -odun odunun yağlıqarası, qazan dibi qaraldar.
-tutuq deşik tüstü verməz.
- tüstü çıkar yanandan, iş bəklənər qanandan.
-tüstü sonsuz dadlı, sonu dönülməz acı!.

tüstüləmək

tüssələmək. düdəmək. düdləmək.

tüstülü

- tüstülü, tozlu gözlük: günəş gözlüyü. qurumlu gözlük. (qurumlu:qurunlu.
qurumsı. quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu).

tüstümə

- qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə.

tüstüsün

-yaşam böylə, biri görməz tüstüsün, cana alar istisin.

tüstüsünə

-qızmar ayın istisi, ovad yerin tüstüsünə söz olmaz. (qızmar ayın: yayın). (ovad >
abad).
-yarımadıq istisinə, kor olduq tüstüsünə.

tüş

1. > püş. püşg. soğa. qurə. 1. (tös. tıs. dış. süs. sös. səp. sis. his. yös. hüs. mas.
pas. püs) boya. rəng. -türlü tüslü: rəh bə rəh. 1. düş. ( < düşmək) (?tuş).

yazılmamış, bəlirsiz düşən, gələn nərsə, yuxu. röya. 1. düş. ( < düşmək)
(?tuş). təsadüf. -yaman düşə uğradıq. -görünməz, bilinməz düş. 1. düş. ( <
düşmək) (?tuş). fal. 1. düş. tuç. tuş. bəxt. şans. -buda bizə tuş düşdü. -tuşu
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yatmış, günü batmış. -tuş gətirsə yağdırar, tuş batırsa (batır isə) caydırar. -tuşun
tuşlamayan, düş qalır: şansın əlinə almıyan, düşür, sınır, batır, məfluc yeyir. 1. düş.

düşlük. rö'ya. rüya.
-tuşun tuşlamayan, düş qalır: şansın əlinə almıyan, düşür, sınır, batır, məfluc yeyir.
(tuşu: bəxti).

-daldüş. günorta. (düş: öğlə) (dal: lap. tay. eynən).
-düş yoruğ: yuxu təbiri.
-düş yormaq: 1. yuxu açıqlamaq. 1. fala baxmaq.
-dağlar aşıb düşdü, göllər keçib çıxdı.

-tüş ötü: ikindi yuxusu. qilulə yastı.
-tüş tüş. tuş tuş. hoş hoş. eşşəyi durdurma istəkdə deyilən söz.
-tuş tuş: tüş tüş. hoş hoş. eşşəyi durdurma istəkdə deyilən söz.
tüşə

-suya girən bata bilər, dağa qalxan düşə bilər
-düşə gəlməyən: nəsib olmayan. qismət olmayan. - hər başa düşə gəlməyən
duyqular.
-ayağı nərsiyə ilişib səndələmək, düşə yazmaq: satıcmaq. səkicmək.
-yanın çəkə çəkə, yanqılışca, düşə qalxa yerimək: yan çəkmək. topallamaq.
axsamaq. -nəyindi niyə yan çəkirsin.

-alma pişə ağzıma düşə, qovaq yeri tələs işə. (qovaq: yerin).
-‘’alma pişə ağzıma düşə’’ öğrəşmə, günü gəlir işlər gedir tərsinə.
-düşə yazmaq: yıxıla yazmaq. aşayazmaq. yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək.
təlbələmək. dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq.
səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana salınıb sərinmək. -əsrik əsrədi: əsrük
sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

tüşəq

düşək. döşək. otruq.

tüşəqişmək

düşəkişmək. yoluqşmaq. düçar, vırqın oluşmaq. vırqışmaq. -birbirinə
yoluquşdu.

tüşəqmək

düşəkmək. yoluqmaq. düçar, vırqın olmaq. vırqınmaq. -pis ağrıya yoluqduq.
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tüşələmək

> püşələmək. püşg atmaq. soğalamaq. qurə çəkmək.

tüşəlmək

düşəlmək. düşülmək. düşü olmaq. yaxmaq. yaramaq. yarqamaq. faydalamaq.

şifalamaq. kar kəsmək. -bu darı ağrıya düşüldü: kar kəsdu. -sizin sözüz bu işlərə
düşülməz, oxun boşdu, daşın bərkdi deşilməz.

tüşəmək

-bir tutuya, duruma düşəmək: tutmaq. ,. -gülməsi tutdu. -ağlamağı tutdu.

tüşən

-boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük (nəzərlik): silkinək. sinilək.
sinəlik.
-bir yerdən şığıb, iticə axan, saçan, çıxan, düşən nərsə: saçma. axın.
-alına düşən saç: kəsmə. kəkil. kakil. pərçəm.
-başdan çevrəyə (alna, üzə, yana, dala) çıxan, düşən, sarğan saç: saçağ <> sağac.
-iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə: sağanaq.
sağnaq.
-yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.
-başa düşən: seçici. seçən. anlayan. dalqan. dalıqan. tanlayan. tanayan. bilgəyən.
seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.
-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc,
fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq.
sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca)
çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik
duvarına yekə sapma (çat) düşdü.
-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən
duzundan.
-yerinə tam düşən nərsə: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gövdəyə oturan geyim.
daramdurul. tam uyqun, yapışqan.
-nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan: siləgən. silpən. sələgən.
səlpən. salığan. salpan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir
çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.
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-dağdan quğulub, dığırlanıb düşən daş: yoğuq. qoğuq. (ğəltanidə).

-yazılmamış, bəlirsiz düşən, gələn nərsə, yuxu: düş. ( < düşmək). röya.
tüşənə

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən
kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

tüşəntə

-havayla qalxan uca uclara, düşəndə düşər dərin quyuya. (uclara: zirvələrə).

tüşər

-altun düşər palçuğa, palçuğ minər edərə. (edərə: dəğərə).
-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

-dəğərdən düşər: edəri qalmaz.
-düşər, olcay, bolcay, tutu, şans, imkan vermək: üz göstərmək.
-çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz)
-degirman sırayladı, devir dönər, sıra düşər bizədə, bu gün dönür tərsinə, bu
tərsinə, tərsə gedər genədə.
-havayla qalxan uca uclara, düşəndə düşər dərin quyuya. (uclara: zirvələrə)
-degirmanlar sırayla, sıra düşər bizədə
- əməyi yengə çəkər, daduğu güveyə düşər. (yengə: muşata). (daduğu: ləzzəti).
(güveyə: kürəkənə)
-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar
kölgələr.

tüşərli

-təki düşərli olsun: səki uğurlu olsun.

tüşətmək

tüşlətmək. tuşlatmaq. tuşatmaq. ixtisas vermək.

tüşqəmək

düşgəmək. tuşramaq. tucramaq. ucramaq. raslamaq.

tüşqün

düşgün. 1. çaldırılmış. çıldırmış. çılqın. çalqın. budala. qabal. qabla. kavla.

kaval. dəli. qudurman. quduman. kirik. girik. qırıq. qıtıq. alqın. qopuq.
dəngəsiz. qafası qantaq, qançaq. 1. düşün. çöktün. məfluc. 1. kəsil. çökəl.
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sayrı. məriz. 1. tutqulu. qurdlu. qurd. dəli. qudurman. quduman. girişik. girşik.
girişin. girşin. qurumsaq. amator. -kitab qurdu: kitab dəlisi. 1. yanlı. yanığ. qanlı.
vurqun. ərsok. yenğli. yenli. yenisli. yensili. arzulu. (həsrətli) məftun. -yaşamında
nəyin yanlısısan. -oğlan qıza, qız oğlana yanlı. 1. salaq. 1. sapal. çılqın. çalqın.

alqın. dəli. - kitab sapalı.
tüşqünlüq

düşgünlük. 1. tutqu. qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. qurumsaqlıq.

amatorluq. -tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır. 1. sevgi.
tutqunluq. bağlılıq. (duyqulanım). 1. yozunluq. yoxsunluq. zavallıq.
tüşqünlüyü

-əğləncə düşgünlüyü: sapallıq.
-mod, əğləncə, uçarlığ düşgünlüyü: sıyğaclıq. səfahət.

tüşqünmək

düşgünmək. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq.

solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq.
yastınmaq. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq.
solunmaq. solğunmaq.
tüşqünü

-əğləncə düşgünü: sapal.
-üz düşgünü: (gözəl) üzə həsrət. çirkin.

-yataq düşgünü, əsiri: yatalaq. yatağan. əlil.
-içgi dəlisi, düşgünü: sucuğ süycünü.
tüşlənmək

düşlənmək. 1. (hüşlənmək. huşlanmaq) bir az dincəlmək, durmaq, dayanmaq. 1.

tuşlanmaq. ucraşmaq. üzbəüz olmaq. 1. azalmaq. kəssinmək. 1. düşlənmək.
düşrünmək. enilmək. 1. dincəlmək. dinişmək. toxdanmaq. aram tutmaq. otraq
edib, qonub qalxmaq. bir işdə ara vermək. 1. yamlanmaq. kəmp, iskal edmək.
-yollar uzaq düşlük (kəmp) yerim yox (düşlənəm). -düşlənmədən işin sürər, qurar
yıxar, önündəkin qırar gedər. -yorulduz bir az düşlənin.

tüşləti

-tuşlatı səndən, düşləti məndən. {görsəti səndən, qalanı məndən. sən görsət,
qalanın mən özüm bilərəm (neylirəm)}.

tüşlətmək

düşlətmək. 1. düşlətmək. kəsitmək. azaltmaq. 1 tüşətmək. tuşlatmaq. tuşatmaq.

ixtisas vermək. 1. düşürmək. yendirmək. yemək. utmaq. yutqunmaq.
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içəvləmək. işqurmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. basdırmaq. içinə
çəkmək. sinəyə çəkmək. altına qoymaq. geri qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək.
səbr editmək. 1. düşürmək. sallamaq. endirmək.
tüşlüq

düşlük. düş. rö'ya. rüya.
-tüşlük yaxa: güney. (yaxa: yan. tərəf).

tüşman

düşman. barışmaz. muxalif. qarşıt. öclü. xəsm.
- düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.
-çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu.

-dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: (dəğmə: hərkəs). hər yetən kişi öz
(içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz).

-təki düşman dosd olmaz. (tək: dibi).
-avçı düşman kor olur, avçı dosdun gözü var.
-köhnə paxda bez olmaz, eski düşman dosd olmaz. (paxda: pamıq. pambıq).

-yamanışlıdan uzaq dur, düşman gördün duzağ qur. (yamanışlıdan: yaman
işlidən. kötü, pis işlidən. bozəhkar).

tüşmana

-yağıya, düşmana dönüşmək: tatığmaq.

tüşmanı

düşmanı. yağunu. -yağunu yavla, dosduvu yağla. (yavla: yavala. kötülə).

tüşmanıva

-dosduva dos, düşmanıva yaman ol.

tüşmanlıq

-düşmanlıq edmək: düşmək. düşnəmək. qarşıtmaq.

-düşmanlıq edmək: yağılamaq. çapılamaq. çapqılamaq. savsalamaq. -ər odur
yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya (dosluq edə).

tüşmə

-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.

tüşmək

düşmək. 1. sınmaq. qırılmaq. ölmək. - qonşumuz heçinə sındı. - qaynağı sındı:
qaynamadan düşdü. 1. inmək. enmək. sınmaq. azalmaq. 1. sınğmaq. azalmak.

xəfifləmək. alçalmaq. 1. sınmaq. rədd olmaq. - ikinci sınada sındı. 1. yırpsamaq.
yıpsamaq. yapsamaq. sırpsamaq. sıpsamaq. azalmaq. - yağın çapsını sıpsadı:
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yağış şiddəti düşdü. 1. salınmaq. yıxılmaq. baş göt olmaq. 1. (aşağ) düşmək.

sınğımaq. sınğışmaq. gərginlikdən düşmək. 1. yas bulmaq. ölmək. həlak
olmaq. 1. düşnəmək. düşmanlıq edmək. qarşıtmaq. 1. gəlmək. -ona nə düşdü
görən. 1. süzünmək. enmək. -eybələ qaçaqaçdan sonra bu duruma süzündük. 1.

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. soyulmaq. soyunmaq. savrulmaq.
savrunmaq. -yapraqlar töküldü. -əti tökülmək: arığlanmaq.
- sapcamaq düşmək, gedmək: bir yönə qıvraq qaçmaq.
-yanına düşmək:sapılmaq. taxılmaq. həmrah olmaq. - mən hara gedirəm mənə
sapılır.
-dalıcan, arxasıca düşmək: sapılmaq. arxaşmaq. arğaşmaq. ardaşmaq. dibinə
əkilmək. birin izləmək. - mən hara getdim oda mənə sapıldı.
- sillədən düşmək: silləsi qalmamaq: yorulmaq. gücü, taqəti qalmamaq. - çox yeridim
sillədən düşdüm.
-gərginlikdən düşmək: sınğımaq. sınğışmaq. (aşağ) düşmək.
-bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək: savımaq. sovumaq. soyumaq.
zayıflamaq.
- saça düşmək: dan atmaq. (saça:şəfəq).
-aşağı düşmək, enmək, əğilmək: sallanmaq. yatmaq. çökmək.
-atılıb düşmək: sallanmaq.
-dəğərdən, dəğişdən, qiymətdən düşmək: sallanmaq. azalmaq.
-quyul düşmək. quyulu düşmək: quylu düşmək: aman, ara vermədən nərsiyə
saldırmaq.
- gərgin, dar düğünə düşmək: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. quyruğu qapı
arasında qalmaq.
- tuxuma düşmək: tuxum salmaq. tuxumlanmaq.
-başa düşmək: quyruğu tava sapına dönmək. uslanmaq. durulmaq. qoyalmaq.
qoyulmaq. ağıllanmaq.
-dalıcan düşmək: quyruq olmaq.
-ılqın yalqına düşmək: sakırmaq. gözü yol çəkmək. sәrab görmək. xəyala qapılmaq,
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tutsuğmaq.
-uyqun, uyarlı, oturumlu olmaq, düşmək:sığmaq.
- soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək. soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq.
solcamaq.
-sonundan izləb, iz kəsib düşmək: çox yaxından izləmək.
- sımığa düşmək. {sımıq: simik. ( < sımaq: istəmək. oxşamaq). şəkil. foto. rəsm.
rəsim. surət. nəqş. təsvir. timsal}.
-istəkdən, həvəsdən düşmək: soğutqamaq. soğumaq.
- hobbanıb düşmək: səkmək. çalxalanmaq. çalbalanmaq.

-ələ düşmək: tutsıqmaq. tutulmaq. əsir olmaq. qapalmaq.
-könlünə, meylinə düşmək: könülləmək. uşuqmaq. oysunğmaq. oysunmaq.
ərsinləmək. arzınlamaq. arzulamaq. öznəmək. nərsə üçün darıxmaq. həvəslənmək. ölkəyə qayıtmağı uşuqdum.

-suya düşmək. su salışmaq. sutqarmaq. sıtqarmaq. sulaşmaq.
-birbiri dalına düşmək: uylaşmaq.
-dalıcan düşmək: uyurmaq. peyrövluğ, tabelik edmək.
-dəğərdən düşmək: yavatmaq. dəğərin itirmək.
-bir düşmək: tutmaq. yarışmaq. uyqun gəlmək. -iki söz birbirin tutur. -bu sonuclar
tutuşmurlar.

-birbiri üstünə düşmək, yapışmaq: tutuşmaq. ustaşmaq. müntəbəq olmaq.
-özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək: sanğıramaq. {sayılamaq. sayramaq.
səğrəmək. saçılamaq. samıramaq. sayıqlamaq. salıqlamaq. samıqlamaq.
samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib
genə sayırlayacağ}.

-suya düşmək, gəlmək: suluşmaq. (# soluşmaq: suyu çəkilmək).
-sürə düşmək: suya düşmək. 1. sulanmaq. 1. boyluların doğma qabağı suya
düşmələri.

-zənginlikdən yoxsulluğa düşmək: sürcümək.
-yanığına düşmək: qəzəbinə düşmək.
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-atılıb düşmək: təpləmək. qoplamaq. hoplayıb sıçramaq. -çoxda göydən təpələmə.
-düğün düşmək: tökülmək. töklüşmək. -işlərimiz düğləşmiş.
-suya düşmək: yaşıqmaq. yaşanğırmaq. sulanmaq. şehəlmək. -göz düşdü günə
yaşığdı, (yaşanğırdı. -yaşıq göz: ağlar göz.
-yanqı, susuz düşmək: yanğıylamaq. nərsənin qıtlığından, yoxluğundan korluq
çəkmək.

tüşmələri

-boyluların doğma qabağı suya düşmələri: sürə düşmək. suya düşmək.

tüşməmək

- söz düşməmək: söz konusu olmamaq.

tüşmənin

-əsirivi qul kimi satma, düşmənin oyaxdı, dur yatma: tutqun aldın, qul satma,
yağun oyaq, sən yatma.

tüşmənitir

-içgi can sağlığının düşmənidir, gəl içək canımızın sağlığına.

tüşmənli

düşmənli. təpli. təpərli. səpli. çəpli. çaplı. yağılı.

tüşmənliq

-düşmənlik edə: yağılaya. -ər odur yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya (dosluq edə).

-düşmənlik edən: yağıtan. tağıtğan. öcəşgən.
tüşmənsiz

düşmənsiz. təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. yağısız.

tüşməyən

-düzüquylu başa düşməyən: qansayamayan. qanıqsayamayan. düşünüb
inanmayan. -ölümlügə qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir
gün öləcəkli olduğuna).

tüşməz

-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).

-arpa kükəsi, təndir aşı, dad ələ düşməz, dosdosdu sikər yad ələ düşməz. (dad:
daad. ey dad).

-düşünüb öğrəşən düşməz.
-ortaqlı yük dəh düşməz. (dəh : dəngəli. miyzanlı)
-ölüyə pay düşməz. (ölüyə pay yetişməz).

tüşmüş

düşmüş. düşüt. savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş).
-uzaq, ucqar, yan, qırağ düşmüş nərsə, yer: savı. - savı qalmaq: ayrı düşmək.
dalqınmaq.
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-yıxılmış, düşmüş, qırılmış nərsə: söggə. sökə.
-dəğərdən düşmüş: yandıq. yanıq. yanmış. batil. -yantıq kağazlar. -yanıq sözlər.

tüşmüşəm

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq).

tüşnəmək

düşnəmək. düşmək. düşmanlıq edmək. qarşıtmaq.

tüşnüqlü

düşnüklü. yumşaq. sığ. kövəgə. kövəg. açıq. köfül. kövül. yüngül. kavazaq.

kağazaq. ayıl sayıl. rəvan.
tüşnülmək

-nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək,
meyillənmək, təmayül göstərmək: sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq.
səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq.
sartınmaq. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

tüşnüşmək

düşnüşmək. duysunmaq. duysuğmaq. anşınmaq. təfhim, ifadə olmaq.

tüşrəqən

düşrəgən. ucrağan. tuşrağan. düçar olan.

tüşrəmək

düşrəmək. tuşramaq. ucramaq. düçar olmaq.

tüşrəmiş

düşrəmiş. ucramış. tuşramış. düçar olmuş.

tüşrünmək

düşrünmək. düşlənmək. enilmək.

tüşrüt

düşrüt. 1. sabağ. savağ. öğüt. salıt. nəsihət. 1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır.

çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). danışma. öğüt. salıt. tovsiyə. nəsihət.
tüşrütlə

movizə nəsihətlə. -öğüt danışıqla (tüşrütlə, movizə nəsihətlə) birin bir duruma
soxsutmaq, bir nərsiyə inandırmaq: dalğıtmaq. dalıtmaq. sanlıtmaq. sanğıtmaq.
təlqin, ilqa edmək.

-danışıq tüşrütlə: movizə nəsihətlə. -öğüt danışıq, tüşrütlə (movizə nəsihətlə) birin
bir duruma soxsutma, bir nərsiyə inandırma: dalğıt. dalıt. sanlıt. sanğıt. təlqin. ilqa.
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düşrütmək. 1. düşündürmək. anlatmaq. izhar edmək. 1. sərgiləmək. sərgəmək.

göstərmək. sunmaq. tutuzmaq. ortalatmaq. təşhir edmək. göstəriş yapmaq.
numayişə, səhnəyə qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. təqdim
edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək. çıxartmaq.
tüşsə

-el içrə düşsə tazıt, bəlinməz birbirindən varlı nə yazıq. (tazıt: ürküş. vəhşət).

-işin düşsə utanmaza, üzün çevir bas duvara.
-ölüm çapar kölgəlik qoymaz, ayrılıq düşsə kölgəsiz qoymaz
- buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa. (daş salsan quyuya, bulduraman
(pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz)
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz
ağlar. (ayrığa: ayrılığa).

tüşsül

düşsül. sanız. xiyali. fantastik.

tüşsümək

-keçmiş görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək: sozmaq.
sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq. solsulamaq. solusumaq. süzə vermək. alızsamaq. gündən günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

tüşsün

- silik qalmışdıki düşsün. (silik. bir cıbbış. lap endək. lap az, çox az).

tüşsüz

-düşsüz qal, tuşsuz yox. (şanssız yaşa, amacsız yox).

tüştü

-bir iğnə düşdü samanlığa, odlandı saman onu tapmağa.
-sevməyi sevmək kiminə düşdü, sevgidə ilqar boşuna düşdür. (düşdür: yuxudu.
gümandır).

-el ara tezgi düşdü. (tezgi: tizgi: ( < tez. tiz) qoğala qaşdı. vəlvələ).
tüştüq

düşdük. 1. cinub. 1. sığıdıq. salındıq. - çıxılmaz bir ağrıya sığıdıq: düşdük,
salındıq.

tüştüm

-sevə bilsən sev gözəlcəsinə, yorub acıdan, qırıb tökən sevgidən düşdüm.

tüştür

düşdür. yuxudur. gümandır. -sevməyi sevmək kiminə düşdü, sevgidə ilqar boşuna
düşdür.

tüşü

düşü. toxaç. tuxac. qataq. qayaq. raslantı. üzləşmə. musadif olma. muvacihə.

ərəz. pişaməd. qəza. ittifaq. təsadüm. ittifaq. hadisə.
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-düşü olmaq: düşülmək. düşəlmək. yaxmaq. yaramaq. yarqamaq. faydalamaq.
şifalamaq. kar kəsmək. -bu darı ağrıya düşüldü: kar kəsdu. -sizin sözüz bu işlərə
düşülməz, oxun boşdu, daşın bərkdi deşilməz.

tüşüb

-atılıb düşüb çığırmaq: sücüb bağırmaq.

-ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular.
-tanğa düşüb: günəş (səhər) yayılıb. -tanğ atıb tanğa düşüb, dur ged işə, çöngə gəl.
(tanğ: danğ. yanğ. dan. gün). gün çıxıb, günəş (səhər) yayılıb, oturma çıx ged işə,
axşam çağı dön.
-bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım:
yengə. -ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. -yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası,
yengə var qada salası.
-düşüb qussələnmək: sağınıb qasınmaq. - barmış (gedmiş) vara sağınma, gəlcək
işə qasınma.

tüşüq

düşük. 1. pozuq. çorman. korman. kəmik. 1. sovulğar. sovlar. solvar. soyğar.

təmbəl. 1. salqa. solqı. solqa. aslaq. - salqa döşlər. 1. salqın. salınğın. aslağ. salqın buğları salığdan buz qaplamıdı. (salığ: soyuğ). - bu geyim əğnində salınğın
qalır: əğnindən tökülür. 1. salanğ. salğıq. salğaq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış).

sölpük. gəvşək.
-çənəsi düşük: sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü.
qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox
danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).

tüşüqlərə

-yensiklərə yar olan, düşüklərə qol tutan. (yensik: yencik. encik. ensik. solamıq.
yoxsul. kasıb. fəqir).

tüşüqlüq

düşüklük. alçaqlıq. şərəfsizlik.

tüşüqünlüq

düşügünlük. sapallıq. çılqınlıq. çalqınlıq. alqınlıq. dəlilik.

tüşüləmək

düşüləmək. dərmanlamaq. tutulamaq. tusulamaq. əlaclamaq.

tüşülmək

düşülmək 1. {> duşidən (fars)}sağılmaq. yağılmaq. 1. düşü olmaq. düşəlmək.

yaxmaq. yaramaq. yarqamaq. faydalamaq. şifalamaq. kar kəsmək. -bu darı
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ağrıya düşüldü: kar kəsdu. -sizin sözüz bu işlərə düşülməz, oxun boşdu, daşın
bərkdi deşilməz. 1. tutulmaq. tusulmaq. yararlı olmaq.

tüşüm

düşüm. ən. en. ərz. (# duşum: durum. nərsənin boyu. boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü. ).

tüşümana

-ərk qalası, düşümana qadası.

tüşün

düşün. 1. naharı. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı) çox yedim, axşam
səlpəldə yeyəmmədim. (səlpəl: salpal. çox az. bir az. endək). 1. sığrış. yığrış. 1.
düşün!. sağın!. səğin!. təsəvvür ed!. fikrivə gətir!. 1. oyla. -söyləməz ön sonun
oyla. (oyla: düşün) 1. oyla. -söyləməzdən ön dibin oyla. 1. batman gəz. uçma.

farqına var. xəyallara dalma. -ağır otur batman gəz. 1. düşgün. çöktün. məfluc.
1. oyla. -söyləməzdən ön dibin oyla. 1. batman gəz. uçma. farqına var. xəyallara
dalma. -ağır otur batman gəz.
-kəndivə görə düşün, çevrənə baxıb biçin. (biçin: tədbir qıl. səyasət götür)
-(tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi) . -tıncıvı gəvə, sonası gəpə.

-öncə təməl, geyin duvar, öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün, sonra yuvar. (sökə:
şuxum). (yuvar: açıqla).

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.
-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

-gülisə tikən, nə düşünsən o olursun.
tüşüncə

düşüncə. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bilgi.

sağınca. sağanca. görüş. qanı. tanı.
- yüngül düşüncə: ucuz sana. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə. bəsit).
-kirli ürək düşüncə, tulla uzaq gücüncə.
-düşüncə yiyəsi: usmuş. usmanlı. başlı kəlləli kimsə. düşünəcəkli. anlaqlı.

tüşüncəli

düşüncəli. sanğal. santal. saytal. sağtal. ustal. sağınal. sağnal. sağmal.

sağanal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. ağıllı.
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-birinin oyun, düşüncəsin etgiliyərək aldatmaq, başına şirə yaxmaq:
usmaqlamaq.
-düşüncəsin çəkinmədən söyləyən: usmuş. usmanlı.

tüşüncəsiz

düşüncəsiz. 1. beyinsiz. kütbeyinli. sanağcasız. sağınsız. sağıncasız.

sanağsız. yalpağ. -yalpağ kasa. 1. salqara. çilqara. kora fəhim. ussuz.
sağınsız. sanağsız.
tüşünə

düşünə. xiyalına. -öz içinə, xiyalına batmış olan: dalma. dalqın.
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın qalar
boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
- düşünə düşünə. səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə sərinə. sağına sağına. saxına
saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. sağına sağına.
sağana sağana. sağna sağna. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı. möhtat
möhtat. yavaş yavaş.
-düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq: sərinsirəmək. sağınsıramaq.
saxınsıramaq. sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq.
sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək.

tüşünəcəqli

düşünəcəkli. usmuş. usmanlı. başlı kəlləli kimsə. düşüncə yiyəsi. anlaqlı.

tüşünəməzlər

düşünəməzlər. yorumsuzlar. yoğursuzlar. sanalanmazlar. -bilimsizlər başarmaz,
yorumsuzlar qayğılı. (qayğılı: anqıra. şaşa. heyran).

tüşünəmmiyən -uzun yorqan qısqa ayaq, düşünəmmiyən qalar gayaq. (gayaq: gay. gic).
tüşünən

düşünən. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan.

səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan.
quşqulanan. sağınan. sağanan. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat.
səhlənkar olmayan. yavaş davranan.
-yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib:
inanıb) .
-iti, çabıq düşünən: tavraq qavra.
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-altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq: sezmək.
süzmək. gözdən keçirmək.

tüşünlü

düşünlü. - saya düşünlü. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə. bəsit).

tüşünmə

düşünmə. 1. anınma. -bədbəxçiliyə düşünmə: uysuzluğu anınma. 1. sandırış.

təfəggür. hesab kitab. -əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz. (əkində:
səpində. sabanda. şuxumda) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma). (örtgün: ütgün. ortğun.
biçin). 1. düşünüş. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış.

sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış.
quşqulanma. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd,
şəgg edmə) .

tüşünmək

düşünmək. 1. sağınmaq. sağanmaq. baş vermək. ilgi göstərmək. -bu işləri mən
düşünmərəm. 1. üşünmək. 1. ukmaq. ukuşmaq. okmaq. okuşmaq. oxumaq.

qanmaq. -o işin sonun okdu: oquşdu, oxudu. -oqmamış danışan, tez yanılar. 1.
tonjer (latin). tanımaq (iqrar edmək) bitişmək. sanırmaq. sağınmaq. sağanmaq.
1. usuşmaq. usmaq. (inqaştən). 1. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq.
sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq.
sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. duraqsamaq. quşqulanmaq.
sağınmaq. sağanmaq. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda
səkinməli bir nə yox. 1. sağınmaq. oyunmaq. - uyğu (iygi) sağınmaq: kölün iyi
tutmaq. iyilik, yaxcı niyyət diləmək. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə düşünmək. 1.

salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq.
sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. 1. duruzmaq. sanmaq.
ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək.
gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq.
sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək.
güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm
güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1.
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sanalmaq. sanışmaq. sanğışmaq. sağışmaq. ağıl edmək 1. sarmaq. sarınmaq.
sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq.
sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. səbr edmək. bəkləmək. gözətləmək. can
atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1. sinmək. (sink (ingilis). batmaq.
basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq.
içinmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək.
örtbas edmək. yatınmaq.
-iyiyə, yaxcıya düşünmək: xoşbinanə düşünmək. kölün iyi tutmaq. iyilik, yaxcı dilək
diləmək. uyğu (iygi) sağınmaq.
- boş yerə düşünmək: salğıma çarpmaq. salğıma qovalaşmaq. boşuna xiyal qurmaq.
-diqqət yetirib düşünmək: sınğılamaq. sınqalamaq. sınalamaq. sınıtmaq. sınlamaq.
sınamaq. incələyib çözələmək, gözələmək. - işin ilkin sonun sınğıla.

tüşünməməzliq - olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik: sonu saymazlıq. güdə beyinlik.
tüşünməmiş

düşünməmiş. oqmamış. oxumamış. -oqmamış danışan, tez yanılar. (oqmamış:
oxumamış. düşünməmiş).

tüşünməsə

-sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar, düşünməsə utuzar.
(utsuğmaq: utsunğmaq. utuzmaq. itirmək).

tüşünmətən

düşünmədən. 1. sakınmadan 1. sanamay. sağınmazın. sanağmazın.

ölçüşmədən. - sanamay səggiz demə: düşünmədən, ölçüşmədən danışma. 1.
üşünmədən.
-düşünmədən ağzın açıb salan, savan:salavı. salaçı. savaçı.
-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın.

tüşünməyə

-düşünməyə can atanlar: usuqluğa susuqmuşlar.

tüşünməyiz

-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız,
bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

tüşünməz

düşünməz. sezisiz. sezgisiz. sızısız. sızqısız. sıpqısız. ehsassız. sağınmaz.

sanağmaz. nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.
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düşünmüşəm. eşmişəm. -sən eşələdiyivi mən eşmişəm. (eşələdiyivi:
düşündüyüvü). sən gedirkən mən gəlirdim .

tüşünsən

-eşitsənsə ölmüşəm, qımıldama yerindən, susub düşünsən bir az , yazılmışı
yayarsan, yazılmazı yazarsan.

tüşüntürmək

düşündürmək. 1. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək.

fikirlətmək. 1. sanartmaq. sanatqarmaq. sanalatmaq. sanışıtmaq.
fikirləşdirtmək. fikrə salmaq. 1. anlatmaq. düşrütmək. izhar edmək.
tüşüntürmək

düşündürmək. sanartmaq. sanatqarmaq. sanalatmaq. sanışıtmaq. üzmək.

üzütmək. kədərləndirmək. kitirləndirmək.
tüşüntürücü

-acı, düşündürücü gülüş. dodaq qaçırma: yanğır gülünc. nişxənd. rişqand.

tüşüntürücü

düşündürücü. sindirən. sindirğci. qorxudan.

tüşüntüyüvü

düşündüyüvü. eşələdiyivi. -sən eşələdiyivi mən eşmişəm. sən gedirkən mən
gəlirdim.

tüşünüb

- düşünüb çəkinmək: sağınıb səkinmk.
-düşünüb öğrəşən düşməz.

-düşünüb inanmayan: qansayamayan. qanıqsayamayan. düzüquylu başa
düşməyən. -ölümlügə qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir
gün öləcəkli olduğuna).

tüşünüqlü

-tutuşlu düşünüklü, diləkli könüllü, iradəli, müsəmməm bir işə girşmək:salınmaq.
- bir amacda doğru doğru salınmaq üçün, o işi iyi düşünüb qavranmaq gərəkir.

tüşünüş

düşünüş. düşünmə. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış.

sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış.
quşqulanma. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd,
şəgg edmə) .

tüşür

düşür. 1. olur. gözəl. yaraq. yaxar. 1. düşür!. doğ!. doğur!. yen!. yenğ!. yenir!.

-yaşam duvarından tutcu bir daş düşür. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın.
barqan).
-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər.
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düşürmək. 1. düşlətmək. sallamaq. endirmək. 1. salmaq. - bunu hara salağ. 1.

salmaq. itirmək. - bala bax gör hara saldın. 1. sınğıtmaq. azaltmak. alçaltmaq. 1.
düşlətmək. yendirmək. yemək. utmaq. yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq.
əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə
çəkmək. altına qoymaq. geri qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. səbr editmək.
1. tübənləmək. təpinləmək. aşğalatmaq. aşağlatmaq. 1. yenirmək. yenğirmək.
doğmaq. doğurmaq. çıxartmaq. 1. yıxmaq.
-dibindən düşürmək: sırmaq. sıyırmaq. sürmək. bitməyə sürüb gedmək. - inancım
sırdı.
-aşağı düşürmək: salmaq. - başıvı sal ged işivə.

-sürgünə düşürmək: sürgün edmək. sürgütmək.
-köpüyün, həyəcanın almaq, düşürmək: nərsənin qızığın, qızqınlığın, acılığın
almaq, təskin vermək. sovun, hovun, hov tovun, havın (hovasın. havasın), qorun,
coşun basmaq, götürmək.

tüşürməmək

- ağzından düşürməmək: durmadan təkərləmək: saqqız qılıb çeynəmək.

tüşürt

düşürt!. düşüt!. yenit!. yenğirt!. yenirt!. doğurt!. doğut!.

tüşürtmək

düşürtmək. süytütmaq. sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq.

yumuşatmaq. ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək.
tüşürünmək

-nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq:
silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq.

tüşüşmək

-birbirinə düşüşmək: saldaşmaq. satlaşmaq. əlbəyaxa olmaq.

tüşüşmək

düşüşmək. tutuşmaq. dərgir olmaq. -biz istəmədən tutuşduq: düşüşdük.

tüşüt

düşüt. 1. düşmüş. savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş). 1. quzariş. (quzarişçi:
döşər) . 1. yarıq. anlaşma. sözləşmə. yarğaşma. yarğaş. yazış. gəlişim.

qərardad. pakt. muqavilə. maahidə. misaq. əhd. peyman. saziş. saziş. 1.
düşüt!. düşürt!. yenit!. yenğirt!. yenirt!. doğurt!. doğut!.

tüşütmək

düşütmək. ucuzlatmaq. alçatmaq.
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-söz düşüyü: sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan.
çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan,
söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).

tüt

tünd. sürçə. sırça. iti.
-düd, dud qarası tutmaq: qurumlanmaq. qurunlanmaq. qurumsılanmaq.
quyumlanmaq. qoyumlanmaq.

-düd, dud qarası: qurum. qurun. qurumsı. quyum. qoyum.
tütə

yüyük. yüyə. lülə. düdük.

tütəmək

düdəmək. düdləmək. tüssələmək. tüstüləmək.

tütəş

tüdəş. { < tük: qıl}. 1. həmrəng. -tüdəş donlar. 1. türdəş. boydaş. tükəş.

həmcins.
tütqü

dütgü. 1. dürtgü. dürtüm. dütgü. töküz. tökəz. təhqir. həqarət. 1. dürtgü. yermə.

yergi. təhqir. 1. dürtgü. dütgü. dürtüm. töküz. tökəz. təhqir. həqarət.
tütləmək

düdləmək. düdəmək. tüssələmək. tüstüləmək.

tütlü

düdlü. dudlu. qurumlu. qurunlu. qurumsı. quyumlu. qoyumlu. - qurumlu gözlük:
günəş gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük.

tütmə

-baş barmağı iki barmağın arasına qoyub (soxub) vurulan düdmə, yumuruq:
soxulma. soxrulma. (> soqolmə (fars)}.

tütsə

tüstə. tüstü. (düd < tutmaq). 1. tuxsa. tıxsa. büksə. oysa. qussə. 1. tüssü.

duman. tuman. pis. çis. sis. -başı tüstəli: başı dumanlı. -qoyu tüstü qalxdı: qəliz
tüssü.

tütsələnmək

tüstələnmək. ( < düd: tüstü) sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq.
büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. oysalanmaq. qussələnmək.
könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq.

tütsəli

tüstəli. ( < düd: tüstü). sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. munğlu.
darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü.

tütsəsiz

tüstəsiz. ( < düd: tüstü). tuxsasız. tıxsasız. səvigil. səpigil. tasasız. qaysız.
munğsız. büksəsiz. oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .
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tüttürən

-tütdürən tütün islənir: kənkan pox iyi verər.

tütü

güdü. ködü. şuxumlayıb əkilməmiş braxılan topraq. (ayiş).

tütüq

düdük. 1. tütə. yüyük. yüyə. lülə. 1. lülüş. çaydan, qorı kimi suyuq qablarının

damızma, süzütmə qamışı. 1. sivsi (> sipsi). sıbızqı . sığzıq.
-dara düdük küçə: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1
< sovmaq. savmaq). təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol).
-dara düdük küçə: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1
< sovmaq. savmaq). təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol).

tütün

-tütün qopur, islənmə: iz qoymadan iş yap.

-suyuğ tütün. (suyuğ: rəqiq).
-tütdürən tütün islənir: kənkan pox iyi verər.
tütüşməsə

-tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz: çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz,
yel əsməyincə bürküt (göy bulutdan) açılmaz.

tüvarış

sova. sava. (temperament). yaratış. yarav. siniz. sınız. dux. büküm. çinə. xulq.
xuy. mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. çinə. çiniğ. datu. datı.
darıt. dartı. fitrət. sirişt.

tüvçül

tovcal. təpçil. (> tuçal) yellik, yel, tufan tutan yer.

tüvəq

tüvək. 1. (divan). tüfək. ( < tüpəmək: iticə, birdən püfləmək) söğüt ağacının

lülələnmiş qabığına, qamış içi kiçik saçma doldurub, tüpərək (iticə, birdən
püfləyək) atılan arac. 1. yüvək. lülə. 1. tüfək. tüfəng. 1. tüpək. dövgən.

dirəşgən. sözündən, diləyindən dönməyən. inadçı.
tüvəqliq

tüvəklik. tüpəklik. tərslik. təsrilik. keçilik. qısıqlıq. qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik.

donazlıq. donqazlıq. donqazlıq. qonazlıq. qontaylıq. könəzlik. çönəzlik. gürlük.
gurluq. inadçılıq.
tüvəyi

-dəğirman tüvəyi, dibəyi: (çübək: sübək. süvək. fırlanan nərsənin ortasından keçən
çubuğ, ox, mil). dəğirmanın üst daşının yarı ortasına taxılın, bu daşın dönməsin
sağlayan çubuğ). -təkər çübəyi: araba dınqılı.
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tüvtənəqləmək düvdənəkləmək. qıvırcanmaq. qıvırqanmaq. qıvlamaq. qıvmaq. tələsik
qaçmaq.
tüyq

tüyk > tük. saç.

tüz

düz. 1. sıyıp. sıyap. sığap. sap. saf. 1. sıyıq. sıyın. cansız. sadə. - sıyın çöl. sıyın saç: saf tük. 1. sıyam. yaza. 1. dik. dikə. dinğ. tinğ. (çinğ. sinğ). - dinğ dur:
düz qal. 1. silik. sığallı. pürüzsüz. arın. təmiz. - silik daranmış saç. - silik sevgi:
arın sevgi. 1. sapıl. saf. səyil. yassı. 1. sayıl. sıyıl. saylam. sıylım. saf. 1. saf.

sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. süssüz. açıq. incə. yalxı.
yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. sağday. sayaq. sıyaq. doğru. sağ. sağat. sağqoy söz. 1. sal. say. saf. salıt. - sal yer. 1. yassı. yastı. düzləm. pəhn.

törgüş. yörgüş. müsəttəh. münbəsit. 1. həmvar. sapın. sap. saf. taraz. 1.
sıyam. sınam. sıman. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. tapın. sadiq. sadə. silik.
bərbəzəksiz. süssüz. 1. yatay. üfüqi. 1. qatışıqsız. 1. sağlıqla. sağ sağım.
doğruca. -yolçuluğumuzu düz başa bvurduğ. 1. tez. ir. həmən. indi. qonda.
dərhal. fovrən. fil hal. -düz ged evə. 1. dosdoğru. bir başa. durmadan.
burmadan. müstəqimən. -düz evə ged. 1. tamamən. tümüylə. kəsinit. durşuna.
doğrus. dursun. səhihən. dürüst. eynən. əksiksiz. mükəmməl. bütün. -aldığımı
düz verdim sizə. -nə eşitmişdim, düz ona çatıdırdım. 1. düz!: düzdü. öylədi. 1. doğru.
-dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: (dəğmə: hərkəs). hər yetən kişi öz
(içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz). 1.

düzürt. dursut. dürüst. tapın. sadiq. bağlı. bəfalı. tutunlu. durunlu. doğru.
doğus. 1. töz. döz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc.
kötənc. kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan.
kolan. quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq.
qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. tıxam. qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc.
qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt. götlük. kötük. doğu. damar. us. əsas. əsl.
covhər. sübstans. 1. tən ( < dənğ). -tən yarı: 1. yarı ba yarı. 1. elə belə. alavat. nə
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pis nə yaxcı. -tən yarısı: tam, düz yarısı. 1. saytal. sıytal. siytəl. saya. say. sap.

saf. sürgək. sürgəl. yapır. yapın. yasır. hamar. 1. suvaraq. doğru. iffətli. şərif.
əfif. saylağ. namuslu. təqvalı. pakdamən. 1. dal. doğru. dik. (müstəqim. rast). burulmadan dal keçdi sözə. -boynuvu dal tut. 1. düzlü. doğru. 1. yasdan. yapıq.

-nərsəni tapdayaraq safaltmaq üçün altına qoyulan düz, hamar təxdə: tapğa.
dəfgə.
-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.

-düz əğri: sağta satğa. doğru büğrü.
-düz gəlməmək: sallaşmaq. arası dəğmək. - niyə dosdunla sallaşdın.
-düz ova, çöl: səhra. (> sərdəşt (fars)}. sardaş. sərdəş.
- düz, yalağ daş, qaya: sardaş. sərdəş.
-düz hesab kitablı: sağday. sayaq. sıyaq.
- sap düz: lap düz. (sap: lap)
-baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı: küpü. güpü. güpünün toppuz başı.
-təmiz, açıq, düz, saf kimsə: quşbaşı.
-düz, açıq yer: savınlıq. savıni. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq. kövşadlıq. alan.
meydan.
-quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ: sardığ. sarduvağ.
-düz duranmayıb dəbərcələnmək: sarlınmaq. salrınmaq. təlvənmək. təlbənmək.
səndələnmək.
- qısa yol sapmaz, düz gəpən yormaz. (gəpən: qonuşan)
-lobyə səğəsi kimi çox üzük, incə, düz səğə, çubuğ: sırçığ.
- yanlış sorqu düz yolları qapıyar, əğri yollar hamarlayıb yapıyar.
-mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan
-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.
-düz yer:yapır. yapın. yasır. hamar. sələsov. sərəsov. sırnax. sıvax. sırvax. sıvanağ. bir sırvax yer tap oturalım.
-böyük, düz, qayaq qaya: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən.
- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer,
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toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).
-göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi: düz cızqı doğrultusuna,
gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).
-göz, pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə: sıyrım. sıyırım.
sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-yonulmuş, incə, uzun, düz olan nərsə: sıy. sıyıq. sırıq.

-üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca nərdüvan: iki qıçlı nərdüvan. tapcanğ.
tovcan. üzüm qanasında işlənən uca çarpaya.

-yamşaq, düz, sas yer, nərsənin üzü: yamar. hamar.
-boybuxunu düz olan: boybuxunlu. sürümlü. siyimli. çapalı. saxalı. görkəmli. qədd
qamətli. -sürümlü olana paltarda yaraşır.

-arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
-düz ova: təkiz ova: təkiz qəcər: istep. {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}.
-əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.
-ağır olur ağrısı, düz yerinə almış olursan yalan.
-doğru amac düz arac.
-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).

-düz qaya: yılım qaya. sıldırım.
-düz aradan, yarı yarıya bölmək: yarışmaq.
-xiyar kimi nərsəyə düz səpmək yerinə, yalatılan, sürtülən daşduz: yalama.
daşduz.

-düz yer: təkiz yer. {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}.
-düz, açıq, gen, qornaqsız yer: yaz. səpək. səvək. (süpürğün, saf, açıq)
düzəngahlıq. (dəşt).

-boybuxunu düz olmayan: boybuxunsuz. sürümsüz. siyimsiz. sallağ əğinli. çapasız.
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saxasız. görkəmsiz. qədd qamətsiz. -sürümsüz olan paltar əynindən tökülər.

-uzun, düz olan: sürgün. süzgün. süğgün. süvgün. süğün. sürün.
-bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri: sübək. süvək. sivək. qazığ kök. dikə kök.
-sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac: salv. salva. səlvi > sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi.
-qalın, düz, say (saf) dirək: sürgü. gürgü. kürgü.
-tanğa atın yeritdi, dərə təpə düz getdi. (tanğa. tanğı. yanğı. yanğa. yarın. yarqa.
arıq. sabah. səhər. sübh.
tüzaq

- düzaq qurmaq: qapqa salbamaq.

tüzə

düzə. bitil. yeksan. həmsan
-bir düzə görə əğri duran: sesi < çaşı.

tüzəcmək

dəzücmək. nədənmək. nədən olmaq. bais olmaq.

tüzəq

düzək. düzgək. düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. darağ. qoçqal.

qoşqal. qoçqa. qoşqa. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam.
-bəzək düzək: yasan tozan. yasan düzən. yaxayış. yarayış. arayış.
-nərsənin üstünə yaraşdırılan bəzək düzək: üstəm. saxt.
-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.

tüzəqən

düzəgən. dizəgən. dərzi. dərçi. sapıc. tikgən. nərsəni nərsiyə qoyan, tikən,

yapışdıran.
tüzəqli

-bəzəkli düzəkli: siləmə. say sayım. paki pakizə. təmiz. - siləmə bir ev.

tüzələmək

düzələmək. doğrulamaq. sürmək. sürümək. düzmək. düzümək. sızılamaq.

seziləmək. bir dilək, oy üzrə aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək.
həmahəng edmək.
tüzələn

düzələn. yasanan. -yaranan ölünür, yasanan dövülür. (dövülür: sınır).
-göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək: salat. salğat. salaş.

tüzəlinən

-rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı:sallama sapan.

tüzəlişmək

düzəlişmək. 1. düzülüşmək. barışmaq. yarşınmaq. yarşanmaq. gəlişinmək.

yaşlanmaq. yaşdanmaq (yumuşanmaq) yarğaşınmaq. saziş edinmək. 1.
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düzülüşmək. sürülüşmək. sızılaşmaq. seziləşmək. doğruluşmaq. bir dilək, oy
üzrə aralaşmaq, biraraya gəlmək, kökləşmək. həmahəng olmaq.
tüzəlmə

-düzəlmə, qondarma, yonma söz: yasma söz.

tüzəlmək

düzəlmək . 1. (xəsdə). savramaq. (səvrəmək) savlamaq. sağramaq. sağalmaq.

1. törəlmək. 1. tözəlmək. kökünə, əslinə, zatına çatmaq, qovuşmaq. 1.
dizəlmək. oxrulmaq. doğrulmaq. yoğrulmaq. yönəlmək. üz tutmaq. (doğrultu.
yoğrultu. oxrultu: yön. üz tutulan yol. istiqamət). 1. düzülmək. sürülmək. sızılmaq.

sezilmək. doğrulmaq. bir dilək, oy üzrə aralanmaq, biraraya gəlmək,
köklənmək. həmahəng olmaq. 1. uğramaq. soğramaq. sağramaq. sağalmaq. kəsəldən ysyeni uğramışlar.

tüzəlməz

-tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz: çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz,
yel əsməyincə bürküt (göy bulutdan) açılmaz.

tüzəlmi

düzəlmi. yası. yasu. qayu. yasılmış. yapılmış. mal. məsnu. -iyir yas: yaxcı mal
(yaxcı yapılmış nərsə).

tüzəlmiş

düzəlmiş. yetmiş. (irnəmədən, qanamadan qurtulmuş yara) iltiyam tapmış. -yetmiş
başığı qırtama: qaşıma.

tüzəlt

düzəlt. yapırt!. yaprat!. safalt. hamarlat. hamarla. -təpirit yapırt yeri, yeri yoxla,
geyin yeri.

tüzəltən

düzəldən. 1. düzən. yasan. tərtib verən. bərnamə verən. 1. sapadan. safadan.

safaldan. yapırladan. yapınladan. hamarladan. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc.
sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc.
-neçə nərsədən oluşan hər nəyin olduğunu yaraşdıran, düzəldən gərəkli
tikələrdən hər biri: uzuv. üzüv. ( < uzmaq. uzumaq). quruq. orqan.

-yol düzəldən: yol salan.
tüzəltilən

-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən
yemək: sıxma. göy kükü.
-işlənən, düzəldilən, törədilən nərsədən götürülən pay: tutsaq. tusaq. (tutğun:
zindani).
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tüzəltmə

-yol düzəltmə: yol salma.

tüzəltmək

düzəltmək. 1. sağlamaq (> saxtən). yasamaq. 1. sırıtmaq. qayırmaq.

uyarlamaq. 1. soğmaq. soğumaq. sağumaq. əldə edmək. edinmək. 1.
sırlamaq. süzəltmək yazımaq. yazılamaq. yazırmaq. yazırlamaq. yasımaq.
yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq. sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq.
hazırlamaq.
-bəzəyib düzəltmək: saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq.
sovalamaq. (> sarancamlamaq. sırıncamlamaq) pirayiş edmək.

-diş düzəltmək: nərsəni diş biçiminə gətirmək, soxmaq. dişəmək. dişələmək.
dişəvləmək. dişələtmək.

tüzəmək

düzəmək. düzmək. dər toplamaq (dər < dərib). təşgilatlandırmaq. sazıman

vermək.
tüzən

düzən. 1. kürsü. qursu. daraq. nəzm. 1. sərpər. daraq. nəzm. inzibat. 1.
düzəldən. yasan. tərtib verən. bərnamə verən.
- düzən qurmaq:kürsü qurmaq. dəzgah açmaq.

-artırıb əsgitməklə nərsiyə durum düzən, səlqə səhman vermək: sürüş siyiş. sürüş
siliş. alayiş palayiş.
-eli düzən, eli pozan el başçı. (el başçı: yolata. rəhbər)
- düzən, törənə, yasıya aykırılıq: sapağlıq.
-düzən, törənə, yasıya aykırı: sapağ. savağ. çapaq.
-sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən:
sağun. saun. yasa. qanun.

-uyum düzən. 1. oxa yoxa. daraq dərik. nəzm o tərtib. 1. hesab kitab.
-yasan düzən: yasan tozan. bəzək düzək. yaxayış. yarayış. arayış.
tüzənə

-nərsənin artığ əsgiyin gidərib yola, düzənə qoymaq: yonamaq. onamaq. yolamaq.
olamaq. olatmaq. imkan yaratmaq.
-qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli:
qurumsaq.
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düzənək. biçənək. bitənək. betənək. tasarı. tasarım. taslağ. 1. qoyuş. 1.

qaralama. oyaq. daraq. darlağ. dərlək. dərik. pırojə. pılan. 1. darlağ. dərlək.
layihə.
tüzəni

-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli
qurluşu. hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.

tüzənilməmək

düzənilməmək. yolamamaq. yonamamaq. onamamaq. olamamaq.

olanmamaq. yollanamamaq. qoyunulmamaq. yapamamaq. edəməmək.
edləməmək. edinəməmək. -kitabsız olamam.
tüzənin

səthin. -nərsənin düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına
soxulan tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq). -bu masanın sol ayağını
dalqıcla oynaqlamasın.

tüzənqah

düzəngah. yasdanaq. salqın yer. genişlik. açıq yer. (salqın: geniş. enli. engin.
açıq).

tüzənqahlıq

(süpürğün, saf, açıq) düzəngahlıq. yaz. səpək. səvək. düz, açıq, gen, qornaqsız
yer. (dəşt).

tüzənqə

düzəngə. saya. düzlük. axmaq. qanmaz.

tüzənləmək

düzənləmək. 1. salğancamaq. toplamaq. bitirmək. sərəncamlamaq. 1.

sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq.
sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək.
yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq.
tüzənlətmək

düzənlətmək. çalbağlamaq. yalbağlamaq. gənişlətmək. genişlətmək.

tüzənlətmək

-sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən:
sağun. saun. yasa. qanun.

tüzənli

düzənli. qataqat. sıralı. müntəzəm.

tüzənliq

-siz aytan dallar, dirəklik olub, siz görən dağlar düzəlik olub . (siz aytan: söylədiyiz).
(dallar: 1. söğütlər. 1. budaqlar).

tüzənsiz

düzənsiz. dizəsiz. düzəsiz. sırısız. sırıqsız. sırasız. tərtibsiz.
- gərəksiz, düzənsiz uzun qonuşma: söz salatı.
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tüzəntə

-kişi başın pozanda ''söz'' düzəndə söz.

tüzəntə

-tüm düzəndə: dərik sərik. dərli toplu.

tüzər

-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz).

tüzərmək

düzərmək. düzləşmək.

tüzəsintə

düzəsində. sırısında. sırığında. (> sırasında). yolunda.

tüzəsiz

düzəsiz. dizəsiz. düzənsiz. sırısız. sırıqsız. sırasız. tərtibsiz.

tüzəşmək

düzəşmək. düzləşmək. uzaşmaq. uzlaşmaq.

tüzətmə

-törətim (tovlid) sağlama, düzətmə, yasatma, fənn işləri: sağın. bu işləri uyutma
(uytama), başarı, icra yolları.

tüzətmək

düzətmək. 1. törətmək. 1. tözətmək. kökünə, əslinə, zatına çatdırmaq,

qovuşdurmaq. 1. düzmək. düzümək. barışdırmaq. yarşıtmaq. yarşatmaq.
yaraşıtmaq. gəlişitmək. yarğaşıtmaq. saziş editmək. harmonizə yapmaq.
tüzəy

düzəy. rütbə. rədə. səviyyə. səciyyə.

tüzəyib

-bəzəyib düzəyib: silib sıyıb. arayiş pirayiş edib. - özlərin silib sıyıb toya geddilər.

tüzqah

düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. düzgək. düzək. darağ. qoçqal.

qoşqal. qoçqa. qoşqa. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam.
tüzqəq

düzgək. 1. düzək. düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. darağ. qoçqal.

qoşqal. qoçqa. qoşqa. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam. 1.
düzək. düzgək. düzgah. dəzgah. dəsgah. dəstqah. dəsdqah. darağ. qoçqal.
qoşqal. qoçqa. qoşqa. arsat. artas. çəkə. çəkgə. hörçün. sistim. nizam.
tüzqül

düzgül. normal.

tüzqün

düzgün. 1. düzləm. düzgün. doğru. sürləm. süzləm. süğləm. süvləm. sülən.

sürən. 1. düzləm. düzgün. doğru. sürləm. süzləm. süğləm. süvləm. sülən.
sürən. 1. silik. sıyqıl. cilalı. qayqan.
-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.

tüzqünlüqü

- gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.

tüzler

-doğru düzler talandı, doğruuqlar yalandı.
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düzləm. 1. düzgün. düzgün. doğru. sürləm. süzləm. süğləm. süvləm. sülən.

sürən. 1. düz. yassı. yastı. pəhn. törgüş. yörgüş. müsəttəh. münbəsit.
tüzləmə

-bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq:
gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq,
təfavüt. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma
görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə
(amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu
evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

tüzləmək

tözmək.

tüzlənmiş

-tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol: yala. yaldırım.

qaldırım. (# çala: işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. cığır).
tüzləşmək

düzləşmək. 1. düzəşmək. uzaşmaq. uzlaşmaq. 1. düzərmək.

tüzlətmək

düzlətmək. tuşlatmaq. tuçlatmaq. hamarıtmaq.

tüzlü

düzlü. düz. doğru.

-tüzlu dadlı, ətli atlı, sivri zirək bir xanım. (deyim).
tüzlüq

düzlük. {(süzlük: zöhd. zühd)}. 1. meydan. -düzlük üzlük: bu ala bu ara: bu
meydan bu şeytan. 1. gəzintilik. gərdişqah. 1. təvazün. etidal. təsavi. ədl.

musavat. 1. yansızlıq. tərəfsizlik. bərabərlik. salasallıq. tuşluq. 1. sırqınlıq.
açıqlıq. sərahət. vizuh. bəsatət. 1. sapalıq. saplıq. saflıq. sadəlik. 1. yayla. ova.
1. təkizlik. təksilik. {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}. 1. tapınlıq. sadiqlik. sədaqət.
tutunluq. durunlıq. bağlılıq. bəfalılıq. doğruluq. düzürtlük. doğusluq. dursut.
dürüstlük. -tapınlıq göstərmək. 1. doğruluq. doğusluq. dursutluq. dürüstlük.
xətasızlıq. qələtsizlik. ğələtsizlik. 1. çalbağ. yalbağ. genişlik. gənişlik. 1. yala.
alan. meydan. -bu düzlük bu özlük: bu meydan buda törəkin, hünərin. 1. saflığ.
saplıq. sağınlıq. sayınlıq. saflığ. 1. saya. düzəngə. axmaq. qanmaz.
-çoxda düzlük yaramaz, yetər əğriliyin az olsun.
-saqqal düzlük: qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan
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saçağ bəzəkli üzlük.
-alın dartıb yağıya, düzlük yalnız dosluğa. (alın dartıb: qızqın olub) .

tüzlüqlə

düzlüklə. sıyamla. sınamla. sımanla. tapınla. sadiqanə. sədaqətlə. sadəliklə.

silgitlə.
tüzmə

düzmə. düzməcə. güvəniməz. tutunsuz. durunsuz. bəfasız. uydurma. yapma.

yapmacıq. saxta. qəlb.
-nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı: salqı. səlqi. səlqə.
-nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab: təpsi < səpsi. yəpsi. sini. tabağ.

tüzməcə

düzməcə. düzmə. güvəniməz. tutunsuz. durunsuz. bəfasız. uydurma. yapma.

yapmacıq. saxta. qəlb.
tüzmək

düzmək. 1. bağlamaq. qurşatmaq. -yamana düzmək: bağlamaq. -öğgüyə
düzmək: tərifə bağlamaq. -qurşuna düzmək: gülləyə bağlamaq. 1. düzəmək. dər

toplamaq. təşgilatlandırmaq. sazıman vermək. 1. düzümək. dizmək. dizimək.
sıralamaq. ardamaq. dalardamaq. qatarlamaq. 1. düzümək. sazqılamaq.
daraqlamaq. nəzmə, intizama qoymaq. 1. düzümək. sürmək sürümək.
sızılamaq. seziləmək. düzələmək. doğrulamaq. bir dilək, oy üzrə aralatmaq,
biraraya gətirmək, köklətmək. həmahəng edmək. 1. düzümək. düzətmək.
barışdırmaq. yarşıtmaq. yarşatmaq. yaraşıtmaq. gəlişitmək. yarğaşıtmaq.
saziş editmək. harmonizə yapmaq. 1. düzümək. tözmək. tözümək. köklətmək.
kökünə, əslinə, zatına çatıtmaq, qovuşdurmaq. 1. dərmək. dəritmək. sərmək.
daramaq. 1. saplamaq.
-ardarda düzmək: saturmaq. çaturmaq. - mıncığları sapa çaturmaq.
-uzun uzadısı, sırayla düzmək, tikmək: sıramaq. sırımaq. - yorqan sıramaq.

tüzrü

düzürü. mürəttəb. tərtibli. salıqlı. salqılı. səlqəli.

tüzsalıq

-düzsalığ, süzük sızık olan: sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib.
sədiq. sadiq.

tüztü

düzdü. düz!. öylədi.
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-əslin nəslin, rasıtın düztün, əğrisin doğrusun çıxartma, açıqlama: təkiş soraş. təkiş
sorğaş. təkişdiriş sorğaşdırış (təkinə gedmə, sorub bilgi əldə edmə) çınış sınış
{çınğartıb (həqiqətin açıb), sınağa çəkiş}. təfəhhüs cüstcu.

tüzü

düzü. dizi. quyruq. sapığ. sırıq. sırı. səğir. silsilə. zəncir.
- lap düzü, münsifanəsi: dingə.
-toy gəlşiğü bağşıdur, sözün düzü yaxşıdur. (gəlşiğü: yaraşığı).
-bağa bax barın olsun, düzü de arın olsun.
-düzü qoru yalandan, yalan tapar öz yolun.

tüzücü

-bir yeri bəziyən, döşəyən, düzücü: sərgiçi. dekorçu.

tüzüqlərə

düzüklərə. təmizlərə . -dincik kanı, pozuqlardan ıraqlıq, düzüklərə yaxınlıq. (dincik:
huzur).

tüzüqmək

düzüqmək. düşükmək. uyquşmaq. uyqun, muvafiq gəlmək. -bu sənə çox gözəl
düzükür.

tüzüquylu

-düzüquylu başa düşməyən: qansayamayan. qanıqsayamayan. düşünüb
inanmayan. -ölümlügə qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir
gün öləcəkli olduğuna).

tüzülən

-dam qırağlarında düzülən herə, hörə: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. ( <
sıyırmaq: ayırmaq).
-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən
enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.
-qabırqaların altına düzülən əğrik atmalar, ağaclar: sallama. dallama. (qabırqa:
dama sərilən saxsı tikələri). - bu evin çatısın örtməyə yüzdən çox sallama gərəkdir. damın sallamasının biri qırılıb.

tüzülmək

düzülmək. 1. dizilmək. sıralanmaq. ardanmaq. dalardanmaq. qatarlanmaq. 1.

sazqılanmaq. darağlanmaq. daratlanmaq. nəzmə, intizama qoluylmaq. 1.
sürülmək. sızılmaq. sezilmək. düzəlmək. doğrulmaq. bir dilək, oy üzrə

aralanmaq, biraraya gəlmək, köklənmək. həmahəng olmaq. 1. harmonizə
yapılmaq. bir hava neçə səsli olunmaq, orkestirə uydurulmaq. 1. tözülmək.
kökənmək. nərsənin öz kökünə, əslinə, zatına çatması, qovuşması.
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-nərdüvanın əninə düzülmüş çubuqlarının hər biri: basamaq. tərcə. dəric. dərim.
darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.
-sapa düzülmüş dənələr: sırıt. sirik.
-sapa düzülmüş nərsə: sarac. salac. rişdə. - iki salac basdığ, qax.
-qırma daş sərilmiş, düzülmüş yer: sərir. (səngfərş).

tüzülüb

-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama.
sinəriz.

tüzülüq

düzülük. 1. tərh. tapdağ. tədbir. 1. kəf. məsahət. döşəmə. daban. 1. xətti məşy.

1. daraca. pıroqram. 1. daraca. payqah.
tüzülüşmək

düzülüşmək. 1. diziləşmək. sıralaşmaq. ardaşmaq. dalardaçmaq. qatarlaşmaq.

1. sazqılaşmaq. darağlaşmaq. daranışmaq. nəzmə, intizama qoyuluşmaq. 1.
sürülüşmək. sızılaşmaq. seziləşmək. düzəlişmək. doğruluşmaq. bir dilək, oy

üzrə aralaşmaq, biraraya gəlmək, kökləşmək. həmahəng olmaq. 1.
düzəlişmək. barışmaq. yarşınmaq. yarşanmaq. gəlişinmək. yaşlanmaq.
yaşdanmaq (yumuşanmaq) yarğaşınmaq. saziş edinmək. 1. harmonizə
yapılmaq. bir havayı neçə səsli edmək, orkestirə uydurtmaq. 1. tözülüşmək.
kökləşmək. kökünə, əslinə, zatına çatmaq, qovuşmaq.
tüzüm

-qoy düzüm: durmuş. dumruş. tumruş. nizamnamə. qayda qanun.

tüzümək

düzümək. düzmək. 1. dizmək. dizimək. sıralamaq. ardamaq. dalardamaq.

qatarlamaq. 1. sazqılamaq. daraqlamaq. nəzmə, intizama qoymaq. 1. sürmək
sürümək. sızılamaq. seziləmək. düzələmək. doğrulamaq. bir dilək, oy üzrə

aralatmaq, biraraya gətirmək, köklətmək. həmahəng edmək. 1. düzətmək.
barışdırmaq. yarşıtmaq. yarşatmaq. yaraşıtmaq. gəlişitmək. yarğaşıtmaq.
saziş editmək. harmonizə yapmaq. 1. tözmək. tözümək. köklətmək. kökünə,
əslinə, zatına çatıtmaq, qovuşdurmaq.
tüzümü

-olayların çağsıralı, tarixi düzümü: yerşik. yürşük. kronik. sürənik. sürgənik.
vəqayenamə.

tüzün

-sözün düzün duzlu desən, acıtmaz!.
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tüzünmək

düzünmək. saplanmaq.

tüzürt

düzürt. düz. dursut. dürüst. tapın. sadiq. bağlı. bəfalı. tutunlu. durunlu. doğru.

doğus.
tüzürtlüq

düzürtlük. tapınlıq. sadiqlik. sədaqət. tutunluq. durunlıq. bağlılıq. bəfalılıq.

doğruluq. düzlük. doğusluq. dursut. dürüstlük. -tapınlıq göstərmək.
tüzürü

düzürü. düzrü. mürəttəb. tərtibli. salıqlı. salqılı. səlqəli.

tüzüş

düzüş. 1. sıraş. sıralış. tənzim. tarazış. oxaş. oxlaş. çatğaş. çatğaşlama.

suvalama. sıvalama. həmsəthləmə. miyzanlama. 1. uzlaş. yozuş. yaraş. yarac.
yaraşış. çaraş. çaraşış. barış. barışış. yarğaş. saziş. musalihə. (aşti).
ubanmaq

gizlənmək. -məndən ubanar nədən.

uc

1. son. axir. -uc ara: sonuncu möhlət, macal, antırakt. -ucbar: son kərə. 1. sınır.
mərz. -uc qala: uc balığ: sınırda yerləşən şəhər. -uc yer: sınırda yerləşən yer. -uc
meşə: sınırda yerləşən cəngəl. 1. göt. -ucun başın bilmək: işin için bilmək.
-ucu ucunda: ən ucunda.

-gizli nərsədən bir uc vermək: yanğsatmaq. yanğsıratmaq.
-uc açmaq: ucqurlamaq. ucurlamaq. ititmək. kəsgiritmək. sivritmək.
-uc ucuna: dar. daradar. qıtqıtına. ancağ. gücün. güclüklə. -günorta çıxsağ, axşama
dar yetişək.

-uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə: sübi. sobi. sivi. -sobu baş: biz baş. başı girdə
olmayıb, uzunsov olan).

-uc yanı ənli qəmə: yatağan.
-nərsənin uc ucu, ağız ağzı, lap qırağı, başı: silə. - dam herəsiynən silə durmuşdu. uçurum siləsində. - sənin əlindən silə gəldim: cana gəldim bıqdım. (siləmə: cana
gəlmiş).
-gəminin künclü olan uc bölümü: sökəcən. sukəsən. burun.

uca

salğar. salvar. salva. > sərv. sorvaz. uzun. - salva boylum.
- uca səslə bağırmaq: çağu salma.
-havayla qalxan uca uclara, düşəndə düşər dərin quyuya. (uclara: zirvələrə)
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-sözlə işin bir olsa, başın uca qolun zor.
-çox uca, hündür: sırıc. sıroc. sıruc. sığuc.
-uca, dik yer: silvi. silvə. sivlə.
-iti iti, uca uca yüğürtmək, qonuşmaq: sağırdamaq. sağırdatmaq.
-çox uca, hündür: salım. səlim. salba. asalım. atalım. - səlim dağlar sırası.
-uca boy: salar. sallar. salğar.
-yerdən uca qurulmuş yataq: sərir < səkir. kürsü.

uca

uça. 1. bel, qalça bölümü yan. -uçana qıstırdı: qurşağına soxdu. 1.

heyvanların bud, sağır, bel bölümü. -uca yağsız olur. 1. uçqar. ucqar. ucun.
uçun. sarp. yüksək. dik. 1. yekə < yükə. -yekə aqan: uca hökmdar. 1. yücə.
yuxarı. yuxqarı. yuquş. (yücəlmək. ucalmaq. yüksəlmək).
-üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca nərdüvan: iki qıçlı nərdüvan. tapcanğ.
tovcan. üzüm qanasında işlənən uca çarpaya.

-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,
güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).

-uca sivri dağ: sümər(altay). süvər. sivər.
-cılız, arığ uca boy: yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə.
ucubınıq.

-uca, boylu qamətli kimsə: dal.
(ucca (sanskirit) udhata (sanskirit) usa (zen). hoş (alman). oki (japon)) usa (sinqal) uş
(qaelik). hay (high) (ingilis).

ucaqlıq

ucalıq. yücəlik. yücəklik. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. uluğluq.
ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük.

ucalanmaq

uçalanmaq. uçası (kürəyi, dalı, sırtı) üsdə uzanmaq.

ucalıq

1. töp. təpə. ata. ada. 1. ucaqlıq. yücəlik. yücəklik. tap. tapaq. böyüklük.
sayqıqlıq. sayqaq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük.
-boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü: nərsənin boyu. durum. duşum (# düşüm: ən. en. ərz).
-güdə durumlu kişi. -kişi durumu su.
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ucalmaq

ucalmaq. yücəlmək. yüksəlmək.

ucalmaz

-alçaq görməz ucalmaz, endirilmədən ər olmaz, duzlu sudan buz olmaz.
-alçaq kötü dağ başına çıxmaqilə ucalmaz.

ucaltma

yücəltmə. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə.
sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.

ucanmaq

ucunmaq. uclanmaq. 1. itinmək. sivrilmək. açılmaq. 1. nərsənin ucuna bir tikə

əkləməklə uzanmaq.
ucaş

üz üzə, qarşı qarşıya duruş. şərt bətlik. -çalış ucaşı pozma, üzmə. -. ucaşın
tutmadı. -ucaşan utarda utuzarda.

ucatmaq

ucutmaq. uclatmaq. 1. ititmək. sivritmək. açdırmaq. 1. nərsənin ucuna bir tikə

əkləməklə uzatmaq. -qıssalmış ətəyi ucat.
ucbar

son kərə.

ucqa

ucğa. (avucğa) yaşlı. pir. mürşid. şeyx.

ucqanmaq

tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək. girəklinmək.
qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. salğınmaq.
kibarlanmaq.

ucqar

1. sırt ( < yırt. qırt). uzaq. qırağ. yançağ. 1. uçqar. uca. ucun. uçun. sarp.
yüksək. dik.
-uzaq, ucqar, yan, qırağ düşmüş nərsə, yer: savı. - savı qalmaq: ayrı düşmək.
dalqınmaq.

ucqaşmaq

uçqaşmaq. heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturmaq.

ucqaştırmaq

ucqaşdırmaq. uçqaşdırmaq. heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturtmaq. atım uçqaşdırmaz.

ucqur

ucğur. ucur. 1. başarı. məharət. 1. doruq. üstüc. zirvə. qullə. 1. son. xatimə.

aqibət. ərək. fərcam. 1. burun. 1. amac. 1. ovc. əla dərəcə.
-ucurlu: ucurtay. sonlu. sonu olan. ucu olan. uclu. amaclı. hədəfmənd. liğayət. -
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tükanlar beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət beşədək) açıqdılar.
-ucursuz qıcarsız (qıycar. qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət): ucsuz bucaqsız.
qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız.
-dağın ucquru: dağın ucu.
-bağana ucquru: dirək, sutun ucu.

ucqurlamaq

ucurlamaq. 1. ititmək. kəsgiritmək. sivritmək. uc açmaq. 1. sona ərmək.

bitirmək. nəhayətə yetmək.
ucquru

-bağana ucquru: dirək, sutun ucu.

-dağın ucquru: dağın ucu.
-göz ucquru: göz alanı (meydanı).
uclanmaq

1. içlənmək. baş vermək. başaqlanmaq. 1. ucanmaq. ucunmaq. itinmək.
sivrilmək. açılmaq. 1. ucanmaq. ucunmaq. nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə
uzanmaq.

uclara

zirvələrə . -havayla qalxan uca uclara, düşəndə düşər dərin quyuya.
-havayla qalxan uca uclara, düşəndə düşər dərin quyuya. (uclara: zirvələrə).

ucları

- ucları açığ qalıb sallan kəmər çeşiti: sallama quşaq.
-neçə qolun bir yerə yığılmış ucları: tomar. tombal. -neçə çubuğ tomal edim, çadır
qurulur.

uclarına

-qurşaq, bel qayışı uclarına taxılan toqqa (tutqa): tuş. (tut).

uclatmaq

ucatmaq. ucutmaq. 1. ititmək. sivritmək. açdırmaq. 1. nərsənin ucuna bir tikə

əkləməklə uzatmaq. -qıssalmış ətəyi ucat.
uclu

1. öclü. dişli. iğnəli. toxcanlı. toxnaqlı. sızatan. kəsgin. odlu. acı. yaxıcı.
(əziyyətli. əzablı. sarqıçlı. sarqıslı. rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar.
müzhik. nişdar). 1. suvri. sovri. sivri. iti. dəlici. 1. ucurlu. ucurtay. sonlu. sonu

olan. ucu olan. amaclı. hədəfmənd. liğayət. -tükanlar beş ucurlu açıqdılar:
tükanlar beşə dək (liğayət beşədək) açıqdılar.

-sivri uclu: sür. sürüv. -sür çubuğ. -sür dəmir teli. -sür piçağ. -sür qələm.
-uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə: sübi. sobi. sivi. -sobu baş: biz baş. başı girdə
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olmayıb, uzunsov olan).
- iti uclu: şiş baş: (şiş: mil. milə).
-iti, sovuq uclu nərsə: sobalan. sabalan. sabağan. savalan. sovalan. sovağan.
süvələn. süvəğən.
-uclu nərsə: sivsi (> sipsi). - sapın sivsin tapsam saplaram.

-ucu sivri, biz nərsə: sivsi (> sipsi).
-qazma uclu yoğun çivi: qazıq
-yayvan, yassı uclu, uzun saplı arac: kürək. küyrək. gürək.

ucraq

ucrağ. uçrağ. 1. məruz. mərəz. 1. dəstrəs. -siz aradığız ucrağ deyil. -dərmanı
uşaq ucrağından götür.

ucraqan

ucrağan. 1. tuşrağan. düşrəgən. düçar olan. 1. uçrağan. məruz qalan. -bu olaya
ucrağan mənəm. -qınaq öcəkə ucrağanlar.

ucralmaq

ucraşmaq. qarşılaşmaq. raslaşmaq. üz üzə gəlmək.

ucramaq

1. tucramaq. tuşramaq. düşgəmək. raslamaq. 1. tuşramaq. düşrəmək. düçar
olmaq.

ucramış

tuşramış. düşrəmiş. düçar olmuş.

ucranmaq

ucraşmaq. toxunmaq. oxunmaq. raslanmaq. isabət edinmək.

ucrantı

uçrantı. raslantı. şans.

ucraşanla

-ucraşanla qucraşır: gələnlə qucaqlaşır.

ucraşmaq

1. sataşmaq. çataşmaq. qarşılaşmaq. raslaşmaq. - tanışına sataşmaq. istədiyinə sataşmaq. 1. satğaşmaq. betləşmək. (bet: üz) bet bə bet betləşmək.

üzləşmək. - yolda kimə satğaşdın. 1. təkişmək. dəğişmək. çəkişmək. baş
vurmaq. muraciət edmək. -işgilizi özünüz açanmadız, ağalığa təkişin. -yasıya
təkşli: qanana uyqun. (qıyından: zulumdan). 1. tüşlənmək. tuşlanmaq. üzbəüz

olmaq. 1. ucralmaq. qarşılaşmaq. raslaşmaq. üz üzə gəlmək. 1. ucranmaq.
toxunmaq. oxunmaq. raslanmaq. isabət edinmək.
-soyqunçuluğa ucraşmaq: soyuqmaq. çapılmaq. lütlənmək.
ucraştırmaq

-bir birinin ucraşdırmaq, tutuşdurmaq: saldırmaq. nərsəni nərsiyə yerləşdirmək.
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ucraştırmaq

ucraşdırmaq. qarşılaştırmaq. raslaşdırmaq. üz üzə gətirmək.

ucsuz

-ucsuz bucaqsız: ucursuz qıcarsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız.
(qıycar: qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət).

ucu

- ucu iti çubuğ: ox. oxlav. axlov. ərkəklik yaraqı. sik. (1 < saçmaq. 1. soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək).
-böyük, ənli, ucu əğri piçağ: sallama. saldırma. saltur. satur. saluc. çaçur. salma.
-saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli: saçat. saç çat. saçağ kəsəli.
-ucu kəsilib, alna bıraxılan saç: qırxma. kəsmə. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.
-iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə:sancaq. tutac. tutaş. tuşac.
-belin, çapanın, kotanın ucu: saç. - belin saçı əğilib.
-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq)
-nərsənin uc ucu, ağız ağzı, lap qırağı, başı: silə. - dam herəsiynən silə durmuşdu. uçurum siləsində. - sənin əlindən silə gəldim: cana gəldim bıqdım. (siləmə: cana
gəlmiş).
-ucu iti: savan. sovan. sivri.
- ucu iti dəğənək: sıpıq sırıq. (sıpıq: süpük. sivri)
-ucu acıq, iti, bic olan nərsə: silvi. silvə. sivlə.
-ucu iti, sivir olan: sirniş. sivniş.
-dağın, ən yüksək, sivri ucu, təpəsi: sirgil. sırqıl.
-oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.
-ucu iti, dəlici olan: şiş. {diş. xiş}.
-ucu sivri nərsəni ataraq, bir yerə saplamaq: sipləmək. sıplamaq.
-ucu dik, yekə, pərəli burun: danqayğan. (danqayğan: qırqı burun).

-neçə ucu bir araya gətirən, birgəşdirən nərsə: top. ocaq.
-hər nəyin yoğun ucu: topaç. qısıldaq.
-toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz: tığ. geçi. ilmək. kiltə.
kitlə. çitlə.

-ucu çəngəlli toxuma şişi, mili: qılıq. qılqıq. tığ. qırıq.
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-ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə
işlənən biz çeşiti: tığ. qazma tığı. başmaqçı bizi.

-ucu sivri, biz nərsə: dal.
-ucu sivri, iti, inci: sovun. sovan. savun. savan.
-dağın ucu: dağın ucquru.
-dirək, sutun ucu: bağana ucquru.
-ucu ucunda: ən ucunda. (uc: göt).
ucubınıq

1. qurusırıq. quruçubuq. 1. yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim.
siyrəm. sirmə. cılız, arığ uca boy.

ucuq

sirgil. sırqıl. durqıl.

ucuqmaq

bitişmək. qutuşmaq. sərəncam, fərcam tapmaq. -işləri ucuqar, köçə uçuşar.

ucun

1. üçün. amacla. -nə ucun: nə üçün. 1. dəlil. sürgüt. gəzək. mahana. üzr. -bir
ucun tasar: bir mahana yonar. 1. uçun. uçqar. ucqar. uca. sarp. yüksək. dik.

-nərsənin ucun basmaq, batırmaq: soxlamaq. soxulamaq. six barmaq ucuyla
itələmək.

-nərsənin ucun incədib uzatmaq: sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz
nərsə. -sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq. sovrutmaq.
soğrutmaq. sivitmək. sıypıtmaq. süngütmək. ititmək. -qələmin ucun çox soğrutsanız,
tez sınar.

-qovuşan nərsələrdə incə ağızın, ucun, gen yana keçdiyi yer, birləşmə yeri: sürət.
sirət.

-ucun başın bilmək: (uc: göt). işin için bilmək.
ucuna

-bir yerin, toprağın bir ucundan ötə ucuna dək uzanan bölümü: sıyrım. sıyırım.
sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-tüfəngin ucuna taxılan qəmə: salcıt. salcida. sal+ cida. salcut.
-nərsəni ucuna çəkdirib qurtarmaq: ucutmaq. sərəncam çəkmək.

-nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzanmaq: ucanmaq. ucunmaq. uclanmaq.
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-uc ucuna: dar. daradar. qıtqıtına. ancağ. gücün. güclüklə. -günorta çıxsağ, axşama
dar yetişək.

ucunmaq

ucanmaq. uclanmaq. 1. itinmək. sivrilmək. açılmaq. 1. nərsənin ucuna bir tikə

əkləməklə uzanmaq.
ucunta

-dan ucunda: dan başında: tələsiklə. -dan başında yapılan iş oldu: iş tər tələsik
yapıldı.
-dan aşırı: dan atanca: səhərə dək.

-ucu ucunda: ən ucunda. (uc: göt).
-heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturtmaq: ucqaşdırmaq. uçqaşdırmaq. -atım
uçqaşdırmaz.

ucuntan

-bir yerin, toprağın bir ucundan ötə ucuna dək uzanan bölümü: sıyrım. sıyırım.
sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).

ucunun

-ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə
işlənən biz çeşiti: tığ. qazma tığı. başmaqçı bizi.

ucur

ucğur. 1. başarı. məharət. 1. doruq. üstüc. zirvə. qullə. 1. son. xatimə. aqibət.

ərək. fərcam. 1. burun. 1. amac. 1. ovc. əla dərəcə.
ucurlamaq

ucqurlamaq. 1. ititmək. kəsgiritmək. sivritmək. uc açmaq. 1. sona ərmək.

bitirmək. nəhayətə yetmək.
ucurlu

ucurtay. sonlu. sonu olan. ucu olan. uclu. amaclı. hədəfmənd. liğayət. -tükanlar
beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət beşədək) açıqdılar.

-beş ucurlu: beşə dək. -tükanlar beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət
beşədək) açıqdılar.

ucurtay

ucurlu. sonlu. sonu olan. ucu olan. uclu. amaclı. hədəfmənd. liğayət. -tükanlar
beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət beşədək) açıqdılar.

ucuşmaq

1. uçdaşmaq. uçluşmaq. uçuşmaq. tsadüf edmək. 1. yarışmaq. qoşuşmaq. üz
üzə durmaq. musabiqə vermək.
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1. nərsəni ucuna çəkdirib qurtarmaq. sərəncam çəkmək. 1. ucatmaq.
uclatmaq. ititmək. sivritmək. açdırmaq. 1. ucatmaq. uclatmaq. nərsənin ucuna

bir tikə əkləməklə uzatmaq. -qıssalmış ətəyi ucat.
ucuyla

-six barmaq ucuyla itələmək: soxlamaq. soxulamaq. nərsənin ucun basmaq,
batırmaq.

ucuz

1. alçaq. 1. saya. sığ. sadə. silik. yenil. törək. yörək. bəsit. - ucuz sana: yüngül,
sadə düşüncə. - saya düşünlü. - saya sav: sadə söz. - saya bəzək. - saya san: bəsit
sayılar. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. 1. uçun. alçaq. yalçaq. pəst. xar.

firumayə.
-yoxsul olda ucuz yox, istəyin ol yalan yox.
- dögül kişi bu: sözünü yel kimi tutan, özünü çox ucuz satan.

ucuzlamaq

alçatmaq. yalçatmaq. engilləmək. yüngülləmək. pəst, xar, təhqir edmək.

ucuzlanmaq

uçuzlanmaq.

ucuzlatmaq

1. alçatmaq. düşütmək. 1. arzanatmaq.

ucuzluq

kəmlik. həqarət.

uç

1. uçuğ. itil. bayıl. 1. uç!. uçul. ağ!. ağı!. ağıl. 1. uçuğ. uçur. ruh. -uçuğun
çıxarmaq: içləmək. -uçoğu pozuq: içi xərab. 1. uçuğ. uçur. nərsənin qıssası,

xulasəsi. -sözün uçuru.
-uç tutur: ifrat təfritçi.
-uç tuturluq: ifrat təfritçilik.
uça

uca. 1. bel, qalça bölümü yan. -uçana qıstırdı: qurşağına soxdu. 1.

heyvanların bud, sağır, bel bölümü. -uca yağsız olur.
-yel kipli uça verdi: sarqın.

uçaçı

xələban. pilot.

uçaqta

-qatarda, uçaqda işlənən kimi, dolablı, çərxli, dolanan qulluq, servis satulu, mizi:
dolab.

uçalanmaq

ucalanmaq. uçası (kürəyi, dalı, sırtı) üsdə uzanmaq.
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itən. qeyb olan. köçən. ölən.
-rəngi tez uçan çap, oyma parça: sövəbasma. (sövə: dayanıqlı, duramlı, sürəmli
olmayan nərsə). -sövə yaş: keçəri yaşam.

-buran, axan, yayılan, uçan, dağılan, mütəsaid olan nərsə: sov. sav. (> suv (fars)}.
( < savmaq). iy. qoxu. tüstü. ışıq. (xəbər). -suda qaldıqca savlanır: iylənir. -burnuma
bir sav gəmir.

uçar

1. şəlalə. 1. uçarı. uçğun. yeyin. çalağ. -uçar ged gəl.
-uçar kimi: üttər. ütgər. ütlər. üttür. uçqar. uçarsı. çapıcaq. yeyin. iti. həmən. tələsik.
tezcən. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl bura.

-iti yanan, tez uçar. (uçmaq: sönmək).
-dik, qayaq, uçar qaya: sıldırım. sıldır. sildir. saldırım.
-uçar kimi davranmaq: savrulmaq. sovrulmaq. (bir yerdə duramamaq. yerdə göydə
durmamaq) yellənmək. uçarımaq. şişinmək. - geyinib keçinib savrulan qızlar oğlar. savrulanında bir gün qol qanadı qırılır.
-cicik girsə qapıdan, sevgi uçar bacadan.
- ördək uçar qaziylə, dil qorunar yaziylə.
-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev.

uçarı

uçar. uçğun. yeyin. çalağ. -uçar ged gəl.

uçarımaq

savrulmaq. sovrulmaq. (bir yerdə duramamaq. yerdə göydə durmamaq) yellənmək.
şişinmək. uçar kimi davranmaq. - geyinib keçinib savrulan qızlar oğlar. savrulanında bir gün qol qanadı qırılır.

uçarqan

uçarğan. (səbük bal).

uçarlıq

-mod, əğləncə, uçarlığ düşgünlüyü: sıyğaclıq. səfahət.

uçarsı

uçqar. üttər. ütgər. ütlər. üttür. uçar kimi. çapıcaq. yeyin. iti. həmən. tələsik.
tezcən. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl bura.

uçası

kürəyi. dalı. sırtı. -uçası üsdə uzanmaq: uçalanmaq. ucalanmaq.

uçaş

uçdaş. uçuş. tsadüf.
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1. ucqar. uca. ucun. uçun. sarp. yüksək. dik. 1. uçarsı. üttər. ütgər. ütlər. üttür.
uçar kimi. çapıcaq. yeyin. iti. həmən. tələsik. tezcən. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl
bura. 1. yavuz <> yubaz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. acqurd.

laçın. yalçın. cəsur. gözü açıq. öngörən.
uçqaşmaq

ucqaşmaq. heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturmaq.

uçqaştırmaq

uçqaşdırmaq. ucqaşdırmaq. heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturtmaq. atım uçqaşdırmaz.

uçqın

(# içgin: səmimi).

uçquq

uçğuq. 1. uçuğ. çalığun. xanə xərab. 1. uçuq. soyuğ dəğmə. küspə. köspə.

çökbə. çöktüş. çalağın. batqın.
uçqul

uçğul. uçurul. uçrul. uçral. qoşğal. ruhani. mənəvi.

uçqun

uçğun. 1. çapqın. sapqın. sapsaq > sampaq. pozuq. çözük. əyyaş. hərzə.

fasiq. 1. solqun. açqın. açıq. - solqun boya. - uçqun bəniz. 1. ilham. 1. uçar.
uçarı. yeyin. çalağ. -uçar ged gəl.
uçqunlaşmaq

solqunlaşmaq. açğınlaşmaq. açınlaşmaq. - su boyasına su qatdığca solqunlaşır.

uçqunma

-yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma. (uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq.
itirmək).

uçqunmaq

uçğunmaq. 1. əldən vermək, bıraxmaq. itirmək. -öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən
uçğundu. -yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma. 1. əldən ötürmək. osdurmaq. uçğunub hələ üstünədə gülümsür.

uçquntu

-öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu. (uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq.
itirmək).

uçqur

1. > usqur. pərvanə. 1. kəpənək. qanat. pər. 1. uçur. irtin. sürət. vites.

uçqurtmaq

1. uçqutmaq. (rəgbara bağlamaq). 1. uşqurtmaq. hıçqırtmaq. hürdürmək.
qışqırtmaq. -onu üstümə uçqurtma.

uçquruq

somun. ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına
keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə. möhrə.

uçqutmaq

uçqurtmaq. (rəgbara bağlamaq).
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uçlu

uçuğlu. uçurlu. qoşlu. ruhlu.

uçluq

uşluq. uçul. asansor.

uçluşmaq

uçuşmaq. ucuşmaq. uçdaşmaq. tsadüf edmək.

uçlutmaq

satılamaq. əslətmək. əsilətmək. çox tə'rifləmək.

uçma

1. uçuş. açığgöz. oyanıq. çapıq. zirəng. 1. uçuş. kiralıq, dərbəs tutulan araba,
yer. 1. uçuş. saat kimi aracların qurma ayqıtı. 1. uçuş. şalvarın yırtmacı. 1.
batman gəz. düşün. farqına var. xəyallara dalma. -ağır otur batman gəz. 1.
gedmək. -ürəyi uçmaq: çox sevinmək, öğünmək. -kuf uçmaq: kuf gedmək. züvüldaq uçmaq: züvüldaq gedmək. 1. gedmək. tökülmək. -ürəyi uçmaq: ürəyi
uçunmaq: ürəyi qopmaq, qorxub, ürküb haldan gedmək. 1. xərablanmaq. xərab,

xarab olmaq. 1. əldən gedmək. qurtarmaq. məhv olmaq. -yalançı bir uyuq
(kölgə), seviş adlı, yuxu dadlı uçurdu yaşın. 1. sönmək. -iti yanan, tez uçar. -uçsa
uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa (yaşalsa) odun, od qalmaz. -uçmuş tından
(kəsilmiş nəfəsdən) səs çıxmaz. 1. daşa dönmək. qurumaq. sönmək. daşqınmaq.
(dışarılmaq. dışa düşmək) (bir gedişin, gəlişmənin, yönəlməyin daşlanması, quruması,
qırılması). -endisi daşqınmış: soyu, sülaləsi qurumuş. -bəklənən yol umudlar
daşqınmış. -daşıral değil: duran, dayanan değil. 1. uçunmaq. axmaq. axınmaq.

haldan, huşdan gedmək. -acından gözləri uçundu.
-uçmaq uyuna uyanlar: cənnət uyuquna (kölgəsinə. şəbəhinə. təvəhhümünə)
uyanlar, sığnanlar.

uçmaq

1. səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək. atılmaq. - qayadan qayıya səkərək
yolun tutub geddi. 1. soğuymaq. soğyurmaq. soğumaq. keçmək. 1. yelmək.

yeləmək. yel gücü ilə qırpılmaq.
- quş olub : xəsdələnib çox tez ölmək.
- saqqalında kuf uçmaq, qurmaq: qadın, ərkəyin gücün ələ alması.
-saqqalında kuf uçmaq: birini etgisi altına, ələ almaq.

-göğə uçmaq: yellənmək.
uçmaqa

-uçmağa gedən (behişt istəyən), ölümə tablaşır.
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-uçmaqlıq olmaq: uçuzlanmaq. maqlıq, behişlik, cənnətli olmaq. -sizin bu yoğuruzla
(ehsanızla) ataz uçuzlandı.

uçmatan

- qutquşluğun uçmadan: qutun əldən uçmadan: bəxdin, şansın çönmədən.
- qutun əldən uçmadan: qutquşluğun uçmadan: bəxdin, şansın çönmədən.

uçmaz

silinməz. gedməz. keçməz.
-quş uçmaz kərvan keçməz: hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız
yer.

uçmazın

-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).

uçmuş

1. çökmüş. xərab. sönmüş. qurumuş. bitmiş. tökünmüş. tükünmüş. tükənmiş.
ötünmüş. mədum. 1. yeniğ. yeyik. yiyik. yenmiş. cummuş.
-uçmuş tından (kəsilmiş nəfəsdən) səs çıxmaz. (uçmaq: sönmək).

uçmuş

ölmüş. - nəfsi (ruhu) uçmuş (ölmüş), nəfəsi biçilmiş: tını üzülmüş, tini kəsilmiş.

uçraq

uçrağ. ucrağ. 1. məruz. mərəz. 1. dəstrəs. -siz aradığız ucrağ deyil. -dərmanı
uşaq ucrağından götür.

uçraqan

uçrağan. ucrağan. məruz qalan. -bu olaya ucrağan mənəm. -qınaq öcəkə
ucrağanlar.

uçral

uçğul. uçurul. uçrul. qoşğal. ruhani. mənəvi.

uçrantı

ucrantı. raslantı. şans.

uçraşmaq

birlikdə dil ağız verib, oylanıb savlanıb (düşünüb ilhamlanıb), gəzişib dolaşmaq.
-ərkək dişi ucraşar.

uçratqan

uçratğan. 1. çox müsrif. israfçı. 1. çox uçurdan, şişirdən.

uçruq

utruq. udruq. çağ. zaman. dövrə. -bir uçruq: bir dövrə.

uçrul

uçğul. uçurul. uçral. qoşğal. ruhani. mənəvi.

uçruş

savrış. - aşı savrış daşmasın. - qaynar aşı savrışmadan içsən ağzın yanar.

uçsa

-uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa (yaşalsa. ıslansa) odun, od qalmaz.
(uçmaq: sönmək).

uçsu

zehniyyət.
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uçsuz

uçuğsuz. uçursuz. qoşsuz. ruhsuz.

uçtaş

uçdaş. uçaş. uçuş. tsadüf.

uçtaşmaq

uçdaşmaq. uçluşmaq. uçuşmaq. ucuşmaq. tsadüf edmək.

uçtu

uçut. sevinc. şad.

uçtulu

uçutlu. sevincli. şadlı.

uçturmaq

uçdurmaq. uçurtmaq. savırmaq.

uçub

-uçub möjlənir: çırpınıb uçuşur: talvışır. -quşlar qamuğ talvışır: bayraq qamuğ
talvışır.

-quş kimi uçub, su kimi axıb, gül kimi solan sevgi. (deyim).
uçuc

sürc. sürüc. sıyıc. qayc. qayıc. qayış. cayıc. cayış. yaxıc. yanıc. qaçıc. salıc.
xəta. səhv. iştibah. (ləğziş).

uçuç

uçuş. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc.
qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

uçuq

uçuğ. 1. (ruh). utçuq. utuq. içik. içrik. sins. anlam. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün
ruhu. - uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz:
anlamsız. 1. yencik. yeycik. qırıq. bir yanı qopuq, qırıq nərsə. -yencik yencik:
qırıq qırıq. -yencik yencik danışma: sözüvü yeyə yeyə danışma, aydın darnış. 1.

beybazarsız. güvənilməz. əstək. söyəksiz. sürsat. bağdalsız. bağdasız.
etibarsız. 1. çökük. məxrubə. xəraba. sönük. quruq. bitik. tökük. tükük (ötük.
tükənmiş) mədum. 1. uçuğ. uçğuq. çalığun. xanə xərab. 1. uşuq. eşq. -uçsa
uçuq od yanmaz, yaşsa (yaşalsa. ıslansa) odun, od qalmaz. (uçmaq: sönmək). 1.

aça. 1. sim. ip. sap. tel. 1. uçğuq. soyuğ dəğmə. 1. uçur. uç. ruh. -uçuğun
çıxarmaq: içləmək. -uçoğu pozuq: içi xərab. 1. uçur. uç. nərsənin qıssası,

xulasəsi. -sözün uçuru. 1. uç. itil. bayıl.
-uçunmuş əsgi yapıdan qalan boş uçuğ dam dirək: danğ. dan. çanğ. çan. bastani,
tarixi xaraba.

uçuqlu

uçuğlu. uçurlu. uçlu. qoşlu. ruhlu.
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1. kəsilmək. -axar suyu uçuqmasın, açıq könlün darılmasın. 1. xəfələnmək. -tınım
(: nəfəsim. -dinim: səsim) daha uçuğdu, söz deməyə gücüm yox.

uçuqsuz

uçuğsuz. uçursuz. uçsuz. qoşsuz. ruhsuz.

uçuqtu

-tınım (nəfəsim. -dinim: səsim) daha uçuğdu, söz deməyə gücüm yox.

uçuqu

- sözün uçuğu: sözün ruhu.

uçuqun

- uçuğun çıxarmaq: uçurun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.

uçul

1. uç!. ağ!. ağı!. ağıl. 1. uçluq. uşluq. asansor.

uçun

ucun. uçqar. ucqar. uca. sarp. yüksək. dik.

uçunmaq

(#tutunmaq). 1. yavaşsıramaq. yavaş yavaş, ağır davranmaq. tələsməmək.
çalbasmamaq. çalbalamamaq. mulahizə edmək. (mulahizə edməmək: uçurlamaq.
oymazmaq. aymazmaq). -tutuna tutuna işləmək. 1. çəkinmək. pərhiz, ictinab edmək.
-yalandan tutun. 1. alqoyunmaq. məəttəl (mətəl) olmaq. -bir gün yolda tutunduğ. 1.
dəvam edmək. -danışmağa tutundu}. 1. uçmaq. axmaq. axınmaq. haldan,

huşdan gedmək. -acından gözləri uçundu.
-uçunmuş əsgi yapıdan qalan boş uçuğ dam dirək: danğ. dan. çanğ. çan. bastani,
tarixi xaraba.

-ürəyi uçmaq: ürəyi uçunmaq: ürəyi qopmaq, qorxub, ürküb haldan gedmək.
(uçmaq: tökülmək. gedmək).

uçuntu

- onun qutu ötündü, uçundu: onun bəxt ulduzu söndü.

uçur

1. ara. çatığ. tənəffüs. 1. sınaş. sınağ. istirahət. 1. fürsət. macal. -uçur yox. 1.
uçuğ. uç. ruh. -uçuğun çıxarmaq: içləmək. -uçoğu pozuq: içi xərab. 1. uçuğ. uç.

nərsənin qıssası, xulasəsi. -sözün uçuru. 1. uçur!. çökür!. xərabla!. sönüdür.
qurut. bitir. töküt. tüküt (ötüt. tükəndir) mədum ed.
-uğur uçur: yaxcı pis. koruz. korus. koruc. korunc. qoruq koruq. qutuq koruq. mutuq
kötük. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna.
-uçur kimi cummaq, fırlanmaq: saldırmaq.

uçuran

-uçuran uçurdan: çalan salan. volör viyolör. dozd o mütəcaviz.

-od uçuran: od keçirən, söndürən.
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-tın uçuran acı (bibər). -tın uçuran yoxuş. (uçurmaq: kəsmək. qaytarmaq). -ümid
uçuran sav sorağ (xəbər ötər). (uçurmaq: kəsmək. qaytarmaq).

uçurquc

uçurquş. söndürən. toxdadan. kəsən. -od uçurquc: od söndürən. -ağrı uçurquc:
ağrı toxdadan. ziddi dərd. müsəggin.

uçurquş

uçurquc. söndürən. toxdadan. kəsən. -od uçurquc: od söndürən. -ağrı uçurquc:
ağrı toxdadan. ziddi dərd. müsəggin.

uçurlamaq

oymazmaq. aymazmaq. mulahizə edməmək.

uçurlu

1. bəlirsiz. naməlum. 1. uçuğlu. uçlu. qoşlu. ruhlu.

uçurmaq

1. kəsmək. qaytarmaq. -tın uçuran yoxuş. tın uçuran acı (bibər). -ümid uçuran sav
sorağ (xəbər ötər). 1. keçirmək. ötürütmək. söndürmək. kəmşitmək. gömşütmək.

xamşutmaq. -yandı içim, yox ötürən bu odu. -öpgəni uçuran sözlər. 1. müntəfi, rəf
edmək. 1. salmaq. yıxmaq. - sel bir gündə bu duvarı saldı. 1. savırmaq.
sapırmaq. sovurmaq. - suda üzən balıq çün, göydə gəzən sığır çün, əldəkini
savurma. 1. savırmaq. yelə vermək. yellətmək. tozatmaq. (toza çevirmək.
yelləyib tozun almaq). - var yoxun savurdu getdi.

uçurmamaq

- quş uçurmamaq: bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq. quş yuxusu: yüngül yuxu.

uçursuz

uçuğsuz. uçsuz. qoşsuz. ruhsuz. -ucursuz qıcarsız: ucsuz bucaqsız. qeyri
məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız. (qıycar: qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət).

uçurtan

-çox uçurdan, şişirdən: uçratğan.

-uçuran uçurdan: çalan salan. volör viyolör. dozd o mütəcaviz.
uçurtmaq

1. iti gedmək, sürmək. 1. səpmək. dağıtmaq. -parasın hər yana, hər nəyə
uçurtmuş. 1. uçdurmaq. savırmaq. 1. uçutmaq. qoşğurtmaq. ruhanı aləmə,

həpəruta soxmaq.
- quş uçurtmaq:quş salmaq.

uçurul

uçğul. uçrul. uçral. qoşğal. ruhani. mənəvi.

uçurulqan

uçurulğan. qeyri sabit. mütəzəlzil.
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yar. -{dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan,
gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti yağında gör)}. -dənğsizdə
dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə).
-dağ burnunda, qaşında olan uçurum: sınğır.

uçurumlu

-qayalıq, uçurumlu yer: yar ( < yarmaq).

uçurun

- uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.
-nərsəni uçurur kimi uzağa fırlatıb atmaq: saldırmaq.

uçuş

1. uçdaş. uçaş. tsadüf. 1. uçma. açığgöz. oyanıq. çapıq. zirəng. 1. uçma.
kiralıq, dərbəs tutulan araba, yer. 1. uçma. saat kimi aracların qurma ayqıtı. 1.
uçma. şalvarın yırtmacı. 1. uçuç. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül.

gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. közək. közənək. köznək.
buraz. burat. həvəs.
-yanqın uçuş: od söndürən, keçirdən.
-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.
uçuşlu

-çox uçuşlu, həvəsli, canli kimsə: tuxumlu.

uçuşluq

uyuqluq. uyuşluq. qafillik.

uçuşmaq

1. sönmək. keçmək. 1. uçluşmaq. ucuşmaq. uçdaşmaq. tsadüf edmək.

uçuşmatan

uçuşmadan. keçmədən. -ona uçuşmadan qabağ: ona keçmədən qabağ.

uçuşur

-çırpınıb uçuşur: uçub möjlənir: talvışır. -quşlar qamuğ talvışır: bayraq qamuğ
talvışır.

uçut

uçtu. sevinc. şad. şən.

uçutlu

uçtulu. sevincli. şadlı.

uçutmaq

atlatmaq. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. - tufan qayaları səkdirdi.

uçutmaq

uçurtmaq. qoşğurtmaq. ruhanı aləmə, həpəruta soxmaq.

uçuzlan

yüngülləş. -yüküvü at uçuzlan.

uçuzlanmaq

1. ucuzlanmaq. 1. uçmaqlıq, behişlik, cənnətli olmaq. -sizin bu yoğuruzla
(ehsanızla) ataz uçuzlandı. 1. yüngülləşmək. -yüküvü at uçuzlan. -boşlarımı
versəydim bir uçuzlanardım.
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-hər bir damcı ufaq dəniz, bircə tiniz iki təniz. (tiniz : ruhuz. ruhuq).
-ufaq təfək, dəğərsiz olan: salpal. səlpəl. - səlpəl nərsə.

uqa

uka. ükəl. dahi. zəki. ağil. -ükəl yatsa el yatar, kahıl yatsa qal yatar. (kahıl: gic.
səfeh) .

uqan

uğan. yoğan. oğan. yuğan. tanrı. allah.

uqlaşar

uklaşar. yığışar. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm
əmrəm toplaşar. {ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu) cağ cuğ}.
(səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

uqmaq

1. ukmaq. duymaq. 1. ukmaq. ukuşmaq. okmaq. okuşmaq. oxumaq. qanmaq.
düşünmək. -o işin sonun okdu: oquşdu, oxudu. -oqmamış danışan, tez yanılar.

uqr

uğr. xeyr . -uğr ola: xeyr ola.
-uğr olsun: onq olsun. xoş ayaq olsun. ayağlı olsun.

uqra

uğra. 1. əleykəssəlam. 1. uğra. ehsan.

-bir amac uğra birləşmək: taplaşmaq. tapdaşmaq. müttəfiq olmaq. -onlar nəyin üzrə
tapdaşmışlar.

-uğra (uğura) uğrayamadım: ehsana yetişəmədim.
-uğur uğra: səlam əleyk.
uqraq

uğraq. 1. qəsd. məqsəd. mənzil. -uğraq uzaq, saxla (taxın) yaraq. 1. niyyət.

iradə. əzm. -uğrağım onu görmək. 1. utrat. gediş. pırosə. -işlərin uğrağın iyidir. yaşam uğrağın dəğiş. 1. utrat. qismət. -bizim uğrağımız belə gətdi: qismətimiz. 1.

tuç. tuş. niyyət. -tuşuz nədir.
uqraqan

uğrağan. alışıq. uğrağu.

uqraqay

uğrağay. doğru yol. bir iməcə, amaca yönələn yol. müvəffəqiyyətli. -yolun
uğrağay olsun.

uqraqu

uğrağan. alışıq. uğrağu.

uqraqucu

uğrağucu. gedən. yollanan.

uqralmatan

uğralmadan. yoluğmaq. baş vurmadan. güzər edmək.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

uqramaq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

uğramaq. 1. dəğmək. -göz uğramasın: göz dəğməsin. 1. gedmək. 1. soğramaq.

sağramaq. sağalmaq. düzəlmək. -kəsəldən ysyeni uğramışlar. 1. gedmək.
yönəlmək. -işlər hara uğrayacaq bilməm. -uğrası yerim yox. -uğrası yönün bilmirəm.
-uğramasın: uzaq olsun. allah göstərməsin. -uğranılmaz arman. (uğranılmaz:
çatılmaz). -uğrasız qalası: avara. -evə uğrayın. -uğrağucu: gedən. yollanan.
uğrağan: alışıq. uğrağu.

uqramasın

uğramasın: uzaq olsun. allah göstərməsin. (uğramaq: gedmək. yönəlmək).

uqranılmz

uğranılmaz. çatılmaz. -uğranılmaz arman.

uqrası

-uğrası yönün bilmirəm. -uğrası yerim yox. (uğramaq: gedmək. yönəlmək).

uqrasız

-uğrasız qalası!: avara. (uğramaq: gedmək. yönəlmək).

uqraş

uğraş. yumuş. ( < yummaq: bağlamaq). məşquliyyət.

uqraşan

-sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə, pozqunluğa uğraşan, iflas olunan
yer: sındırğı.

uqraşmaq

uğraşmaq. 1. çalışmaq. çalqaşmaq. qeyrət göstərmək. ciddo cəhd, səy,

himmət edmək. 1. dalaşmaq. təlaşlanmaq. çalışmaq. 1. üz üzə durmaq. 1.
sarınmaq. bürünmək. məşqul olmaq. - öz işivə sarınqıl.
-nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya uğraşmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq.
sarlışmaq.

-nərsənin dişi ilə uğraşmaq, dişliyin, kəsiciliyin ititmək: dişəmək. dişələmək.
dişəvləmək. -ərə dişələmək.
-kəsintiyə uğramaq: səğmək. aralıq vermək.
-bir işə sarğınlıqla, dirənclə uğraşmaq: sarğanmaq. sarğılmaq. sarılmaq. (püştkar,
muqavimət göstərmək).

uqraşmamaq

uğraşmamaq. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına

vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq.
önəmsəməmək. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş
tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib,
gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.
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uğratmaq. 1. qoymaq. -işə uğratdı: işə qoymaq. 1. tutmaq. alıqoymaq. məşqul

edmək. -sözə, danışığa tutmaq. -onu xırım xırda işlərə tutub öz işindən qoydun.
uqrayacaq

-işlər hara uğrayacaq bilməm. (uğramaq: gedmək. yönəlmək).

uqrayamatım

-uğra (uğura) uğrayamadım: ehsana yetişəmədim.

uqrayan

-bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən:
uma. qonaq. -uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar,
bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər.

-evə uğrayın. (uğramaq: gedmək. yönəlmək).
uqru

-nərsənin çağı, uğru, vaxdı, movqeyi: yırıq. (yaraq). imkan. fürsət.

uqruna

uğruna. 1. toxay. eşqinə. xətrinə. -sənin toxay: sənin xətrinə. sənin uğruna. sənin
eşqivə. 1. yağşına. xeyrinə. -yağşına toya yarasın. (satılmayan nərsəyə qarşı uğur
dilək).

uqrunta

uğrunda. baxtında. bəxtində. -unutma!. başlanqıc əlindədi, qurtarış uğrunda.

uqsamaq

uksamaq. oksamaq. 1. oxusamaq. bəlsəmək. məlum edsəmək. -el işgilin,
çatışmazların oksayan görəvli. 1. qansamaq. anğsamaq. -o uksamağa çalışdı.

uqşunmaq

uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. oşunmaq. oğşunmaq. ovşunmaq. 1. uğulmaq.

uvulmaq. oğulmaq. ovulmaq. 1. açıb töküb axdarmaq. -onun evin uğşundular
heç nə tapamadılar. -bu sorunu kim ovşuya bilər.

uqulmaq

1. ukulmaq. okulmaq. oxulmaq. bəllənmək. məlum olmaq. -onun yazısı (bəxdi)
ukuldu. -onun sözü okulmamış. 1. uğulmaq. uvulmaq. oğulmaq. ovulmaq.

uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. oşunmaq. oğşunmaq. ovşunmaq.
uqumaq

ukumaq. qusmaq.

uqur

uğur. 1. xeyr bərəkət. 1. fürsət. -uğur bulsa, oğurlar. 1. uğra. ehsan. 1. unğur.
oğur. onğur. xoş. 1. unğur. oğur. onğur. səadət. xoşbəxlik. yümünlük. 1. bəxt.

dövlət. -sizin uğruzda: sizin sayəzdə. 1. kölgə. -sizin uğruzda mənim işim edildi
(yetildi) : açıldı. aşdı. 1. tutu. şans. fal. baxt. bəxt. -ulduzu parlamaq: ulduzu
doğmaq. 1. uyğur. uyğun, tam munasib çağ, vaxt. 1. uyğur. bərəkət. -işlərizə
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uğur dilərim. 1. salam.

-uğur olsun: yarasın. xeyr olsun. -yol yarasın: yolun uğurlu, açıq olsun. istəklərivə
çatasın. başarılar!. müvəffəqiyyətlər!. nailiyyətlər!.

-uğur uğurlamaq: uğurlamaq. ehsan vermək. -. uğra (uğura) uğrayamadım: ehsana
yetişəmədim.

-(satılmayan nərsəyə qarşı uğur dilək). -yağşına toya yarasın. (yağşına: uğruna.
xeyrinə. ).

-uğur uğra: səlam əleyk.
-uğur uçur: yaxcı pis. koruz. korus. koruc. korunc. qoruq koruq. qutuq koruq. mutuq
kötük. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna.

-təprəşi uğur: iş, çalış, diriş, qalxış çağı.
-uğur, xeyir üçün oxunan dua: yarquc. yarqıc. yalquc. yalqıc. qutuc. qutac. əzaim.
uqura

-uğra (uğura) uğrayamadım: ehsana yetişəmədim.

uqurlamaq

uğurlamaq. 1. uğur uğurlamaq. ehsan vermək. -. uğra (uğura) uğrayamadım:
ehsana yetişəmədim. 1. bağışlamaq. -biri uğurlar, biri oğurlar: biri suçlunun
suçundan keçər, biri suçlunu oğub, döğüb əzər. 1. bağışlamaq. dəğişsiz (əvəzsiz)

sunmaq. -o ölmədən hər nəyini arvadına uğurlamış. -birindən oğurlayır, birinə
uğurlar. 1. yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola

salmaq. təşyi edmək. 1. işi çağında görmək. 1. salamlamaq. 1. oğurlamaq.
gizlicə çalmaq, almaq. 1. uyğurlamaq. nərsənin tam çağında, vaxtında
bulunmaq. -gecikdik heç bir işimi uğurlayamadım. -işlərimizin hamısın uğurladıq. 1.
yola salmaq. 1. yola salmaq.
uqurlanır

-kişilər görnüşüylə qarşılanır, bilimiylə ağırlanır, davranışıyla uğurlanır. (kişilər:
adamlar) (mevlana).

uqurlanmaq

uğurlanmaq. 1. bərəkətlənmək. -keçən ilə görə bu il işlərimiz xeylək uğurlandı. 1.

bol, bərəkətli olmaq. -yolunuz uğurlansın.
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uğurlatmaq. bolluq, bərəkət gətirmək. -ay tutuğu uğurlar: (inana görə) ay
ağıllansa (tutulsa) bərəkət gətirir.

uqurlu

-iş diləyim, yol yolağım, yar yarağım uğurlu.
-uğurlu yol: yol uğurlu. səfər bexeyr.

-səki uğurlu olsun: təki düşərli olsun.
-yolun uğurlu, açıq olsun: yol yarasın. (yarasın: uğur olsun. xeyr olsun). istəklərivə
çatasın. başarılar!. müvəffəqiyyətlər!. nailiyyətlər!.

uqurluq

uğurluq. tam çağında olunan iş. (behinqam).

uqurmaq

uğurmaq. 1. sunmaq. önütmək. tutuzmaq. tutuzlamaq. sayarlamaq.

bağışlamaq. sovramaq. sovğamaq. savramaq. təqdim edmək. 1. uyğurmaq.
gözəl qarşılamaq, pəziralıq, istiqbal edmək.
uqursuz

uğursuz. 1. qutumsuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx.

korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz.
talehsiz. bədbəx. 1. sapıqlac. bəxsiz.
uquşmaq

1. oquşmaq. 1. ukuşmaq. ukmaq. okmaq. okuşmaq. oxumaq. qanmaq.
düşünmək. -o işin sonun okdu: oquşdu, oxudu. -oqmamış danışan, tez yanılar.

ul

-ul sayıq (ulu sayqıl), soylu olan: tör döşəkli. əşraf. ağazadə. zadəgan. əyan.
aristokrat.

ulaq

ulağ. ( < ulamaq: çatmaq). 1. çapar. qasid. peyk. 1. çaparxanada anıq (hazır)

dayanan yədək at. 1. (kuryer. misyoner. mesajer) sorağçı. sorğaçı. xəbərçi.
rəhbər. ajan. ayğaqçı. ayğac. casus. rəsul. məbus. piştaz. peyk. qasid.
peyğamçı. firistadə. dışıqac. naqil. hambal. 1. iki nərsənin birbirə qovuşduran.
yam. yamaq. -ulağu: yamağu. yamağlıq.
ulaqa

ulağa. alağa. alğa. ali cənab. cənab ali.

ulaqan

utağan. ulağan. (ölçü) böyük. yekə. çox. -o sürədən, utağan sürə sürdü. (çoxlu.
çox uzun). -utağan ötgən çağdan: çox çox qabağlardan.

ulaqu

ulağu. : yamağu. yamağlıq.
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böyüyür. yekəlir. -paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (kit çilə: dəd
kədər). (sürcə: büdrürər). (çağa: bala).

ulalmaq

ulamaq. böyümək. yekəmək. -dalaş uzandıqca ulayar. -iş ulalmadan düşün.

ulalmastan

ulalmasdan. qocalmazdan. -yaşlığın qədrini bilğıl ta ulalmasdan burun. (yaşlığın:
gəncligin). (burun: qabaq. ön).

ulam

1. məqulə. 1. sapığ. sülalə. şəcərə. nəsəb. xanidan. duduman.

ulama

taxı. taxanaq. ək. əklənti. qatqı. yama. (zam) əlavə. ilhaq.

ulamaq

1. tapmaq. tapımaq. 1. ulalmaq. böyümək. yekəmək. -dalaş uzandıqca ulayar. -iş
ulalmadan düşün.

ulanma

böyüklənmə. güvəz. gövəz. gürəz. görəz. könəz. çönəz. bəğəniş. bəğənic.

ular

-dağda ular qurtları, at qulağın tavırdar. (tavırmaq: ititmək. tizitmək).

ulaş

irtəş. yetiş. çatış. -düşənlərə yardıma ulaş.

ulaşmaq

1. dərmək. dərinmək. dərk edmək. çatmaq. varmaq. 1. tapışmaq. çatışmaq.
-quş qanatlı ulaşmaq: çapıcaq varmaq, gedmək.

ulaştırmaq

ulaşdırmaq. 1. tapışdırmaq. çatışdırmaq. 1. yergitmək. yeritmək. yürgütmək.

yürütmək. göndərmək. salmaq. irsal edmək. -sav salmaq: sorağlatmaq.
sorğalatmaq. xəbər göndərmək. -günəş issi, ışıq salan qaynaq.
ulat

1. irtət. yetir. çatıt. -bunu ona ulat. 1. qurd, it kimi səs çıxartıtmaq. -uşağı vurub
ulatdı. 1. uzat!. -əlin ulat. -ayağın çox ulatma.

ulatqan

ulatğan. hürdürgən.

ulatmaq

1. böyütmək. yekətmək. -sözü çoxda ulatmadan de baxalım. 1. ilətmək. uzatmaq.
göndərmək.

ulcanmaq

rəbt tapmaq.

ulqa

ülgə. uluğ. ulu. çoğ. çuğa. böyük. -elin ülgəsi.

ulqan

ulğan. ulu. kəbir. böyük.

ulqat!

ulğat!. böyüt!. yekət!.

ulqaymaq

ulğaymaq. böyümək.
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-ulduz böcəyi: ulduzğuc. yarpızqurdu. yarpağan. ışıldağuş. (şəbtab).

ultuza

- ulduza qaş salmaq: kefi yerində olmaq.

ultuzquc

ulduzğuc (ulduz böcəyi) yarpızqurdu. yarpağan. ışıldağuş. (şəbtab).

ultuzu

- onun bəxt ulduzu söndü: onun qutu ötündü, uçundu.
-quzey ulduzu: qutb ulduzu.

-doğsa yaruq ulduzu. (yaruq : yarıq. səhər. sübh).
-ulduzu parlamaq: ulduzu doğmaq.

-ərən oğlu doğub bənqu qalmadı, doğar acun güni ulduzu tutğuci (əbədi). (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

ulu

1. uldaq. ulğan. kəbir. önəmli. böyük. 1. uluğ. ulqa. ülgə. çoğ. çuğa. böyük. elin ülgəsi.

-ul sayıq (ulu sayqıl), soylu olan: tör döşəkli. əşraf. ağazadə. zadəgan. əyan.
aristokrat.

ulucama

ululama. ululayış. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə.
əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.

uluq

uluğ. 1. hündür. -adı uluğ, səprəsi quruq. (səprəsi quruq: süfrəsi qıs, dar). (adı
hündür, əli qıs). (səprə:səpər. saçağ. süfrə). 1. ulu. ulqa. ülgə. çoğ. çuğa. böyük. elin ülgəsi.

-uluğ ay: yayın orta ayı. hər nəyi bolluğ çağı.
-ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör, qanda düşər
qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör, harda düşsə
yıxılqıl (harda olsa orda ol).
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-kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər. (kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr).
(qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).

uluqluq

uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük tap. tapaq. böyüklük.

sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq.
ululama

1. ulucama. ululayış. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə.
əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz. 1. yasınma. yaslanma. yaslama. sayqama. böyükləmə. ağırlama.
ərciş. ərtiş. ərşit. tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram. giramidaşt.

ululayış

ulucama. ululama. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə.
əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.

ululuq

uluğluq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq.
sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq.

ulus

uylus. budun. boydun. millət.

uluş

-uluş eniş: fəraz nəşib.

uluyaqış

uluyaxış. kişiyaxış: (yaxış: yana). kişiyana. kibriyanə. kibarca.

uma

1. ona. onğa. ana. ənə. nənə. 1. bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan
uğrayan, baş vuran, muraciət edən. qonaq. -uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut
gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər,
gedər. 1. ümid. umud.

umac

1. önəl. tuturuq. tutruq. vədə. vəd. qovl. -onun umacına inanma. 1. sürü. sürün.
ümid. 1. amac. güdər. (> qodar (fars)}. qayğı. qayğu. qayuq. sürək. ərək. hədəf.
- güdərsız suya basma.

umacaq

-bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən:
uma. qonaq. -uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar,
bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər.
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umacınta

-un umacında, əzilməmiş un, nişasta toparları: gürküt. kütgür.

umaclamaq

önəlləmək. tuturqamaq. vədə, vəd edmək, vermək. qovl vermək.

umacsız

umursamaz. tasasız. hədəfsiz.

umaq

umğa. umağ, ümid yeri.
-umağ, ümid yeri: umğa. umaq.

umanclıq

umuşluq. ümid bağlanılan yer, kimsə, nərsə. qabili etimad. mütəbərrək. -bu
umuşluq nərsə değil. -umuşluq dos qadaş. -sizdən sıvay umuşluq daha tapmadım. bu olaylar, oyunlardan sonra umuşluq necə qalar.

umanmaz

-varın verən utanmaz, küsük yerdən umanmaz.

umarsan

-kötülərdən yaxcılığı umarsan, toxmaq başda çomağıvı yığarsan.

umay

qomay. 1. birgəş. qoşay. cüt. 1. günü.

umca

umsu. umus. odca. suley. sövey. əzöy. elsöy. sevimli. oğşala. ovşala. duzlu.

qırışmal. naz. şirin. -umsu cocuq özün istədər.
umqa

umğa. umaq. umağ, ümid yeri.

umlaşmaq

mərcləşmək. şərtləşmək. -nəmə üzrə umlaşdız.

umma

-umma dəğər özgədən, ver dəğəri sevgiyə.

ummaq

1. umursunmaq. umursanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq.
tutunmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək.
gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1. sanmaq.
ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək.
duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq.
önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq.
güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan
onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki
onadın. 1. uymaq. küymanmaq. gümanmaq. gümənmək. gözləmək. bəkləmək.

sarqınmaq.
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1. umurlu. sayıq. seçik. diqqətli. 1. gözü olan. umutlu. umuq. 1. umurlu.
dəğgin. təkgin. diqqətli.

umsu

umus. umca. odca. suley. sövey. əzöy. elsöy. sevimli. oğşala. ovşala. duzlu.

qırışmal. naz. şirin. -umsu cocuq özün istədər.
umsuz

-umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək: səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq.
sələğləmək.

umturu

umduru. gözü yolda qoyan, gözlətmə işi. -umduru iş gördünsə, yerinə gətir. görülməyən umduru iş, aldatmaqdır. -umduru sözlər. -gəlməməklə bizi umduru
qoydular. -qalmasın gözün umduru.

umuq

1. intizar. təvəqqü. 1. umsuq. gözü olan. umutlu.
-umut yaşanır, umuq yaşatır.
-umut dündə, umut gündə, umuq gözdə olur.

umuqlu

-bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən:
uma. qonaq. -uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar,
bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər.

umunc

1. təvəqqü. -sizdən bir umuncum yox. 1. ümid. -umunc qalmış ona.

umunma

-varın verdin utunma, küsük yerdən umunma.

umunmaq

ümüdlənmək. -kimi tanrıya, kimi yardıma umundu.

umur

1. dəğin. diqqət. 1. didik. titik. tetik. saysalış. diqqət. 1. önəm. tapış. tapuş.
tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. diqqət. 1. güdər. (> qodar (fars)}. diqqət. 1. saxlan.
diqqət. ehtiyat
-özən, umur, diqqət çəkməyən: silik. ilgi oyandırmayan.

umura

-özənə, umura, diqqətə dəğməz: dərəksiz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz.
sızqılmaz.
-umura, diqqətə dəğərlik: sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq.
dərəkirlilik. dərəklilik. özənirlilik.
-umura, diqqətə dəğər: sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. dərəkirli.
dərəkli. özənirli.
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sağday. sayaq. sıyaq. diqqətlə.
-incədən incəyə, özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq: sinciləmək.
incələmək. gözədən, süzgəcdən keçirmək. tədqiq edmək.

umurlu

umruq. 1. dəğgin. təkgin. diqqətli. 1. sayıq. seçik. diqqətli.

umursaq

umursuk. sırvağ. huşlu. oyanıq. tetiz. diqqətli olan. - sırvağ ol.

umursamaz

1. aldırmaz. 1. tasasız. umacsız. hədəfsiz.

umursamazlıq umursuzluq. güdərsizlik. güdürsüzlük. güdüsüzlük. çalaqaylıq. yalaqaylıq.
səhlənkarlıq. diqqətsizlik.
umursanmaq

ummaq. umursunmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq.
sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək.
gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq.

umursatmaq

umursutmaq. sağışdırmaq. sağındırmaq. təvəccühü, diqqəti çəkmək.

umursuq

umursuk. 1. umursaq. sırvağ. huşlu. oyanıq. tetiz. diqqətli olan. - sırvağ ol. 1.

sinciləp. incələb. incədən incəyə. özənlə. diqqətlə.
umursunmaq

ummaq. umursanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq.
sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək.
gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq.

umursuşmaq

sağınışmaq. səğinişmək. 1. sarınışmaq. birbirinə ilgi, əlaqə, nəzər, diqqət,

təvəccüh göstərmək. 1. sorunuşmaq. kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq.
1. anırışmaq. yadanışmaq. birbirin yada salmaq, xatırlamaq.
umursutmaq

umursatmaq. sağışdırmaq. sağındırmaq. təvəccühü, diqqəti çəkmək.

umursuzluq

umursamazlıq. güdərsizlik. güdürsüzlük. güdüsüzlük. çalaqaylıq. yalaqaylıq.
səhlənkarlıq. diqqətsizlik.

umuru

-marağı, umuru, diqqəti çəkmək: tikmək. dikmək. gözlətmək. gözətmək. gözü tikə
qalmaq, tikib durmaq. -bu qızın nəyi sizi tikir.

umus

umsu. umca. odca. suley. sövey. əzöy. elsöy. sevimli. oğşala. ovşala. duzlu.

qırışmal. naz. şirin. -umsu cocuq özün istədər.
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umanclıq. ümid bağlanılan yer, kimsə, nərsə. qabili etimad. mütəbərrək. -bu
umuşluq nərsə değil. -umuşluq dos qadaş. -sizdən sıvay umuşluq daha tapmadım. bu olaylar, oyunlardan sonra umuşluq necə qalar.

umut

umud. uymut. ümüd. ümid. uma. küyman. güman. gümən. (> omid (fars)}.

gözlənti. bəklənti.
-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
dönən yok.
-umut dündə, umut gündə, umuq gözdə olur.
-umut dündə, umut gündə, umuq gözdə olur.
-umut yaşanır, umuq yaşatır.
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq
qoşuna. (qoşuna: cütlükdə).

umuta

-güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (çaba: çalış)
(əlindəkin: bacardığın) .

umutlu

umsuq. gözü olan. umuq.

umzuq

yumzuq. yəhərin qaşı.

un

1. ( < uğun. oğun). 1 < oğun. -yoğurun boş olsa, bir az oğun art. 1. çoxluğu
göstərən ək. -atun: yılxı. at sürüsü. -atunçu: yılxıçı. -qoyun: qoy (qoyun) sürüsü. qoyunçu: qoy (qoyun) sürcüsü, çobanı.
-dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq)
-un umacında, əzilməmiş un, nişasta toparları: gürküt. kütgür.

una

-ələyib ələyib, sonunda kəpəyin una qatmaq. (gördüyü işi poxlamaq). (işsiz qalıb
töküb yığmaq).

unamaq

qanıqmaq. qanmaq. yarşınmaq. razı olmaq.

unqur

uğur. unğur. oğur. onğur. 1. xoş. 1. səadət. xoşbəxlik. yümünlük.

unquz

unğuz. uyunğuz. unuz. sandırı, xiyalı bir varlıq. həyula. dev.
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-undan yapılan şorba: yoğmac. oğmac. ovmac.
-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir.
(yuğru: xəmiri) (yuğru: xəmiri).

untatmaq

1. unğdatmaq. oğmaq. çaxdamaq. döğmək. -duz çağdamaq. 1. unğlatmaq.
oğutmaq. sökütmək. sökətmək. döğüb oğmaq.

unu

-dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq).
-sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam
içi qarışığı: dalğan. təlgən. dadğın.

unut

silət. silat. salıt. vaz keç.
-unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). (alqış elə:
alqıla. qəbulla. öv. sev) .
-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

-könlün olsa tut, könül yoxsa, unut.
unuta

-güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (çaba: çalış)
(əlindəkin: bacardığın) .

unutqanlıq

-unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza.
(tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal
qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

unutma

-unutma sən kölgəvi, sən ölsəndə o qalsın
-atlı oldun yayanlığı unutma. (yayanlığı: piyadalığı)
-ötənlərə ütükmə, gündəligə gecikmə, yarınları unutma. (ötənlərə ütükmə:
keçmişlərə yanma, püşman olma).
-unutma!. başlanqıc əlindədi, qurtarış uğrunda. (uğrunda: baxtında. bəxtində).

unutmaq

1. salıtmaq. savqıtmaq. savqırmaq. ayırmaq. boşamaq. açmaq. çözmək. təcrid
edmək. təfkik edmək. yaddan çıxarmaq. münfəsil edmək. 1. savalatmaq.
salavatmaq. boş vermək. - savalat: keçmiş olsun. - ötən işə savalat. 1. sərmək.
sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. üzərində durmamaq. dışında
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tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi sərmədən
işi bitirdilər. 1. yadırqamaq. aldışın itirmək. tərki adət edmək. 1. yuğurmaq.

ötnütmək. -keçənləri yuğur gedsin.
-unutmaq ölüm kimidir, ölməyin bacarmayan, zırbazır olar (ayaqlara düşər).

unutmaqa

-keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.

unutmaqı

-unutmağı unutsan, qıvanclar yad gələr. (qıvanclar: sevinclər).

unutmaqi

-unutmaki unutmağın əlində, unutulmağın yazında. (yazında: baş yazında).

unutmaqın

-unutmaki unutmağın əlində, unutulmağın yazında. (yazında: baş yazında).

unutmam

-yaxcılığa tapınnam, yamanlığı unutmam. (tapınnam: övərəm. sayqılaram).

unutmamış

- unutmamış acını, dadanmamış yaxcını.

unutmasan

-unutmasan keçəni, biçənməsən əkəni.
-unutmasan keçəni, dönüm görməz yaşamın. (dönüm: dəğişiklik. təhəvvül)
-unutmasan ötəni, ötər günlər, gələn günün yad olur. (ötəni: keçəni). (ötər günlər:
boşuna keçər günlər) (gələn günü yad olur: gələcəyivi düşünəməzsin).

unutmasın

saxlasın. -tanrı yalqasın, təkin saxlasın. (alqış. dua). (yalqasın rehmet eləsin).
(təkin: bəndə) (saxlasın: unutmasın).

unutmayan

- unutmayan, unutulur.

unutmaz

-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun unutmaz.

unutmuş

-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.

unutsan

-unutmağı unutsan, qıvanclar yad gələr. (qıvanclar: sevinclər).

unutulmaq

1. sınğmaq. kötüləşmək. fənalaşmaq. durumu pozulmaq. yalnalmaq. 1.
sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına
girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq.
eninmək. azalmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.

unutulmaqın

-unutmaki unutmağın əlində, unutulmağın yazında. (yazında: baş yazında).

unutulur

- unutmayan, unutulur.

unuz

uyunğuz. unğuz. sandırı, xiyalı bir varlıq. həyula. dev.

unvermaq

unvermağ. tutu tükan > tutğan > tuğan. hər çeşit satılan böyük tükan.
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unyqur

unyğur. uyğur. onğur. doğru.

ur

ır. dır < durur. turur. ( < durmaq). -odur: ol dur: o durur. -daşdır: daş durur. eşşəkdir: eşşəkdurur. -yaraşır: yaraşdur: yaraş durur. yoxdur: yox durur.

-ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu) cağ cuğ. -üri (ur qoğ)
qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar: səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar.

uraqan

urağan. vurağan. yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş. dalqum.

uran

-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən).

urbamaq

vurmaq > ribudən. çalmaq. oğurlamaq. qapqmaq.

urca

vurca. vuruş. vuruşma. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış.

döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara.
qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan.
qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş. davğa.
savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş,
dartış sürmək.

urçalış

dirçəliş. roşd o şikufayi.

urqalmaq

-orqulmaq urqalmaq: ütülmək. dərilmək. -tarlası ütülüb, tarığı döğülüb.

urqınmaq

orqınmaq. şişinmək. qurqınmaq. vurqınmaq.

urquc

> ürgüc > ülgüc çox iti kəsgir pıçaq.

urnulmaq

urunmaq. vurunmaq. sarınmaq. geyinmək. -bürüncək urun çıx, soyuğ vurar. suluq urunmuş: əmamə qoymuş. -indiki (maasir) qızlar açıq saçıq urnullar.

ursan

ürfan. irfan.

ursunqmaq

ursunğmaq. kötəklənmək. döğülmək. sınsığmaq.

urta

gecin. axşam. -irtə yasda, urta toyda yeyər. (irtə: səhər) (səhər yasda yiyər, axşam
toyda).
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urdanğ. ordağ. 1. mark. 1. amac. hədəf. 1. mərz. hədd. 1. təvəccüh. 1. xal

döğmə.
urtuquntan

-onun bunun artığ urtuğundan keçinən: yalağçı. yalanğu. artığa qalan. artığçı. yalanğuyla yatan, dilənçi doğar.

urturmaq

urdurmaq. vurdurmaq. güdətmək. qısaltmaq. -saç urdurmaq. -donun uzundusa
vurdut, dili uzundusa utdut.

uruq

tibir. soy. nəjad.

urunmaq

vurunmaq. urnulmaq. sarınmaq. geyinmək. -bürüncək urun çıx, soyuğ vurar. suluq urunmuş: əmamə qoymuş. -indiki (maasir) qızlar açıq saçıq urnullar.

uruş

vuruş. toxnuş. toxuş. soxuş. savaş.

uruşma

ortuş. irtiş. odlaşma. -əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz. (əkində:
səpində. sabanda. şuxumda) (sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (örtgün:
ütgün. ortğun. biçin).

urut

vurut. bir yerdə, olduğu kimi. dər bəs. -urut sizin qulluğuzda. -bir urut araba
tutub tez gəldim.

us

1. huş. tingə. tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə
içində yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. qavrayış. mox. məğz.

fəhm. fəhim. zəka'. zəkavət. ağıl. dərrakə. 1. qıvam. qıtam. cıtam. cıdam. töz.
döz. tüz. düz. öz. təməl. timəl. qur. qor. xım. him. özül. kök. kömənc. kötənc.
kökənc. köməc. kötəc. kökəc. köməş. kötəş. kökəş. soy. quşaq. qolan. kolan.
quşam. basnaq. oba. tayfa. oğul. döl. öğə. ilkə. ilkəc. ilkəş. dayanaq. tıxam.
qıvan. qıtan. cıtan. cıdan. tıxan. qıvanc. qıtanc. cıtanc. tıxanc. daban. göt.
götlük. kötük. doğu. damar. əsas. əsl. covhər. sübstans.
-us başda, altın daşda. (us: ağıl) .
- arıdur artığu, əksik tözündən, bəridur azlığu, çoxluq sözündən.
usanmaq

1. utanmaq. qısanmaq. oyalmaq. içə çəkilmək. çəkinmək. üşənmək. üzənmək.
(# qusanmaq: dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq). 1. uyazmaq. utanmaq.
utsanmaq. uşazmaq. çəkinmək. həya edmək.
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ussal. usqan. ussun. uslan. didik. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay. oylu. bilgə.
ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı.

usqan

ussal. ussun. usqa. uslan. didik. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay. oylu. bilgə.
ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı.

usqar

huşyar. sıyğaq. sırğaq. sərgək. zirək. ayğaq. ayın. aylın.

usqarlıq

huşyarlıq. zirəklik. huşyarlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik.

ayğaqlıq. ayınlıq.
usqur

< uçqur. pərvanə.

uslan

ussal. usqan. ussun. usqa. didik. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay. oylu. bilgə.
ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı.

uslanmaq

quyruğu tava sapına dönmək. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq. başa düşmək.
ağıllanmaq.

uslu

1. ağılı -iti, acı, uslu söz, davranış: sivsi (> sipsi). səpsə. 1. sırvağ. huşlu. oyanıq.
umursuk. umursaq. tetiz. diqqətli olan. - sırvağ ol. 1. başlı. ağıllı. -söyləyən
dəlisə, eşidən başlı gərək. 1. usulca. usulcacıq. uysulca. uysulcacıq. uysuluc.

uysulcuq. qoysuluc. qoysulcuq. yavaşca. yavaşcacıq. seygin. səygin. sərgin.
sakitcə. susun. -sallanıb, seygin basıb getdi: süzüb sakitcə çıxıb getdi.
usluq

ustalıq. yaraş. yarac. çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. məharət. çiğəlik.
çirəlik. girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət. ürzə.
ləyaqət.
-inanc başlayında, usluq susar, oyu gidər. (usluq: məqulluq).

usluluq

1. bilgəlik. mə'qulluq1. başlılıq. ağıllılıq . - başlılıq başqa, başarçılıq başda.

usluya

-usluya bir söz yetər, ussuza min söz itər.

usmaq

1. əti sümükdən ayırmaq. 1. usuşmaq. düşünmək. (inqaştən).

usmaqlamaq

1. içləmək. içinləmək. oyalamaq. birinin, bir nərsənin oy usun, için, fikrin arayıb
öğrəşmək. 1. birinin saqqızın oğurlamaq. (ürəyin almaq. içindəkin, gizin, sirrin
qapmaq). 1. birinin oyun, düşüncəsin etgiliyərək aldatmaq, başına şirə yaxmaq.
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usmuş. 1. başlı kəlləli kimsə. düşüncə yiyəsi. düşünəcəkli. anlaqlı. 1.

düşüncəsin çəkinmədən söyləyən.
usmuş

usmanlı. 1. başlı kəlləli kimsə. düşüncə yiyəsi. düşünəcəkli. anlaqlı. 1.

düşüncəsin çəkinmədən söyləyən.
usnuşmaq

sunuşmaq. uznuşmaq. 1. uzatmaq. 1. dəğişmək. təkişmək. tutuşmaq. tutmaq.

tuşutmaq. taaruf edmək. -sən haçan tuşutdun mən almadım. -könlün olsa tut,
könül yoxsa, unut.

usratmaq

uzatmaq. sallamaq. salqatmaq. artırmaq.

uss

uss! sus. usut. sakit.

ussal

1. usqan. ussun. usqa. uslan. didik. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay. oylu.
bilgə. ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı. 1. uysal. sillik .
silgik. silli. silik. yumşaq. (nərm). - silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silli qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi.

ussun

ussal. usqan. usqa. uslan. didik. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay. oylu. bilgə.
ağıllı. anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı.

ussuz

salqara. çilqara. kora fəhim. sağınsız. sanağsız. düşüncəsiz.

ussuza

-usluya bir söz yetər, ussuza min söz itər.

usta

usda. ustaq. 1. salqaş. salqac. mahir. uzman. 1. satanğ. yetbə. yetbək. mahir.

1. yonta. yondaq. onda. ondaq. çəpər. 1. uz. mahir.
-döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı yaratmaz. (döğülməzi: sınılmazı.
sınmayanı. pozulmayanı. ). (bacarmaz: yasanmaz).

-usda yolçu: yorcı. qılavuz. bir konunun usdası.
ustaca

-ustaca, iyi qılıc salan, çalan: salqar. sağlar. salur (> salar (fars)}.

ustaq

usda. yonta. yondaq. onda. ondaq. çəpər.

ustaqlıq

ustağlıq. ustadlıq. yetbəlik. yetbəcərlik. məharət. maharət. başarcanlıq.

ustal

sanğal. santal. saytal. sağtal. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı.
sağnalı. sağınalı. ağıllı. düşüncəli.
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usluq. yaraş. yarac. çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. məharət. çiğəlik. çirəlik.
girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət. ürzə. ləyaqət.

ustası

- söz usdası: söz əbəsi: söz qurdu: söz maması: hər nəyə yaxışıqlı söz söyləyən.
-bir işin usdası: sarqıl. pırofesyonal. peşəkar.
-bir konunun usdası: yorcı. qılavuz. usda yolçu.

ustaşmaq

tutuşmaq. 1. birbiri üstünə düşmək, yapışmaq. müntəbəq olmaq. 1. birbirinə

yardım edmək. -tutuşmadan ərarvdlıq olamaz.
ustatlıq

ustadlıq. ustağlıq. yetbəlik. yetbəcərlik. məharət. maharət. başarcanlıq.

ustol

sərit. miz. masa.

ustun

1. usdun. uzdun. dəruni. daxili. 1. usun. üstün. üsün. situn. qatar. qota.
-təməl ustun, üstün, sutun, situn: bel dirəyi bel qazığı.

ustura

üzdür. üzdüc. yekə piçaq, biçgi.

ustuvar

salıt. doğus. rast. dürüst.

usu

ağlı. -usu (ağlı) çatmaq, qəd vermək. dişi ötmək. dişi kəsmək.

usuq

1. (us <> su) susuq. -usuqa sağuş su: susamışa ılğın (sərab) su görünür. 1.
sümükdən ayrılmış ət. qara ət. 1. usuş. tutu. (tutun). sanma. sanış. anğal.
inqar. həds. fərz. təsəvvür.

usuqluqa

-usuqluğa susuqmuşlar: düşünməyə can atanlar.

usuqmaq

(us <> su) susuqmaq. yanığmaq. təşnələnmək. ətşan olmaq.

usul

1. sürəm. yöntəm. gediş. 1. uysul. qoysul. yavaş.

usulca

usulcacıq. uysulca. uysulcacıq. uysuluc. uysulcuq. qoysuluc. qoysulcuq.

yavaşca. yavaşcacıq. seygin. səygin. sərgin. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb,
seygin basıb getdi: süzüb saitcə çıxıb getdi.

usulcacıq

usulca. uysulca. uysulcacıq. uysuluc. uysulcuq. qoysuluc. qoysulcuq. yavaşca.

yavaşcacıq. seygin. səygin. sərgin. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb, seygin basıb
getdi: süzüb saitcə çıxıb getdi.
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ustun. üstün. üsün. situn. qatar. qota.
-birinin, bir nərsənin oy usun, için, fikrin arayıb öğrəşmək: usmaqlamaq. içləmək.
içinləmək. oyalamaq.

usunmaq

ötrü tutmaq. (ötrü: birinə tərəf) dəğişmək. təkişmək. taarüf edmək. -çörəyivi
qısınma, usun. -qonaqlara hər nə istəsən usunduq. -hər nə dəğişdim yemədilər. təkişmədən (taarüfsüz), eygiliklə gəlin gedin.

usuş

1. anğaş. anğazaq. əngizə. -bir usuş bulsam gedərəm. -usuşun itirmiş. -usuşun
(usuvun) dəğiş: fikrivi dəğiş. 1. usuq. tutu. (tutun). sanma. sanış. anğal. inqar.

həds. fərz. təsəvvür.
usuşmaq

usmaq. düşünmək. (inqaştən).

usuşun

-usuşun (usuvun) dəğiş: fikrivi dəğiş.

usut

1. su rəngi. boyasız. 1. usut!. uss!. sus. sakit.

usutlamaq

ısıtlamaq. ıslatmaq.

usuvun

-usuşun (usuvun) dəğiş: fikrivi dəğiş.

usuz

(ısız). 1. susuz. təşnə. ətəş. -duzlu yeyən usuzlur. 1. duzssuz. gözəl, əti dadlı
olmayan. -ona yanaşma, usuzun biridir. 1. ətacı. -usuz olub hər gələnlə atışma. usuzdan su gözləmə. 1. utanmaz.

uş

kimi. -yağar yağış uş dəniz.

uşaq

1. sıpa < çıpa. ( < çapcıq). çıpcıq > cocuq. yavrı. 1. şuluq. - suçuş uşaq: şuluq
uşaq. qırışmal. (şuluğluq edmək: suçruşmaq. suçuşmaq).
-evə alınıb bəslənən uşağ: sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. bəsləmə qız, oğlan.
-yaşlılıqda uşağ doğmaq: güzləkləmək.
- dövülən uşaq uyatsız, övülən uşaq soyatsız. (uyatsız: vicdansız) (soyatsız:
nəcabətsiz. qurra)
- dövülən uşaq uyatsız, övülən uşaq soyatsız. (uyatsız: vicdansız) (soyatsız:
nəcabətsiz. qurra)
-yaşlılıqda uşağ yapmaq: güzlükləmək. güzləkləmək.
- rizəyi uşaq: {(rizə: sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək
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( < sava. savağ)}.
-sağat uşaq. (sağat:sağlam. sağan. sağlıqlı).
-. uşağa paradan yox, dəğərdən qonuş.
- çox qımıldağan, şuluğ uşaq: yerə vursan göyə səkrəy.
-uşaq oğaq: ovaq təvək.

-uşaq sözü. 1. anlamsız, tutarsız söz. 1. oğşaq, qoğşaq söz. dediqodu.
-(uşağ) diş çıxarmaq: diş yarmaq.
-uşağ dilində xıx, pis: tığ.
-kiçik uşaq: törpə. törpü. körpə. çırpı. canlı nələrin kiçiyi, olqunlaşmamışları,
yetməmişləri.

uşaqı

-uşağı bələkdən yor. -bağlı yordu, hər nə töküldü. -yor sandığı, tök pambığı.
{yarmaq. yazmaq. yormaq. yozmaq. açmaq. (ayırmaq)}.

-uşağı yeriməyə alışdırmağa yarar arac: sürücək. sürütəc. yürtəc. yügürək. yürgək.
-uşağı yerişə alışdırma arabası: yügürək. sügürək. yürügək. sürügək.
-yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz: quş tuttu.

uşaqın

-özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək: sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti.
oğulluq. qızlıq.

uşaqının

-qız uşağının məmələri çıxmaq: yelin salmaq.

uşaqqən

uşaqkən. yaşdan. -qadını başdan, çağanı yaşdan (əkit. öğrət). (çağa: bala).

-əşivi başdan, çağavı yaşdan (əkit. öğrət). (yaşdan: uşaqkən). (çağa: bala).
uşaqlalara

-son olsun deyə uşağlalara qoyulur: təkiş.

uşaqların

-rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı:sallama sapan.
-tanrı bağışlasın, uşaqların nə gözəl sürmüşlər. (sürmək: sürgütmək. gövərmək.
gəlişmək. böyümək).

-uşaqların birbiri üstündən atlayaraq oynadıqları oyun: göyərçin tavlası. (tavla:
tovla. taqla. mallaq).

uşaqlıqıva

-çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər
daduda , uşaqlığun versə verib dadını). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə).
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-yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış
qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə.
əsirliginə)}.

uşaqsız

-arvad uşaqsız: salt. salta. salt suvay. sat subay. yükümsü, sıxıntısız kimsə.

uşaqvarı

uşağ kimi. (varı: sayağı. oxşarı. bənzəri. kimi).

uşaqyaqış

uşaqyaxış. uşaqyana. (yaxış: yana). kibriyanə.

uşaqyana

uşaqyana. uşaqyaxış. (yaxış: yana). kibriyanə.

uşazmaq

uyazmaq. usanmaq. utanmaq. utsanmaq. çəkinmək. həya edmək.

uşqan

( < eşqan) eşəç. (eşaç. işaç) sürgüc. direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac.

uşqun

uşğun. quşğun.

uşqurtmaq

uçqurtmaq. hıçqırtmaq. hürdürmək. qışqırtmaq. -onu üstümə uçqurtma.

uşluq

uçluq. uçul. asansor.

uşuq

uçuq. eşq. -uçsa uçuq od yanmaz, yaşsa (yaşalsa. ıslansa) odun, od qalmaz.
(uçmaq: sönmək).

uşuqmaq

oysunğmaq. oysunmaq. ərsinləmək. arzınlamaq. arzulamaq. öznəmək.

könülləmək. könlünə, meylinə düşmək. nərsə üçün darıxmaq. həvəslənmək. ölkəyə qayıtmağı uşuqdum.

uşul

uyşul. 1. yatmış. -uşul düşün oyatdı: yatmış bəxdin oyatdı. 1. ləxdə. -uşul qan:
ləxdə qan.

uşulmaq

uyşulmaq. 1. yığılıb yatmaq. -bir daxma tapıb uşuldular. 1. ləxdələnmək. -qanı
axıb uşuldu, qamuğ qabı deşildi, ölüklərlə qoşuldu, doğmuş günü uş batar (gülər
yaşamı batıb gedər).

uşunmaq

uğşunmaq. uvşunmaq. oşunmaq. oğşunmaq. ovşunmaq. 1. uğulmaq. uvulmaq.

oğulmaq. ovulmaq. 1. açıb töküb axdarmaq. -onun evin uğşundular heç nə
tapamadılar. -bu sorunu kim ovşuya bilər.

ut

1. ut. utanış. utanma. həya. -yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz. 1. yaşıc.
utanc. həya. -pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc.
-utanmazdan ıraq dur, yoxunlaşsan ut qalmaz. (ut: həya).
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-uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar, bərəkət gətirər,
iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər. (uma: bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq,
ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən. qonaq).
-ut olmaq: utmaq. utunmaq. utanmaq. -utun bolub tübün (aşağ) boldu: utanıb ərğdi.

utaqan

utağan. ulağan. (ölçü) böyük. yekə. çox. -o sürədən, utağan sürə sürdü. (çoxlu.
çox uzun). -utağan ötgən çağdan: çox çox qabağlardan.

utam

utum. (ötəm. ötüm) aparış. batma. baruşma. qələbə çalış.

utamaq

utmaq. (ötmək. ötəmək) aparmaq. qələbə çalmaq. məğlub edmək.

utamaqta

almaqda. yeməkdə. -utamaqda var, ödəməkdə : almaqda (yeməkdə) var,
verməkdə.

utan

sıxın. sifin. çəkin.
-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.

utana

-varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.

utanar

-əl uzanar, ağız yeyər göz utanar.

utanc

1. sakınc. utanmalı iş. - sakınc (sakıncalı) iş görənə sakınmaq yaraşır. 1. yaşıc.
ut. həya. -pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc. 1. utandıran. irənc. arınc.
arcın. şərmsaran. şərm avər. sərzəniş amiz. -irənc olmaz: sarsınmaz. utanmaz. inrəncsiz: utanmadan.

utancaq

utru.

utanclı

uyatsıl. həyalı. şərmli.

utanıb

- utanıb yerə baxmaq: üz sallamaq. hirslənmək. üz turşatmaq. - ayağ sallayıb
gedmək: boşuna, yarasız gedmək. - baş sallamaq: başı tovlamaq.

utanış

ut. utanma. həya. -yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz.

utanqaç

silik. çəkingən.
-çox utanqaç: . sıxsıxı. çox həyalı.

utanma

ut. utanış. həya. -yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz.

utanma!

uyatma!.
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1. usanmaq. qısanmaq. oyalmaq. içə çəkilmək. çəkinmək. üşənmək. üzənmək.
(# qusanmaq: dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq). 1. utunmaq. utmaq. ut olmaq. utun bolub tübün (aşağ) boldu: utanıb ərğdi. 1. törləmək. 1. uyazmaq. usanmaq.
utsanmaq. uşazmaq. çəkinmək. həya edmək. 1. tutqunmaq. durqunmaq.

sıxınmaq. sifinmək. sıxcınmaq. sıxışmaq. sifcinmək. sifişmək. çəkinmək. -sənə
nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan.

utanmalı

-utanmalı iş: . sakınc. utanc. - sakınc (sakıncalı) iş görənə sakınmaq yaraşır.

utanmamazlıqa utanmamazlığa. utsuzluğa.
utanmatan

utanmadan. 1. inrəncsiz. 1. uyatmadan.

utanmaz

1. irənc olmaz. sarsınmaz. 1. sökür. söküt. sivrilmiş. həyasız. canavar qoşlu,
ruhlu kimsə. çılgınca, çıldırası, dəlicə əsiş, əsriş, xoşluq, kef, dadalan, verən
kimsə, nərsə. 1. siləvsin. süləysin. sürəysin. sürtük. sırtıq. sivirik. sürbet. sırbit.
şərmsiz.
-oğurluq edən utanmaz, üstünə gələn utanmış.
-varın verən utanmaz, küsük yerdən umanmaz.

utanmaza

-işin düşsə utanmaza, üzün çevir bas duvara.

utanmazca

-utanmazca qılınmaq: sıyıtmaq. sırıtmaq. sıytılmaq. sırtılmaq. sırtıqlanmaq.
sırtarmaq. dişlərin ağartmaq. sarnıcmaq. sürbetinmək. sırbitinmək.

utanmazcasına -utanmazcasına davranmaq: üzünü sıyırıb daşlamaq, atmaq. həyasızlıq edmək.
utanmaztan

-utanmazdan ıraq dur, yoxunlaşsan ut qalmaz. (ut: həya).

-utlu, qorun utanmazdan, qanıq qorun qanıqmazdan. (utlu: həyalı). (qanıq: qane. arif).
(qanıqmazdan: qanmazdan. doymazdan).

utanmış

-oğurluq edən utanmaz, üstünə gələn utanmış.

utantıran

utandıran. utanc. irənc. arınc. arcın. şərmsaran. şərm avər. sərzəniş amiz. irənc olmaz: sarsınmaz. utanmaz. -inrəncsiz: utanmadan.

utantırmaq

utandırmaq. 1. sindirmək. üzsütmək. 1. ututmaq. uyutmaq. ardatmaq.

ardıtmaq. xərab edmək. -dos dosdunu, dos yanında ututmaz.
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uçuğ (ruh). utuq. içik. içrik. sins. anlam. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün ruhu. uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.

utqorlar

- utqorlar sınığını toxduruş: (sınığ: sınam. imtahan. azimayiş). atom quralları, nüvə
silahlar yarışması durdurma.

utqunmaq

geri gəlmək, təpmək. səğirmək. səğrimək. gəğirmək. geğirmək. - odlu yaraqların
atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə' deyilir.

utlu

tutlu. uylu. həyalı. məhcub. xəcul.

-utlu qutlu: həyalı bəxli. namuslu bəxli.
-utlu, qorun utanmazdan, qanıq qorun qanıqmazdan. (qanıq: qane. arif).
(qanıqmazdan: qanmazdan. doymazdan).

utmaq

1. çəkmək. içmək. əmmək. sorumaq. sormaq. somurmaq. soğurmaq. (#
sağırmaq). 1. udmaq. sovmaq. soğmaq. savmaq. soxmaq. yenmək. yeğmək.

üstün, qalib gəlmək. -sözdə mən səni soğaram. -görək oyunda kim kimi soxacaq.
1. danmaq. danaşmaq ( < daşnamaq. daşlamaq: atmaq) inkar edmək. münkir
olmaq. -doğrunu utdu, yalanı unutdu. 1. ötmək. -ötən kim ötülən kim. 1. utunmaq.
utanmaq. ut olmaq. -utun bolub tübün (aşağ) boldu: utanıb ərğdi. 1. utamaq.

(ötmək. ötəmək) aparmaq. qələbə çalmaq. məğlub edmək. 1. yutqunmaq.
yendirmək. yemək. içəvləmək. işqurmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli
edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə çəkmək. altına qoymaq. geri
qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.
-hövülgən, tələsik çeğnəyib udmaq: güvələmək. gəvələmək.
utmaz

1. öldürməz. -qayığ hər yelə qalxmaz, qayğı hər beli bükməz, ağrı hər kimi utmaz.
1. ötməz. səltə. şəltə < salta. {> səlitə (fars)}. gözü bərk. həyasız.

utmuş

-sapsal udmuş: axlov udmuş: dimdik duran.

utrat

uğrağ. 1. gediş. pırosə. -işlərin uğrağın iyidir. -yaşam uğrağın dəğiş. 1. qismət. bizim uğrağımız belə gətdi: qismətimiz.
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1. tutşu. üzüzə. qara qarşı. tuş. tutatuş. muqabil. -o mənə utru gəldi. -ona utru
durma. 1. utancaq.

utruq

1. atruq. ata. ada. səggi. hündür yer. 1. çox çox olan. çox öküş olan. çox bətər,
iti, tünd, şədid. -utruğ yığsan davarı, yükün ağır yıxarı: malın çox çoğluğunu
düşünsən, ağır yük kimidir ki bir gün yıxar. -utruğ yaman: çox pis. 1. udruq. uçruq.

çağ. zaman. dövrə. -bir uçruq: bir dövrə.
utsanmaq

uyazmaq. usanmaq. utanmaq. uşazmaq. çəkinmək. həya edmək.

utsuqar

utsuğar. utuzar. -sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar,
düşünməsə utuzar. (utsuğmaq: utsunğmaq. utuzmaq. itirmək).

utsuqmaq

utsuğmaq. utsunğmaq. utuzmaq. itirmək. -bu oyunda neçə utsuqdun.
-sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar, düşünməsə utuzar.

utsulmaq

utuzmaq. aldızmaq. itizmək. itirmək. yitirmək. qayb, qeyb edmək. -o var yoxun
utuzdu.

utsunqmaq

utsunğmaq. utsuğmaq. utuzmaq. itirmək. -bu oyunda neçə utsuqdun.
-sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar, düşünməsə utuzar.

utsuzluqa

utsuzluğa. utanmamazlığa.

utsuzta

-yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz. (ut : utanış. utanma. həya).

uttu

-təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin : seçgin. quzidə). (təkin kişi:
təkcə kişiki).

utturmaq

utdurmaq. soxmaq. basmaq. itmək. təpmək. qazıqlamaq. qaqalamaq.

qaqlamaq. aldatmaq. pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq.
uttursa

-qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.

utuc

yutuc. sıxılcağ. boğaz. dərbət. dərbənd.
-bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay.
kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

utuq

utçuq. uçuğ (ruh). içik. içrik. sins. anlam. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün ruhu. uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.

-utuk iti: utum ötüm. utuş ötüş. bord o baxt.
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1. utam. (ötəm. ötüm) aparış. batma. baruşma. qələbə çalış. 1. qazanc (# itim:
ziyan. zərər. -bu iş bizim itimə qurtaracaq. -bu işin itimi nədir). 1. udum. qutum.

yüngül ayaq. onğul ayaq. ayağlı. xoş qədəm. mubarək.
-utum ötüm: utuk itik. utuş ötüş. bord o baxt.
utumaq

1. udumaq. (d <> y) uyumaq. 1. uyutmaq. utandırmaq. ardatmaq. ardıtmaq.
xərab edmək. -dos dosdunu, dos yanında ututmaz.

utun

susun. 1. sikut. -uss!: sus. usut. sakt. 1. dinlik. dinclik. aramiş.

utunma

-varın verdin utunma, küsük yerdən umunma.

utunmaq

1. utanmaq. utmaq. ut olmaq. -utun bolub tübün (aşağ) boldu: utanıb ərğdi. 1.
uytunmaq. uyğunmaq. yansınmaq. təqlid edmək. -hər işində mənə uytunur. qarqa qaza utğunsa, budu sınar. 1. uytunmaq. uyğunmaq. oxşatınmaq. 1.
uytunmaq. uyğunmaq. peyrovluq, tabelik edmək. -o öz bilgisində kimsəyə
uytunmaz.

utuş

uduş. 1. yarar. yaraq. gəlir. 1. zəfər.

-utuş ötüş: utum ötüm. utuk itik. bord o baxt.
utuz

-tutuz utuz: piruzluq şikəst. - tutuz utuz saymayan.

utuzar

utsuğar. -sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar,
düşünməsə utuzar. (utsuğmaq: utsunğmaq. utuzmaq. itirmək).

utuzmaq

1 < alduzmaq. çalğutmaq. itirmək. 1 < ötüzülmək. məğlub edilmək. 1.
utsuğmaq. utsunğmaq. itirmək. -bu oyunda neçə utsuqdun. 1. utsulmaq.

aldızmaq. itizmək. itirmək. yitirmək. qayb, qeyb edmək. -o var yoxun utuzdu.
-sınamasa alsığar, sağınmasa utsuğar: kişi dənəməsə aldanar, düşünməsə utuzar.

utuzmuş

-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.

utuzturma

utuzdurma. yengilit. alçaltı. təhqir. itirtmə. şikəşt vermə. -bu yenilgiyə dözmək.

uvarın

-duvarın, nərsənin çatlağın, çuxurun tutmağ üçün tıxalan, sürülən sıvıq: tıxaq.
tıvaq. sürünc (> sorənc (fars)}. zamısqa. (za masqa) bətunə.
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uğşunmaq. uşunmaq. oşunmaq. oğşunmaq. ovşunmaq. 1. uğulmaq. uvulmaq.

oğulmaq. ovulmaq. 1. açıb töküb axdarmaq. -onun evin uğşundular heç nə
tapamadılar. -bu sorunu kim ovşuya bilər.

uvulmaq

uğulmaq. oğulmaq. ovulmaq. uğşunmaq. uvşunmaq. uşunmaq. oşunmaq.
oğşunmaq. ovşunmaq.

uvut

uyut. uyat. həya.

uy

1. uyuq. dərək. əş. əşit. bərabər. yarşıq. yarşaq. 1. əş. sevgili. 1. uyğur. uyur.
şayistə. 1. oy. san. fikir.

uya

qohum. (xişavənd). -uya qardaş döndülər.

uyalı

1. mutabiq. -sizin buyruğuza uyalı. 1. oyalı. işlənmiş (güllü, bəzəkli, naxışlı)
yəmşək, çərqət. 1. uyar. uyqun. doğru. oxru. yoğru. onğat. oğat. onat. onart.
oğart. doğart. yalığ. salığ. sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın.
yalğın. yalığca. salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik).

uyan

1. uyanık. oyanı. oyanık. uyarı. oyarı. ibrət. öğüt. əkit. əğit. öğrəncə. qavranca.
yavanca. dərs. 1. yumşaq. -uyan səslər.

uyanıq

uyanık. 1. uyan. oyanı. oyanık. uyarı. oyarı. ibrət. öğüt. əkit. əğit. öğrəncə.

qavranca. yavanca. dərs. 1. sınçılıq. sinçilik. sınaclıq. dəqiqlik. tetikdə. nuktə
bin. qurdaçı. sinsidən. imalə. vasvası.
uyanlar

sığnanlar. -uçmaq uyuna uyanlar: cənnət uyuquna (kölgəsinə. şəbəhinə.
təvəhhümünə) uyanlar, sığnanlar.

uyanmaq

uyqanmaq. ayqanmaq. ayanmaq. saçılmaq. sınğınmaq. dağılmaq. pərişan
olmaq.

uyar

uyan. uyqun. doğru. oxru. yoğru. onğat. oğat. onat. onart. oğart. doğart. yalığ.
salığ. sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın. yalığca. salığın.
salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik).

uyarı

oyarı. oyan. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə. üyəndirə. əkit. əğit.
öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən hissə
almaq.
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uyarıtmaq

uyarlatmaq. uyqunlatmaq. dəngitmək. onğutmaq. onğatmaq.

uyarlamaq

sırıtmaq. qayırmaq. düzəltmək.

uyarlamaqa

-çevrəyə, duruma görə, nərsənin uyarlamağa yarar arac: tovuc. ( < tovmaq). ana
düğmə. yoluç. fərman. dəstur. (toggle). -bu işin tovucun bul.

uyarlatmaq

uyarıtmaq. uyqunlatmaq. dəngitmək. onğutmaq. onğatmaq.

uyarlı

-uyqun, uyarlı, oturumlu olmaq, düşmək: sığmaq.

uyaş

-ayaş uyaş: ayqaş uyqaş. səlpik. sölpük. soluğ. sınğın. saçın. saçğın. pərişan. julidə
-ayaş uyaş: ayqaş uyqaş. tör töküntü. salıntı (atıntı). - salıntı ev eşiyi alıb gedir.
-ayaş uyaş: ayqaş uyqaş. saçıq. dağınıq. sınğın. pərişan.

uyaşmaq

uyuşmaq. kehimək.

uyat

uvut. uyut. həya.

uyatma!

utanma!.

uyatmatan

uyatmadan. utanmadan.

uyatsıl

utanclı. həyalı. şərmli.

uyatsız

vicdansız. - dövülən uşaq uyatsız, övülən uşaq soyatsız. (uyatsız: vicdansız)
(soyatsız: nəcabətsiz. qurra).

uyazmaq

usanmaq. utanmaq. utsanmaq utanmaq. uşazmaq. çəkinmək. həya edmək.

uyqanmaq

uyanmaq. ayqanmaq. ayanmaq. saçılmaq. sınğınmaq. dağılmaq. pərişan
olmaq.

uyqaş

ayqaş. ayaş uyaş. saçıq. dağınıq. sınğın. pərişan.
-ayqaş uyqaş: ayaş uyaş. səlpik. sölpük. soluğ. sınğın. saçın. saçğın. pərişan. julidə
-ayqaş uyqaş: ayaş uyaş. tör töküntü. salıntı (atıntı). - salıntı ev eşiyi alıb gedir.

uyqatmaq

uyğatmaq. uyuğdurtmaq. uylatmaq. 1. yansıtmaq. təqlid edmək. -hər işin mənə
uylatır. 1. oxşatmaq. 1. peyrovluq, tabelik edmək. -o öz bilgivi kimsəyə uylatma.

uyqu

uyğu. 1. eyği. -uyğu (iygi) savınmaq: iygüləmək. eygiləmək. zikri xeyr edmək. sözü
gedirkən birindən taba çıxmaq, difa' edmək. 1. iygi. -uyğu (iygi) sağınmaq: kölün iyi
tutmaq. iyilik, yaxcı niyyət diləmək. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə düşünmək.
-yüngül uyku: sayağ yuxu.
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1. uyqulatmaq. tutşdurmaq. 1. onaylamaq. doğrulamaq. doğralamaq.
doğramaq. duğramaq. tənfiz, infaz edmək.

uyqulamaq

salmaq. sallamaq. qılmaq. döşəmək. başarmaq. icra edmək.

uyqulanar

gerçəkləşər.

uyqulanmaq

salınmaq. qoyunmaq. alınmaq. bərqərar olunmaq. - sırqa salındı: asıldı. sancıldı.
(# bıraxılmaq. atılmaq. - sırqa salındı: açıldı. çıxarıldı).

uyqularımı

- dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram gecə
olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca. (yadın: kəndinə yabancı).

uyqulatmaq

uyqulamaq. tutşdurmaq.

uyqulu

uyxulu. uysuq. uysuruq. yuxulu. uylu.

-uyqulu duyqulu: uyuq duyuq. nazik, ağıllı başlı, yumuşaq, məqul olan. ictimai olan.
uyqun

1. dəng. onat. 1. uyar. uyan. doğru. oxru. yoğru. onğat. oğat. onat. onart.
oğart. doğart. yalığ. salığ. sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın.
yalğın. yalığca. salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik).

1. yarar. yaraq. yatay. gəlişin. gəlişli. yarşın. yarşan. yarğaş. muvafiq.
münasib. 1. yarıq. yaxışır. musaid. 1. yöritə. yörtə. -sizin durumuz bizim işə yörtə
değil. -əkimə yöritə yer. 1. sağı. sağlam. səhih. doğru. gün. iyi. onat. gərçək.

gerçək. 1. yatqın. asılı. faydalı. -könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə: sağqur.
sağqır.

-uyğun, tam munasib çağ, vaxt: uğur. uyğur.
-uyqun olmayan yarıtmaz. yaramaz. yaraşmaz. yarşaqmaz. namunasib.
-uyqun, muvafiq gəlmək: düşükmək. düzüqmək. uyquşmaq. -bu sənə çox gözəl
düzükür.

-uyğun görünmək: görəkimək. məsləhət görünmək.
-uyqun gəlmək: tutmaq. yarışmaq. bir düşmək. -iki söz birbirin tutur. -bu sonuclar
tutuşmurlar.

-duruma uyqun olmayan, geri qalmış, sapıq qılavuzluq: qıçı yoluq. qılavuzçu.
-könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə: sağqur. sağqır.
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-uyqun, uyarlı, oturumlu olmaq, düşmək: sığmaq.
-uyğun biçimdə, şəkildə: sırısıyla. sırığıyla (> sırasıyla) yoluyla. usuluyca.

-uyqun gəlmək: sınışmaq. sinişmək. yaxışmaq. cana yatmaq. - bu sözə sizə
sınışmazki. - qırmzı sənə sınışır.
-nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer: singir. sınğır. sinğıc.
nərsə üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı.
-tam uyqun, yapışqan: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gövdəyə oturan geyim.
daramdurul. yerinə tam düşən nərsə.
-uyqun çağında olmayan: sırısız. sırıqsız. sırasız. yolsuz. yersiz. munasibətsiz.

uyqunlatmaq

uyarlatmaq. uyarıtmaq. dəngitmək. onğutmaq. onğatmaq.

uyqunluq

1. sağılıq. sağlıq. sağlamlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik.
onatlıq. gərçəklik. gerçəklik. 1. sağlıq. sağdınlıq. doğruluq. nikukarlıq.

uyqunmaq

uyğunmaq. uytunmaq. utunmaq. 1. yansınmaq. təqlid edmək. -hər işində mənə
uytunur. -qarqa qaza utğunsa, budu sınar. 1. oxşatınmaq. 1. peyrovluq, tabelik

edmək. -o öz bilgisində kimsəyə uytunmaz.
uyqunsuzluqu -tutmamazlığı, yaraşmazlığı, uyqunsuzluğu açıqca görünmək: sıyıtmaq. sırıtmaq.
gözə çarpmaq. yamaq olmaq. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində
sarı sırıtır.

uyquntur

-söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur: (söğüt sulunğa,
qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

uyqunu

-bir durumun uyqunu, iyi gedişi: sarqın. axarlı. - sarqın alver. - sarqın tükan. sarqın araba.

uyqur

uyğur. 1. uğur. uyğun, tam munasib çağ, vaxt. 1. uğur. bərəkət. -işlərizə uğur
dilərim. 1. unyğur. onğur. doğru. 1. uyur. uy. şayistə. 1. uyuq, yaxcı olan. uyğur yalğay yarışmaz. (yalğay: pis olan). (yaxcı pislə yarışmaz, tutuşmaz).

uyqurlamaq

uyğurlamaq. uğurlamaq. nərsənin tam çağında, vaxtında bulunmaq. -gecikdik
heç bir işimi uğurlayamadım. -işlərimizin hamısın uğurladıq.

uyqurmaq

uyğurmaq. uğurmaq. gözəl qarşılamaq, pəziralıq, istiqbal edmək.
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uyğursan. uyursan. uysan. şayistəliklə. hüsni şöhrətlə. -uyursan yaşayan. -yoğur
(xeyr) işdə tapınqıl, uysan yaşam yaşanqıl.

uyquş

uyğuş. xoşbəxt.
-uyğuş gəlsin, uysuz gedsin. (yaxcılıq gəlsin, yamanlıq qoğulsun).

uyquşlu

sınışlı. sinişli. yaxışlı. cana yatışlı.

uyquşmaq

uyğuşmaq. 1. düşükmək. düzüqmək. uyqun, muvafiq gəlmək. -bu sənə çox
gözəl düzükür. 1. yoğunmaq. yoğuşmaq. alışmaq. -yeni toprağa yoğuşmaq güc.

uylaşmaq

1. cuylaşmaq. cürləşmək. 1. birbiri dalına düşmək. 1. uymaq. muvafiq olmaq.

uylatmaq

uyğatmaq. uyuğdurtmaq. 1. yansıtmaq. təqlid edmək. -hər işin mənə uylatır. 1.

oxşatmaq. 1. peyrovluq, tabelik edmək. -o öz bilgivi kimsəyə uylatma.
uylu

1. utlu. tutlu. həyalı. məhcub. xəcul. 1. uysuq. uysuruq. yuxulu. uyxulu.

uyluq

1. yutluq. yoğluq. qol qıçın ən yoğun bölümü. 1. uyuq. yatma otağı. 1. yatal.
yatlaq. (xab otağı). 1. yoğluq. qol bud. nərsənin ən dayanlı, yoğun, qalın yeri.

uylus

uylus. budun. boydun. millət.

uymaq

1. tutmaq. -bu ona tutur. 1. ummaq. küymanmaq. gümanmaq. gümənmək.
gözləmək. bəkləmək. sarqınmaq. 1. uylaşmaq. muvafiq olmaq. 1. uyunmaq.
uyurmaq. uyumaq. tabe olmaq. -o mənə mən ona uydu.

-birbirinə uymaq: uyuşmaq. (# oyuşmaq: birbirinə saldırmaq).
-birinə nərsiyə uymaq, müqəllid olmaq: yarınmaq. təqlid edmək.
-qurala uymaq: sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tabe olmaq.

uymama

-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymama durumu: sapağlıq.

uymayan

-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymayan: sapağ. savağ. çapaq.

uymazlıq

olmazlıq. puşluq. boşluq. bihudəlik.

uymıq

tabe. peyrov. şayırd.

uymlu

sürnək. sünək. sırnığ. əsnək. mulayim.

uymut

umut. ümüd. ümid. küyman. güman. gümən. (> omid (fars)}. gözlənti. bəklənti.
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uyur. 1. üyə. quyruq. peyrov. tabe. -ona uyur olma, öz bildiyin ed. -uyur devlət:
bağlı, müstəqill olmayan devlət. -uyru toplamaq. 1. tibq. -buyruğa uyru: tibqi fərman.
buyruğa uyruq: tibqi fərman olan. 1. dalı. dünbal. -bu yolun uyru hara çıxır. -mənim
uyru gəlmə. -ged öz işivin uyruna.

uyruq

1. quyruq. qol. qul. bağlı. kəndli. 1. tibqi. -buyruğa uyruq: tibqi fərman olan.

uyruqan

uyruğan. uyurğan. yarğaşan. sazişkar. musalihətçi.

uysal

1. silik. yumşaq başlı. alçaqkönül. əsik. sıypa. sıypac. firutən. mütəvaze'.
(sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik). 1. sındıq. sindik. dindik. asav, yadırqan olmayan.
müti'. 1. sıvcın. sıvcın. mum kimi yumuşaq olan. 1. ussal. sillik . silgik. silli. silik.
yumşaq. (nərm). - silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. - acıqlı olduğuna
baxmayaraq, çox silli qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi. 1. sun. sum. ( < savın).

yaxşıqay. yıpaş. ipəş. suyşuq. sulu. xoşəxlaq. (# kötüqay: girtüc. bədəxlaq)
xuylu. -yıpaş balam. 1. toysal. qafil. qəfil. xam xiyal. 1. yıpaş. ipəş. səssiz. sakit.
-yobaş heyvan.
-. qandırmaq üçün, özünü uysal, baş aşağı göstərmək: quzu dərisinə bürünmək
- uysal, baş aşağı, həlim göstərişli: quzu kimi. quzu quzu.

uysallaşan

-toxluqdan uysallaşan, təmbəlləşən: səmirgin.

uysallıq

-uysallıq edmək: söygəllik, yumşaqlıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq
edmək: sıyqalamaq. sıypalamaq. sıyğamaq. sığqalamaq. sıypamaq. söygələmək.

-uysallıq gözləmək, istəmək: söygəllik gözləmək, istəmək. yumşaqlıq gözləmək,
istəmək. sınlığ gözləmək, istəmək. sıylıq gözləmək, istəmək. mulayimət, məhəbbət,
mehribanlıq gözləmək, istəmək. sığınmaq. söygənmək. süygənmək. sıyqanmaq.
sıypanmaq. sıyğanmaq. sığqanmaq. pənah gətirmək.

uysan

1. oyasa. oysal. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq.
qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir.
kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. gəvir.
kəvir. qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan.
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korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl. 1. uyğursan. uyursan. şayistəliklə. hüsni
şöhrətlə. -uyursan yaşayan. -yoğur (xeyr) işdə tapınqıl, uysan yaşam yaşanqıl.
uysanmaq

yıpaşmaq. ipəşmək. səssizləşmək. sakitləşmək.

uysatmaq

yıpatmaq. səssizlətmək. sakitlətmək.

uysuq

uysuruq. yuxulu. uylu. uyxulu.

uysul

usul. qoysul. yavaş.

uysulca

uysulcacıq. usulca. usulcacıq. uysuluc. uysulcuq. qoysuluc. qoysulcuq.

yavaşca. yavaşcacıq. seygin. səygin. sərgin. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb,
seygin basıb getdi: süzüb saitcə çıxıb getdi.

uysulcacıq

uysulca. usulca. usulcacıq. uysuluc. uysulcuq. qoysuluc. qoysulcuq. yavaşca.

yavaşcacıq. seygin. səygin. sərgin. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb, seygin basıb
getdi: süzüb saitcə çıxıb getdi.

uysulcuq

uysuluc. usulca. usulcacıq. uysulca. uysulcacıq. qoysuluc. qoysulcuq.

yavaşca. yavaşcacıq. seygin. səygin. sərgin. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb,
seygin basıb getdi: süzüb saitcə çıxıb getdi.

uysuluc

uysulcuq. usulca. usulcacıq. uysulca. uysulcacıq. qoysuluc. qoysulcuq.

yavaşca. yavaşcacıq. seygin. səygin. sərgin. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb,
seygin basıb getdi: süzüb saitcə çıxıb getdi.

uysun

-dediyin işivə uysun, duyduğun içivə. (içivə: diləyivə. niyyətivə).

uysuruq

uysuq. yuxulu. uylu. uyxulu.

uysuz

1. bədbəxt. -uysuzluğu anınma: bədbəxçiliyə düşünmə. 1. yuxusuz. yuxulu. uysuz qaldım.

-uyğuş gəlsin, uysuz gedsin. (yaxcılıq gəlsin, yamanlıq qoğulsun).
-uyuş uysuz: eyuk eysiz. yaxcı pis. -təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz)
qatışmaz. (təzək qızışıb qarı əridər, yaxcı pis qarışmaz).

uysuzluqu

-uysuzluğu anınma: bədbəxçiliyə düşünmə.

uyşul

uşul. 1. yatmış. -uşul düşün oyatdı: yatmış bəxdin oyatdı. 1. ləxdə. -uşul qan: ləxdə
qan.
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uşulmaq. 1. yığılıb yatmaq. -bir daxma tapıb uşuldular. 1. ləxdələnmək. -qanı
axıb uşuldu, qamuğ qabı deşildi, ölüklərlə qoşuldu, doğmuş günü uş batar (gülər
yaşamı batıb gedər).

uyşumcu

uyuşumcu. qolayçı. qolayçıl. qolayçıq. qolayımçı. qolayıqçı. salqıntap. təmbəl.

rahət tələb.
uyt

(ayiş) uytuya, yatıya, dincə qoyulmuş yer, nərsə.

uytama

uyutma. -bu işləri uyutma (uytama), başarı, icra yolları: sağın. törətim (tovlid)
sağlama, düzətmə, yasatma, fənn işləri.

uytunmaq

1. tabe edinilmək. 1. utunmaq. uyğunmaq. yansınmaq. təqlid edmək. -hər işində
mənə uytunur. -qarqa qaza utğunsa, budu sınar. 1. utunmaq. uyğunmaq.

oxşatınmaq. 1. utunmaq. uyğunmaq. peyrovluq, tabelik edmək. -o öz bilgisində
kimsəyə uytunmaz.

uyturma

uydurma. güvəniməz. tutunsuz. durunsuz. bəfasız. düzmə. düzməcə. yapma.

yapmacıq. saxta. qəlb.
uyturmatan

- işə uydurmadan, oranlamadan, qatmadan yalnızca söyləmək: sözünü edmək.

uyturub

-bir nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən: yağı. salqaç. salqıç > sərkeş. basağan.
asav. savuz. (# yasav. yasavan) .

uyturulan

-soxdurulan, uydurulan sağış, sanıc, fikir: soxsağış. (sox sağış) basma qalıb,
öğrətilmiş fikir.

-soxdurulan, uydurulan sav, söz: basma qalıb, öğrətilmiş söz. soxsav. (sox sav).
uytuya

-(ayiş) uytuya, yatıya, dincə qoyulmuş yer, nərsə: uyt.

uyu

-uyu bar dalıcan ged.
-uyu barma: dalıcan gedmə.
-gedirsin ged, uyun barsı değilim: dalıca gələsi dəyiləm.

uyub

-sənə uyub: səndən ötür. -sənə uyub dinmədim: səndən ötür dinmədim.

uyuc

xirə. məbhut.

uyuq

1. dəng. əşit. bədəl. 1. uy. dərək. əş. əşit. bərabər. yarşıq. yarşaq. 1. məsləhət.
-uyuq olsa buyurun. -uyuq değil. -uyuq bilsən de gəlsin. 1. təvəhhüm. şəbəh. -
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uyuq görüb sayrağı: səfehlir. 1. uyluq. yatma otağı. 1. silvət. silət (xiyal) kölgə.

yanğ. yan. çalağur. çalaqor. çalığ. salığ. şəbəh
-gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab: sağır. sağrınğ. sehin.
sehing. səhəng.

-uyuq duyuq: uyqulu duyqulu. nazik, ağıllı başlı, yumuşaq, məqul olan. ictimai olan.
-uyuq, yaxcı olan: uyğur. -uyğur yalğay yarışmaz. (yalğay: pis olan). (yaxcı pislə
yarışmaz, tutuşmaz).

uyuqluq

uyuşluq. uçuşluq. qafillik.

uyuqtur

uyuqdur. məsləhətdir. -iğ durtuğu uyuqdur: (durtuq: vəsiyyət). sökəlin vəsiyyəti
məsləhətdir.

uyuqturtmaq

uyuğdurtmaq. uyğatmaq. uylatmaq. 1. yansıtmaq. təqlid edmək. -hər işin mənə
uylatır. 1. oxşatmaq. 1. peyrovluq, tabelik edmək. -o öz bilgivi kimsəyə uylatma.

uyulamaq

tabeiyyət, peyrovluq edmək. -bu yolu uyulama.

uyum

1. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. sifət. 1. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır.
tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul. tapsı. təpsi. taxım. sürü. çitə.
salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set.
-uyum düzən. 1. oxa yoxa. daraq dərik. nəzm o tərtib. 1. hesab kitab.

uyumaq

1. (y <> d) udumaq. 1. uyunmaq. uyurmaq. uymaq. tabe olmaq. -o mənə mən
ona uydu.

uyumlu

1. salımlı. sağınlı. yaraşqan. yaraşay. yarşaq. munasib. 1. yatqın.
-iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz:nəğz, lətif söz. sağın. savın.

uyumsar

yoşqarışlı. xoşqarışlı. optimisit. xoşbin . -yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir.
(yoşqarışlı: xoşqarışlı. uyumsar. optimisit. xoşbin). (iygərir: iyi sayır).

uyumsuz

-uyumsuz, əməlsiz söz:sırgəp. sərgəp. boş danışıq.

uyun

-gedirsin ged, uyun barsı değilim: dalıca gələsi dəyiləm.

uyuna

kölgəsinə. şəbəhinə. təvəhhümünə. -uçmaq uyuna uyanlar: cənnət uyuquna
uyanlar, sığnanlar.

uyunquz

uyunğuz. unğuz. unuz. sandırı, xiyalı bir varlıq. həyula. dev.
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uyunmaq

uyurmaq. uyumaq. uymaq. tabe olmaq. -o mənə mən ona uydu.

uyur

1. ötür. görə. dalı (dunbal). -ona uyur gəldim: ondan ötür gəldim. -sənə uyub
dinmədim: səndən ötür dinmədim. -qali (əgər) mənə uyur deyirsən, demə: qali (əgər)
mənə uyur deyirsən, demə: əgər məndən ötür deyirsən, demə. 1. uyğur. uy.

şayistə. 1. uyru. üyə. quyruq. peyrov. tabe. -ona uyur olma, öz bildiyin ed. -uyur
devlət: bağlı, müstəqill olmayan devlət. -uyru toplamaq. 1. uyru. tibq. -buyruğa uyru:
tibqi fərman. buyruğa uyruq: tibqi fərman olan. 1. uyru. dalı. dünbal. -bu yolun uyru
hara çıxır. -mənim uyru gəlmə. -ged öz işivin uyruna. 1. dalıcan. -uyur barıb öküş
ivdim: dalıcan getdim, çox tələsdim.

-uyuş sağınmaq: xoş sanıda (zənnidə. fikirdə, xiyalda) bulunmaq.
uyurqan

uyurğan. uyruğan. yarğaşan. sazişkar. musalihətçi.

uyurmaq

1. dalıcan düşmək. peyrövluğ, tabelik edmək. 1. uyunmaq. uyumaq. uymaq.
tabe olmaq. -o mənə mən ona uydu.

uyursan

uyğursan. uysan. şayistəliklə. hüsni şöhrətlə. -uyursan yaşayan. -yoğur (xeyr)
işdə tapınqıl, uysan yaşam yaşanqıl.

uyuş

1. yaxcı. sözə baxan. üzü yola. 1. uyğuş. xoşbəxt.
-uyuş uysuz: eyuk eysiz. yaxcı pis. -təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz)
qatışmaz. (təzək qızışıb qarı əridər, yaxcı pis qarışmaz).

-uyuş dilək dilənmək: iyi niyyətdə bulunmaq.
uyuşluq

uyuqluq. uçuşluq. qafillik.

uyuşma

- gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma: saxın bağın > saxt o paxt.

uyuşmaq

1. kövgürləşmək. kovlaşmaq. kövgürənmək. kovlanmaq. qantallaşmaq.
hantallaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq. təmbəlləşmək. gəvşənmək.
sustalmaq. 1. tutuşmaq. muvafiq olmaq. -mənlə o tutuşmaz. 1. üyüşmək.
yuxuya gedmək. 1. birbirinə uymaq. (# oyuşmaq: birbirinə saldırmaq). 1.
uyaşmaq. kehimək.

uyuşu

-uyuşu yavuşdan (yaxşını pisdən) üzürmək. (üzürmək: üzləmək. təmiyizləmək.
nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq).
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1. əfsürdə. 1. quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən. sınğın. singin. sısqa.
kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl.

uyuşuqluq

təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. koğluq. kofluq.
kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq. ağırlıq.
qısıllıq. üşənlik. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət. rəxavət.
-təmbəllik, qısıllıq, kövgürlük, kovlaqlıq, kovlaşlıq, korlaqlıq, korlaşlıq,
uyuşuqluq, qıvıcqalıq edmək: qaytanmaq. qaytazmaq. qoytanmaq. qımqımınmaq.
qındırdamaq. işdə oyalanmaq. qıncıqlanmaq. qıncıllanmaq. qıycıqlanmaq.
qıycıllanmaq. qısırlanmaq.

-uyuşuqluq, gəvşəklik edmək: sürsünmək. sürsükmək. > sümsünmək.
sürsüklənmək.

uyuşumcu

uyşumcu. qolayçı. qolayçıl. qolayçıq. qolayımçı. qolayıqçı. salqıntap. təmbəl.

rahət tələb.
uyut

1. sərin. dingin. tingin. tingit. (rahat). yağın (# yoğun: çaqqın. müztərib). durqun.
asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ). soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun.
(soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). 1. uvut. uyat. həya.

uyutma

1. pənir. 1. quyutma. pənir. -uyutma uyutmaq: pənir çalmaq. 1. uytama. -bu işləri
uyutma (uytama), başarı, icra yolları: sağın. törətim (tovlid) sağlama, düzətmə,
yasatma, fənn işləri.

uyutmaq

1. tutmaq. qılmaq. yerinə gətirmək. qurmaq. bərquzar edmək. -toy tutmaq. duzağ tutmaq: incitmək. -oruc tutmaq. -sizin buyruqlarızın hamısın tutduğ. -qanunu
tutun. -qanunu tutulmayan ölkə. 1. ututmaq. utandırmaq. ardatmaq. ardıtmaq.

xərab edmək. -dos dosdunu, dos yanında ututmaz.
-uyutma uyutmaq: pənir çalmaq.
uyuz

1. tutuqlu. tutqun. camid. 1. uyuşuq. quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən.
sınğın. singin. sısqa. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş.
götüqızıl. təmbəl.
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1. (-uzmaq: uzatmaq). (# üz. -üzmək: qısatmaq. qırmaq). 1. güclü. bilşli. bilgin.
mahir. -uz sözlü: söz savın taxcada, kürsüdə oturda bilən. 1. usda. mahir.

uzağdan

uzağdan. qırağdan. yançağdan. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. sırtqı.

uzaq

1. qırağ. sırt ( < yırt. qırt). yançağ. ucqar. 1. savar. saprat. savrat. ( < savmaq:
uzaqlatmaq) . 1. uzun. durna. dəvamlı. tutağan. -yaşın uzaq olsun. 1. uzun.

uzanan. -uzaq iş: uzanan iş. -uzaq barmaq: uzaq gedmək: yubanmaq. gecikmək.
-uzaq, ucqar, yan, qırağ düşmüş nərsə, yer: savı. - savı qalmaq: ayrı düşmək.
dalqınmaq.
-uzaq durmaq: sakınmaq.
-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.
-eykülük yap eykülük yap eykülük , at geri qalsın uzaq tam yadquluq. (yadquluq:
düşmanlıq. biqanəlik)
-dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur,
bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu
koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).
-göz yolu uzaq görər ayaq yaxın.
-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.
-kirli ürək düşüncə, tulla uzaq gücüncə.
-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).
-qucaq açar ər igidlər, görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun.

-uzaq olsun: uğramasın: allah göstərməsin. (uğramaq: gedmək. yönəlmək).
-çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. (çaloyu yalotu. quşoy. çalbacay. səlbə.
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oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən).

-didiksiz baş uzaq gedməz. (didik: titik. tetik. göz. güdücü. qılavuz).
-uzağ yoldan, yaxın könüldən söz salmaq: yanıx yanıx, dərdli dərdli danışmaq.
-yaxın uzaq dos: tanış biliş. öşüt tutuş. ötüş tutuş.
-yamanışlıdan uzaq dur, düşman gördün duzağ qur. (yamanışlıdan: yaman işlidən.
kötü, pis işlidən. bozəhkar).

-uğraq uzaq, saxla (taxın) yaraq. (uğraq: qəsd. məqsəd. mənzil).
-uzağ sürən, gedən: süzülgən. sozulğan. (müzmin. sürəkli. durna. dəvamlı) uzanan.
-uzaq gedmək: yan yan gedmək.
-uzaq görən: yolğaçı. yolğac. yolçu. alqar (al + qaramaq: uzağı, ilərni görmək)
(rovşənbin. durbin. tizbin. durəndiş).

uzaqa

-nərsəni uçurur kimi uzağa fırlatıb atmaq: saldırmaq.

uzaqlaşmaq

geridə bıraxmaq.

uzaqlaştırmaq uzaqlaşdırmaq. 1. sapalamaq. savalamaq. qoğmaq. dəf edmək. 1. silgəmək.
silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək.
uzaqlatmaq

1. savmaq. 1. savmaq . 1. sürmək. qoğmaq. qoğdamaq. aylatıb daşlamaq. sür gedsin. 1. sürtəklətmək. savılatmaq. -onuda cərgədən sürtəklədilər. 1.

yıratmaq. ıratmaq. ıraqlatmaq.
-yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq, uzaqlatmaq, ayırmaq: sıyrılmaq. sıvrılmaq.
savrılmaq.

uzaqlıq

-bir ox atımı uzaqlıq: yelək.
-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc,
fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq.
sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca)
çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik
duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

uzaqlıqı

-ər arvad uzaqlığı: əşlər yırışı. (yırış: ayrılıq. aralıq. firağ. firğət. fürğət. cüdalıq).
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uzaqlıqla

-uzaqlıqla özgəşilir. (ıraqlıq yadatır, yadlaşdırır).

uzaqlıqtan

-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə:
sarap. sarab. sarqağuc.

uzaqtan

-qaykişilərlər gizlər özün görsə qonaq uzaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-qucaq açar ər yerdən , görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-uzaqdan əl eləmək: salmaq. yeləmək. silkəmək. təprətmək. bulğatmaq. burğatmaq.
işarə edmək. - əl salmaq: əl sallamaq: əl eləmək.

uzal

üzüvlük. üzvülük. orqanik.

uzalmaq

sorulmaq.

uzaltıb

-sözü uzaldıb işdən alıqoymaq: sözə tutmaq.

uzamaq

1. (suvrulmaq. zuvrulmaq. sürvülmək). uzanmaq. sivrilmək 1. uzanmaq.
bəkləmək. gözləmək. dözmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq.
sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək.
sərişmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. uzanmaq.
sovzulmaq. 1. sormaq.

uzanan

1. (şirəli). sürnək. sünək. sırnığ. əsnək. -özlü buğdanın yoğuru sünək olur. 1.
sozğan. 1. sürtək. keşəgən. 1. süzülgən. sozulğan. (müzmin. sürəkli. durna.
dəvamlı). uzağ sürən, gedən. 1. uzaq. uzun. -uzaq iş: uzanan iş. -uzaq barmaq:
uzaq gedmək: yubanmaq. gecikmək. 1. uzun. siyrə. sirə. - siyrə yapmaq: sirə
yapmaq: nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq. bir yerə çox gedib
gəlmək. kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək.

-taxıl başağından uzanan qılçığlar: sür. sürə. sürmü. sürüv.
-durub uzanan, yürüyən (uzanıb duran) içi boş yüyə, lülə: durba. burba. boru. lülə.
(tuyub. tiyub. tüb) (latin).
-bir yerin, toprağın bir ucundan ötə ucuna dək uzanan bölümü: sıyrım. sıyırım.
sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-ardış (kərvan) birbirin ardından uzanan duru: sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. sap.
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rişdə. - dağ sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə.
- əninə uzanan nərsə: səkə. sək. sərə. sər. sır.
-qırıq qırıq dal dala uzanan nərsə:quşaq. qurşaq. qırşaq. nəsl.
-dikinə uzanan, boylanan ağac: sarağac. salağac. salğac. qələmə.
-iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə: sağanaq.
sağnaq.
-yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə
uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq.
sürətgir.
-uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta, dura dura uzanıb gedən: səğrik.
səğrək. səğrə. səyrə.

uzanar

-əl uzanar, ağız yeyər göz utanar.

-yalan, dedikce uzanar.
uzanıb

-çəkib, uzanıb gedən: sapıl. yol.
-uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta, dura dura uzanıb gedən: səğrik.
səğrək. səğrə. səyrə.
-uzanıb gedən: sarvan. sərvən. karvan. kərvən. kərvan.
-uzanıb, incəlmək, işgəlmək: sapımaq. salpımaq.
-uzanıb gedən: sırğan. sıralanan. riştələnə.
-uzanıb yatmaq: yıxılıb yatmaq.

uzanma

-sürünüb, sıçraraq uzanma, gedmə: (su üzüə tullanan daş, at, araba quyruğuna iplə
bağlanıb yerdə sürünən nərsə) səkiş.

uzanmaq

1. (suvrulmaq. zuvrulmaq. sürvülmək) uzamaq. sivrilmək 1. sağalmaq.

sağılmaq. süzülmək. axmaq. sarğmaq. sağrımaq. 1. quyruq olmaq. 1. uzamaq.
bəkləmək. gözləmək. dözmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq.
sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək.
sərişmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1.
sapağmaq. sapalmaq. sapmaq. sarğmaq. sağrımaq. çəkinmək. sürmək.
sürünmək. sürüb gedmək. 1. savanmaq. sunanmaq. 1. səlcinmək. sərcinmək.
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salcınmaq. tirləmək. 1. sərişmək. sərinmək. yatmaq. dinmək. 1. sövə. söyə.
süyə. süvə. dayanmaq. dirsəkləmək. təkyələnmək. 1. sovzumaq. sovuzmaq. sovzaran günlər: sovuzan günlər. 1. söviyənmək. söyənmək. söykənmək.

dayanmaq. dirsəkləmək. təkyələnmək. 1. uzamaq. sovzulmaq. 1. uzunmaq.
sürcənmək. boylunmaq. boylanmaq.
-üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik
saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə.
-sırtı (kürəyi) üsdə uzanmaq: sırtarmaq.

-nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzanmaq: ucanmaq. ucunmaq. uclanmaq.
-uçası (kürəyi, dalı, sırtı) üsdə uzanmaq: uçalanmaq. ucalanmaq.
uzanmış

uzuq. yatıq. yasıq.

uzansa

uzsa. -yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən
ayrılar.

uzantı

sallantı. salğantı. quyruq.

uzantırmaq

uzandırmaq. 1. sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək. sürtülətmək.

sütrülətmək. yubatmaq. -o işlərin edələb (bilərək) sütsündürür. 1. uzatmaq.
salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək. bəklətmək. gözlətmək.
dözətmək. dözdürtmək. süründürmək. sürtündürmək. sütründürmək. axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq.

uzarmaq

uzqarmaq. uzartmaq. 1. yola salmaq. yollamaq. ötgərmək. ötügəmək.

ötügülmək. göndərmək. salmaq. -çağrıları qonaqlara uzarın. 1. yoluna qoymaq. öz işlərivi uzar sonra. -sən bu işi uzart baxalım. 1. yola vermək. keçindirmək. -sən
bir körpəni uzartanmısanmı. 1. barışdırmaq. cürgütmək. türgütmək. gəlişitmək.

yarğaşıtmaq. saziş vermək. -öz ağrımınan uzarmayım neyləyim.
uzartmaq

uzqarmaq. uzarmaq. 1. dartmaq. datmaq. yaymaq. sozmaq. 1. yola salmaq.

yollamaq. ötgərmək. ötügəmək. ötügülmək. göndərmək. salmaq. -çağrıları
qonaqlara uzarın. 1. yoluna qoymaq. -öz işlərivi uzar sonra. -sən bu işi uzart
baxalım. 1. yola vermək. keçindirmək. -sən bir körpəni uzartanmısanmı. 1.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

barışdırmaq. cürgütmək. türgütmək. gəlişitmək. yarğaşıtmaq. saziş vermək. öz ağrımınan uzarmayım neyləyim.

uzaşmaq

uzlaşmaq. düzəşmək. düzləşmək.

uzat!

ulat!. -əlin ulat. -ayağın çox ulatma.

uzatan

-sözü uzadan: uzunçu. sorsür. sorsor. uzunquyruq.

uzatıb

-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma
-təndirə çörək yoğurun (xəmirin) uzatıb sərmə aracı: kürək. küyrək. gürək.
-uzatıb yerləşdirmək: dartmaq. -bu yarığı (təsməni) onun çevrəsinə dart. -çağılqan
ütəş dartmaq: bərq simi (kablı) çəkmək.

uzatılan

- sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək: sal salmaq. (salmaq: uzatmaq) .

-bir yandan bir yana uzadılan sırıq: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). atqı. çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək.

uzatır

-ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.

uzatısı

-uzun uzadısı, sırayla düzmək, tikmək: sıramaq. sırımaq. - yorqan sıramaq.
-uzun uzadısı: turtayaz {> dur o deraz (fars)}.

uzatıya

-nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya uğraşmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq.
sarlışmaq.

uzatma

sürmət. çəkiş. ertələmə. təmdid.
-əl uzatma, qarışma, iqdam edmə: əl yazıma.

uzatmaq

1. boysatmaq. sürmək. sürətmək. sürütmək. sürmütmək. uzunluğuna, boyuna
çəkmək. pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək. 1. sürdürmək.
sürdütmək. əsnətmək. 1. sorutmaq. 1. soslamaq. sösləmək. -ayağın sösləmə.
1. sovzutmaq. sozdurmaq. 1. sunuşmaq. usnuşmaq. uznuşmaq. 1. dartmaq.
datmaq. -sözü dartma. -çoxda dartma quyruğun, başdan çıxar. 1. ulatmaq.
ilətmək. göndərmək. 1. yubatmaq. təxirə salmaq. -işi uzatma. -qulaq uzatmaq
qulaq çəkmək. 1. uzmaq. (uz) (# üz. -üzmək: qısatmaq. qırmaq). 1. yasmaq.

açmaq. 1. uzandırmaq. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək.
bəklətmək. gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək. süründürmək. sürtündürmək.
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sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq. 1. usratmaq.
sallamaq. salqatmaq. artırmaq. 1. sallamaq. dirənmək. israr edmək. 1.
sallamaq. gərəksiz yerə uzatmaq. 1. sallamaq. yubatmaq. məəttəl, mə’ttəl

edmək. 1. salmaq. - sal salmaq: sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək. əl salmaq: qol salmaq: əl uzatmaq. - ayaq salmaq: ayaq uzatmaq. - ip salmaq: ip
uzatmaq. - sim salmaq: sim uzatmaq. 1. savnamaq. sunmaq. tutuzmaq. 1.

səritmək. şəritmək. 1. sərmək. sərimək. sağrış, dəvam, təmdid, tosiə edmək,
vermək. genişlətmək. 1. sağırdırmaq. sıyrıtmaq. süzdürmək. - pəncərədən
sırdırdı tutammadım yerə düşdü.

-ipi uzatmaq, doğrutmaq: yazmaq. açmaq. yığılını, büzüyü, bağlını, düğünü, qatlağı
açmaq. sərmək. -könül yazan sözlər.

-nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzatmaq: ucatmaq. ucutmaq. uclatmaq. qıssalmış ətəyi ucat.

-çəkib süzütmək, uzatmaq, əsnətmək, sündürmək, sürdürmək: sozutmaq.
-çöp uzatmaq: gərcikləmək. gircikləmək. qızağaclamaq. qıyağaclamaq. qızağlamaq.
qıyağlamaq. kəlcikləmək. sırnaşmaq. sırnaşıqmaq. sürnəşmək. sürnəşikmək. qılp
taxmaq. qıpçıtmaq. soxulmaq. birinin sözünə, işinə qarışmaq, girmək. girintilik, girnillik,
girnişlik, taxılqanlıq, fizulluq edmək.

-nərsəni nərsiyə uzatmaq, yerlətmək: sürüşmək. sürgəşmək. süykəşmək.
cütləşmək. sikişmək. -mal davarın sürüşmə çağı. 1. birbirin izləmək. izləşmək.
qoğlaşmaq. -uşaq anası ilə sürüşür.

-nərsənin ucun incədib uzatmaq: sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz
nərsə. -sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq. sovrutmaq.
soğrutmaq. sivitmək. sıypıtmaq. süngütmək. ititmək. -qələmin ucun çox soğrutsanız,
tez sınar.
-quyruq qoymaq, uzatmaq: sırıtmaq. - ona hər nə desən qurtar, sırıtacaq.
-nərsəni incətib uzatmaq: sırbamaq. sürbəmək.
-quyruq uzatmaq: quyruq sallamaq. qəmiş qoymaq. dəxalət edmək.
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-üsdən aşağ uzatmaq: salvatmaq. sallatmaq. - torqunu salvat: pərdəni sal.
- ip açmaq, uzatmaq: ip sərmək.

uzqarmaq

uzarmaq. uzartmaq. 1. yola salmaq. yollamaq. ötgərmək. ötügəmək.

ötügülmək. göndərmək. salmaq. -çağrıları qonaqlara uzarın. 1. yoluna qoymaq. öz işlərivi uzar sonra. -sən bu işi uzart baxalım. 1. yola vermək. keçindirmək. -sən
bir körpəni uzartanmısanmı. 1. barışdırmaq. cürgütmək. türgütmək. gəlişitmək.

yarğaşıtmaq. saziş vermək. -öz ağrımınan uzarmayım neyləyim.
uzlaş

yozuş. düzüş. yaraş. yarac. yaraşış. çaraş. çaraşış. barış. barışış. yarğaş.
saziş. musalihə. (aşti).

uzlaşmaq

1. suylaşmaq. savlaşmaq. suyu bir arxa gedmək. 1. uzaşmaq. düzəşmək.
düzləşmək.

uzmaq

1. uzatmaq. (uz) (# üz. -üzmək: qısatmaq. qırmaq). 1. sökür. söküt.

uzman

salqaş. salqac. usda. mahir.

uznuşmaq

sunuşmaq. usnuşmaq. 1. uzatmaq. 1. dəğişmək. təkişmək. tutuşmaq. tutmaq.

tuşutmaq. taaruf edmək. -sən haçan tuşutdun mən almadım. -könlün olsa tut,
könül yoxsa, unut.

uzsa

uzansa . -yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən
ayrılar.

uzsata

-ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.

uztun

uzdun. usdun. dəruni. daxili.

uzuq

uzanmış. yatıq. yasıq.

uzun

1. sıyın. sırın. sızın. - sırın tarla: uzun tarla. 1. uzanan. siyrə. sirə. - siyrə
yapmaq: sirə yapmaq: nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq. bir
yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək. 1. sırman.

sıyman. 1. saçaruq. saçarıq. saracuğ. keçərik. 1. salğar. salvar. salva. > sərv.
sorvaz. uca. - salva boylum. 1. sal. - sal ertəki: uzun macəra, nəğil. - sal oyun: uzun
oyun. - sal yol. 1. sür. sürə. sürmü. sürüv. 1. sür. sürə. sürmü. taxıl başağından

uzanan qılçığlar. 1. sova. soğa. suva. suğa. -soğabaş: uzun baş. 1. uzaq.
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durna. dəvamlı. tutağan. -yaşın uzaq olsun. 1. uzaq. uzanan. -uzaq iş: uzanan iş.
-uzaq barmaq: uzaq gedmək: yubanmaq. gecikmək.
- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.
-(yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) . -eşşək ayar başım olsa (başım sağ
olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər).
-çalış yaşa bu yaşamı eninə, uzun gələr yaylnırsan geninə.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa
-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
dönən yok.
-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına
çatanmaz. (barğacına : mənzilinə)
-yaşam boydan qısadır, uzun gələr ənin tutsan geninə
-arzular uzun ömrümüz güdə, kimləri yetə, kimləri gedə!
-uzun sovu: sorvası . sobası. -qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası:
uzun sovu) otrağ: soğat. soxat. sorğat. çökət. qoçan.
-incə, uzun olan: sıvğın. sırğın. sıvqa < sürgə. - sıvqa boylu.
-sivri, uzun olan: sivik. çivik.
- sivik çənəli. (- bu uşağ böyüdükdə sivik olacaq.
-uzun uzadısı, sırayla düzmək, tikmək: sıramaq. sırımaq. - yorqan sıramaq.
-uzun, ənli, qalın olan nərsə: sığırdil.
-uzun, incə, əsnək çubuğ: sırıb. sırıq.
- gərəksiz, düzənsiz uzun qonuşma: söz salatı.
- uzun, sallaq qulaq:salpan qulaq. (salpan:sallaq).
- uzun, sivri kəllə: salpan baş(salpan:sallaq).
-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
yox.
- sap uzun: lap uzun. (sap: lap)
-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.
-sivri, kəsgin, uzun, iti, biz olmayan: küt. küs. çüt. qıt.
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-nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya uğraşmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq.
sarlışmaq.
-nərsədən sallanan uzun şırıq: salma. - salma don.
-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng:
sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.
-uzun boylu: salda. sağalı. boy boslu. qamətli.
-uzun saç: salça. yelpə. yelmə. yelkə. - salçasından tutb sürüdü.
-uzun, sallaq ətək: salça. şəltə. yalbıc. yalbiçək.
-uzun buynuzlu geyik: təkə.
-uzun saqqallı: saqqar.
-uzun sopa, dəğənək: sallama. - hərsi əlinə bir sallama alıb alma ağaclarının canına
düşdülər.
-yayvan, yassı uclu, uzun saplı arac: kürək. küyrək. gürək.
-qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq)
(suyuq). seyik. seyrək}.
- uzun bacağlı, qıçlı:atdım araları çox aralı olan. seyrək basan. seyrək bacaq. seyrək
ayaq.
-uzun qulplu tava: sapılca
-uzun saplı tava, qablama, qabcığ: sapaş. sapac. sapat.
-uzun qonçalı, səğəli başmağ: sapaş. sapac. sapat.
-uzun, geniş geyim: çaltax. şoltax. saltax. şaltax. boltax.
-uzun, yoğun iğnə. sıyıq. qıyıq. çuvaldız.
-çox arıq, uzun boylu: sıy. sıyıq. sırıq.
-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy.
siğ.
-yonulmuş, incə, uzun, düz olan nərsə: sıy. sıyıq. sırıq.
-dar, uzun olan nərsə: sırım. sıyrım. şırım.
-uzun, hündür olan nərsə: savraş. savruz. sovraş. sovruz. sorvaş. sorvuz.

-uzun yorqan qısqa ayaq, düşünəmmiyən qalar gayaq. (gayaq: gay. gic).
-uzun, dar kəsik, dəlik: yırtmac. yarıq.
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-uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə: sübi. sobi. sivi. -sobu baş: biz baş. başı girdə
olmayıb, uzunsov olan).

-uzun saplı süpürgə: erkək süpürgə. qaravul süpürgə. küçə avlu, bağ süpürgəsi. xatın süpürgə: qıssa saplı, ev süpürgə.
-uzun saç, qıl, tük: sür. -sür tüklü qoyun, keçi, öküz.

-çox uzun olan: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (> sundurma.
sündürmə).

-uzun burun: burunu uzun. süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun.
sivsiburun. çiviburun.

-uzun, düz olan: sürgün. süzgün. süğgün. süvgün. süğün. sürün.
-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.

-uzun közgü əl küyməz, varın çoxu, baş bıqmaz. (közgü: maşa). (baş bıqmaz: baş
ağrıtmaz).

-uzun oturmaq: sal oturmaq. salınıb oturmaq. yatarsı oturmaq.
-uzun uzadısı: turtayaz {> dur o deraz (fars)}.
-uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl
(əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.

-doğru güdə, yalan uzun olar.
-uzun quyruqların uzunu yalandı yalan. (yalan dedikce yalanı gətirir).
-uzun boylu: sal boylu. sal. salsür. çatma çalıq. təfsirlli. təfsilatlı.
-hər nəyin uzun, incə olanı: tingə. təngə. singə. qınqa.

uzunasına

-nərsə üzərində uzunasına açılan iv: yolağ. məcra. məsir. tərə (sulağ: novdan).
kanal. çanal. şəbəkə. (tilviziyon kanalı) xətti məşy. şiyar. rədə.

uzunboyun

durtaboyun. dürtəboyun. durboyun > durbun. boyluboyun. -durat at: təkcə durat
da deyilir. uzun boyun at.

uzuncasına

uzunsovuna. salıncasına. sürröyünə. sürrəyinə. süllöyünə.

uzunçu

sözü uzadan. sorsür. sorsor. uzunquyruq.
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uzunquyruq

sorsür. sorsor. sözü uzadan. uzunçu.

uzunluq

1. sürcə. sürc. sorca. sorc. surca. surc. yürcə. yürc. boylam. 1. sürə. boy.
imtidad. tənavüb. tul. 1. sallıq. savlıq. sovluq. sobluğ. boyluq.
- baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq: bir sökəm: bir süyəm (sıyam.
siyə. sövəm) (sox: işarə). : .

uzunluqu

-alan əlin uzunluğu yetimdə.

uzunluquna

uzunluğuna. salna. savına. sovuna.
-yol uzunluğuna çıxan: qurumsaq. yola salan.
-uzunluğuna, boyuna çəkmək: sürmək. sürətmək. sürütmək. sürmütmək. uzatmaq.
boysatmaq. pırtlaşıq nərsəni dartıb darayıb açmaq, sərmək.

uzunluquntan

-nərsənin ağırlığından, uzunluğundan əzilmək, yorulmaq, cana gəlmək,
öləsinmək: üzülmək. -üzülməsin ilqarın: sınmasın əhdin. -iğil (sökəl) üzülür: xəsdə
çox acır.

uzunmaq

uzanmaq. sürcənmək. boylunmaq. boylanmaq.

uzunsa

-yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz üzə gələr). (yaşam boyu biriylə daha üzləşmək çox
olasıdı).

uzunsov

1. soğraq. - soğraq börk. 1. salqa. savsov. sürröy. sürrəy. süllöy. soba.
-burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun.
ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.
-uzunsov, yoğun, ağır toxmaq çeşiti: sallama. salman. salman toxmaq. güpsə.
güpsük. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir)
-üzü, biçimi uzunsov hər nə: sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus.
sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni.
-sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). (sübi: sobi. sivi. uclu, uc
uzun, iti, biz tiz nərsə).

-uzunsov nərsə: somur.
-nərsənin uzunsov parçası: yarındaq. tilişə. dilişə.
uzunsovuna

uzuncasına. salıncasına. sürröyünə. sürrəyinə. süllöyünə.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

uzuntüqlü

-uzuntüklü, saçaqlı papaq: sırqapapaq.

uzunu

sova. sava. (> suv (fars)}. ( < savmaq). -yol sova ağaclar tikili. -yol sova ışıq
görmədim. -bir ağız belə danışmadı.
-uzun quyruqların uzunu yalandı yalan. (yalan dedikce yalanı gətirir).

uzununa

-uzununa yırılmaq, cırılmaq: üzülmək.

uzutmaq

təmdid edmək.

uzuttu

uzutdu. təmdid etdi.

uzuv

üzüv. ( < uzmaq. uzumaq). 1. neçə nərsədən oluşan hər nəyin olduğunu

yaraşdıran, düzəldən gərəkli tikələrdən hər biri. quruq. orqan. 1. üzv. üyə.
uzuz

uzuzlar. əza.

uzuzlar

uzuz. əza.

üç

-qonaq oldun üç gün, üç gün sonra köçgün.
- üç gən sümük: quyruq gəmiyi.
-üç təkərli daşqa, araba: saçayaq.
-üç qanatlı yoncagillərdən, yeməyi yapılan bir göy: quşəkməyi.
-üç yaşlıq dəvə: daylaq. (bir yaşlıq dəvə: köşək). (iki yaşlıq dəvə: sürüm. törüm).
-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).
-üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev: üçəl. üçül. üçgül. üçgil. üçgəl.

üçəl

üçül. üçgül. üçgil. üçgəl. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev.

üçqəl

üçgəl. üçgül. üçgil. üçəl. üçül. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev.

üçqil

üçgil. üçgül. üçgəl. üçəl. üçül. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev.

üçqül

üçgül. üçgil. üçgəl. üçəl. üçül. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev.

üçlü

-bir üçlü quran topluq: üşdəcər. üşcər.

üçlüq

üçlük. saçayaq. - saçayaq yaşamaq: üçlükdə yaşamaq.

üçtay

-sayılar {birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

üçtül

üştül. sepaya.
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üçül

üçəl. üçgül. üçgil. üçgəl. üç ocağlı, otaqlı, yerli pətək, apartman, ev.

üçün

1. ucun. amacla. -nə ucun: nə üçün. 1. yana. ötəri. -pulan yana. -gəlməmişdən
yana, əlində kin itirmək. -siz yana gəldim. -nədən yana.

-ikisin yel aldı, üçün yolda saldı. (salmaq: itirmək).
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən
üçün.

üçüncü

-qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gümüşdür, üçüncü gün sürüşdür.
-tarlanı üçüncü kəz sürmə: sabanvemə.

üfləb

-sütdən ağız pişərsə, üfləb üfləb su içər.

üfüsüz

üfüsüz. püfüsüz. kələksiz . -acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz. (acısız: əməksiz.
zəhmətsiz). (süycü: dadlı). (üfüsüz: püfüsüz: kələksiz). (büycü: büyücü: cadıçı).

üh

püh. püf. -üh var yardırır odu, üh var söndürür onu. (ühləmək: pühləmək.
püfləmək).

ühləmək

pühləmək. püfləmək. -üh var yardırır odu, üh var söndürür onu.

üqə

üğə. ürə. 1. suç. günah. -ürə məndə yox. 1. buru. ayb. eyb. -ürəli: məyub. -işizin
kəm buru yoxdur. -üğəsiz kimsə bulunmaz. 1. nüqsan. qaçıq. -bu üğəni qaldırmaq
qolay. -üğəsiz bir yazı. 1. ağır yanlış, xəta. -üğə yapmaq. 1. üzr. mahana. -ürə
əritmək: mahana gətirmək. 1. işqal. irad. -ürə çıxartmaq: irad çıxartmaq. -ürəçilik
edmək: işqal edmək. 1. qəbih. -üğəli sözlər: qəbahətli sözlər. qəbeh sözlər.

-üğə saplar: qusurlar. xətalar. yanlışlıqlar.
üqəl

ükəl. uka. dahi. zəki. ağil. -ükəl yatsa el yatar, kahıl yatsa qal yatar. (kahıl: gic.
səfeh) .

üqəsiz

-üğəsiz kimsə bulunmaz. (üğəsiz: mansız).

üqsüq

üksük. yüksük. üsgük. təpəcik.

üləş

fayda. -süc, fayda, üləş, bəhrə, nəticə vermək: sağdırmaq. - bu çanaların
sağdıramaz.

ülət

saçıt. yayıt. payla. baçla. balda. balqat. böl. sər.

ülqə

ülgə. ulqa. uluğ. ulu. çoğ. çuğa. böyük. -elin ülgəsi.
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ülgü. 1. form. şəkil. karakter. tuka. tuta. qalıb. nimunə. meyar. ölçüt. ölçü.

(miqyas. səviyyə) ayar. norm. -ülgüsüz qab olmaz. 1. yanğ. yanğı. nərsənin (özü
olmayıb) yansısı, oxşarı. qalıb. şima. şema. -yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş
qolay. 1. durub. durb. duruq. durq. ölçü. nərsənin durduğu, bulunduğu çək ölçü.

-ağız açdın ölçü bil, iş yapındın ülgü bil.
-ülgü kimi seçilən: ülgülük. sevsin. sevəsin. qibtə yeyilən. - bu yazarın sevsini.
-ülgü, ölçü götürmək: durublamaq. durblamaq. duruqlamaq. durqlamaq.
ülqüc

ülgüc. 1

< ürgüc < urquc. çox iti kəsgir pıçaq. 1. yalğu. üztük. (> üztürə >

əsturə (fars). 1. yolğu. qıray.

-ülgüc, tiğə çeşiti: sıylava. sıylat. silvə.
ülqülüq

ülgülük. ülgü kimi seçilən. sevsin. sevəsin. qibtə yeyilən. - bu yazarın sevsini.

ülqüyə

-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymama durumu: sapağlıq.
-bəlli bir ölçüyə, ülgüyə, qurama uymayan: sapağ. savağ. çapaq.

ülüq

ülük. ülüş. bölük. səhm. bəhrə.

ülüş

ülük. bölük. səhm. bəhrə.

ümit

ümid. 1. umud. uma. 1. umunc. -umunc qalmış ona. 1. ümüd. umut. uymut.
küyman. güman. gümən. (> omid (fars)}. gözlənti. bəklənti. 1. sürü. sürün.

umac.
-umağ, ümid yeri: umğa. umaq.
-ümid uçuran sav sorağ (xəbər ötər). (uçurmaq: kəsmək. qaytarmaq).
-ümid bağlanılan yer, kimsə, nərsə: umuşluq. umanclıq. qabili etimad. mütəbərrək. bu umuşluq nərsə değil. -umuşluq dos qadaş. -sizdən sıvay umuşluq daha
tapmadım. -bu olaylar, oyunlardan sonra umuşluq necə qalar.

ümitlər

-qırıq ümidlər, üzük əllər.

ümitli

-bir yerə, nəyə umuqlu, umacaq, ümidli olan uğrayan, baş vuran, muraciət edən:
uma. qonaq. -uma gəlsə qut gələr, inam gedsə ut gedər: qonaq özü ilə uğur, bar,
bərəkət gətirər, iman geddiqdə, utanmaqda onla itər, gedər.
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ümüd. ümid. umut. uymut. küyman. güman. gümən. (> omid (fars)}. gözlənti.

bəklənti.
ümütlənmək

ümüdlənmək. umunmaq. -kimi tanrıya, kimi yardıma umundu.

ümütsüz

ümüdsüz. üzükəl. əli üzük. məhrum. məyus.

-{ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}. -uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı
əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl (əcəl) gözlər can verə.

ümütün

-ümüdün itirməmək:sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq
qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. arayıb bulmağa
çalışmaq. sinicləşmək.

ün

savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. san. şan. şöhrət. səs səmir.
-ərkən yaşında qazanılmış ün: boyunu aşan ünlü.
-incə ün, səs çıxartmaq: sığırmaq. sıyğırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. (sutlamaq. səfir
çəkmək).

ünlü

-boyunu aşan ünlü: ərkən yaşında qazanılmış ün.

ünmə

ünüm. zikr.

ünrətmək

ündətmək. banğratmaq. banlatmaq. səslətmək. səsləndirmək. səsin çıxartmaq.

carlatmaq. -ər arvadın içlik işin ünrətmə.
ünsüz

səssiz. tımdıq. tümdüğ. -tümdüğ səs: ünsüz səs.

üntəb

səsləyən. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör,
qanda düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör,
harda düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).

üntətmək

ündətmək. ünrətmək. banğratmaq. banlatmaq. səslətmək. səsləndirmək. səsin

çıxartmaq. carlatmaq. -ər arvadın içlik işin ünrətmə.
ünüm

1. (ün: kiçik ad) nam. böyük ad. sicill. ism. isim. soyad. şöhrət. 1. abrı. 1. kim.
im. əlamət. nişan. 1. ünmə. zikr.

ür

-ür küy: səs küy. hay küy. ur qoğ. vur qoğ. (bang o həyahu) cağ cuğ. -üri (ur qoğ)
qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar: səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar.
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üğə. 1. suç. günah. -ürə məndə yox. 1. buru. ayb. eyb. -ürəli: məyub. -işizin kəm
buru yoxdur. -üğəsiz kimsə bulunmaz. 1. nüqsan. qaçıq. -bu üğəni qaldırmaq
qolay. -üğəsiz bir yazı. 1. ağır yanlış, xəta. -üğə yapmaq. 1. üzr. mahana. -ürə
əritmək: mahana gətirmək. 1. işqal. irad. -ürə çıxartmaq: irad çıxartmaq. -ürəçilik
edmək: işqal edmək. 1. qəbih. -üğəli sözlər: qəbahətli sözlər. qəbeh sözlər.

-ürə qartısız: qusursuz ibhamsız. xətasız quşqusuz.
ürəq

ürək. 1. gövül. göyül. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. qılınc.

qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat.
həvəs. 1. ağıl. -könül yoksa, ürək sevgi tanımaz.
-ürək sözlərin dilə gətirmək: sağınmaq.
-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda
birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).
-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.
-silik, arın ürək: silgik bağır. silgik. kintutmaz.
-kirli ürək düşüncə, tulla uzaq gücüncə.
-ürək dolsa dil deyər, it istəyisə hürər.
-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.
-yad varında gözün var, ürək qısıq, gözün qapıq, əlin dar. (əli dar: qıtmır)
- ürək daşsa, göz yaşmaz. (yaşmaz: yaşarmaz)
-çağlan ürək, çox bir üzü güldürər, tutqun ürək, bənizləri söldürər. (çağlan: şad
olan)
-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.
-ürək bağlamaq: ürəyinə yatmaq. quşu qonmaq. ilgilənmək. əlaqəmənd olmaq.
-(özünü salmaq) bir işə, nərsiyə ürək bulub girişmək: saltanmaq. satlanmaq. cürət,
cəsarət göstərmək. - bu işə necə satlandın.
- sıxıq ürək: oysalı (qussəli) ürək. (sıxıq: boğuq).
-ürək istəyən: seçməcə. seçmə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. seçilə bilən nərsə. bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma).

-könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox). (könül: istək (həvəs). (ürək:
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ağıl). (könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini, ləngi tapar ləngini).
-arxa dağdan, ürək daşdan olan var.
-yol gedənin, yol ardıca ağlama, ürək tövlə deyil, öküz inək bağlama.

-ürək oxşayan: yalabıq. çalabıq. yalağay. alağay. yasız. yumuşaq. yubağ. yobağ.
mulayim. şəfəqətli. nərm.

-ürək oxşayan: yarıq.
-ürək sızış. {sızış > suzeş ( < sızlamaq: ağrımaq) yüngül ağrı, sancış, dərd}.
-qeyrət, cürət, şücaət, ürək göstərmək: təpgitmək ( < təpmək: itmək). təpgitənmədən yendi bitdi: sındı qutardı.

-ürək davı. (dav: incə dəri, pərdə).
-ət, ürək içalatla doldurulmuş bağırsaq: kalbas, sosis çeşiti. soxdu.
-qapalı ürək, qapalı qapı.
-ürək yaxma: yanımlıq. fədakarlıq.
ürəqən

ürəgən. kürgənə. kürəgən. ürkən. ürkük. quşürək. qorxaq.

ürəqim

-o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi.

ürəqli

-iyi ürəkli kimsə: sinikxeyrxah.
-ürəkli, qorxmaz iyid: saltar. saltər ( < salmaq) səfdər.
-yufa, yuvaş ürəkli: qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. quturlu. gövətli. yaxımlı.
yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul.
qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

ürəqsiz

-ürəksiz kişi, dağıdar işi.

ürəqtən

-içdən, ürəkdən doğan duyu, hiss: sin. sim. vicdan.
-süslü dilli, boş ürəkdən ıraq ol.

-candan ürəkdən: yalkamlı.
ürəli

məyub. -işizin kəm buru yoxdur. -üğəsiz kimsə bulunmaz.

ürət

ürüş. törüş. törət. sənət. peşə.

ürətçi

ürətən. türətən. türətçi. törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. yaratıcı.
yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. butuqçı.
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butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

ürətən

ürətçi. türətən. türətçi. törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. yaratıcı.
yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

ürətin

örətin. yaratın. onatın ( < onatmaq) oratın ( < oratmaq) bədii. orijinal.

ürəyi

-ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə: əli bal, əli bol, bolaq. kovalı. süt çalır,
süt calır.

-ürəyi qopmaq, qorxub, ürküb haldan gedmək: ürəyi uçmaq: ürəyi uçunmaq:
(uçmaq: tökülmək. gedmək).

-ürəyi uçmaq: çox sevinmək, öğünmək. (uçmaq: gedmək).
-ürəyi tutma üçün ağza atılan azacıq yemək: tutğuc.
-ürəyi yanan: yanan dönən. yanan baxan. rəhim. baxıb qoruyan. poştiban. hami.
-yetməz çörəyi, acı qoxar ürəyi. (yetməz: namərd).
-ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf: saydatin. sərdətin. sadədil.
-ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik, saplıq, saflıq: saydadınlik. saydatinlik. sərdəlik.
sadədillik.

ürəyimi

-o göy gözlər ürəgim dalpıtdı: ürəyimi titrətdi.

ürəyin

-ürəyin almaq: içindəkin, gizin, sirrin qapmaq. (birinin saqqızın oğurlamaq.
usmaqlamaq).

ürəyinə

-ürəyinə yatmaq: ürək bağlamaq. quşu qonmaq. ilgilənmək. əlaqəmənd olmaq.

ürq

ürk. 1. gərgin (fovqüladə) durum. 1. basqı. cəza.

ürqəq

ürkək. 1. üşürgən. -üşürgən gözlə baxa qaldı. 1. tazıq kişi. tazığan. qorxaq.

qaçağan adam. (tazıq: ürkən). 1. ürkük. sarsaq. salsaq. titrek.
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-quş kimi qorxaq, ürkək olan: quşqul. quşqulu. birəli. işgik. işgilli. bulalı. bulanı. asılı.
ovhamlı. vəhimli.

ürqəqinmək

ürkəkinmək. ürkükünmək. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq. azqınmaq.

yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq.
qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. vəhşiləşmək.
ürqələmək

ürkələmək. kütələmək. yanğırmaq. yanırmaq. qorxutmaq. hədələmək.

ürqən

ürkən. tazıq. -tazıq kişi: 1. tazığan. ürkək. qorxaq. qaçağan adam. 1. vəhşi.

ürqən

ürkən. ürkük. kürgənə. kürəgən. ürəgən. quşürək. qorxaq.

ürqəş

ürkəş. ürkük. saç ( < saçmaq) vəhşi. (rəməndə). - saç at.

ürqmək

ürkmək. 1. kürkmək. cəsarət, cürət edəməmək. 1. qaçınmaq. (rəmidən).

ürqmüş

ürkmüş. yılqınlı. ürkül. qorxul. yılqınmış. qorxmuş.

ürqü

ürkü. 1. kürən. qorxu. qorxuş. dehşət. 1. ürküntü. sakınc. qorxu. xovf. dehşət.
- ürkü salmaq: dövül salmaq.

ürqüb

-ürəyi qopmaq, qorxub, ürküb haldan gedmək: ürəyi uçmaq: ürəyi uçunmaq:
(uçmaq: tökülmək. gedmək).
-ürküb qaçmaq, çəkilmək: quyruq çevirmək. quyruğu omuzlamaq. quyruğun qısmaq.
-ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq. (> qorixtən (fars)}. kürükmək. küyrükmək.
geyrikmək. geyikmək.

ürqüc

ürgüc> ülgüc < urquc. çox iti kəsgir pıçaq.

ürqüq

ürkük. 1. ürkəş. saç ( < saçmaq) vəhşi. (rəməndə). - saç at. 1. ürkən. kürgənə.

kürəgən. ürəgən. quşürək. qorxaq. 1. ürkək. sarsaq. salsaq. titrek.
ürqüqünmək

ürkükünmək. ürkəkinmək. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq. azqınmaq.

yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq.
qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. vəhşiləşmək.
ürqül

ürkül. yılqınlı. qorxul. yılqınmış. ürkmüş. qorxmuş.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

ürqünmək

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

ürkünmək. kürünmək. kürütmək. - var yoxunu bilməyən, varın versə kürünər,
yoxun görsə kürünər.

ürqüntü

ürküntü. ürkü. sakınc. qorxu. xovf. dehşət.

ürqüş

ürküş. tazıt. vəhşət. -el içrə düşsə tazıt, bəlinməz birbirindən varlı nə yazıq.

ürqüşmək

ürküşmək. suçqurmaq. saçrışmaq. səkrişmək. suçruşmaq. suçuşmaq. - at ilrən
kimi suruşdu.

ürqütmək

ürkütmək. 1. sarsıtmaq. titrətmək. - ürəyimi sarsıtan salıq: xəbər. 1. sindirmək.

(sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. qorxudaraq bir işi
yapmaqdan çəkindirmək. 1. tazıtmaq. -heyvanları tazğıtmadan.
ürpənmək

yiğrənmək. çiğrənmək. iğrənmək. irgənmək. dirgənmək. disginmək. -qorxub
tükləri yiğrəndi.

ürtümüş

-dəli itdən, it dəlidən ürkümüş.

ürün

1. hasıl. -olqunlaşmamışdan çor vurmuş ürün, hasıl: yaxu. yanıq. -yaxu buğda. yaxu pambığ. -sütdən yaxu: sütdən yaxu yanığ: gəriyincə süt əmməmiş cocuğ. 1.

səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə.
becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl.
çarpım. yemiş. yemər. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.
- ürün, tarım qaldırma, toplama: daşat. biçim. qırama. qıranda. yardış. yarpış. əkin
biçmə.

ürünləri

-süt, süt ürünləri işləmi, işlənən yer: sürtün. sücrün.

ürüş

ürət. törüş. törət. sənət. peşə.

üryan

-lüt üryan: yalpıt. -yalpıt ata minilməz.

ürzə

yaraş. yarac. çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. usluq. (ustalıq) məharət.
çiğəlik. çirəlik. girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət.
ləyaqət.

üs

1. (s <> z) üz. -üztünə: üstünə. -üzünə: üsünə. -üzünə durmaq: üsünə durmaq. 1.
tüs. təməl. oymaq. öğür. oyur. kök. əsas.

-üz (üs) qat, təbəqə: sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü.
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qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı.
boya. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş.
üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.

üsarə

sıyğırıq. sızırıq. sızğırıq. özül.

üsbaş

üzüş. üzgöz. bürgək. duruğ. durğ. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış
qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək.
sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar.
libas. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. kisvət.

üsənmək

üsgənmək. dalqalanmaq. möjlənmək.

üsərəyin

ütərəyin. ötərəyin. ütrəyin. ötrəyin. ötərsi. ötsəyi. asrağı gün. ısırağı gün. ısrağı
gün. sırağı gün.

üsqənmək

üsgənmək. üsənmək. dalqalanmaq. möjlənmək.

üsqüq

üsgük. yüksük. üksük. təpəcik.

üsləmək

üstləmək. sağlamaq. sağlatmaq. taxlamaq. taxlatmaq. çağlamaq. çağlatmaq.

dağqamaq. dağqatmaq. saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabit, isbat edmək. suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi.

üslü

-üslü başlı: sırğov. arın yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli.

üslüq

üslük. 1. üstük. üzlük. üztük. yüzlük. yüztük. yüslük. yüstük. sinc. saya. sayağ.

sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv. 1.
üstük. üzlük. üztük. yüzlük. yüztük. yüslük. yüstük. surat. surət. -sorunun
üzlüyün qıldın, indi içliyin yaparsana. 1. yelxayı. yelalma. bürün. çiğinlik. şinel. 1.
üzlük. sıva. sarığ. sarqı. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq.

yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat,
təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş.
üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-vəkillər, kəşişlər, xanların geydikləri gənə bol üslük geyimləri: gürdə. kürdə.
-qısa üslük: kürtük. kürlük. kütcə. kərtik. yelək. çulqa. çuxa. çoxa. xırqa. xirqə.
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-alt üst edmək: çapalamaq. çapağanlamaq. yağmalamaq. sabanlamaq. sapanlamaq.
sabalamaq. sapalamaq. çapağlamaq.
-incə, gənəbol üst geyim: yələk.

-qabağı açıq, ilməkli, qolsuz üst geyimi: yelək. kovac. göyəç.
-altın üst edmək: təbçevirmək.
üstbaş

üzgöz. zahir. (# içalt. içat: batin).

üstə

üsdə. tikişu. ortaya qoyaraq. öndül qoyaraq. (bərsəre bord o baxt). -altınlaşu
oynadım: qızıl üsdə. -pulaşu oynadım: pul üsdə. -atlaşu oynadım: at üsdə.

-qaş üsdə göz yaparlar, atdan salıb ad yaxarlar.
-təkər üsdə yerdə gedən arac: sürtüt. sütrüt. sürrüt. araba. qayağ. maşın.
-nərsəni bir yana (alta, üsdə, içəri, eşiyə) çəkmək: sürmək. sürgütmək.
-təpəsi üstə: təpə taxlaq. baştübən. kəlləmallaq.
- kim üsdə: kim ilə. kim aralı. kimin təriqiylə. - pulu kim üsdə salğadın. (salğamaq:
salağmaq. salmaq. göndərmək).
-yaman yoldaş yol üsdə, yanmaz kabab köz üsdə. (yol üsdə tanımazla yoldaşlığın
sonu, çoğun pis bitir).

üstəqi

üstəki. üzəki.

üstələ

1. qır. əz. -yarağı qır, üstələ, əz: yayın al, gücün ça. 1. üstələ!. yen!. -hirsivi yen:
öfgəyə qapılma.

üstələmək

1. artığlamaq. olan nərsənin üstünə, önünə qoymaq, minmək, çıxmaq,
keçmək. (fayiq. təsəllüt. qələbə). 1. tutmaq. qapsamaq. müsəllət olmaq. -bu
inanclar ölkəni tutmuş. 1. üstəmək. üstümək. üstüləmək. örtmək. 1. üsükmək.

məğlub edmək. 1. üstərmək. batmaq. baruşmaq. qələbə çalmaq. çirə olmaq. 1.
üstərmək. astalamaq. yasturmaq. gizlətmək. üstündən, üzərindən atmaq.

danmaq. inkar edmək. -o bütü qılmışların üstərdi. 1. satğaşmaq. öhdəsindən
gəlmək. - görək kim kimi satğaşacaq.
üstələnmək

1. üsünmək. məğlub olmaq. asalmaq. asatmaq. asanmaq. 1. öhdələnmək. birinin görəvi, borcun yerinə gətirməyi üstələnmək, öhdələnmək: yükəlmək.
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yüklənmək. oxlanmaq. ödlənmək. kəfillənmək. kəfalət edmək. zamin olmaq.
zəmanətləmək. 1. üzərinə almaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. mütəəhhid

olmaq. amaclanmaq. qəbul edmək.
üstələr

-kündə yansa tüstələr, ölüm olum üstələr
-dəri boyası, iç boyasın üstələr.

üstələyib

-birini üstələyib əlaltılamaq: yelkəsinə minib almaq. çiğnində oturmaq. başına
çıxmaq.

üstəliq

üsdəlik. tapşırıq. tapşıq. tapşırıc. tapşıc. çalış. çalşıq. çalışma. təklif. görəv.

tutu. basıv. basıc. basıt. bastıq. basva. basca. işlik. sürüt. törgəş. törgüş.
törəgiş. təmrin. tutuğ. vəzifə. məşq.
-təki sorumluq, üsdəlik: fərdi məsuliyyət.
üstəlmək

1. çoxalmaq. artınmaq. bollaşmaq. (firavanlaşmaq). 1. ağzaşmaq. sərriz olmaq.
(əfzayiş tapmaq). -yağış yağsa göllər suyu üstələr.

üstəm

saxt. nərsənin üstünə yaraşdırılan bəzək düzək.

üstəmək

üstümək. üstələmək. üstüləmək. örtmək.

üstən

üsdən. sondan. - him basılmış gəlmiş üstündən yapı, qaldırırsan bir duvar, üsdən
qapı.
-üsdən aşağ uzatmaq: salvatmaq. sallatmaq. - torqunu salvat: pərdəni sal.

üstənəq

-qolsuz üst geyim, üstənək: yapırca. qapırca.

üstənmək

1. tutunmaq. tutmaq. -o məni oğulluğa tutundu. 1. üstünə almaq. tutuşmaq.
öhdələnmək. -bu işləri kim üstənir. 1. iqrar edmək. -üstənmədən yarqı çıxardılar.
1. geymək. -bir çəpək üstən çıx, eşik soyuğdu.

üstərmək

üstələmək. 1. batmaq. baruşmaq. qələbə çalmaq. çirə olmaq. 1. astalamaq.

yasturmaq. gizlətmək. üstündən, üzərindən atmaq. danmaq. inkar edmək. -o
bütü qılmışların üstərdi.

üstləmək

üsləmək. sağlamaq. sağlatmaq. taxlamaq. taxlatmaq. çağlamaq. çağlatmaq.

dağqamaq. dağqatmaq. saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabit, isbat edmək. suçun üslədilər. -kəsənəli bəlgələrlə onun işi kəsildi.
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üstlənmək

sırıtmaq. öhdədar olmaq.

üstlüyü

-yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi: saçar. saçavan.
sayavan. (> çadorvan (fars)}.

üstnə

-çiğninə, üstnə, öhdəsinə atmaq, yükləmək: yelkəsinə atmaq.

üston

üsdon. yeldirmə. aba. əba.

üstörtü

sırtuv. sartuv. sırtov. pencək. kot. arxalıq.

üstü

-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev
-üstü gən, ağı körüklü (qat qat olub açılıb yığılan) dizdən dar şalvar çeşiti: sıxma.
-üstü ilə içi bir olmayan nərsə: sırlı.
-üstü örtülü olan nərsə: sır. sirr. giz.
-üstü ilə içi bir olmayan nərsə: sır. sirr. giz.
-üstü örtülü, gizli nərsəsi olan: sırlı.
-çevrəsi, üstü qapalı yer, dam: salma.
-dışardan üstü yuvarlaq olan: tümsək. gümbəz. gömbəz. gombaz. (# govbaz:
güvbəz. gövbəz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan)
-ev, yapılar önündəki üsdü qapalı girişlik: sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. sayanlıq.
daşlıq. dışlıq. səhn.
-evlərdə ısınma üçün qurulan üstü örtülü ocağ: küysü. ( < küy: qor. od). kürsü.
-ayağ üsdü: saçüsdü. at üsdü. tələsik.
-üstü qubbabiçimdə örtülü sin, qəbir: tomba. tombal. türbə. mozola. məqbərə.
zərih. aramqah. mərqəd.
-yol üstü: yol sürə. sürtün. -sürtün ona bir baş çəkdim.
-payüstü: artığına. tanğından, həqqindən çox.
-yol üstü: yoldan. -yoldan tanışlıq: yol üstü tanışlıq. yolda tanış olan.

üstüc

ucğur. ucur. doruq. zirvə. qullə.

üstüclüq

üstüclük. üstünlük. üstüşlük. üstüklük. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq.

yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq.
üstüq

üstük. satığ. ən öndə, yuxarda olan. (# sapığ. astığ. çapığ. ən aşağda, altda olan.
ətək. damənə) .
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üstük. üslük. üzlük. üztük. yüzlük. yüztük. yüslük. yüstük. 1. sinc. saya. sayağ.

sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv. 1. surat.
surət. -sorunun üzlüyün qıldın, indi içliyin yaparsana.
üstüqlüq

üstüklük. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq.

yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq.
üstüləmək

üstəmək. üstümək. üstələmək. örtmək.

üstümə

- qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə.

üstümək

üstəmək. üstələmək. üstüləmək. örtmək.

üstün

1. sürşük. süyşük. sivişik. sirşik. sırşıq. sürülü. kəsərli. gedərli. -baş başdan
sürşükdü: ağıl ağıldan üstündü. 1. üsün. ustun. usun. situn. qatar. qota.

-üstün, qalib gəlmək: sovmaq. soğmaq. savmaq. soxmaq. udmaq. yenmək. yeğmək.
-sözdə mən səni soğaram. -görək oyunda kim kimi soxacaq.

-təməl ustun, üstün, sutun, situn: bel dirəyi bel qazığı.
-üstün, situn, sutun, qolun başı: qoçbaşı.
-ən gözəl üstün seçim güclülük: sağbəğəni.
-beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik: onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel
üstünü. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.
-üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə çırpma, yapma döşəkcəsi: səpic. (1 <
sərmək. sərpmək) çörək döşəkcəsi.
-alan əl asğın, verөn əl üstün. (asğın: tabe. alçaq).

üstünə

-birbiri üstünə düşmək, yapışmaq: tutuşmaq. ustaşmaq. müntəbəq olmaq.

-nərsənin üstünə yaraşdırılan bəzək düzək: üstəm. saxt.
-üstünə almaq: üstənmək. tutuşmaq. öhdələnmək. -bu işləri kim üstənir.
-ayda bir gəl dosduna, qalxsın ayaq üstünə, gündə bir gəl dosduna, yatsın sırtı
üstünə.

-olan nərsənin üstünə, önünə qoymaq, minmək, çıxmaq, keçmək: üstələmək.
artığlamaq. (fayiq. təsəllüt. qələbə).
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-oğurluq edən utanmaz, üstünə gələn utanmış.
-qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal
qalar.
-bir nərsənin üstünə süprülmək: saldırmaq. yügürmək.
-səggi biçimində qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer: salı. təxd. kürsü. satul.
miz. masa. büro. büfə. səhnə. pilətform. minbər.
- bir yerə, biri üstünə it ötürmək: qopay salbamaq. izləməkdə köpək bıraxmaq.
(salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs ötürmək).
-nərsənin üstünə salına duvağ, kiçik örtük: salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (>
sandığ). - oturacaqların salduv yırtılıb.
-üstünə oturulan kütük: küskən. kütgən. köskən. çöşgən.

üstünlüq

üstünlük. 1. süperyorluğ. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ
duyqusu. (salçavı: duyqusu). 1. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. tap. tapaq.

böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq.
üstünmək

yüksünmək. tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək.
girəklinmək. qaraqlınmaq. ərnilmək. kişilənmək. ucqanmaq. salğınmaq.
kibarlanmaq.

üstüntə

üstündə. yanında. - yanında (üstündə) pıçağ salma. (salmaq: kəndi ilə götürmək).
-üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. ( <
sapmaq: çıpmaq).
-üstündə paltar çırpıp yumağ daşı: sapanğ. ( < sapmaq: çıpmaq).
-içində, üstündə olan hər nədən ayrılmaq, tökünmək: soğunmaq. arınıb boşalmaq.
-qapağı üstündə qətlənərək qapanıb açılan qutu çeşiti: sındığ. sandığ.

üstüntən

- him basılmış gəlmiş üstündən yapı, qaldırırsan bir duvar, üsdən qapı. (üsdən:
sondan)
-sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac)
çubuğu: sancı oxu.
-üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı: salbat. salqat.
-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).

-uşaqların birbiri üstündən atlayaraq oynadıqları oyun: göyərçin tavlası. (tavla:
tovla. taqla. mallaq).

-üstündən, üzərindən atmaq: üstərmək. üstələmək. astalamaq. yasturmaq.
gizlətmək. danmaq. inkar edmək. -o bütü qılmışların üstərdi.

-nərsəni tapdayaraq safaldıb, kiplətmək üçün üstündən vurulan arac: tapna.
təpnə. dəfnə.

üstünü

-bel üstünü: onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. beli üstün, dik, bərk tutduran
gəmik. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin
qırılsın.
-yoldaşların yamanı, yol üstünün yoldaşı.

üstür

saya. sığ. yüzsül. üzsov. dərin olmayan. yüngül. çatlığ. yalpaq. suvağı. sıvağı.
səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya başlı.

üstüstə

-birbirini üsdüsdə yığmaq: yükürmək. yığmaq.

-dalbadal, üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək: qaqalamaq. qaqlamaq. tikicilərin. dərzilərin barmaq ucları, qaqlamaqdan. dəlik deşik olmuş.

üstüşlüq

üstüşlük. üstünlük. üstüclük. üstüklük. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq.

yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq.
üstüvə

- üstüvə bir nərsə sal. (salmaq: örtmək).

üsüqmək

üsükmək. üstələmək. məğlub edmək.

üsün

üstün. ustun. usun. situn. qatar. qota.

üsünmək

üstələnmək. məğlub olmaq. asalmaq. asatmaq. asanmaq.

üsüntə

-yolda yoldaş tapsana, yol üsündə atsana.

üsürmək

ütürmək. sürmək. sürtmək. toxunmaq.

üsyan

isyan. qarşı gəlmə. qarşılıq. yağılanma. tərsləşmə. bulağaylama. asavlaşma.
yozlaşma. üzləşmə. ayaqlanma. götürülmə. qopunma. durqunma. durqanma.
durağnma. dikəlmə. qozalanma. qoğzanma. dalqaşma. qalxınma. qalxışma.
boyun olmama, əğməmə, qaçırma. boyun tullama, toğlama. uymama.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

qıyıqlanma. aşınma. dirçəlişmə. daşlanma. daşıqma. dışıqma. daşlama.
qıvrışmama. qıyrışmama. qıyışmama. qıyınmama. qınarma. qınarlama.
qınartma. qınarışma. qınaşma. qınarış. qınayma. qınaylama. qınaytma.
qınayışma. qınayış. qınrama. qınralama. qınratma. qınraşma. qınrayışma.
qınrayış. qınırma. qınırlama. qınırtma. qınırışma. qınışma. qınırış. qınıyma.
qınıylama. qınıytma. qınıyışma. qınıyşma. qınıyış. qınrıma. qınrılama.
qınrıtma. qınrışma. qınrış. atma. atqılama. tutunmama. rəddə edmə.
qəbullanmama. bolsanmama. avunmama. avuşmama. onanmama.
onaşmama. toxlunmama. toxlanmama. yarşınmama. razılanmama. tanğına,
həqqinə razı olmama. qarşı durma. itaət edməmə. qulluğu daşlama.
boysanma. sürsalış. sürsatış. salçalıq. sərkeşlik. nafərmani. ədəmi inqiyad.
inqiyadsızlıq. qiyam. bayraq açma.
üşcər

üşdəcər. bir üçlü quran topluq.

üşənc

tənbəl < üşümək.

üşənqən

üşəngən. 1. gəvik. təmbəl . - işəngən durmuş, üşəngən ölmüş. 1. quluçqa <
qoruçqa. çəkingən. sınğın. singin. sısqa. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. uyuşuq.
qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl.

üşənliq

üşənlik. təmbəllik. gəvşəklik. boşluq. kofulluq. koğulluq. kovulluq. koğluq.

kofluq. kovluq. kövgürlük. kövgürlük. kovlaqlıq. kovlaşlıq. korlaqlıq. korlaşlıq.
uyuşuqluq. ağırlıq. qısıllıq. gəvəşlik. sürnüklük. bitginlik. susluq. rixvət. rəxavət.
üşənmək

1. üşüşmək. çəkinmək. təmbəlləşmək. 1. üzənmək. utanmaq. usanmaq.
qısanmaq. oyalmaq. içə çəkilmək. çəkinmək. (# qusanmaq: dışarı ütərmək,
ötürmək, çıxarmaq).
-aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək: sərinmək.
pərsələmək.

üşmək

nərsə başına, çevrəsinə yığışmaq. birikmək. toplanmaq. dərilmək. darılmaq. (#
uçmaq: dağılmaq. çalınmaq. saçılmaq).

üştəcər

üşdəcər. üşcər. bir üçlü quran topluq.
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üştül

üçtül. sepaya.

üşümə

soyuğlama. sovuğlama. soyuğalma.

üşümək

1. sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. titrəmək. əsmək. (qorxmaq). 1. soğuymaq.

soğyurmaq. soğumaq. 1. soğunmaq. donmaq. -sərin düşdü soğunduq. 1.
üşmək. nərsə başına, çevrəsinə yığışmaq. birikmək. toplanmaq. dərilmək.

darılmaq. (# uçmaq: dağılmaq. çalınmaq. saçılmaq).
üşünmək

düşünmək.

üşünmətən

üşünmədən. düşünmədən.

üşür

-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər.

üşürqən

üşürgən. ürkək. -üşürgən gözlə baxa qaldı.

üşüşmək

üşənmək. çəkinmək. təmbəlləşmək.

üşüyür

-yorqandan artıq qaçılsa ayaq, üşüyür. (qaçılsa: keşilsə. sösülsə).

ütəq

ütək. üzək. inşiab.

ütəqər

ütəgər. ütgər. ütər. dərzi. tikici. kitəçi. kitiçi. kitəçilik.

ütəqərliq

ütəgərlik. ütgərlik. ütərilik. dərzilik. tikgərilik. tikiçilik. kitgərlik. kitəçilik. kitçilik.

ütəmək

ütümək üdəmək. üdümək. ütügərmək. ütgərmək. ip, sap ötdürüb, keçirdib

tikmək, bağlamaq, qapatmaq. tikmək. tikəmək. kitəmək. kitgəmək. dərizləmək.
-pitik üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.

ütən

-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).

ütər

ütgər. ütəgər. dərzi. tikici. kitəçi. kitiçi. kitəçilik.

ütərəyin

ötərəyin. ütrəyin. ötrəyin. ötərsi. ötsəyi. üsərəyin. asrağı gün. ısırağı gün. ısrağı

gün. sırağı gün.
ütəri

ütəri. üttərkən. ütgəri. öttüc. ötrüc. çalçapıq. çapıqca. yeyincə. iticə. (ütgətmək.
ütətmək).

ütərliq

ütgərlik. ütəgərlik. dərzilik. tikgərilik. tikiçilik. kitgərlik. kitəçilik. kitçilik.
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-dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq: qusanmaq. (# utanmaq. usanmaq. qısanmaq.
oyalmaq. içə çəkilmək. çəkinmək. üşənmək. üzənmək).

ütəsi

ütsü. 1. axşam. (ütəsik: axşam. yeməyi. şam). 1. axşamlayın. -ütəsi olmaq:

axşam düşmək. axşam olmaq. gecikmək.
ütəsiq

ütəsik. axşam. yeməyi. şam (ütəsi: ütsü. axşam. ).

ütətmək

ütgətmək. 1. lütləmək. soymaq. 1. çəkib çıxarmaq.

ütqər

ütgər. 1. ütəgər. ütər. dərzi. tikici. kitəçi. kitiçi. kitəçilik. 1. üttər. ütlər. üttür.

uçqar. uçarsı. uçar kimi. çapıcaq. yeyin. iti. həmən. tələsik. tezcən. təcili. -ütri
kağaz. -ütri gəl bura.

ütqəri

ütgəri. üttərkən. ütəri. öttüc. ötrüc. çalçapıq. çapıqca. yeyincə. iticə. (ütgətmək.
ütətmək).

ütqərliq

ütgərlik. ütəgərlik. ütərilik. dərzilik. tikgərilik. tikiçilik. kitgərlik. kitəçilik. kitçilik.

ütqərmək

ütgərmək. ütügərmək. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ip, sap ötdürüb,

keçirdib tikmək, bağlamaq, qapatmaq. tikmək. tikəmək. kitəmək. kitgəmək.
dərizləmək. -pitik üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.
ütqətmək

ütgətmək. ütətmək. 1. lütləmək. soymaq. 1. çəkib çıxarmaq.

ütqün

ütgün. ortğun. biçin. -əkində (səpində. sabanda. şuxumda) sandırış (düşünmə.
təfəggür. hesab kitab) olsa, örtgündə ortuş (irtiş. odlaşma, uruşma) olmaz.

ütlər

üttər. ütgər. üttür. uçqar. uçarsı. uçar kimi. çapıcaq. yeyin. iti. həmən. tələsik.

tezcən. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl bura.
ütlüq

ütlük. ütülük. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç.

qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.
ütlünmək

ütünmək. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq.
odalmaq. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.

ütmək

-yandırıb ütmək: yandırıb tökmək. yandırıb yaxmaq.
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ötrəyin. ütərəyin. ötərəyin. ötərsi. ötsəyi. üsərəyin. asrağı gün. ısırağı gün.

ısrağı gün. sırağı gün.
ütrüq

ütrük. ötrük. {> duruğ (fars) doruğ (fars)}. yuyan. yalan. qoşdurum. kof. kofa.

kofan. kofda. koftan. kolan. -yalan yuyan, yalan yulan sözlər.
ütrüşmək

tutruşmaq. didrişmək. itrişmək. dalaşmaq. salşınmaq. nərsə ilə əlbəyaxa
olmaq. muqavimət göstərmək. (mubarizə edmək). -yel ağacla ütrüşür: ağacı
burub çalqaşır. -çətinliklə ütrüşmək. -yaşamaq ütrüşənə yaraşır. -güclük var
ütrüşülür, güclükdə var ötrüşülür. -ütrüşənlə ötrüşmək qolay değil. -ata bala
ütrüşdü.

ütsü

ütəsi. 1. axşam. (ütəsik: axşam. yeməyi. şam). 1. axşamlayın. -ütəsi olmaq:

axşam düşmək. axşam olmaq. gecikmək.
üttər

ütgər. ütlər. üttür. uçqar. uçarsı. uçar kimi. çapıcaq. yeyin. iti. həmən. tələsik.

tezcən. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl bura.
üttərqən

üttərkən. ütgəri. ütəri. öttüc. ötrüc. çalçapıq. çapıqca. yeyincə. iticə. (ütgətmək.
ütətmək).

üttür

üttər. ütgər. ütlər. uçqar. uçarsı. uçar kimi. çapıcaq. yeyin. iti. həmən. tələsik.

tezcən. təcili. -ütri kağaz. -ütri gəl bura.
ütü

ütük. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik: itmə, basma,
fişar vermə aracı) tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq,

sürülərək işlənən isti dəmir tikəsi.
ütüc

otuc. dürtgüc. dürtüc. mühərrik. motor.

ütüq

ütük. 1. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik: itmə,
basma, fişar vermə aracı) tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə

basılaraq, sürülərək işlənən isti dəmir tikəsi. 1. ötük. sürün. kökləşmiş. daltuc.
dartuc. arxaq. sürnük. sürsük. sırnığ. kronik. 1. sazğan. tazğan. sezğan.
sızğan. süzğan. yügrük. iti. çapığ.
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ütügərmək. ütgərmək. ütəmək. ütümək üdəmək. üdümək. ip, sap ötdürüb,

keçirdib tikmək, bağlamaq, qapatmaq. tikmək. tikəmək. kitəmək. kitgəmək.
dərizləmək. -pitik üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək.
ütüqmə

-ötənlərə ütükmə: keçmişlərə yanma, püşman olma. -ötənlərə ütükmə, gündəligə
gecikmə, yarınları unutma.

ütüləmək

safaltmaq.

ütülmək

dərilmək. orqulmaq urqalmaq. -tarlası ütülüb, tarığı döğülüb.

ütülüq

ütülük. ütlük. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç.

qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.
ütümək

1. ütəmək. üdəmək. üdümək. ütügərmək. ütgərmək. ip, sap ötdürüb, keçirdib
tikmək, bağlamaq, qapatmaq. tikmək. tikəmək. kitəmək. kitgəmək. dərizləmək.
-pitik üdəmək: biçik üdəmək: kitab cilitləmək. 1. üsürmək. sürmək. sürtmək.

toxunmaq.
ütünc

ütünlük. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. qızınıq.
qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı.
şəhvətli. şəhəvani.

ütünlüq

ütünlük. ütünc. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük.

qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq.
qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.
ütünmək

ütlünmək. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq.
odalmaq. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.

ütüt!

təbzit!. təbsit!. tüpzüt!. təprət. tüprət!. dəbət!. itit!. qızıt!.

ütütçü!

təbzitiçi!. təbsitçi!. tüpzütücü!. təprətici. tüprətici!. dəbətici!. ititçi!. qızıtçı!.

üvürmək

övürmək. ovurmək. oğurmək. ovmaq. oğmaq.
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1. uzuv. üzüv. ( < uzmaq. uzumaq). üzv. 1. uyur. uyru. quyruq. peyrov. tabe. ona uyur olma, öz bildiyin ed. -uyur devlət: bağlı, müstəqill olmayan devlət. -uyru
toplamaq.

üyəntirə

üyəndirə. öğəndirə. övəndirə. oyan. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. əkit. əğit. uyarı.

oyarı. öğrəncə. qavranca. yavanca. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən
hissə almaq.

üyməz

yanmaz. -yaş küyməz, yalavac ölməz demə. (yaş yanmaz demə, elçi ölməz demə).

üyn

-səs üyn: səs küy. səs səda. səs sələm.

üyrü

-əyri üyrü olan: sappa. sapba. - sapba yollar.

üyşəmək

-təpə saçın üyşəmək: qorxub gizlənmək.

üyüşmək

uyuşmaq. yuxuya gedmək.

üz

yüz. 1. yön. ön. -bu yönünə bax. 1. sür. (sırış. sürüş). bet. surət. 1. (üzən, axan
nərsə) yağ. 1. (z <> s) üs. -üztünə: üstünə. -üzünə: üsünə. -üzünə durmaq: üsünə
durmaq. 1. üz!. acıt. qır. böl. qopat. kəs. oğ. poz. dəl. devir. çevir. aşıt. sındır. üz asmaq: üzün əkşitmək, turşatmaq. üz itmək. sırsıtmaq. sorsutmaq. küsgün
durmaq. 1. silət. yalıt. sutur ( < tutur) surət. siluet. 1. sifət. sıy. saya. sayağ.

sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. - sıy sığat: üz iç. sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don
dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz.
- sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. sırt ( < yırt. qırt).

surat. - ısı sıt: sırtı ısıq: sırtası ısıq: üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab.
1. sırt. dış. - sırtıq: sürbet. sırbit. üzlü. 1. sağur. qabıq. gön. dəri. pust. çərm. - yer
sağrısı: yer sağırsı: yer qabığı. - kişi sağrısı üz. 1. sərit. 1. satağ. (rukeş)

-üz düşgünü: (gözəl) üzə həsrət. çirkin.
-üz itmək: sırsıtmaq. sorsutmaq. üz asmaq. üzün əkşitmək, turşatmaq. küsgün
durmaq.
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-üz göstərmək: düşər, olcay, bolcay, tutu, şans, imkan vermək.
-üz sürmək: yaxarmaq. xahiş edmək.
-üz tutmaq: üzlənmək. birinə dönmək. muraciət edmək.
-üz vurmaq: dirənmək. sırtınmaq. israr edmək.
-daşmağa üz qoymaq: daşıyazmaq. daşagedmək.
-təküz: bir üzlü. (təkiz: gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. açıq aşqar olan).
-üz örtüyü: üzlük. üzlək.
-üz döndərmək: üzü böğrü çıxmaq. başı dik çıxmaq.
-üz tutmaq: 1. üz bağlamaq. qaymaqlanmaq. üzü qalınlaşmaq. -üz tutmuş süt. 1.
üzün örtmək. -qız böyüdükdə üz tutmağa başladı. 1. bir yana, yönə yönəlmək,
çevrilmək. -gedgedə sağa üz tutdu.

-üz bağlamaq: üz tutmaq. qaymaqlanmaq. üzü qalınlaşmaq. -üz tutmuş süt.
-üz üzə: təp təpə. səp səpə. çəp çəpə. çap çapa.
-üz bölümü torla qapalı çadıra: turban. torban. torba biçimində olan baş, əğin örtüyü.
burqa.

-üz tutmaq: oxrulmaq. doğrulmaq. yoğrulmaq. yönəlmək. düzəlmək. dizəlmək.
(doğrultu. yoğrultu. oxrultu: yön. üz tutulan yol. istiqamət).

-üz tutulan yol: doğrultu. yoğrultu. oxrultu. yön. istiqamət.
-üz üzə gəlmək: ucraşmaq. ucralmaq. qarşılaşmaq. raslaşmaq.
-al, qızıl üz: yanğal yanağ. (yanğal: al. al qırmızı).
-üz örtüksüz: üz qaplamasız. suvağsız. suvasız. sıvağsız. sıvasız. -sıvasız duvar,
otaq.

-üz örtükçü: üz çəkən, qaplayan. suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı. -duvarınsıvası
tökülüb.

-üz örtüyü: üz qaplama. suvağ. suva. sıvağ. sıva. -duvarın sıvası tökülüb.
-əl üz yuma üçün dəlikli daş, kaşı qab: dəsşuyi. yalağ. çanağı. govun. kovun. kövün.
oysar.

-olduğu durumdan kötülüyə üz tutmaq: yenğsəmək. yensəmək.
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-üz gətirmək: verinmək pənah gətirmək.
-sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer: silət.
-kəsilmiş nərsədən görünən üz: silət. yalıt.
- üz iç: sıy sığat. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür.
bürük. sifət. üz).
- üz, don dəğişir, iç yox: sıy atılır, sığ yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ.
tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.
-üz görkü göz, ər görkü söz. (görkü: gözəlligi)
-yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz. (ut : utanış. utanma. həya).
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.
-üz örtüyü: silgir.
-üz üzə gələr: kəsişər. -yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz üzə gələr). (yaşam boyu
biriylə daha üzləşmək çox olasıdı)
-nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək,
meyillənmək, təmayül göstərmək: sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq.
səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq.
sartınmaq. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum.
-üz (üs) qat, təbəqə: sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü.
qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı.
boya. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş.
üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-iç üz tovda, dənək pulda. (tovda: qızğınlıqda. sınılıqda). (dənək: sınağa çəkimə)
- soyuq üz: savıq salıt
- sıxıq üz: turşamış, büzük, sallaq üz, qiyafə. (sıxıq: boğuq).
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- üz üzə: silə silə. burun buruna.
-üz çevirmək: sakınmaq. qaçınmaq.
- kişi sağrısı üz. (sağur: qabıq. üz. gön. dəri).
- üz sallamaq: üz turşatmaq. hirslənmək. utanıb yerə baxmaq. - ayağ sallayıb
gedmək: boşuna, yarasız gedmək. - baş sallamaq: başı tovlamaq.
-üz aşağı: sallaq. eniş. - arabanı sallağa salmaq.
-üz çevirmək:nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək,
xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. kürmək.
kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək.
büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz.
qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}.
-nərsiyə çəkilən üz, örtü: sərir. siltə. qılıf. qilaf. (rupuş. rukeş. puşiş)
-suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. seyizləşmək. sayızlaşmaq. sayazlaşmaq. nadir,
kəmyab oluşmaq.
-bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (bulnar: əsir edər). (xumar gözlər əsir
edər məni). (solas: ( < solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur)
-üz tutmaq: savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək.
sevməyə başlamaq. süzmək. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək.
sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu.

üzbəüz

-tərəf, üzbə üz olmaq: təpşinmək. təpəşinmək. səpşinmək. çəpşinmək. çapşınmaq.
-üzbəüz olmaq: tüşlənmək. tuşlanmaq. ucraşmaq.
-üzbəüz, qarşı qarşıya (qarma qarşıya), rubəru qoymaq: tuşlatmaq. tuçlatmaq. -o
utmazın (utanmazın) biridir, məni onla tuşlatma. -hər olanı ölüm ilə düşlədən, öz
göylünə yolun qoyub işlədən.

üzə

1. üzülmuş. üzük. məyus. -(yağqa yarğda: ədalət məhkəməsində) üzə gözlər, sözü
gözlər: məyus gözlə, hükmü bəklər. 1. keçmiş. -üzə biliklər: qədim elmlər. -üzəki
bilgə: keçən alimlər. -üzə savlar cirgəsi: keçmiş biliklər çiğdəsi (> çəkidəsi). -üzəki
bilgə, anca aytmış: keçən, qədimki alim böylə söyləmiş.

-üzə gətirmək: dilə gətirmək.
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-üzə çıxmaq: üzlənmək. açılmaq. ağarmaq.
-tüpür göyə, topar üzə. (topar: yığ).
-üzə salmaq: oxşatmaq. bəzəmək.
-içdəki, içindəki üzə çıxılmaq, sızılmaq: üzümək. -küp kimi (içindəki) üzüdü.
-üzə çıxartmaq: üzütmək. -onun için üzüt.
-üz üzə: təp təpə. səp səpə. çəp çəpə. çap çapa.
-üz üzə gəlmək: ucraşmaq. ucralmaq. qarşılaşmaq. raslaşmaq.
-üzə girən: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva.
qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq.
qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən.
əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
-üzə salıb dayanmaq:siğinsimək. sirinsimək. sırınsımaq. çiğinsimək. (siğ < çiğ: bərk.
boş, gəvşək olmayan) artığına çiğləşmək, ciqləşmək, tıxlaşmaq, bərkimək. sırtılmaq.
-seviş ağış, tün gün üzə yürkünər: yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar.
- üz üzə: silə silə. burun buruna.
-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.
-bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək: sırpınmaq.
sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. yerindən
oynamaq.
-üz üzə gələr: kəsişər. -yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz üzə gələr). (yaşam boyu
biriylə daha üzləşmək çox olasıdı).

üzəq

üzək. ütək. inşiab.

üzəqi

üzəki. üstəki.

-üzəki bilgə, anca aytmış: keçən, qədimki alim böylə söyləmiş.
üzəlmək

əzilmək. incimək. -ağrı çəkən üzələr. -dirik çoxuş uysa üzəlir.
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çay. ırmaq.
-üzən balıq iz qoymaz, ağzı açıq giz qoymaz. (ağzı açıq: çox danışan). (giz : sır).
(giz qoymaz: sir saxlamaz).

üzənərəq

-özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq: sezinmək. seyinmək. > sinmək. - o geddi,
dönən değil, ardınca seyinmə.

üzəniş

üzüniş. niyarançılıq.

üzənmək

üşənmək. utanmaq. usanmaq. qısanmaq. oyalmaq. içə çəkilmək. çəkinmək. (#
qusanmaq: dışarı ütərmək, ötürmək, çıxarmaq).

üzər

qırar. -öc almanın güclü yolu başarı, səndə başarı, öclüvü qırar.
-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.

üzərə

-nərsə üzərə yaxılan öznə, boya, rəng: sır. sür.

üzəri

tibqi. -sizin buyruq üzəri: tibqi sizin buyruğuz.

üzərin

-geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək, bəzəmək: sarmalamaq. savmalamaq.
soymalamaq.

üzərinə

-nərsə üzərinə süs yapan kimsə: sıracçı. sıraçı. sırmac.
-nərsə üzərinə yapılan süs: sırac. sırma.
-üzərinə pənir kimi nərsə yaxılmış tikə, çörək parçası: yaxma. yaxmac. yaxmaş.
yaxmanc. -qatığ yaxması. -bal yaxması. -kərə yaxması.
-üzərinə yapılan lay, qat, boya, şir: sıl. sıva. sıv. - otağların sıvın dəğişməliyik. - yapı
təməldən dağılır, o sıva qayğısına qalıb.
-nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ:
sarmaqır. sərməgəy.
-üzərinə almaq: üstələnmək. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. mütəəhhid olmaq.
amaclanmaq. qəbul edmək.
-qapıların üzərinə sanalı (şumarəli) bölük: salqat. salsat > sat. (sal: tək) (tək, yalın,
qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) pilak. kaşı.
-üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt: sartax. saltax.
-üzərinə filmi salınan səfə, yer: saran. sarna. (göstəri üçün çevrələnmiş, kadrılanmış
yer. bir olayın keçdiyi yer) .

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

üzərintə

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı: salbat. salqat.
-üzərində oturulan, tapınan (namaz qılınan) yayqı: saçığ. saçqı. (yerə saçılıb,
yıyılan) səccadə.
-üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik
saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə.
-üzərində durmamaq: sərmək. sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq.
dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi
sərmədən işi bitirdilər.

üzərintəqi

-geyim, nərsə üzərindəki işləmə, savma, aralıqlı işləmə, bəzək: sarma. savma.
soyma. (sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) - altın sarma. - sarmalı çəgət
(çərdət). - orta otağ duvarları sarma boyalıydı.

üzərintən

-saplığı yerində bərkitmək üçün üzərindən keçrilən dəmir həlqə: salğunc.
-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib,
çiğindən aşan don: sarı. ( < sarmaq) .

-üstündən, üzərindən atmaq: üstərmək. üstələmək. astalamaq. yasturmaq.
gizlətmək. danmaq. inkar edmək. -o bütü qılmışların üstərdi.

üzərmə

üzvuruş. üztutma. üztutuş. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış.
yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq.
yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.

üzəsən

-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.

üzqöz

üzgöz. 1. sırsüm. sırsım. sırtım. sırsiyim. qaşqabaq. sir sifət. - sırsürümün
sallma belə. - bu geyimlə qaraçı sırsiyim tapbısan. 1. üzüş. üsbaş. bürgək. duruğ.

durğ. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ.
qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı.
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boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. libas. qiyafə. rukeş.
puşeş. sətr. kisvət. 1. üstbaş. zahir. (# içalt. içat: batin).
-üzgöz sallamaq: somutmaq. tomutmaq. sumutmaq. büzütmək. küsgünmək.
-üzgöz sallayan: somutqan. tomutqan. sumutqan. büzütgən. küsəgən.

üzqözçü

üzgözçü. bəzəkçi. örtbasırçı. suvağçı. suvaçı. sıvağçı. sıvaçı.

üzqü

üzgü. ötgü. quşaq. qolşaq. qolaş. asqı. çalama. salama. asqır. asqur. - tüfəng
asquru.

üzqül

üzgül. üzdən. sayağ. yüngül. dərin olmayan.

üzqün

üzgün. 1. hüzün. üzün. tutuğ. acı. 1. sinsi. tutuğ.

üzqünmək

üzgünmək. üzünmək. büzünmək. büzgünmək. çözünmək. çözgünmək. küzmək.
küsümək. küsünmək. kürmək. kürümək. kürünmək. küsmək (1 < qıs. kis. 1 < qız.
köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək.

çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək.
yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq.
qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb
qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq.
üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1. gərəkli gəlişməyi
göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək. çəkinmək. (#
qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .

üzqür

üzgür. yolğur. mütəəssif edici. təəssüf verici. əsəfnak.

üzqütmək

üzgütmək. üzütmək. sürürtmək. züğürtmək. süğürtmək. sovurtmaq. yenitmək.

batırmaq. yıxmaq. iflas edmək. batqıtmaq. məfluc edmək. xərab, təxrib edmək.
üzlə

-üzlə özün, işlə sözün bir olsun.

üzləq

üzlək. üzlük. üz örtüyü.

üzləmək

üzürmək. təmiyizləmək. nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq. -uyuşu yavuşdan
(yaxşını pisdən) üzürmək. -ət dırnaqdan üzülmür, dırnaq ətdən üzülür.
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sırtınma. təkmə qılınc qılınma. (təkmə: dəğmə: hər). olmasın iş işləmə. hər
oyundan çıxma. çətivi, çəkivi, həddivi aşma, aşrama, çaşma.

üzlənmək

1. üzə çıxmaq. açılmaq. ağarmaq. 1. yönəlmək. azim olmaq. 1. üz tutmaq.
birinə dönmək. muraciət edmək. 1. üzü qabağı şişmək. qapağı qabarmaq,
şişmək. -tuluğu isti vurub üzlənib.

üzləri

-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri
var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən).

üzlərinə

-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ
bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.

üzləşmə

toxaç. tuxac. qataq. qayaq. raslantı. musadif olma. muvacihə. ərəz. pişaməd.
düşü. qəza. ittifaq. təsadüm. ittifaq. hadisə.

üzləşmək

satğaşmaq. betləşmək. (bet: üz) bet bə bet betləşmək. ucraşmaq. - yolda kimə
satğaşdın.
-(yaşam boyu biriylə daha üzləşmək çox olasıdı) . -yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz
üzə gələr).

üzləşmətən

-bir kəsgiyə, zərərə üzləşmədən doğan qızqınlıq, hirslilik: quyruq acısı.

üzlü

1. (üzsüz). sürtük. sürbet. sırbit. sırtıq. arsız. acgöz. 1. yağlı. 1. sıvışqan. sırtıq.
sürbet. sırbit. sürtük. 1. sırtıq. sürbet. sırbit. 1. sıymınc. sıymıc. sıynac.
sıyağan. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. dirəgən. öcət. ləcuc.
-xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü: tanat. danat. darat. yağat. çalat. parat. ışıqlı.
-iki taylı, üzlü: yanaşıq. iki yanlı. -nə yanaşıq adamımış bu gədə.
-bir üzlü: təküz. (təkiz: gizi qatlağı, ivi bükü olmayan. açıq aşqar olan).
-yumşaq üzlü: sırpancıq. sirpəncik. sürpəncik. tərs. səqqət. dirəc. inadçı. müsirr
olmayan. sübatsız. əzimsiz.
- açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan: soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq
tumsuğ.
-ikiüzlü: sərcən. səricən. səriyən. sırıcı. munafiq.
-sarı üzlü, dərili: sarməniz. sarbəniz.
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-ikiüzlü: saysov.
-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan,
yapılan üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına
salınan, qouylan, döşənən nərsə) .

üzlüq

üzlük. 1. üzlək. üz örtüyü. 1. səhnə. səfə. 1. üztük. üslük. üstük. yüzlük. yüztük.
yüslük. yüstük. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur.

buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv. 1. üztük. üslük. üstük. yüzlük. yüztük. yüslük.
yüstük. surat. surət. -sorunun üzlüyün qıldın, indi içliyin yaparsana. 1. üzük.

siyahi. -üzlük çıxarmaq: üzük çıxarmaq: siyahi çıxarmaq. 1. üslük. sıva. sarığ.
sarqı. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (>
doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim.

geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz.
qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ
bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.

üzlülərin

-varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.

üzlülüq

üzlülük. sıymıclıq. sıymınclıq. sıynaclıq. sıyağanlıq. sırtlanlıq. sırtığlıq.

sürbetlik. sırbitlik. simitənlik. simiclik. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.
üzlüş

təsviyə hesab ed!. təsviyə ed!. -üzlüş qurtar.

üzlüşmək

1. ayrılmaq. -ər arvad ülüşdülər. 1. təsviyə edmək. pahlaşmaq. paklaşmaq. -o
bizlə üzlüşüb alverin kəsdi. -il sonu alım verimdən (alacağım verəcəyim) üzlüşdük.

üzlüşüş

təsviyə hesab.

üzmə

-taxılın yalnız başağın üzmə: siyirmə biçmə.

üzmək

1. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək.

bunaltmaq. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng
edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək.

zorlamaq. büzmək. 1. silkmək. silkəmək. silkətmək. tökətmək. bitirtmək.
sonuna çıxmaq. 1. sındırmaq. qırmaq. incitmək. mə'yus edmək. - ürəyin
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sındırmaq. 1. üzütmək. sanartmaq. sanatqarmaq. sanalatmaq. sanışıtmaq.

düşündürmək. kədərləndirmək. kitirləndirmək. 1. savçamaq. soymaq. toyuğuğn dərisin savçayıb pişirdi. 1. sıymaq. sınıtmaq. qırmaq. yaralamaq.

dağlamaq. - ürəyin sıydı. 1. süzmək. 1. (üz). qısatmaq. qırmaq. (#uz. -uzmaq:
uzatmaq).
-əzib üzmək: talamarlamaq.
- başını sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq. (sapcayın: sıpçayın.
çapcayın. qırçayın).

-başın üzmək: təpələmə. öldürmək.
üzməyən

-əl üzməyən: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk.
qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz.
qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən.
simitən. əl çəkməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

üzmüş

-dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə: sofi < sovu.

üznüş

üzünc. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.

qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. qayğınc. qayğış. acınış.
dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
üzr

üğə. ürə. mahana. -ürə əritmək: mahana gətirmək.
-üzr, üzür, məzirət istəmək: üzünmək.

üzrə

1. dəğiş. görə. (barə). -bu dəğişdə sözüz nədir. -keçənlərə dəğiş danışma. 1. siyə.
sıya. olaraq. - maq üçün. - kəsəsiyə: kəsmiş olaraq. - öləsiyə: ölmüş olaraq. gedəsiyə: gedəsi olaraq. gedmək üzrə. - gələsiyə: gələsi olaraq. - tutasıya: tutmuş
olaraq. - çıxasıya: çıxmış olaraq.

-tağuş üzrə işləmək: tağuşlamaq. taruslamaq. damın iç üzünü yapmaq, örmək,
boyamaq. çatılamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.
-gedmək üzrə:gedəsiyə. gedəsi olaraq.
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-nərsə üzrə danşığa girişmək: sırıtmaq.
-nərsə üzrə sürülən hər çeşit sürmə: sır. sür. sürmə. boya.

üzsov

saya. sığ. yüzsül. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ. yalpaq. suvağı. sıvağı.
səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya başlı.

üzsümək

-keçmiş görnüşdən, duruşundan arıqsamaq, üzsümək, düşsümək: sozmaq.
sovuzmaq. sozumaq. sovusumaq. solsulamaq. solusumaq. süzə vermək. alızsamaq. gündən günə sozumyur. keçmişə görə çox sozumusan.

üzsünmək

üzülmək. yoxsunmaq. yazqınmaq. heyifsinmək. mütəəssir, mütəəssif olmaq. heç nəyə yoxsunma. -yoxsunluqdan yoxsunan.

üzsütmək

1. sindirmək. söndürmək. odun almaq. günün almaq. islatmaq. oturtmaq. 1
sindirmək. utandırmaq.

üzsüz

(üzlü). sürtük. sürbet. sırbit. sırtıq. arsız. acgöz.

üztə

-sevinc üzdə, mutluq içdə olur.
-üzdə olan: suvama. sovama. iş bilməyən. içsiz.

üztəqin

-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış.
(alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş).

üztən

üzdən. 1. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. sırtqı. öcürki görünür. duruğun.

durğurun. zahirən. 1. üzgül. sayağ. yüngül. dərin olmayan. 1. təksiz. səthi. təksiz danışır. -üzdən ıraq: allah göstərməsin.
-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.
-bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək: sırpınmaq.
sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. yerindən
oynamaq.
-nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək: sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq.
süypürmək. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq)
-üzdən qazmaq: sıyırmaq. - dərim sırıldı.
-üzdən gedməyən: sinsin. simitən. sırtıq. sürbet. sırbit.
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üzərmə. üzvuruş. üztutuş. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış.
yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq.
yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.

üztutuş

üzərmə. üzvuruş. üztutma. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış.
yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq.
yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.

üztüc

üzdüc. üzdür. ustura. yekə piçaq, biçgi.

üztüq

üztük. {(> üztürə > əsturə (fars)}. yalğu. ülgüc.

üztür

üzdür. üzdüc. ustura. yekə piçaq, biçgi.

üztürə

{(> əsturə (fars)} < üztük. yalğu. ülgüc.

üztürmək

üzdürmək. süğdürmək. züğdürmək. suyun, nərsənin üzərində qaydırmaq.

üzü

- üzü tökülmüş: sıyı sıyrılmış. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük.
bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-üzü, biçimi uzunsov hər nə: sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus.
sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni.
-içi üzü: ruhu cismi. -içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar: . sıxıv. onun bu yaramaz işləri çox sıxıvlıdır.
- üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab: ısı sıt. sırtı ısıq. sırtası ısıq.
-üzü bərk: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq.
sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax.
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gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. qıycıva.
qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq.
qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən.
əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
-nərsənin dış üzü: sırt ( < yırt. qırt). yaxıt. (# sığıt) çaxıt. çaxt. saxt. çıxda. çıxat.
nəma. numa. duruğ. durğ. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı
pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu.
-çağlan ürək, çox bir üzü güldürər, tutqun ürək, bənizləri söldürər. (çağlan: şad
olan)
- yer üzü: yer sağrısı.
-üzü aşağı duran: salbar. sallağ. - salbar buğlu.
-üzü aşağı yol, kimsə, nərsə: salqan.
-hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı, üzü: nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan
örtük: sağrı (səğri. sarqı) ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq). - yer sağrısı: yer üzü.
- sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.
-sanı var, salmığı yox. (üzü var, içi yox).
-üzü asıq: küsgün. çökgün. çöşgün. küsmüş. gücənmiş. qırqın. darqın.
-hər nəyin sərik, açıq olan üzü: sərit.
-kağız üzü: səyə. yəyə. sərə. səfə. səfhə. səhvə.
-üzü tüksüz:saya.
-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.
-dizin arxa üzü: sinir.
-qırıq ümidlər, üzük əllər.

-asıq üzü boşla, açıq üzü tuşla.
-iç göz özü, baş göz üzü görür.
-verməyənin bir üzü qara, verənin iki üzü, alıb verməyənin içüzü qara. (içüzü:
vicdanı).

-bir üzü > birzü. -istəyənin birzü (bir üzü) qara, verməyənin ikzü (iki yüzü). (istəyənin:
diləyənin).
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-uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl
(əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.

-üzü böğrü çıxmaq: başı dik çıxmaq. üz döndərmək.
-üzü qabağı şişmək: üzlənmək. qapağı qabarmaq, şişmək. -tuluğu isti vurub üzlənib.
-üzü pozuq: xuysuz. əxlaqsız.
-üzü yola: uyuş. yaxcı. sözə baxan.
-üzü qalınlaşmaq: üz tutmaq. üz bağlamaq. qaymaqlanmaq. -üz tutmuş süt.
-üzü soruq: sorbet. qaşqabaqlı. ətacı.
-dirsəyin dış üzü: topal. (# təpəl: dirsəyin iç üzü).
-tağuşun, çatının dış üzü: tapuş. dam.
-tapuşun, damın iç üzü: tağuş. tarus. tovaz. tovağ. çatı. səqf.
-yamşaq, düz, sas yer, nərsənin üzü: yamar. hamar.
-üzü yola: yolcaq. yolacaq. yumşaq. ətrək. həlim.
üzücü

süzənic. süzəgən. süzəngic. süzüçü. süzüvçü. sızıçı. sızıvçı.

üzüq

üzük. 1. üzlük. siyahi. -üzlük çıxarmaq: üzük çıxarmaq: siyahi çıxarmaq. 1.
büzük. 1. süzük. (monoton. yeknəvaxt). 1. hər nəyin ana güclü qolu. qazıq

damar. şahrəg. 1. üzə. üzülmuş. məyus. -(yağqa yarğda: ədalət məhkəməsində)
üzə gözlər, sözü gözlər: məyus gözlə, hükmü bəklər.
- daş sığılı üzük. (sığılı: süslü)
-lobyə səğəsi kimi çox üzük, incə, düz səğə, çubuğ: sırçığ.

-üzük üzük, dənər dənər olan, salxım üzrə birişən asma yemişi: üzüm.
-dal üzük: qaşsız üzük. (dal: lüt. boş. çıplaq).
-əli üzük: üzükəl. məhrum. məyus. ümüdsüz.
üzüqəl

üzükəl. əli üzük. məhrum. məyus. ümüdsüz.

üzüqləmək

üzükləmək. hər nəyin ana güclü qolun, şah rəgin qırmaq.

üzüqlənmək

üzüklənmək. yanğınmaq. həsrətin, ehtiasın çəkmək.

üzüqlüq

üzüklük. kəsiklik. qırıqlıq. münqətelik.

üzüqsüz

üzüksüz. toxdaysız. dəvamlı.
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-əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə. (süzülmə:
əkilmə).

üzülmək

1. sağalmaq. sağılmaq. ərimək. arığlamaq. 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb
qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq.
gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək.
küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}. 1. uzununa yırılmaq, cırılmaq. 1. qırılmaq. -üzülmüş
yaşamdan, qara toprağ qonağı. 1. nərsənin ağırlığından, uzunluğundan əzilmək,

yorulmaq, cana gəlmək, öləsinmək. -üzülməsin ilqarın: sınmasın əhdin. -iğil
(sökəl) üzülür: xəsdə çox acır. 1. qırılmaq. -üzülmüş əlim ondan, istəyim sənədi. 1.

üzsünmək. yoxsunmaq. yazqınmaq. heyifsinmək. mütəəssir, mütəəssif olmaq.
-heç nəyə yoxsunma. -yoxsunluqdan yoxsunan.
- çox üzülmək: saçın başın yolmaq.

üzülməqtən

-üzülməkdən nə çıxar, nərsə yapsan üzülməyin evin yıxar.

üzülməyin

-sevinməyin bilməyən, savdiyini, sevilməyin , üzülməyin nə bilir.
-üzülməkdən nə çıxar, nərsə yapsan üzülməyin evin yıxar.

üzülmuş

üzə. üzük. məyus. -(yağqa yarğda: ədalət məhkəməsində) üzə gözlər, sözü gözlər:
məyus gözlə, hükmü bəklər.

üzülmür

-ət dırnaqdan üzülmür, dırnaq ətdən üzülür. (üzürmək: üzləmək. təmiyizləmək.
nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq).

üzülmüş

-tını üzülmüş, tini kəsilmiş: nəfsi (ruhu) uçmuş (ölmüş), nəfəsi biçilmiş.

üzülsəntə

-yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı, üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa
duğalı. (budur yasa duğalı: təbii qayda budur).

üzülür

-ət dırnaqdan üzülmür, dırnaq ətdən üzülür. (üzürmək: üzləmək. təmiyizləmək.
nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq).

üzüm

1. üzük üzük, dənər dənər olan, salxım üzrə birişən asma yemişi. 1. parça.
tikə. qopuq. -bir üzüm ət.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-üzüm ağacının: salmanın. mövün. -salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni
bağlamış, dolmuş dənəsi: dolqa. dalqa. {tarqa (divan)}. qora. -dolqaları alarmış,
süycü (şərab) çağı ilərmiş (irərmiş: yetimiş).

-üzüm qanasında işlənən uca çalpaya: tapcanğ. tovcan. iki qıçlı nərdüvan. üstündə
durub işləyəcağ düz yeri olan uca nərdüvan.

-qora olmadan dadlı üzüm olmaz: dolqanmadan dadlanmaz.
-salmanın (mövün, üzüm ağacının) qoraya dolması: dolqalanmaq. dalqalanmaq.
qoralanmaq.

-yerə quylanan asma, üzüm dalı: tənək. tinək. möv dalı.
-üzüm cirgəsi, şirəsi: sıncıq. doşab.
- gürdək üzüm salxımı. (gurdak: gürdək: hər nəyin irisi, yekəsi).
-üzüm ağacı: sağa. asma. möv.
-yetişməmiş, kal üzüm: qurun. (sulanmamış). qora.

üzümək

içdəki, içindəki üzə çıxılmaq, sızılmaq. -küp kimi (içindəki) üzüdü.

üzümtən

-üzümdən (gözümdən) itil: rədd ol.

üzümü

-quşüzümü: qaraqat. qırına.
-quş üzümü: quşgözü.

üzün

üzgün. hüzün. tutuğ. acı.

-üzün tutmaq: yaşınmaq. çəkinmək. pərhiz edmək.
-sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin bilib tükətsən, cibin pulu
tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).

-işin düşsə utanmaza, üzün çevir bas duvara.
-üzgü üzün, yutuğ özün göstərir. (yutuğ: vicdan).

-üzün saxla çox demə, sağlıq üçün çox yemə.
-öbür, gizli üzün göstərmək: təri çevirmək.
-üzün görmə, yüzün gör: (yüzün: qılışın). (yüzüş: qılış. çalışma. yordam. ərdəm)
üzün görmə, işin gör. görüşün sayma qılışın say. (surətə baxma, sirətə bax).

-üzün əkşitmək, turşatmaq: üz asmaq. üz itmək. sırsıtmaq. sorsutmaq. küsgün
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durmaq.

-üzün örtmək: üz tutmaq. -qız böyüdükdə üz tutmağa başladı.
-nərsənin iç üzün açıb tökmək: sırıtmaq. sıyrıtmaq.
-sən kim olsan ol açar tov iç üzün . (tov: güc)
-üzün asmaq: qaş qabağ sallamaq. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq.
sortdurmaq. sotdurmaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.
- üzün, donun dəğişmiş, için yox: sıyın atmış, sığın yox. (sıy: saya. sayağ. sıya.
sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan örtük: hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı,
üzü. sağrı (səğri. sarqı) ( < saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq). - yer sağrısı: yer üzü. sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.
-üzün turşatıb durmaq: sallanmaq. sallacıramaq. salsıramaq.

üzünc

üznüş. qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.

qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. qayğınc. qayğış. acınış.
dərdiniş. tutunc. məlallanış. kədərləniş.
üzüniş

üzəniş. niyarançılıq.

üzünmək

üzgünmək. büzünmək. büzgünmək. çözünmək. çözgünmək. küzmək. küsümək.
küsünmək. kürmək. kürümək. kürünmək. küsmək (1 < qıs. kis. 1 < qız. köz. qoz.
qos. qoş. 1 < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək.

çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək.
yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq.
qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb
qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq.
üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1. gərəkli gəlişməyi
göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək. çəkinmək. (#
qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) . 1. üzr, üzür, məzirət istəmək.

üzüntə

- göyə sağuran üzündə yığar. (sağuran: tüpürən) .

-almayınca heç bir nəyi içivə, heç bir yara iç üzündə iz qoymaz.
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-üzündən qaçan özünə çatar, içinə çatan, donunu atar.
-göy üzündən böyük qəfəs bir quş üçün qurulmaz.

üzüntü

-keçmiş bir acıdan qalan üzüntü:quyruq acısı.

üzünü

-damın iç üzünü yapmaq, örmək, boyamaq: tağuşlamaq. taruslamaq. tağuş üzrə
işləmək. çatılamaq. saxavlamaq. səqf yapmaq.

-üzünü sıyırıb daşlamaq, atmaq: utanmazcasına davranmaq. həyasızlıq edmək.
-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü,
kişi vardı özü dadlı duymayasan səsini.

üzür

( < üzmək). yas.
-üzr, üzür, məzirət istəmək: üzünmək.

üzürqünmək

üzürgünmək. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq. yazığınmaq. qamısıxmaq.

mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus yemək. söfürmək. ah çəkmək. iç
çəkmək. için dartmaq. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ edmək.
üzürlü

( < üzmək). yaslı.

üzürmək

üzləmək. təmiyizləmək. nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq. -uyuşu yavuşdan
(yaxşını pisdən) üzürmək. -ət dırnaqdan üzülmür, dırnaq ətdən üzülür.

üzürüq

üzürük. ötürük. yalman. yalaman. yelgin. ciddi olmayan.

üzüş

1. üsbaş. üzgöz. bürgək. duruğ. durğ. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin
dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}.
sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım.
paltar. libas. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. kisvət. 1. yozuş. xərablıq. -işlərin
yozuşu, üzüşü: xərablığı. xarablığı.

üzüşmək

salışmaq. alısmaq. sürüşmək. sürgəşmək. (nərsədən) zıvışmaq, qaçışmaq. ara
açmaq. -onlar birbirindən sürüşürlər. -boşlu boşludan sürüşər.

üzütmək

1. silkiştirmək. sarsıtmaq. sıyrıtmaq. siyritmək. sıxışdırmaq. azarlamaq.

paylamaq. 1. üzmək. sanartmaq. sanatqarmaq. sanalatmaq. sanışıtmaq.
düşündürmək. kədərləndirmək. kitirləndirmək. 1. üzgütmək. sürürtmək.
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züğürtmək. süğürtmək. sovurtmaq. yenitmək. batırmaq. yıxmaq. iflas edmək.
batqıtmaq. məfluc edmək. xərab, təxrib edmək. 1. üzə çıxartmaq. -onun için
üzüt.

üzütüş

silkiştiriş. sarsıtış. sıyrıtış. siyritiş. sıxışdırış. azarış. azarlayış. paylayış.

üzüv

uzuv. ( < uzmaq. uzumaq). 1. neçə nərsədən oluşan hər nəyin olduğunu

yaraşdıran, düzəldən gərəkli tikələrdən hər biri. quruq. orqan. 1. üzv. üyə.
üzüvə

- üzüvə tüpürüm: sıyıva lə'nət. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük.
bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

üzüvlüq

üzüvlük. üzvülük. uzal. orqanik.

üzüvü

-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin
gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.

üzüyü

-dalıntı, dağılma, ayrılma, hicran dağlamsı, ağrısı, üzüyü, dəri: dağıntı.

üzüzə

utru. tutşu. qara qarşı. tuş. tutatuş. muqabil. -o mənə utru gəldi. -ona utru durma.
-üz üzə durmaq: uğraşmaq.
-üz üzə durmaq: ucuşmaq. yarışmaq. qoşuşmaq. musabiqə vermək.
-üz üzə, qarşı qarşıya duruş: ucaş. şərt bətlik. -çalış ucaşı pozma, üzmə. -. ucaşın
tutmadı. -ucaşan utarda utuzarda.

üzvuruş

üzərmə. üztutma. üztutuş. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış.
yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq.
yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.

üzvülüq

üzvülük. üzüvlük. uzal. orqanik.

valaylamaq

talvaymaq. talvalamaq > təlov təlov xordən. -əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli
talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

valaylatı

valayladı. talvaladı. -kefli talvaladı, valayladı: əsrik əsrədi. əsrük sırgəklədi.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

van

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

vanna. banna. sulan. suvlan. suvan. hovuz. yuğunmaq üçün hamamda
qurulan böyük su qabı.

vanq

1. tanğ. vanğ. kanğ. böyük qazan. aşlav. 1. vanğ. banğ. tanq. tank. çanğ. kanğ.
sarınc. sarğov. sarov. ( < sarmaq) depo. qozan. qozğan. məxzən. sillul.
dusdağ. həpisxana.

vanna

van. banna. sulan. suvlan. suvan. hovuz. yuğunmaq üçün hamamda qurulan
böyük su qabı.

var

mal. sərvət. -satılası mal varın satıb keçindi.
-bulağ dağın varıdı: sərvətidir.
-var dövlətli: yatarlı. sərmayalı.
-var, paxır, yox, altın. {(əldə) olan mis sayılır, (əldə) olmayan altın}.

-oğul var eli öğünər, oğul var elə öğünər.
-var gücü ilə: diş dırnağla.
-bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var.
-ərkiz var: ixtiyarız var. ixtiyar sahibisiz.
-ərkiz var: ixtiyarız var. ixtiyar sahibisiz.
-var olma: olma. varlıq. vicud. movcudiyyət.
-var olmaq: varılmaq.
-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.
-söz var el içində, söz var ev içində.
-söz var əş içində, söz var ər içində. (əş: ərarvad)
- savrıq var: payımal olmuş sərvət.
-durub sürmək, var olmaq: . saxlanmaq. - topraqa duzların saxlanmağı bitgilərə çox
çapıtlı, zərərlidir.
-hər malanın sapı var, hər yalanın quyruğu
-sanı var, salmığı yox. (üzü var, içi yox).
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baran. gedən. geddigin. -baran qapın min olsa, yatan qapun bir olsun.
-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı
varangedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı)
- çox iti varan: quş qanatlı .

varasan

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

varası

varsı. sanı. tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə. fərz. zənn.

varatan

varadan. varadan. vardaçı. yaratıcı. yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın.

törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi.
butuqçı. butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid.
icad, ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail.
-onları butuğan öz sığında saxlasın.
varı

1. oxşarı. bənzəri. kimi. sayağı. -evvarı: 1. evə oxşarı. 1. ocağlıq. xanəvadəgi. quzuvarı: quzu kimi. -uşaqvarı: uşağ kimi. -qadınvarı: qadın bənzəri. -qızvarı: qız
oxşarı. 1. oxşarı. kimi. biçəmi. tərzdə. -korvarı. -uşaqvarı. -qocavarı. -iyidvarı. qazıqvarı: çivi, mıx kimi.
-varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min

utana.
variqən

-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.

varılmaq

var olmaq.

varın

-uzun közgü əl küyməz, varın çoxu, baş bıqmaz. (közgü: maşa). (baş bıqmaz: baş
ağrıtmaz).

-varın verən utanmaz, küsük yerdən umanmaz.
-varın verdin utunma, küsük yerdən umunma.
- ömür bitər yol bitmez, varın itər, söz itməz.
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-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini bir
çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).

varınta

-yad varında gözün var, ürək qısıq, gözün qapıq, əlin dar. (əli dar: qıtmır).

varıntan

-kişini tanı dosdundan, kişini sına varından.
-dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə: sofi < sovu.

varıtı

-bulağ dağın varıdı: sərvətidir.

varqən

-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz.

varlaq

varlağ. barlağ. tutu. tutluğ. kültür. mədəniyyət.

varlanmaq

-kök salıb böyümək, barlanıb varlanmaq: diblənib toplanmaq.

varlı

-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.
-varlı adlı: sanmallı.
-el içrə düşsə tazıt, bəlinməz birbirindən varlı nə yazıq. (tazıt: ürküş. vəhşət).

-varlı karlı: varlı dövlətli. varsıl. tör döşəkli.
varlıq

1. olma. var olma. vicud. movcudiyyət. 1. yarqa. təvanayi. istitaət. sərvət.
darayi.
-yanlı, canlı varlıq: yanıt. anıt. canıt.

varlıqı

-kişilik varlığı başilə könül.

varlıqının

-sevgilərin varlığının yükü yox, yoxluğunun yükü çox.

varlıqlar

-sorub soluyan, nəfəs alıb verən, tənəffüs edən varlıqlar: törük. yörük. sorqul.
(insan. heyvan. bitgi) canlı.

varlıqlar

-yanlı, canlı varlığlar: canlılar. yanıtan. yanıtlar. anıtlar. canıtan. canıtlar. yanlılar.

varlıqlara

-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər.

varlılar

-qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal
qalar.

varlıtan

-arı soxnaq varlıdan, bal dəğəri sorulmaz. (soxnaq: sancmamış).

varma

-çağrılan yerə gec qalma, çağrılmaz yerə tez varma.
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1. dəğmək. çətmək. çatmaq. yetmək. ərişmək. -bu ayaqla yarına evə dəiğiriz. ivək evə dəğməz: tələsən yolda qalır. 1. dərmək. dərinmək. dərk edmək.

ulaşmaq. çatmaq.
varmış

-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.

varoltuqca

varolduqca. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək. yaşadığı sürəcə.

durmuşca. durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu.
durduqboyunca. duraca. duraboyu. duraboyunca. qeydihəyat. həyatı boyunca.
həyatta olduqca.
varsa

-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı)
-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.

varsaymaq

tutmaq. fərz, məfruz edmək. -tutalım: fərz edəlim. -istəyivi gerçəyə tutma.

varsı

varası. sanı. tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə. fərz.
zənn.

varsıl

varlı karlı. varlı dövlətli. tör döşəkli.

varta

yarta. darta. sarta. yaşam. sürüm. zindəgi. -dartasın çəkmək: ölmək.

vartaçı

vardaçı. varadan. varadan. yaratıcı. yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın.

törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi.
butuqçı. butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid.
icad, ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail.
-onları butuğan öz sığında saxlasın.
vartamaq

yartamaq. dartamaq. sartamaq. yaşamaq. sürümək.

vartan

-aşağ dartan hər nə vardan ayrılmadan, uçuş oyun, qalxış duyun at başdan.

-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən
başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).
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-hər elin vardı başı, bizdədə el daşdı başı.
-adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı
adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.

vartı

-qadın vardı adamı dəli edər, qadında var dəlini adam edər, qadın vardı çərdən
çöpdən aş edər, qadında var pişmiş aşı daş edər.

-kişi vardı sözü dadlı, kişi vardı özü dadlı, kişi vardı səsi dadlı görməyəsən üzünü,
kişi vardı özü dadlı duymayasan səsini.

vartır

-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.

vay

-varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.

vayın

-yetimin nə hayın gör, nə vayın.

vaz

-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın
-vaz keç: silət. silat. salıt. unut.
-vaz keçmək: yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək. yaytunmaq. yaytuşmaq.
qaytunmaq. qaytuşmaq. danğılmaq. dartunmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq. gedmək istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu
işdən yaytun.

vazqeçilmətən -heç cürə, bir türlü yumuşamayan, vazkeçilmədən sürdürülən inad: keçi başlı.
vazqeçmek

vazgeçmek. 1. sınğıtmaq. 1. sınmaq. kötüləşmək. fənalaşmaq. durumu
pozulmaq. hafiflənmək. alçanmaq. qırılmaq. mahvetmək. feragat etmek.

velxəş

sapsaq > sampaq. sarpaq. sovarda. saçrıc. saçrac. israfçı. itlafçı. tələf edmə.

velqəş

velxəş. sapsaq > sampaq. sarpaq. sovarda. saçrıc. saçrac. israfçı. itlafçı. tələf

edmə.
vellə

atur. ötür. boşla. bırax.

velləmək

sərmək. sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq. üzərində
durmamaq. dışında tutmaq. qarışdırmamaq. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi
sərmədən işi bitirdilər.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

vellənmək

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sütrəşmək. sürtəşmək. sürütlənmək. boşuna gəzmək. -haralarda sürtəşib
qaldız.

ver

yaxur. -duzu mənə yaxur: duzu mənə ver.
- al ver: (soluq. nəfəs)doluğ soluq.
-qanmaza ver çörəyi, başında yığ kürəyi.
-ağızbirə tanrı vər. (ağzı bir olana tanrı verir).

-soluq al, vər: soluq solut. (dəm bazdəm).
verə

-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.

verəcəyi

-verəcəyi olan: alçığ. -boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (yaşanmaq:
yasanmaq. yaşmaq. yasmaq. gizlənmək).

verəcəyin

vergin. -bəyə vergin, acda alğın olmasın. (alğın: alacağın).

verəm

verim. berim. berəm. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə.
səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. sonuc. bitəl. çarpım.
yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

verən

səpər. sərpər. savar. sovar. suvar {> separ (fars). sepor (fars)}.
-süt verən inək: sağın.
-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.
-varın verən utanmaz, küsən küsük umanmaz.
-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.
-sayqı bəslə dəğər verənə, yox onaki sayqı dilənə!.
-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

-ağız verən aş verməz.
-tutcu verən, yağan. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).
-iş verən: iş aparan: tutğan. aşdan. işatan. patron. karfərma.
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verənə

-körpü üsdə yol üsdə söz verənə inanma.

verənin

-verməyənin bir üzü qara, verənin iki üzü, alıb verməyənin içüzü qara. (içüzü:
vicdanı).

verər

-evrən verər yamanların tovunu, alçaq, tutar yaxşıların toyunu.
-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.

verəsi

ərməğan. saç. saçı. bağış. bəxşiş. soyurqal. sevirqal. qoyul. sür. ehsan. tiyül.

verəsili

qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı.
yaxışlı. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul.
qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

verəsirmək

-səs verəsirmək: yanğulamaq. çınlamaq. -qulağım yanğuladı: qulağıma bir səs
gələsi oldu.

verəsiyə

verəsyə. nisyə.

verəsyə

verəsiyə. nisyə.

veri

data. məlumat.
-tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) : sınğıt. sınğut. sığnıt.

verib

-biribirinə verib almalıq: dəğiş. mubadilə.

-sözü verib tutana, canlar yolağ qanana. (yolağ: qurban).
veribtə

-əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.

veric

veriş. verit. deheş. dehiş.

veriq

verik. berik. 1. əlaçıq. cəvanmərd. 1. bərəkət. -bahalıq basıb verik ortadan qalxdı.

veriqli

verikli. berikli. bərəkətli. -berikli olsun.

verilən

-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən,
dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən,
yığılan paranı toplamaq: kisələmək .

-nərsə alırkən öncəlik verilən para: töküz. tökəz. bey. bəyanə.
-susmaq üçün verilən nərsə: susma. ağızpayı. tanğı. həqqi. dilbasan. boğazbasan.
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-indi verilib, başqa çağda alınan borc: süfdə. savda. savat ( < savmaq). (sonraya
qoyulmuş).

verilmək

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. sunulmaq. -qonağlıqda nə qədər aş
töküdü.

verim

verəm. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə.
bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc.
bitəl. çarpım. yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

verimlə

- alım verimlə satğaşmaq: başabaş, paya pay alver edmək.

verimlicə

verimliliklı. töləmliklə. töləmlicə. dolamlıqla. dolamlıca. bolamlıca. comətlicə.
bolluca solluca. -gün ışının dolamlıca saçırdı.

verimliliq

verimlilik. töləmlik. dolamlıq. bolamlıq. comətlik. bola solluq.

verimliliqlı

verimliliklı. verimlicə. töləmliklə. töləmlicə. dolamlıqla. dolamlıca. bolamlıca.

comətlicə. bolluca solluca. -gün ışının dolamlıca saçırdı.
verimsiz

çoraq. çovraq. şoraq. körüz. koruz. daz. kaz < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl >
keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan.
qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit.
-verimsiz, çoraq, çor şor topraq: daz topraq. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan.
qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan.

verinmək

üz, pənah gətirmək.

verir

-evrən verir yamanların tovunu, yaxşı olsan evrən salar toruna.

-kimisi gəli kimisi gedir, kimisi alır kimisi verir , ağu içir baldı sanur dadanır, gələn
gedən, alan verən aldanır.

-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.

veririz

-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.

verirsə

-ağamdan bir at isdərim, verirsə minər gəlirim, verməzsə, dönər gəlirim.

veriş

veric. verit. deheş. dehiş.
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verişli

-əl verişli: yarar. yaraq. -indiyə yarar nəyiz var.

verişmək

-söz alış verişmək: (alış verişi edmək) savlaşmaq.

verit

1. veriş. veric. deheş. dehiş. 1. xirac. bac.

verqi

vergi. 1. soğa . sovğa. yetənək. qabiliyyət. sığım. sığa. ərəmik. irəmik. (don) 1.

salqıt. salqız. - salqıt töləmək: ödəmək. - salqıt salmaq: maliyat qoymaq. 1. doğac.
salıq. çinə. çiniğ. fitrət. sirişt. 1. doğac. salıq. təbiət. 1. fitrət.

-soxa, ğərizi vergi: sova. sava. (temperament).
-sevmək ən dəğərli vergi, ən çətin öğrənməyə, ən ağır olan itirməyə.

-olduğundan (məmulundan) artığına yüklənmiş görəv, iş, vergi, nərsə: təpir.
tabur. təpgir. tapqur.
-kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan:
savaq. sədəqə.

verqiləntirmə

vergiləndirmə. salıq salış.

verqin

vergin. verəcəyin. -bəyə vergin, acda alğın olmasın. (alğın: alacağın).

verliş

verdiş. vərdiş. vərliş. yaraş. yarac. çaraş. usluq. (ustalıq) məharət. çiğəlik.
çirəlik. girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət. ürzə.
ləyaqət.

vermə

-dəğər vermə: anıqlaşı. dəğər biçmə. kəstirmə. dəğərləndirmə. appreciation.

vermək

1. tapşırmaq. devirmək. bağışlamaq. yükləmək. barçatmaq. çatdırmaq.
ötürmək. təslim, təhvil edmək. 1. tərlətmək. (> dəmlətmək). ödəmək. töləmək.
(# dərmək: yığmaq. almaq).
-birbirinə vermək: sunuşmaq. savışmaq. sovuşmaq.
-gir vermək: taxınmaq.
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.
- çatığ vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq. (çatığ:sinğiş. siniş. sınğış.
sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. istirahət).
-ara vermək: solumaq. sovlamaq. nəfəs çəkmək. dayanıb dincəlmək.
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verməqtə

-almaqda (yeməkdə) var, verməkdə: utamaqda var, ödəməkdə.

verməməzliq

-özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə almamazlıq: savallıq. sovallıq.
ayıqlıq. ayiqlik.

vermənçilər

-almançılar vermənçilər birbirlərin danışdı: dandılar.

vermətən

-ölmü ölmədən tanı, yaşamı vermədən canı.

vermətiq

- atalar dedi, bizdə dinlədik, vermədik qulaq, dura inlədik. (dura: durmadan).

verməyə

-çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər
daduda , uşaqlığun versə verib dadını). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə).

verməyənin

-verməyənin bir üzü qara, verənin iki üzü, alıb verməyənin içüzü qara. (içüzü:
vicdanı).

-istəyənin birzü (bir üzü) qara, verməyənin ikzü (iki yüzü). (istəyənin: diləyənin).
verməz

-arpa buğda yağ verməz, yaş ötürsə dad verməz.
-bildiyin verməz, aldığın danar, haylar haylar, ermənidir bunlar. (haylar: ermənilər).
-ağız verən aş verməz.

verməzsə

-ağamdan bir at isdərim, verirsə minər gəlirim, verməzsə, dönər gəlirim.

vermiş

-kim vermiş yetimə malın, el yığıla alanmaz.
-körpə, yeni cücərmiş, baş vermiş bitgi, nərsə: sivrik.
-gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş
toprağın.

vermişlər

-türklər farslara, kürtlərə tat adı vermişlər: tat ( < yad). (islavlar almanları nemes,
ərəblər. farsları əcəm: naşı, hindlilər yadları mıleça, yunanlılar, latinlər yatları barbar
adlamışlar.

versə

-doğru kişi versə sözü ötürməz, heç bir kölgə artıq boya götürməz.

versin

-tanrı alsın dirnağın, versin qoturun. (qarqış).

verti

-yel kipli uça verdi: sarqın.

vertimə

- aldın verdimə salmaq: pis duruma qoymaq.

vertin

-varın verdin utunma, küsük yerdən umunma.
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verdiş. 1. vərdiş. vərziş. xislət. 1. vərdiş. vərziş. alşıq. adət. 1. vərdiş. vərziş.

burun. xuy. məzac. keçit. sinc. sırıt. sirit. saya. sayağ. sıya. sıyağ. tempir. tinət.
zati sifət. 1. verliş. vərdiş. vərliş. yaraş. yarac. çaraş. usluq. (ustalıq) məharət.
çiğəlik. çirəlik. girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət.
ürzə. ləyaqət.
vertitmək

verditmək. tapışdırmaq. çatışdırtmaq. çatdırtmaq. yetirtmək.

verөn

-alan əl asğın, verөn əl üstün. (asğın: tabe. alçaq).

veyran

qalağ. xaraba. -sevgi batağ, yoxluğu qalağ. (qalağ: veyran. xaraba).

vəranə

-vəranə. -sayın. -yana. -qına. - ərsayın: ərqına: cəvanmərdanə. - dəlsayın: dəlyana:
dilavəranə. dilavər qunə.

vərəm

söggə. sökgə. sökə. sill.

vərəmlənmək

yelikmək. mütəvərrim olmaq. təvərrüm bulmaq.

vərtənə

vərdənə. yoğurğuc.

vərziş

verdiş. vərdiş. 1. xislət. 1. alşıq. adət. 1. burun. xuy. məzac. keçit. sinc. sırıt.

sirit. saya. sayağ. sıya. sıyağ. tempir. tinət. zati sifət.
vətənxah

yurtçul.

vətərə

-çox şişirib, hədərə vədərə söyləmək:satılamaq. qozalamaq. (gəzaf. bihudə) .

vətəsintə

- dilin dolan başına, el qadasın al vədəsində!.

viran

yupruq. yuprul. yaprıq. yaprıl. fasid. xərab.

vırqın

(qayanğ. cayanğ) çalınmış. çılqın. çırpıq. çırpınmış. çalanğ > çərənğ. salanğ.
dəli. başsız. ağılsız.
-düçar, vırqın olmaq: yoluqmaq. vırqınmaq. düşəkmək. -pis ağrıya yoluqduq.
-düçar, vırqın oluşmaq: yoluqşmaq. vırqışmaq. düşəkişmək. -birbirinə yoluquşdu.

vırqınısı!

yamanvurası!. gəbərəsi!.

vırqınlıq

(qayanğlıq. cayanğlıq). salanğlıq. çalanğlıq > çərənğlik. çalınmışlıq. çılqınlıq.

çırpıqlıq. çırpınmışlıq. dəlilik. başsızlıq. ağılsızlıq.
vırqınmaq

yoluqmaq. düçar, vırqın olmaq. düşəkmək. -pis ağrıya yoluqduq.
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vırqışmaq

yoluqşmaq. düçar, vırqın oluşmaq. düşəkişmək. -birbirinə yoluquşdu.

vırnıqan

vırnığan. sürsürük. sürsünük. > sümsük. ləğzəndə. ləğzan. sülügən. sülük. ora

bura, hər yana baş çəkən, baş soxan. avara avara dolanan.
vırnıqmaq

vırnığmaq. vurnuğmaq. 1. seyrimək. səyrinmək. gəzinmək. 1. sürsünmək.

sürsükmək. > sümsünmək. amacsız, avaraca gəzinmək.
vırravırlamaq

dırradırlamaq. sümləmək. sumlamaq. sum tum edmək. danışdığı
anlaşılmamaq.

vız

-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.

vur

vur!. altına al. sal. -günə vur: günə sal, sər, qoy. -piçaq vur: piçaqla. -kötək vur :
döğ. -ışıq vur: ışıq sal.
-vur qoğ: ur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu) cağ cuğ. -üri (ur qoğ)
qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar: səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar.
-vur tut: soxa. hammısı. - soxa yalnız: yapa yalnız. - soxa bir uşağım var. - soxa
bircə çörəyim qalıb.
-boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.

vura

-vura yazdı: vurmaq istədi.

vuraqan

vurağan. atağan. sapıtqan. saplağan. durmadan atan, çırpan. salağan.

vuraqan

vurağan. urağan. yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş. dalqum.

vuran

-sevgi oyun. -vurulmuş kim, vuran kim, alınmış kim, alan kimdir bəllənməz.

vurar

-inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa işini (içini).

vuraraq

-birbirinə çırparaq, vuraraq çaxır, qor törədən nərsə: sıpışqa. çıpışqa. çaxmaq.
kibrit.

vurca

urca. vuruş. vuruşma. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış.

döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara.
qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan.
qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş. davğa.
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savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş,
dartış sürmək.

vurqınmaq

urqınmaq. orqınmaq. şişinmək. qurqınmaq.

vurqu

1. çırpı. sox. salıt. zərbə. -ağır vurqu, çırpı, sox, salıt, zərbə: dağan. 1. sevgi.
eşq. -yurd vurqusu: vətən eşqi. 1. soxu. -soxusuz aça: vurqusuz hicə.

vurqun

1. aşıq. alqın. əmrə. 1. yanlı. yanığ. qanlı. düşgün. ərsok. yenğli. yenli. yenisli.
yensili. arzulu. (həsrətli) məftun. -yaşamında nəyin yanlısısan. -oğlan qıza, qız
oğlana yanlı. 1. sindəl. aşiq.

vurqusu

-yurd vurqusu: vətən eşqi.

vurqusuz

soxusuz. -vurqusuz hicə: soxusuz aça

vurquş

1. vurquş. vurma. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir). 1. vurma.

vurma

1. təpətəş. taptaş. taptaj. çaptaj. döğmə. vuruş. döğüş. 1. vurquş.
vurquş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).
-təpilirsə saman gözǝ, od vurma samanlığa. (bitinə qızan, donun yaxmaz). (soxulursa
çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə).
- özüvü görməməyə vurma: özüvü görməməyə salma. (salmaq: vurmaq).

vurmaq

1. dövmək. sabamaq. sabmaq. çapmaq. çapamaq. 1. urbamaq > ribudən.
çalmaq. oğurlamaq. qapqmaq. 1. salmaq. çırpmaq. - yumruq salmaq. - qılıc
salmaq. 1. salmaq. çalmaq. çıpmaq. çırpmaq. çarpmaq. çapmaq. - ənsəsinə elə
saldı ki iki qədd oldu. 1. qırmaq. - kəlləsin qırçayın (qırça kimi) vurmaq, qırmaq:
başını sapçayın üzmək(sapcayın: sıpçayın. çapcayın. qırçayın). 1. sapmaq.

sapımaq. sapıtmaq. atmaq. sallamaq. - qara (böhtan) sapma onun işidir. 1.
soxmaq. çıpmaq. 1. soxmaq. suxmaq. döğmək. dövmək. -sox sox!: vur vur. 1.

soxmaq. döğmək. çarpmaq. -ürək soxuntusu. 1. soxmaq. soxunmaq. çalmaq.
salmaq. -dəmir soxmaq: dəmir döğmək. -tel soxmaq: toxumaq. -yara soxmaq:
vurmaq. -kəsə soxmaq: doğramaq.

-iç vurmaq: iti iti solumaq. tövürmək. tövgünmək. tavurmaq. tovurmaq. (yaxurmaq)
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tövşünmək. tövsünmək. tovsunmaq. higgənmək. ləhləmək.
- özün yuxuya vurmaq: yuxuya dalsınmaq
-sillə vurmaq, atmaq: siltəmək. (sallamaq. saltamaq: nərsəni atmaq)
- özüvü görməməyə salma: özüvü görməməyə vurma. - görməzgə salmaq:
görməzlikdən gəlmək. - bilməzliyə salmaq: bilməzgə salmaq: bilməzlikdən gəlmək.

1. salmaq. döğmək. zərbə endirmək, düşürmək. 1. salmaq. döğmək. zərbə
endirmək, düşürmək.
- sağ göstərib sol vurmaq: aldatmaq.
-nərsəni nərsiyə çırpmaq, vurmaq: sırımaq. sərimək. döşəmək. - şallağa sırıdı.

-təpəsindən vurmaq, çırpmaq, kəsmək: təpəsləmək. tapaslamaq.
-üz vurmaq: dirənmək. sırtınmaq. israr edmək.
-vurmaq istədi: vura yazdı.
-dalbadal, üst üstə çırpmaq, vurmaq, itmək, təpmək: qaqalamaq. qaqlamaq. tikicilərin. dərzilərin barmaq ucları, qaqlamaqdan. dəlik deşik olmuş.

-dağa vurmaq: dağıqmaq. -sürü çıxdı dağudu.
-giriz vurmaq: dalınmaq. söz arası kərbəlayada bir dalın.
-özün kələkbazlığa vurmaq: tavluğlanmaq. özün aldatmağa, tovlanmağa vurmaq.
vurmatan

-baş vurmadan: uğralmadan. yoluğmaq. güzər edmək.

vurmaz

-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək
vurmaz.

vurmuş

-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün
gəzən: dilək gəzən).

vurmuyasan

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən
kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).
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vurnuqmaq

vurnuğmaq. vırnığmaq. seyrimək. səyrinmək. gəzinmək.

vursan

- yerə vursan göyə səkrəy: çox qımıldağan, şuluğ uşaq.

vurtu

-pul qoymuşudu banga ki qalsın qızıl olsun, iş vurdu dönüb tərsinə birdən saman
oldu.

vurturmaq

vurdurmaq. urdurmaq. güdətmək. qısaltmaq. -saç urdurmaq. -donun uzundusa
vurdut, dili uzundusa utdut.

vuru

soxu. sox. salıt. salda. zərbə. dərbə. darbə.

vurub

-aytıb etdirib bolmasa, vurub etdirib bolmaz. (aytıb: deyib)
-vurub öldürmək: sapdırmaq. çapdırmaq. saldırmaq. çaldırmaq.

vurulan

-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan,
yapılan üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına
salınan, qouylan, döşənən nərsə)
-sancılanan yılığın (heyvanın) qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ:
sancı çubuğu. sancı kötəyi. sancı kötüyü.
-əksik nərsəni tamamlamaq üçün vurulan tikə: sap.
-köpəyin, bir yılxının (heyvanın) qapmaması üçün vurulan ağızlığ: saçqı.
ağızduruq. ağızlıq.
-nərsəni durdurub, bərkitmək üçün, arxasına vurulan dayaq, dəsdək: dirkəz.
durqaz. -dirgətmək. tirgətmək: dirətmək: qapı dalısın salmaq. nərsiyə dayaq, dəsdək
vurmaq.

-tüfək başına vurulan dəlici, deşici qəmə: deşnə ( < deşmək). sərneyzə.
vurulmaq

1. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. çalınmaq. -qapı çalındı. 1.
tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. yencilmək. zaylanmaq. yarlanmaq.

çalğamaq. zədələnmək. əzinmək. 1. aşiq olmaq. sevsəlmək. səvsəlmək.
sövsəlmək. söysəlmək. 1. sancılmaq. çırpışmaq.
vurulmaz

-soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə. (təpilirsə saman gözǝ, od vurma
samanlığa). (bitinə qızan, donun yaxmaz).

vurulmuş

-sevgi oyun. -vurulmuş kim, vuran kim, alınmış kim, alan kimdir bəllənməz.
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-təkərli aracları arxasına vurulub, su, palçıq sıçramağı önləyən enli tikə: sapqal.
çapqal. gilgir.

-vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq: döğülmək. -buğda döğüldü. (# toxulmaq:
vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək. -bez toxundu).

-vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək: toxulmaq: -bez
toxundu. (#. döğülmək: vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq. -buğda döğüldü. ).

vurun

-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa
diləklə yaşa.

vurunmaq

urunmaq. urnulmaq. sarınmaq. geyinmək. -bürüncək urun çıx, soyuğ vurar. suluq urunmuş: əmamə qoymuş. -indiki (maasir) qızlar açıq saçıq urnullar.

vuruş

1. soxu. suxu. sox. təpiş. salıt. zərbə. 1. təpətəş. taptaş. taptaj. çaptaj. vurma.
döğmə. döğüş. 1. uruş. toxnuş. toxuş. soxuş. savaş. 1. vurca. urca. vuruşma.
doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış. döğgə. dövgə. döğüş.
söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara. qata. qaza. qavqa.
qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan. qırış. qırqal. qıtqal.
qırlan. qıtal. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş. davğa. savğa. qavğa.
qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş, dartış sürmək.
-çocuqlarız önündə əşinlə nə duruş nə vuruş. (əşinlə: yasdaşınla. yatdaşınla). (duruş:
muqabilə ed. təqabül ed. savın savış. mudafiə həmlə ed. mahakimə).

vuruşma

vuruş. vurca. urca. doğraş. oğraş. boğqa. boğra. cəng. dalaş. qapış. sapış.
döğgə. dövgə. döğüş. söğüş. soyuş. (soyuşmaq: savaşmaq) sovuş. savaş. qara.
qata. qaza. qavqa. qarmaşa. qarsamba. qarsambac. qarsanba. qıral. qırılan.
qırış. qırqal. qıtqal. qırlan. qıtal. salış. çalış. çapış. çapuş. dalış. daluş. davğa.
savğa. qavğa. qovğa. hərb. maharibə. birbirin öldürmə. -vurca gedmək: savaş,
dartış sürmək.

vuruşmaq

söktüğüşmək. söğüşmək. savaşmaq. toxuşmaq.
-göz vuruşmaq: səyrişmək. sayışmaq. sayrışmaq. göz qapağı atmaq.
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vuruşmuş

-iki yaxın vuruşmuş, ötgələrə yem olmuş. (ötgələrə: özgələrə).

vurut

urut. bir yerdə, olduğu kimi. dər bəs. -urut sizin qulluğuzda. -bir urut araba tutub
tez gəldim.

ya

yaxud. azu. -köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə
vardan, sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

yaba

1. sürgən. 1. yaz. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}. bozqır. ova. dalaz.
(qumluq) bayır. qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı). səhra. biyaban. dəşt.
vəhş. (kövşən. kovşan). 1. sakı. səki < saçu. xərmən savuran arac.
-göycə biçimli yaba alça : keçi yemişi.

yaban

yava. vəhşi.

yabana

-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan
danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış
olseydi ağzındaki qırmız dilin).

-yabana, qurbə göndərmək: dışqatmaq.
yabancı

-kəndinə yabancı:yadın. - dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir
yadın oluram gecə olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca.

yabançılaşmaq yabanlaşmaq. tatılaşmaq. tatlaşmaq. yad, xaric aylağı (təhəri) danışmaq,
davranmaq. -kimsi var iki gün yad ölkədə gəzib tatılaşır. -öz dilində danış, tatılaşma.
yabanı

1. dışıq. qərib. biqanə. 1. yava. vəhşi.
-girdə, tikanlı yabanı bitgi: topuz.

yabanılaşmaq

yabanlaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək.
ürkəkinmək. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq.
qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq. qopurlaşmaq.
vəhşiləşmək.

yabanımaq

tatığmaq. tatığlaşmaq. türklükdən başqa bir elliyə aylanmaq (dönüşmək).
yadlaşmaq. -dilin itirmiş türkə tatıqmış. tatıq, manqut deyilər.
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1. yabançılaşmaq. tatılaşmaq. tatlaşmaq. yad, xaric aylağı (təhəri) danışmaq,
davranmaq. -kimsi var iki gün yad ölkədə gəzib tatılaşır. -öz dilində danış, tatılaşma.
1. yabanılaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq. azqınmaq.
ürkükünmək. ürkəkinmək. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq.
qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq.
qopurlaşmaq. vəhşiləşmək.

yabba

1. sıxma. 1. sığıma. kərmə. təzəklə saman sığmasından, qarışığından yapılan

yanacağ. 1. yapba. seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). pehinlə saman
qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq.
yabbalaşmaq

yapalaşmaq. qantallaşmaq. hantallaşmaq. təmbəlləşmək. kövgürləşmək.
kovlaşmaq. uyuşmaq. kövgürənmək. kovlanmaq. gəvşənmək. sustalmaq.

yaçaq

qatlardan oluşan nərsələrin hər bir qatı. rədə.

yaçuq

yazuq. yazıq. açuq. açıq. azad. saçuq (bağsız, bəndsiz) (baz. rəha. quşadə). saçuq at. -yazuq topraq. yazuq el.

yaçurmaq

açurmaq. (yaturmaq. yasurmaq) açırmaq. salmaq. sərmək. -döşəklər yaçulsun,

yatanlar yatunsun. -süsun yaçub ölkəyə.
yafa

yava. aran. -yafa yer.

yafaçı

< yavaçı. yavaız. yava ağız. (yavəqu).

yahaltmaq

yaydırmaq. yayındırmaq. sapralamaq. salğalamaq. sapıtmaq. aldatmaq.

yahaluc

yaxaluc. göyərmiş əkində yanığ, çor, boş qalmış yer.

yaq

yağ. 1. yav. kir. pis. 1. sağ. yaxcı. 1. üz (üzən, axan nərsə). 1. yır. -yırlı aş. -yırsız
ət. -çırağa yır süz. 1. sarıc. sarcu. sarcı.

-ağ qoyunu görənlər, için dolu yağ bilər. (bilər: sanar).
-bilənə dağ, bilməzə yağ.
-qanana dağ, qanmaza yağ.

-yağ qabı: yağlıq. yağdan.
-yağlı yerdən yağ damar. (yağlı: faydalı).
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-yağ çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm: yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən.
yelçən). -lampanın yelkəni olmasa yanmaz.

-dəriyə yağ sürşət: suvşat (suvaşdır). sürşət. dürşət.
-yağ, nərsə sürməkdə işlənən köggə, bez, arac: sürqaç. sırqaç. sırqaş.
-yağ axdı sürləyu. (sürləmək: süləmək. sulamaq. qoşun çəkmək).
-piy, donuq yağ parçası: yağrığın.
-qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ qarışığından yapılan ota,
dərman: yağlıqara. -yağlıqara türkəçara otadır.

-yağ basmaq: yağrılanmaq. yağlanmaq.
-yağ yoğuq: yağuq. bulaşıq. batşıq. alaşıq. aludəgi.
-yağ yapılan yer: yağnıq. yağxana.
-yaman çoğun bilənlərə qada çorun dağ verər, biləməzlərə əldən gələn yağ verər.
(çoğun: fələk). (çorun: zulum. korluq)
-yağ bağlamaq: yağlanmaq. səmirmək. səmizmək.
- sağ yağ. (sağ: teyxa. qatqısız. saf).
-arpa buğda yağ verməz, yaş ötürsə dad verməz.
-yan yax: . oyan bu yan. - yan yaxa göz saldılar.

yaqa

yaxa. yan. tərəf. -tüşlük yaxa: güney.
-əlbəyaxa olmaq: saldaşmaq. satlaşmaq. birbirinə düşüşmək.
-qara yaxa: qərə yəxə: sərgil. sivil. (sarqıl: burkan. ruhani. malla).

-yağa bələşmiş nərsə: yağlı. yağsoy. -yağsoy qabqacağları isti suyunan yumalı.
-yağa bulaşmış nərsə: yağlı. yağlaşıq.
-qarşı yaxa, yan, tərəf: yaxac. -bu yaxaca keçmə.
-yaxa, boyun tutmaq: peşman olmaq. -səni görun boynun tutmayasın.
yaqac

1. yağac. yarğac. yarac. yığac. 1. yaxac. qarşı yaxa, yan, tərəf. -bu yaxaca
keçmə.

yaqal

yağal. ağ ləkəli, axmalı nərsə. -yağal at. -yağal keçi.

yaqalamaq

yaxalamaq. tutmaq. ələ keçirmək.
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-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.

yaqalaşmaq

yaxalaşmaq. salımlaşmaq. salmalaşmaq.

yaqalatmaq

yaxalatmaq. tikmək. dikmək.

yaqaluc

yaxaluc. yahaluc. göyərmiş əkində yanığ, çor, boş qalmış yer.

yaqan

1. yağan. yağqan. baran. barğan. bərəkət. 1. yaxan. yaxtığan. yandıran.
-yaman yağan (şeytan) (yaman: çoğan. müzirr. bəd).
-günəvərlikdə yağan iri dənəli yağış: çaqqal yağışı. qurd doğdu.
-tutcu verən, yağan. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).
-qonşuya baxıb özün yaxan, qara gündən pisə qalar.

yaqan

yaxan. yaxıcı. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. odçu.

odlayan. acıdan. acıtğan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü.
küydürücü.
-iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə: sağanaq.
sağnaq.
-kül yaxan:külləyən. qurumadan. qaraçı. qarayaxan. qarasalan. böhtançı. sapqaçı.
sapaqçı. iftiraçı.
-incə yağan yağmır, qar: səpgən. sərgən. sərili nərsə.

yaqanlıq

yağanlıq. yağırlıq. yağınlıq. yağannığ. yağışlıq. yağmırlıq.

yaqannıq

yağannığ. yağırlıq. yağınlıq. yağanlıq. yağışlıq. yağmırlıq.

yaqar

1. yaxar. düşür. olur. gözəl. yaraq. 1. yağar. yağırlı. yağırlı. yağınlı. yağışlı. -bu
ili bildirdən yağınlı keçdi. -bu il yağar keçmir. -yağar ölkər: yağışlı bölgələr. -yağara
düşdük.

-yağar yağış uş dəniz. (uş: kimi).
-(mal o mənal). -yol çapqınından, oğurluqdan əsirdən tutulan, ələ keçən dağar
yağar. (mal o mənal): soyqa.
-yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər. (gögər: gövərər. cücərər)
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-yalvar yaxar, irca' edmək: sağınmaq.
-qutsuz quyuya girsə qum yağar.

yaqarı

yaxarı. niyayiş. sığıntı. sığınış. pərəstiş. sağsana, sağsınış. dua oxuma.

ibudiyyət.
yaqarıq

yaxarıq. yaxarma. yaxarış. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış.

yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqarış

yaxarış. yaxarma. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış.

yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqarlar

-qaş üsdə göz yaparlar, atdan salıb ad yaxarlar.

yaqarma

yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış.

yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqarmaq

yaxarmaq. üz sürmək. xahiş edmək.
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-yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq, uzaqlatmaq, ayırmaq: sıyrılmaq. sıvrılmaq.
savrılmaq.

yaqat

yağat. tanat. danat. darat. çalat. parat. ışıqlı. xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü.

yaqataqın

-yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma. (uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq.
itirmək).

yaqatan

-yan yaxadan: hər topardan (tərəfdən): -su, yan yakdan dolqun atıb ağıl təqil
çağlandı. (çoğlandı).

yaqatarmaq

yağadarmaq. yağdırmaq.

yaqayış

yaxayış. yarayış. arayış. yasan tozan. yasan düzən. bəzək düzək.

yaqboy

yaxboy. boyqalı. xoşboy. xoşheykəl. sağday. sayaq. sıyaq.

yaqcanlıq

yaxcanlıq. yaxqınlıq. yorğuş. yorğuluş. sıtqıllıq. sitgillik. sədaqət. tutşılıq.

tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət. səhubiyyət.
yaqcı

yaxcı. 1. yağ. sağ. 1. eyku. -yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır
yüngül qaramaz. (qaramaz: baxmaz). 1. uyuş. sözə baxan. üzü yola. 1. yeyni ( <
yeğnimək. yeynğimək. yeynimək). yüngül. sındırımı, həzmi qolay. 1. sağa. eyi.

mansız. ayıbsız. 1. iyi. sağday. sayaq. sıyaq. 1. saya. sayağı. sığıl. sığın. sıyıl.
sıyın. gözəl. qəşəng. sulum. - çox sığıl uşaq. 1. yey. yeğ. iyi. -söyləyəndə az
söylə, dinləyəndə yey dinlə.
-qonaq köçər durmaz, yaxcı (yaman) keçər qalmaz.
-iyilik, yaxcı dilək diləmək: kölün iyi tutmaq. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə
düşünmək. uyğu (iygi) sağınmaq.
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
- yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar: seviş ağış, tün gün üzə yürkünər.
-birbirinə yaxcı görüşmək: sevişmək.
-yaxcı pisi ayırmaq: silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq)
saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq.
seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək.
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pahlamaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit,
xarman savalamaq.
-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi
aralı. (aralı: ıraqdan)
-arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını: arıtlaqıc. seçəgic.
çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc.
soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}.

-amac arac qarışmaz, eyku kötü yarışmaz. (eyku: yaxcı).
-yaxcı pis: uğur uçur. koruz. korus. koruc. korunc. qoruq koruq. qutuq koruq. mutuq
kötük. -birin sevdisə ürək, tablaşar demək uğur uçruna.

-yaxcı pis: uyuş uysuz eyuk eysiz. -təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz)
qatışmaz. (təzək qızışıb qarı əridər, yaxcı pis qarışmaz).

-gözəl, yaxcı av, tikə, luqmə: yağlıca. dadlıca. iyicə. eyicə. -yağlıca dulluca: çox iyi,
gözəl, yeməli, dadlı.

-yaxcı pis: yavlaq yağlaq.
-nərsəni böyük kiçiklik, yaxcı pisliyi ilə ayırmaq, novlara bölmək: dartlamaq.
dərtləmək. dəritləmək. sartlamaq. çartlamaq. sortlamaq.

-nə pis nə yaxcı: elə belə. alavat. tən yarı. {tən: ( < dənğ) düz}. -tən yarısı: tam, düz
yarısı.

-yaxcıdan yaxcı: lap yaxcı: yeydən yey. yeğdən yeğ. yeyrətin. yeğrətin. alitərin.
behtərin.

-uyuq, yaxcı olan: uyğur. -uyğur yalğay yarışmaz. (yalğay: pis olan). (yaxcı pislə
yarışmaz, tutuşmaz).

yaqcılanmaq

yaxcılanmaq. yeylənmək. yeğlənmək. iyilənmək.

yaqcılar

-acılar bitər, yaxcılar itər. (acılar bitir, yaxcılar itir).

yaqcılatmaq

yaxcılatmaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq.

sovalamaq. iyilətmək. islah edmək.
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yaxcılıq. 1. sayalıq. sıyalıq. arxallıq. yarqallıq. keyfiyyətlilik. (səlahiyyət.
mənfəətli) . 1. yeylik. yeğlik. iyilik.
-yoxdu gücün eyləməyə yaxcılıq, olsun gücün kötülüyə yox demək!.

-uyğuş gəlsin, uysuz gedsin. (yaxcılıq gəlsin, yamanlıq qoğulsun).
yaqcılıqa

-yaxcılığa tapınnam, yamanlığı unutmam. (tapınnam: övərəm. sayqılaram).

yaqcılıqı

-kötülərdən yaxcılığı umarsan, toxmaq başda çomağıvı yığarsan.

yaqcılıqlar

yaxcılıqlareyülüklər.

yaqcını

- unutmamış acını, dadanmamış yaxcını.
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.

yaqcının

-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız
gələr.

yaqcısın

-sınayıb, yaxcısın axtarıb seçmək:sınalamaq. -çox sınalayan nə korun aldı, nə
keçəlin.

yaqcıta

-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.

yaqcıtan

-yaxcıdan yaxcı: lap yaxcı. yeydən yey. yeğdən yeğ. yeyrətin. yeğrətin. alitərin.
behtərin.

yaqcıya

-iyiyə, yaxcıya düşünmək: xoşbinanə düşünmək. kölün iyi tutmaq. iyilik, yaxcı dilək
diləmək. uyğu (iygi) sağınmaq.

yaqcu

yaxcu # yatlu.

yaqçıyacaqtır

yaqçıyacandır. -yalançının yağı yağçıyacaqdır (candır).

yaqçıyacantır

yaqçıyacaqdır. -yalançının yağı yağçıyacaqdır (candır).

yaqı

1. yağı. bir nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən. salqaç. salqıç > sərkeş.

basağan. asav. savuz. (# yasav. yasavan) 1. yaxı. boya. sıva. sarığ. sarqı.
üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı.
duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. üz (üs) qat, təbəqə. geyim.
geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz.
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qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. 1. yaxı. yaxşır > çaxşır. sürgə. mərhəm. -sürgə
dedim sirkə yox. -sürgə yaxsa yarıdar, sirkə vursan acıdar. 1. yaxı. yaxım. yaxın.

sürtüngü. sürüngü. sürüş. sürgüş. pomad. mərhəm. şığal. sığal. (məcun). 1.
yaxı. yanığ. qırın. diləş. diləniş. göynük. şikayət. 1. yaxı. pomad. mərhəm.

dərman. -yaxı yaxmaq: pomad, mərhəm, dərman qoymaq. 1. yağı. çapın. sərkeş.
(# tapın: sadiq. bağlı. bəfalı). 1. yağı. tapmaz. tapınmaz. müqəyyəd, tabe olmaz.
sözə baxmaz. (sərkeş).
-yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun cumasın. (cumasın: oyuğun. qəbrin) (yavqar:
yavlıq. amansız. quduz. qırıcı. rəhmsiz).
-kərə yağı: kər yağı. kəryağ. saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. səriyəğ. zarıyağ.
zəriyəğ.
-yağı, suyu, özü alınıb, artığı qalmış nərsə: küspə. köspə. çökbə. gövdən. gövdün.
kövdən. kövdün.
-bol, gur yağışlı, yağı: sıryağmur. sığyağmur.

-yalançının yağı yağçıyacaqdır (candır).
-üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm əmrəm toplaşar. {ur
qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu) cağ cuğ}. (səs küy qalxsa,
qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

-sürüş, yaxı, mərhəm yaxmaq: sürmək. sürgüşləmək.
-dişlərə sürülərək dişləri qoruyan yaxı, öznə, maddə: dişqalı.
-canyağı: içyağı: yağrı.
yaqi

yaki. yaxud. yamsa. yansa. yəmsə. nəməsə. nəmsə. -verərsin mənə nəməsə
ona.

yaqıc

yaxıc. yanıc. cayıc. cayış. qayc. qayıc. qayış. qaçıc. sürc. sürüc. sıyıc. uçuc.

salıc. xəta. səhv. iştibah. (ləğziş).
yaqıcı

yaxıcı. 1. dişli. uclu. öclü. iğnəli. toxcanlı. toxnaqlı. sızatan. kəsgin. odlu. acı.
(əziyyətli. əzablı. sarqıçlı. sarqıslı. rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar.
müzhik. nişdar). 1. yaxan. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu.
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tutuşduran. odçu. odlayan. acıdan. acıtğan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu.
küyqaç. küyçü. küydürücü.
-şir, boya yaxıcı: sırçı. luğabçı. luğabkar.

yaqıq

yağıq. 1. yarıq. yağqa. yarqa. arıq. ışıq. nur. 1. yarqı. yağqı. yarıq. bayıt. bayat.

ilahi. ilahiyyat.
-bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff,
rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə: yaxarma. yaxarış.
yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham.

yaqıqçı

yağıqçı. yağqıc. yarıqçı. bayıtıc. bayıtçı. bayatçı. bayatıç. ilahiyyatçı.

yaqıqçılıq

yağıqçılıq. yarıqçılıq. yarqıclıq. yağqıclıq. bayıtıclıq. bayıtçılıq. bayatçılıq.

bayatıçlıq. ilahiyyatçılıq.
yaqıqmaq

yaxıqmaq. yaxınlaşmaq. yağoqmaq. yağuqlaşmaq. yaxışmaq. yaxlaşmaq. -onun
gəlməyi yaxlaşdı.

yaqılacq

- pehinlə saman qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq: seşmə < saçma. saçqı ( <
saçmaq). yabba .

yaqılamaq

yağılamaq. 1. çapılamaq. çapqılamaq. düşmanlıq edmək. savsalamaq. -ər odur
yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya (dosluq edə). 1. çanğılamaq. çınğlamaq.

çınlamaq. zəng çalmaq. -qulağım çınladı: qulağıma bir səs gəldi.
yaqılan

-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan,
yapılan üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına
salınan, qouylan, döşənən nərsə)
-nərsə üzərə yaxılan öznə, boya, rəng: sır. sür.

yaqılanmaq

yağılanmaq. dağılanmaq. dağıqmaq. yavıqmaq. yavalanmaq. -uşaq böyüdü,
yoldaşlarına qoşulub yavalandı.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

yaqılar

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yaxılar. 1. rəhmətlər. 1. suça batar. -tıxıta taxılmayan, yaxılar: fizulun qarşın
almayan, suça batar. 1. rəhmətlər.

yaqılaya

yağılaya. düşmənlik edə. -ər odur yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya (dosluq edə).

yaqılı

yağılı. təpli. təpərli. səpli. çəpli. çaplı. düşmənli.

yaqılı

-yağışlı, yağılı bulut: sağı bulut.

yaqılıq

yağılıq. çapınlııq. sərkeşlik.

yaqılmaq

yağılmaq. sağılmaq. düşülmək {> duşidən (fars)}.

yaqılmış

-üzərinə pənir kimi nərsə yaxılmış tikə, çörək parçası: yaxma. yaxmac. yaxmaş.
yaxmanc. -qatığ yaxması. -bal yaxması. -kərə yaxması.

yaqım

yaxım. 1. çaxım. sevik. sevi. atığ. atış. coşu. şovq. əğilim. 1. yaxma. şirə. yemişlərin yaxımı qalmamış. -çox yaxımlı qayqanağ. 1. yaxma. dadlı. dadlı duzlu. nə yaxma qızın var: nə dadlı, çox yosma qızın var. 1. yaxma. yasım. yanım. rəhim.

rəhm. tərəhhüm. rəhmət. mərhəmət.
-bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff,
rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə: yaxarma. yaxarış.
yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham. 1. yaxın.

yorum. mərhəm. əm. yam. 1. yaxı. yaxın. sürtüngü. sürüngü. sürüş. sürgüş.
pomad. mərhəm. şığal. sığal. (məcun).
yaqımaq

1. yağımaq. yağtımaq. yarınmaq. yartınmaq. yağınmaq. yağtınmaq. yarımaq.
yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. ışıqlanmaq. tanışmaq. tanğışmaq.
oyqunmaq. bidar, münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq. 1. yaxımaq. yapışmaq.
yatımaq. (batmaq) sınmaq. sinmək. -bu söz könlümə yaxıdı: yatıdı, yapışdı. 1.
yağımaq. sağımaq. iti yağmaq. şıdırğamaq. axmaq. tökülmək. - barığa sağır:
yağış şıdırır, tökür.
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yaxımlı. yaxışlı. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu.

gövətli. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul.
qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.
yaqın

1. yağın. yağqın barın. barğın. bərəkətli. 1. yağın. yağrın < yarın. ( < yarmaq.
yarımaq). tiriz. onqura, fəqərat sümüyü. 1. şəqqə. nərsənin, gövdənin yarısı. 1.
yağın. yağrın < yarın. ( < yarmaq. yarımaq). kürəyi quran iki ənli sümük. -yarın
yolqansa, el yolqanır: (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək.
güclənmək) hər nəyin gücü belində, kürəyindədir. 1. yaxın. yaxım. yorum. mərhəm.

əm. yam. 1. yaxın. tutsi. tutçi. -olar birbiriylə çox tutşudular. -onların topraqları
tutşudur. 1. yağın. yağır. yağışlı hava. -dörd gün durmadan yağın keçdi. -yağınlıq
olsa bolluq olur. -bu ili bildirdən yağınlı keçdi. 1. yaxın. yaxı. yaxım. sürtüngü.

sürüngü. sürüş. sürgüş. pomad. mərhəm. şığal. sığal. (məcun). 1. yaxın.
yavman. -o bizlərə çox yavmandı. -onla bizin yavmanlığımız yoxdur. 1. yaxın.
səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. isrik. isti qanlı (xungərm)
yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy,
çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru
dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
-çox yaxın: sıxıca. sıx sıxa. yapşıra. -onları istiyə yapşıra qoyma.
-iki yaxın vuruşmuş, ötgələrə yem olmuş. (ötgələrə: özgələrə).
-uzağ yoldan, yaxın könüldən söz salmaq: yanıx yanıx, dərdli dərdli danışmaq.
-yaxın uzaq dos: tanış biliş. öşüt tutuş. ötüş tutuş.
-birbirinə yaxın: sıx. az aralıqlı.
-göz yolu uzaq görər ayaq yaxın.
-cana yaxın: cana yatan. sarqan. tutşın. tutşun. tutsun. tuştun. tuşsun. - sarqan ər
arvad.
-kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı: sadıç. sığdac. sığdıc.
sığdış. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.
-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
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dönən yok.
- qızqın, yaxın döğüş: saç saça baş baş.
-öğləyə yaxın olan çağ, öğən, zaman: qocaquşluq.

yaqına

- çəkinə çəkinə, çağına yağına baxmadan: sırılı sırısız. sıralı sırasız. sırıqlı sırıqsız.
yerli yersiz.
- çəkinə çəkinə, çağına yağına baxmadan:sıralı sırasız. sırılı sırısız. sırıqlı sırıqsız.
yerli yersiz.

yaqınım

yaxınım. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxsama. yaxsayış.

yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqınır

yaxınır. xahiş olunur.

yaqınıram

yaxınıram. xahiş edirəm.

yaqınış

1. yağınış. yağunma. yağunuş. sağunma. sağunuş. sağınış. təğənni. sağu,
sarkı, nəğmə söyləmə. məqamla oxuma. 1. yaxınış. şikayət. 1. yaxınış.
yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq
yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş.
ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış.
bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş.
üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik,
əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.

yaqınlarına

-ölənin yaxınlarına başsağlığı diləmə, vermə: yasıyat. oxşayat. təziyət. təsliyət.

yaqınlaşmaq

yaxınlaşmaq. 1. yanınmaq. yanğınmaq. yamınmaq (qaşqar). -quş ovuna
yanğıtmışdı ki ov qaçdı. 1. yaxışınmaq. yaxnaşmaq. yanaşmaq. yanalmaq.
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tuşdaşmaq. tuşlaşmaq. tutşınmaq. tutşunmaq. tutsunmaq. tuştunmaq.
tuşsunmaq. 1. yaxıqmaq. yağoqmaq. yağuqlaşmaq. yaxışmaq. yaxlaşmaq. onun gəlməyi yaxlaşdı. 1. yaxışmaq. yağoqmaq. yağuqlaşmaq. yaxlaşmaq. 1

yoğmaq. -onun gəlməsi yoğdu. -bir ona yoğma.
yaqınlaşsan

yaxınlaşsan. yoxlasan. -bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə
qarşınaq, çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’
olar). (qarşınaq: tərsinə. muxalif).

yaqınlaştırmaq yaxınlaşdırmaq. yaxırmaq. yaxurmaq. yağurmaq. vermaqın sayqılı deyiş
biçimidir. -duzu mənə yaxur: duzu mənə ver.
yaqınlı

yağınlı. yağırlı. 1. yağırlı. yağar. yağışlı. -bu ili bildirdən yağınlı keçdi. -bu il yağar
keçmir. -yağar ölkər: yağışlı bölgələr. -yağara düşdük.

yaqınlıq

yağınlıq. yağırlıq. yağanlıq. yağannığ. yağışlıq. yağmırlıq.

-yaxınlıq edmək: yatdaşınmaq. yancıqlanmaq. yancıqlamaq. başdaşmaq. (həmxabə
olmaq) (cima edmək).
-dincik kanı, pozuqlardan ıraqlıq, düzüklərə yaxınlıq. (dincik: huzur). (düzüklərə :
təmizlərə).

yaqınma

yaxınma. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış.

yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqınmaq

1. yağınmaq. salğınmaq. axınmaq. əğilmək. 1. yaxınmaq. yoxunmaq. toxunmaq.

bərxurd, mültəfit olmaq. 1. yaxınmaq. şikayət edmək. 1. yağınmaq. yağtınmaq.
yarınmaq. yartınmaq. yarımaq. yağımaq. yağtımaq. yandılmaq. yanılmaq.

aydınlanmaq. ışıqlanmaq. tanışmaq. tanğışmaq. oyqunmaq. bidar, münəvvər
olmaq. aqahlıq tapmaq. 1. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq. yazığınmaq.
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qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus yemək.
söfürmək. ah çəkmək. iç çəkmək. için dartmaq. həsrət yemək. öggünmək.
peşman olmaq. diriğ edmək. 1. yaxınmaq. sürtünmək. sürşünmək.
pomadlanmaq. mərhəm sürünmək. şığallanmaq. sığallanmaq. 1. yaxınmaq.
hayıfsınmaq. acınmaq. yazığınmaq. qamısıxmaq. üzürgünmək. mütəəssir
olmaq. təəssüf edmək. əfsus yemək. söfürmək. ah çəkmək. iç çəkmək. için
dartmaq. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ.
yaqınta

-işi çağında, əti yağında gör. { -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar
barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə) (dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır}.

-yanda, yaxında (dəstrəsdə) olan: yanşağ. -yanşağda nəryin var gətir.
yaqır

yağır. 1. yatır. (ağır) bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə,
borcun qaytarmaqda ağır olan. ağır əlli. əli ağır. -nə yağır adamsın, nədən
borcuvu üzmürsün. 1. pırosə. -indilikdə üç yağır üzrə çalışıram. -yeni bir yağır baş
alır. 1. yağın. yağışlı hava. -dörd gün durmadan yağın keçdi. -yağınlıq olsa bolluq
olur. -bu ili bildirdən yağınlı keçdi.
-ölməm deyən çox, sonu bir gün yox, biri əkir güllənir, bir yaxır küllənir.

yaqırbel

yağırbel. yarığbel. (minik heyvanlarında) beli yara. -səni görüm yeddi yağırbel ata
urğaş çıxasan.

yaqırlı

yağırlı. 1. yağınlı. yağırlı. yağar. yağışlı. -bu ili bildirdən yağınlı keçdi. -bu il yağar
keçmir. -yağar ölkər: yağışlı bölgələr. -yağara düşdük. 1. yağar. yağırlı. yağınlı.

yağışlı. -bu ili bildirdən yağınlı keçdi. -bu il yağar keçmir. -yağar ölkər: yağışlı
bölgələr. -yağara düşdük. 1. yarğıl.

yaqırlıq

yağırlıq. 1. yağınlıq. yağanlıq. yağannığ. yağışlıq. yağmırlıq. 1. yağlıq. (rəhmət)

sıylıq. sürğat. ərməğan.
yaqırmaq

yaxırmaq. 1. ah, için çəkmək. iç keçirmək. 1. yaxurmaq. yağurmaq. (nərsəni
nərsiyə) yaxmaq. -yaxı yaxmaq: pomad, mərhəm, dərman qoymaq. 1. yaxurmaq.
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yağurmaq. yaxınlaşdırmaq. vermaqın sayqılı deyiş biçimidir. -duzu mənə yaxur:
duzu mənə ver.

yaqırtı

yağırdı. -yağırdı lağırdı: (y <> l) ləb ləb: havayı danışmaq.

yaqısız

yağısız. təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. düşmənsiz.

yaqış

1. yaxış. (yax <> xah) xahiş. yoğuş. sorağ. sorat. 1. yaxış. -yana. -oğlanyaxış:
oğlanyana. -qızyaxış: qızyana. -xanımyaxış: xanımyana. -uşaqyaxış: uşaqyana.
kibriyanə. -uluyaxış: kişiyaxış: kişiyana. kibriyanə. kibarca. 1. yaxış. yoğuş. qurban.
qurbanlıq. 1. yaxış. tabış. tavış < çağış. çavış. istək. tələb. istida. sorağ. sorat. xahiş.
-iş tərsəsə deyin ha deyin, yağış qoxusu dincədər beyin.
-yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər. (gögər: gövərər. cücərər)
-yağmış yağış cücərməmiş ayağ altda qalan gül. {ayağ altda qalmağın büktüsü
budur. (büktüsü: hükmü)}.
-gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə:
sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla
əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.
-kiçik, sevimli, yaxış oyandıran cocuq: quzucuq.
-yağış suyu yığışan çuxur: güv. -fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək
yerinə suv tökülür güv quyuya.
-gur yağış: sıryağın. sığyağın. sağanağ.
-yağar yağış uş dəniz. (uş: kimi).
-günəvərlikdə yağan iri dənəli yağış: çaqqal yağışı. qurd doğdu.

yaqışı

-çaqqal yağışı: qurd doğdu: günəvərlikdə yağan iri dənəli yağış.

yaqışıq

yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. közmük. köznük. közmüş.

qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. odşaq. odşıq.
odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
yaqışıqlı

- hər nəyə yaxışıqlı söz söyləyən: söz əbəsi. söz qurdu. söz usdası. söz maması.

yaqışımsız

yaxışımsız. sınayan. bükülü. bükütlü. əğri büğrü.

yaqışınmaq

yaxışınmaq. yaxnaşmaq. yaxınlaşmaq. yanaşmaq. yanalmaq. tuşdaşmaq.

tuşlaşmaq. tutşınmaq. tutşunmaq. tutsunmaq. tuştunmaq. tuşsunmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yaqışır

yaxışır. yarıq. uyqun. musaid.

yaqışlı

1. yaxışlı. sınışlı. sinişli. uyquşlu. cana yatışlı. 1. yaxışlı. yaxımlı. qıyımsız.

əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. verəsili. saçılı.
sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı.
mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı. 1. yağışlı. yağırlı. yağınlı.
yağırlı. yağar. -bu ili bildirdən yağınlı keçdi. -bu il yağar keçmir. -yağar ölkər: yağışlı
bölgələr. -yağara düşdük.
-yağışlı, yağılı bulut: sağı bulut.
-bol, gur yağışlı, yağı: sıryağmur. sığyağmur.
-yağışlı hava: yağır. yağın. -dörd gün durmadan yağın keçdi. -yağınlıq olsa bolluq
olur. -bu ili bildirdən yağınlı keçdi.

yaqışlıq

yağışlıq. yağırlıq. yağınlıq. yağanlıq. yağannığ. yağmırlıq.

yaqışmaq

1. yağışmaq. yağızmaq. (> avizan olmaq. avixtən) (yağız > aviz. avizə). 1.
yaxışmaq. yaxınlaşmaq. yağoqmaq. yağuqlaşmaq. yaxlaşmaq. 1. yaxışmaq.
yaxıqmaq. yaxınlaşmaq. yağoqmaq. yağuqlaşmaq. yaxlaşmaq. -onun gəlməyi
yaxlaşdı. 1. yaxışmaq. yapışmaq. xoşuna gəlmək. - bu sizə yaxışdımı. - ona

yaxışmadım: onun xoşu gəlmədim. - yaxışsa: yapışsa. - yaxışdırt. yapışdırt.
xoşuna gətirt. 1. yaxışmaq. sınışmaq. sinişmək. uyqun gəlmək. cana yatmaq. bu sözə sizə sınışmazki. - qırmzı sənə sınışır. 1. yaxışmaq. alışınmaq. sınanmaq.

sınaşmaq. tutuşunmaq. odlanmaq. odanmaq. qızışınmaq. kuyqaçlanmaq.
kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək.
yaqışsız

yağışsız. yanğır. yanğur.

yaqıştırı

yaxışdırı. yaxışdırma. yaraşdırma. yaraşdırı. qovuşduru. qovuşduruş.

qoşuşduru. qoşuşduruş. qoşmaca. iftira. töhmət.
yaqıştırma

yaxışdırma. yaxışdırı. yaraşdırma. yaraşdırı. qovuşduru. qovuşduruş.

qoşuşduru. qoşuşduruş. qoşmaca. iftira. töhmət.
yaqıt

1. yaxıt. (# sığıt) çaxıt. çaxt. saxt. çıxda. çıxat. sırt ( < yırt. qırt). nərsənin dış

üzü. nəma. numa. duruğ. durğ. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan
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çaxtı pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu. 1. yağıt. payğaş. pağaş. payaş. padaş.

şabaş. tapaş. saça (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun. 1. yağıt. sıla. sılağ.
sıyla. sıylağ. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. 1. yağıt. sova.
payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. əcr.
yaqıtamaq

yağıtamaq. yağıtlamaq. saçatmaq. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək.

savrıtlamaq. sovrutlamaq. ödül, payaş, padaş vermək.
yaqıtan

1. yağıtan. tağıtğan. düşmənlik edən. öcəşgən. 1. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan.
yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc. aydınladan. ışıqladan.

ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal. oyquran. oyqurğan. münəvvər, aqah edən.
qəndil.
yaqıtqıc

yağıtqıc. yağıtan. yağtıdan. yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc.

aydınladan. ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal. oyquran. oyqurğan.
münəvvər, aqah edən. qəndil.
yaqıtlamaq

yağıtlamaq. yağıtamaq. saçatmaq. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək.

savrıtlamaq. sovrutlamaq. ödül, payaş, padaş vermək.
yaqıtma

1. yağıtma. yarşıtma. yarlıtma. çapdama. çaldama. saldama. təşviq edmə.

yaqıtmaq

1. yağıtmaq. saçmaq. dağıtmaq. tökmək. səpələmək. sərpələmək. sərələmək.

sərpmək. 1. yağıtmaq. yağdırmaq. axqırmaq. axıtmaq. salğamaq. salğatmaq.
salxamaq. salxatmaq. tökmək. (sərazir, cari edmək) . 1. yağıtmaq. yağtıtmaq.
yarıtmaq. yarqıtmaq. yanıtmaq. yandırtmaq. aydınlatmaq. ışıqlatmaq.

tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq. oyqurmaq. oyqutmaq.
münəvvər, aqah edmək.
yaqıya

-alın dartıb yağıya, düzlük yalnız dosluğa. (alın dartıb: qızqın olub) .
-yağıya, düşmana dönüşmək: tatığmaq.

yaqıyla

-ər odur yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya. (yağılaya: düşmənlik edə). (yarılaya:
dosluq edə).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

yaqız

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

1. yağız. axız. sağız. şəhab1. yağız. sarğız. sağız. sağaz. sıvışqan, yapışqan,

əsnək öznə, maddə. 1. yağız. al qara. alaboz. ətləsi boya. külsi boya. -yağız
yer: yer kürəsi. -yağız at: ətləs boyalı, külsi at. 1. yağız. çağız. salığ. hazır. indi. 1.
yağız. (> aviz. avizə) < yağışmaq. yağızmaq.

-sarıyağız (s <> z) zarıyağız. saryağız. sarıbet. sarı bəniz, surat. - saryağız göy
gözlü.

yaqızmaq

yağızmaq. yağışmaq. (> avizan olmaq. avixtən) (yağız > aviz. avizə).

yaqqa

yağqa. yarıq. yağıq. yarqa. arıq. ışıq. nur.

-yağqa yarğda: ədalət məhkəməsində.
yaqqan

yağqan. yağan. baran. barğan. bərəkət.

yaqqana

yağxana. yağnıq. yağ yapılan yer.

yaqqı

yağqı. yarqı. yarıq. yağıq. bayıt. bayat. ilahi. ilahiyyat.

yaqqıclıq

yağqıclıq. yarqıclıq. yarıqçılıq. yağıqçılıq. bayıtıclıq. bayıtçılıq. bayatçılıq.

bayatıçlıq. ilahiyyatçılıq.
yaqqıl

yağqıl. yarqıl. mələkuti.

yaqqın

yağın. yağqın barın. barğın. bərəkətli.

yaqqınlıq

yaxqınlıq. yaxcanlıq. yorğuş. yorğuluş. sıtqıllıq. sitgillik. sədaqət. tutşılıq.

tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət. səhubiyyət.
yaqqış

yaxqış. yaxışıq. yaxşıq. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. közmük. köznük. közmüş.

qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. odşaq. odşıq.
odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
yaqqu

yağqu. yağu. yağmurluq. baruğ. barğanı. barani.

yaqla

-yağla bağlı olan: yağnıq.

-yağunu yavla, dosduvu yağla. (yağunu: düşmanı). (yavla: yavala. kötülə).
yaqlaq

-yavlaq yağlaq: yaxcı pis.

yaqlaqıq

yağlağıq. axlağıq. axlatıq. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış.

toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım.
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yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış.
yaşayım. yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış.
saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

yaqlamaq

yağlamaq. 1. yoğurmaq. yoğunlatmaq. yağramaq ( < yağ < yoğ). qalınlatmaq.

bəsləmək. bərkimək. kökləmək. köklətmək. kökətmək. 1. tavlamaq. avlamaq.
havlamaq. şişirtmək.
-əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq: sıypalamaq. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.
-oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq: sıyamaq. sığamaq.

yaqlanmaq

yağlanmaq. 1. yağ bağlamaq. səmirmək. səmizmək. 1. yağrılanmaq. yağ

basmaq.
yaqlar

yağlar. yağdar. sağıdar. sağdar. sağlar. 1. saxçı. xəsdə baxıcısı. ardıc. (ardında
olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq:
pərəstarlıq) 1. sanitar. behdaşt. behdari.

yaqlaşıq

1. yaxlaşıq. oraşıq. orşıq. təqribi. təqribən. 1. yağlaşıq. yağlı. yağa bulaşmış
nərsə.

yaqlaşınca

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

yaqlaşmaq

yaxlaşmaq. 1. yaxıqmaq. yaxınlaşmaq. yağoqmaq. yağuqlaşmaq. yaxışmaq. onun gəlməyi yaxlaşdı. 1. yaxışmaq. yaxınlaşmaq. yağoqmaq. yağuqlaşmaq.

yaqlat

yağlat. 1. yağlat!. tavrat!. sivrət!. itit!. şitablat!. 1. axlat. təkin. sakin. dinc.

dəlisov olmayan. toxdat. rahat. 1. axlat. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin.
gürəcin. güvə. güvəli. güvək. güvəc. güvəcin. dinc. dinli. dinəli. rahat. toxdayın.
toxdanlıq. asayişli. rifahlı.
yaqlatan

yağladan. yağrığan. yumuşadan.
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yağlatıq. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış. toxdaşıq. toxdalım.

yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış. yastalma.
yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış.
yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım.
yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

yaqlava

yağlava. tavlağa. yağluca. tava. nərsə pişirmək, qızartma üçün dayaz paxır,

çuğun qab.
yaqlayu

-yeniğu qadın quymağu, bollu ballı yağlayu. (yeniğu. zahı. yeni yenmiş, doğmuş
qadın).

yaqlı

yağlı. 1. çağlı. qızqın. isti. -yağlı döğüş: çağlı çırpış. -çağlı iş: yağlı iş. -çağlı gün:
qızqın, isti gün (1. bir işin, olayın çalğın, iyi gedən günün. 1. isti hava. -bu çağlı gündə
paltov nəyə geymisin). -yağlı bazar: alışlı bazar. 1. axarlı. ravan. -yağlı yazı. 1.

faydalı. -yağlı iş. -yağlı alver. -yağlı yerdən yağ damar. 1. xuruşlu. (# yavan). -yağlı
olsun ya yavan, doğru olsun ya yalan. 1. yağlaşıq. yağa bulaşmış nərsə. 1.

onqun. bərəktli. -yağlı olsun. 1. xoş. şirin. -yağlı keçsin. 1. yağsoy. yağa
bələşmiş nərsə. -yağsoy qabqacağları isti suyunan yumalı. 1. üzlü.
-yuğun yağlı: yuğur yağur.
-yağlı qurum, tüstü, his: yağlıqara. -odun odunun yağlıqarası, qazan dibi qaraldar.
-süm yağlı yemək. (süm: tüm. teyxa. sıvırt. sıyırt. sıvırt. sıfırt).
-yağlı, içli kükə: yarma yoğa.
-özlü, yapışqan, yağlı topraq: sırnax. sıvax. sırvax. ət toprağı.

yaqlıca

yağlıca. dadlıca. iyicə. eyicə. gözəl, yaxcı av, tikə, luqmə. -yağlıca dulluca:

çox iyi, gözəl, yeməli, dadlı.
yaqlıq

1. yağlıq. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ.
(silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq.

əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal.
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dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım. 1. yağlıq. yağırlıq (rəhmət) sıylıq. sürğat.
ərməğan. 1. yağlıq. süyüc. məzə. çaşnı. 1. yağlıq. xuruş. 1. yağlıq. yağdan.
yağ qabı.
-kiçik yağlıq: silcik. silbiç. dəsmal.

yaqlıqara

yağlıqara. 1. yağlı qurum, tüstü, his. -odun odunun yağlıqarası, qazan dibi
qaraldar. 1. qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ qarışığından

yapılan ota, dərman. -yağlıqara türkəçara otadır.
yaqluca

yağluca. yağlava. tavlağa. tava. nərsə pişirmək, qızartma üçün dayaz paxır,

çuğun qab.
yaqma

1. yağma. yazma. 1. yağma. həlim. sütaşı. 1. yağma. əzmə. yeralma əzməsi.
pürə. 1. yaxma. yaxım. şirə. -yemişlərin yaxımı qalmamış. -çox yaxımlı qayqanağ.
1. yaxma. yaxım. dadlı. dadlı duzlu. -nə yaxma qızın var: nə dadlı, çox yosma
qızın var. 1. yaxma. yaxmac. yaxmaş. yaxmanc. üzərinə pənir kimi nərsə

yaxılmış tikə, çörək parçası. -qatığ yaxması. -bal yaxması. -kərə yaxması. 1.
yaxma. nəğmə. 1. yağma. soyuş. soyğuş. çapıl. qarət. 1. yağma. dalaş. talanğ.

dalağ. çapul.
-ürək yaxma: yanımlıq. fədakarlıq.
-bitə qızıb, yorqanı yaxma.
-suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı: sapqal. çapqal. kəsgit. kartək.

yaqmac

yaxmac. yaxma. yaxmaş. yaxmanc. üzərinə pənir kimi nərsə yaxılmış tikə,

çörək parçası. -qatığ yaxması. -bal yaxması. -kərə yaxması.
yaqmaq

1. yaxmaq. yaramaq. yarqamaq. düşülmək. düşü olmaq. düşəlmək.
faydalamaq. şifalamaq. kar kəsmək. -bu darı ağrıya düşüldü: kar kəsdu. -sizin
sözüz bu işlərə düşülməz, oxun boşdu, daşın bərkdi deşilməz. 1. yaxmaq. yaymaq.

salmaq. döşəmək. -yerlərizi yayın yatın. 1. (nərsəni nərsiyə) yaxmaq. yaxırmaq.
yaxurmaq. yağurmaq. -yaxı yaxmaq: pomad, mərhəm, dərman qoymaq. 1.
yaxmaq. sürtmək. sürmək. pomadlamaq. şığallamaq. sığallamaq. mərhəm

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sürmək. 1. yaxmaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək.
küydürmək. alışdırmaq. sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq.
tutuşdurmaq. odlamaq. odamaq. 1. yaxmaq. dağ salmaq.
-sürüş, yaxı, mərhəm yaxmaq: sürmək. sürgüşləmək. boyamaq. rəhləmək.
-yandırıb yaxmaq. yandırıb ütmək. yandırıb tökmək.
-birinin oyun, düşüncəsin etgiliyərək aldatmaq, başına şirə yaxmaq:
usmaqlamaq.
-qara yaxmaq: sarığ sarmaq.
-yuxardan aşağı yağmaq, enmək: sağalmaq. sağılmaq.
-iti yağmaq: sağımaq. yağımaq. şıdırğamaq. axmaq. tökülmək. - barığa sağır: yağış
şıdırır, tökür.
-incə incə yağmaq: sivələmək. səpələmək.

yaqmaqa

-alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa, sınaşdırmağa yarar nərsə: kuydaq. kuycaq.
küydaq. küycaq.

yaqmalama

-ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama: yalıman. yalmanı.

yaqmalamaq

1. yağmalamaq. çapalamaq. çapağanlamaq. alt üst edmək. sabanlamaq.
sapanlamaq. sabalamaq. sapalamaq. çapağlamaq. 1. yağmalamaq. dalamaq.
talanlamaq.
-nərsəni dibdən bitirmək, qurtarmaq, kəsmək, yağmalamaq, çapqalamaq,
çıpqalamaq: sovutmaq. soğutmaq. sıyrıtmaq. sıvrıtmaq. siyirtmək. sivirtmək.
çivritmək. savrıtmaq. sovrutmaq. səyritmək. səvritmək. -bu işləri ilə qalan qulan
sevgimi sıyrıtdı.

-saldırıb yaxmalamaq: sürmək. sürgütmək. silib yerbəyer edmək.
yaqmalanmaq

yağmalanmaq. 1. çapılmaq. soyulmaq. soyğulmaq. xarətlənmmək. 1.

dalanmaq. talanlanmaq.
yaqmalanmış

yağmalanmış. soyulu. soyğulu. qarətlənmiş. çapılmış.

yaqmalıq

yağmalıq. salıntı. çalıntı. sıyıntı. qənimət.
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yaxmanc. yaxma. yaxmac. yaxmaş. üzərinə pənir kimi nərsə yaxılmış tikə,

çörək parçası. -qatığ yaxması. -bal yaxması. -kərə yaxması.
yaqmasın

-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin
gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.

yaqmaş

yaxmaş. yaxma. yaxmac. yaxmanc. üzərinə pənir kimi nərsə yaxılmış tikə,

çörək parçası. -qatığ yaxması. -bal yaxması. -kərə yaxması.
yaqmaz

yaxmaz. dəğməz.

-bitinə qızan, donun yaxmaz. (təpilirsə saman gözǝ, od vurma samanlığa).
(soxulursa çöp gözǝ, od vurulmaz çöplügə).

yaqmır

-incə yağan yağmır, qar: səpgən. sərgən. sərili nərsə.
-yağmır (barani) oxşarlı parça: yanğso. yamğıso.

yaqmırcıq

yağmırcıq. yanğso. yamğıso.

yaqmırlıq

yağmırlıq. yağırlıq. yağınlıq. yağanlıq. yağannığ. yağışlıq.

yaqmırtan

-yağmırdan dinilib, damcıya ilindik. (dinilib: qutlduq).

yaqmış

-qazanı, qazanan asmış, odunu toplayan yaxmış.

-yağmış yağış cücərməmiş ayağ altda qalan gül. {ayağ altda qalmağın
büktüsü budur. (büktüsü: hükmü)}.
yaqmur

-iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə: sağanaq.
sağnaq.
-yağmur olsa, qutluğ olar. (qutluğ (bərəkət) göydən töküşər).

yaqmurluq

yağmurluq. yağu. yağqu. baruğ. barğanı. barani.

-yarım, güdə yağmurluq: yanğso. yamğıso.
yaqnaşmaq

yaxnaşmaq. yaxışınmaq. yaxınlaşmaq. yanaşmaq. yanalmaq. tuşdaşmaq.

tuşlaşmaq. tutşınmaq. tutşunmaq. tutsunmaq. tuştunmaq. tuşsunmaq.
yaqnıq

yağnıq. 1. yağla bağl olan. 1. yağ yapılan yer. yağxana.

yaqoqmaq

yağoqmaq. 1. yağuqlaşmaq. yaxıqmaq. yaxınlaşmaq. yaxışmaq. yaxlaşmaq. onun gəlməyi yaxlaşdı. 1. yağuqlaşmaq. yaxışmaq. yaxınlaşmaq. yaxlaşmaq.
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yağramaq ( < yağ < yoğ). yağlamaq. yoğurmaq. yoğunlatmaq. qalınlatmaq.

bəsləmək. bərkimək. kökləmək. köklətmək. kökətmək.
yaqrı

yağrı. içyağı. canyağı.

yaqrıqan

yağrığan. 1. yağladan. yumuşadan. 1. piy, donuq yağ parçası.

yaqrılanmaq

yağrılanmaq. yağlanmaq. yağ basmaq.

yaqrın

yağrın. yağın < yarın. ( < yarmaq. yarımaq). 1. tiriz. onqura, fəqərat sümüyü. 1.

şəqqə. nərsənin, gövdənin yarısı. 1. kürəyi quran iki ənli sümük. -yarın
yolqansa, el yolqanır: (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq:
şişmək. güclənmək) hər nəyin gücü belində, kürəyindədir.

yaqsa

-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü,
sayma kimin yumar saxla gözünü.

yaqsama

yaxsama. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsayış.

yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqsayıq

yaxsayıq. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama.

yaxsayış. yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqsayış

yaxsayış. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama.

yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
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ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqsıq

yağsıq. yasıq. mum.

yaqsımaq

yaxsımaq. yaxsınmaq. közəmək. közənmək. közmək. odanmaq. odalmaq.

ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.
yaqsın

-canın yaksın, tənin tinsin.
-qazaş edən qazan assın, odun yığan ocaq yaxsın.

yaqsınmaq

yaxsınmaq. yaxsımaq. közəmək. közənmək. közmək. odanmaq. odalmaq.

ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq.
qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.
yaqsız

-yağsız pənir: dal pənir. (dal: saya. sadə).
-yağsız yemək: susun. sovsun. yavan.
-yağsız, ətsiz: sincoy. sicov. sıncoy. sınco. sıncav. sıcav. sıcoy. sıco. - sıncav ət.

yaqsoy

yağsoy. yağlı. yağa bələşmiş nərsə. -yağsoy qabqacağları isti suyunan yumalı.

yaqşaq

yaxşaq. axşaq. sürsürə {(> sorsore (fars)}. sırıncağ. sürüncək. sıypancaq.

sıyrıncaq. süyrüncək. sürüncək.
yaqşam

yaxşam. yaşğam. yatşam. axşam. - saçar yaxşam: saçar yaşğam: saçar yatşam:
səhər axşam. - saçar yaxşam salqın qalxar. (saçar: saçış. səhər).

yaqşama

yaxşama. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama.

yaxsayış. yaxsayıq yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
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əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqşayıb

-yaxşayıb yoxşuyub: silib sıyıb. nazlayıb duzlayıb. - uşağı silib sıyıb oxuya (dərsə)
göndərdi.

yaqşayıq

yaxşayıq. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama.

yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqşayış

yaxşayış. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama.

yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə.
ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma.
bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə.
üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq),
əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yaqşı

-evrən verir yamanların tovunu, yaxşı olsan evrən salar toruna.

-ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular.
-köp sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xülasəsi).

-çox yaxşı olmağa gərək yox, yetərki yamanlığın olmasın.
-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir :
tezdən). (quşluq: irlə günorta arası).

-yaxşı görək: əl çək görək. -yaxşı görək sənki toxsun, nə bilirsin çəkdiyin yoxsun.
-yaxşı görmək: 1. sevmək. 1. iyi davranmaq.
-yaxşı günü diş ağrılı olmaq: çox pis, kötü durumda olmaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yaxşıca yaltalan, yaxşıca yalvar, yaxşı yalvarana yaxşı da yal var. (yaltalan:
yaltaqlan). (Heyder Oguz)
-ən yaxşı: . səkil. səkkil. səqqəl. seçgil. - səkil tikələrin seçin satdılar.
- yaxşıdır ki: nə gözəl ki.
-çox sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xulasəsi)
- sap yaxşı: lap yaxşı. (sap: lap)
- əli çox işə yaxşı, dişi çox yemə yaxşı.

yaqşıba

yaxşıba. yaxşımı. iyimisin. necəsin. necəsən. nasılsın.

yaqşıca

-yaxşıca yaltalan, yaxşıca yalvar, yaxşı yalvarana yaxşı da yal var. (yaltalan:
yaltaqlan). (Heyder Oguz).

yaqşıq

yaxşıq. yaxışıq. yaxqış. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. közmük. köznük. közmüş.

qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. odşaq. odşıq.
odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
yaqşıqay

yaxşıqay. sun. sum. ( < savın). uysal. yıpaş. ipəş. suyşuq. sulu. xoşəxlaq. (#
kötüqay: girtüc. bədəxlaq) xuylu. -yıpaş balam.

yaqşılamaq

yaxşılamaq. yaxşılatmaq. 1. övmək. yoğmaq. onaylamaq. 1. iyiləşdirmək.

sağdınlaşdırmaq.
yaqşıları

-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman
görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

yaqşıların

-evrən verər yamanların tovunu, alçaq, tutar yaxşıların toyunu.

yaqşılaş

yaxşılaş. əsənləş. səlamlaş. salamlaş.

yaqşılaşmaq

yaxşılaşmaq. əsənləşmək. səlamlaşmaq. salamlaşmaq.

yaqşılatar

yaxşıladar. yarıdar. təskin verər. -sürgə yaxsa yarıdar, sirkə vursan acıdar.
(sürgə: yaxı. yaxşır (> çaxşır) mərhəm).

yaqşılatmaq

yaxşılatmaq. yaxşılamaq. 1. övmək. yoğmaq. onaylamaq. 1. iyiləşdirmək.

sağdınlaşdırmaq.
yaqşılıqı

-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını
yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.
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-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən).

yaqşılıqla

-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.

yaqşımı

yaxşımı. yaxşıba. iyimisin. necəsin. necəsən. nasılsın.

yaqşına

yağşına. uğruna. xeyrinə. -yağşına toya yarasın. (satılmayan nərsəyə qarşı uğur
dilək).

yaqşını

-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi
yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə.
muxalif).

-uyuşu yavuşdan (yaxşını pisdən) üzürmək. (üzürmək: üzləmək. təmiyizləmək.
nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq).

yaqşır

yaxşır > çaxşır. yaxı. sürgə. mərhəm. -sürgə dedim sirkə yox. -sürgə yaxsa
yarıdar, sirkə vursan acıdar.

yaqşıta

-yaxşıca yaltalan, yaxşıca yalvar, yaxşı yalvarana yaxşı da yal var. (yaltalan:
yaltaqlan). (Heyder Oguz).

yaqşıtır

-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.

yaqşıtur

-toy gəlşiğü bağşıdur, sözün düzü yaxşıdur. (gəlşiğü: yaraşığı).

yaqşıya

-adama oxşar yamandan, yaxşıya oxşar ilandan qorx.

yaqta

-yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı: sarqa. > səllə. sələ. güşbərə.

yaqtan

-əti yağdan, sümükdən siyirmək: savtamaq. sovtamaq.

yaqtan

yağdan. yağlıq. yağ qabı.
-yan yaxadan: hər topardan (tərəfdən). -su, yan yakdan dolqun atıb ağıl təqil
çağlandı. (çoğlandı).

yaqtar

1. yağdar. ağdar. leysan. neysan. 1. yağdar. yağlar. sağıdar. sağdar. sağlar. 1.
saxçı. xəsdə baxıcısı. ardıc. (ardında olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət
edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq: pərəstarlıq) 1. sanitar. behdaşt. behdari.
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yağdaya. duruma . -ağzıva bax tikə kəs, yağdaya bax yürə kəs. (yağdaya: duruma)
(yürə: tədbir).

yaqtı

yağtı. ışıq. -qaranlıqda aramaqdansa, yağtıda gözləmək, yer.

yaqtıqan

yaxtığan. yandıran. yaxan.

yaqtıqıc

yağtıqıc. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan. yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc.

aydınladan. ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal. oyquran. oyqurğan.
münəvvər, aqah edən. qəndil.
yaqtılanmaq

yağtılanmaq. tanamaq. danamaq. dan atmaq. səhər olmaq. ışıqlanmaq.

sayqallanmaq. seçilmək. saçılmaq.
yaqtımaq

yağtımaq. yağımaq. yarınmaq. yartınmaq. yağınmaq. yağtınmaq. yarımaq.

yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. ışıqlanmaq. tanışmaq. tanğışmaq.
oyqunmaq. bidar, münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq.
yaqtınmaq

yağtınmaq. yağınmaq. yarınmaq. yartınmaq. yarımaq. yağımaq. yağtımaq.

yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. ışıqlanmaq. tanışmaq. tanğışmaq.
oyqunmaq. bidar, münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq.
yaqtırar

-tuş gətirsə yağdırar, tuş batırsa (batır isə) caydırar. (tuşu: bəxti).

yaqtırı

yaxtırı. yanqı. yanğma. ehtiras. 1. iti, aşırı istək, dilək. -bu yaxtırı yaxır, dondan
içəri. 1. güclü, dəlisinə əğilim, tutqu, könd. çönd. dönd. meyl. -yaxtırısı nəyədir. top, yazı, sənət yaxtırısı.

yaqtırmaq

1. yağdırmaq. yağadarmaq. 1. yağdırmaq. yağıtmaq. axqırmaq. axıtmaq.
salğamaq. salğatmaq. salxamaq. salxatmaq. tökmək. (sərazir, cari edmək) . 1.
yaxdırmaq yandırmaq. > tamdırmaq. odaşdırmaq. -könlüm içrə tamdıran od,
kimdir ol.

-od yağdırmaq: oda, oxa tutmaq.
-ox tökmək, yağdırmaq: oxa tutmaq.
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1. yaxtış. sürt!. sürtüş. sürgüş. sürməş. -hər qaranı, ləkəni ona sürt. -dəriyə yağ
sürtüş. 1. yağtış. soval. səvab. tapaş. payaş. padaşa, əcrə yarar, layiq iş. 1.
yağtış. sağış. təşviq. tovsiyə. 1. yağtış. salğa. salav. sağva. alqış. təşviq.

yaqtışlamaq

yağtışlamaq. sağışdırmaq. sağındırmaq. təşviq, tovsiyə, movi'zə edmək.

yaqtıta

-qaranlıqda aramaqdansa, yağtıda gözləmək, yer. (yağtı: ışıq).

yaqtıtan

yağtıdan. yağıtan. yağıtqıc. yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc.

aydınladan. ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal. oyquran. oyqurğan.
münəvvər, aqah edən. qəndil.
yaqtıtmaq

yağtıtmaq. yağıtmaq. yarıtmaq. yarqıtmaq. yanıtmaq. yandırtmaq. aydınlatmaq.

ışıqlatmaq. tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq. oyqurmaq.
oyqutmaq. münəvvər, aqah edmək.
yaqturmaq

yaxturmaq. yarturmaq. yartuqmaq. xoşlamaq. bəğənmək.

yaqu

1. yağu. yağqu. yağmurluq. baruğ. barğanı. barani. 1. yaxu. oda suya qarşı
olan örtük. 1. yaxu. yanıq. olqunlaşmamışdan çor vurmuş ürün, hasıl. -yaxu
buğda. -yaxu pambığ. -sütdən yaxu: sütdən yaxu yanığ: gəriyincə süt əmməmiş
cocuğ. 1. yaxu. yanğu. yaxun. tamu. tamı. cəhənnəm. -bu yanar yanğa düşəli. yaxu qapısın, açar davar (mal dövlət). 1. yağu. yavuzdan. əğri. -könüldəkin gözləmə
sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamazyavuzdan. (yavuzdan: əğri. yağu)

-əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə. (süzülmə:
əkilmə).
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.

yaquq

yağuq. yağ yoğuq. bulaşıq. batşıq. alaşıq. aludəgi.

-dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: (dəğmə: hərkəs). hər yetən kişi öz
(içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz).

yaquqlaşmaq

yağuqlaşmaq. yağoqmaq. yaxıqmaq. yaxınlaşmaq. yaxışmaq. yaxlaşmaq. -onun
gəlməyi yaxlaşdı.

yaquqlaşmaq

yağuqlaşmaq. yağoqmaq. yaxışmaq. yaxınlaşmaq. yaxlaşmaq.
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yaxuluğ. ehsan. -yaxuluğ edmə: ehsan edmə. söyürğal. soyğal. sevğəl. sövgəl.
söygəl. sevgəl. səvgəl. sıypa. sıyğa.

yaqun

yaxun. yanğu. yaxu. tamu. tamı. cəhənnəm. -bu yanar yanğa düşəli. -yaxu
qapısın, açar davar (mal dövlət).
-tutqun aldın, qul satma, yağun oyaq, sən yatma: əsirivi qul kimi satma, düşmənin
oyaxdı, dur yatma.

yaqunma

yağunma. yağunuş. yağınış. sağunma. sağunuş. sağınış. təğənni. sağu, sarkı,

nəğmə söyləmə. məqamla oxuma.
yaqunu

yağunu. düşmanı. -yağunu yavla, dosduvu yağla. (yavla: yavala. kötülə).

yaqunuş

yağunuş. yağunma. yağınış. sağunma. sağunuş. sağınış. təğənni. sağu, sarkı,

nəğmə söyləmə. məqamla oxuma.
yaqur

yaxur. ver. -duzu mənə yaxur: duzu mənə ver.

-yuğur yağur: yuğun yağlı.
yaqurmaq

1. yaxurmaq. tövşünmək. tövsünmək. tovsunmaq. tövürmək. tövgünmək.
tavurmaq. tovurmaq. higgənmək. iç vurmaq. iti iti solumaq. ləhləmək. 1.
yaxurmaq. yağurmaq. yaxırmaq. (nərsəni nərsiyə) yaxmaq. -yaxı yaxmaq: pomad,
mərhəm, dərman qoymaq. 1. yaxurmaq. yağurmaq. yaxırmaq. yaxınlaşdırmaq.

vermaqın sayqılı deyiş biçimidir. -duzu mənə yaxur: duzu mənə ver. 1. yaxurmaq.
yoxurmaq. için, ah çəkmək.
yaqurtmaq

yağurtmaq. xırdatmaq. oğurtmaq. doğurtmaq. (# yoğunlatmaq: yumarlatmaq.
hamarlatmaq. ).

yaquş

yağuş. yaruş. oxuş. oxşaş. sezgi.

yaqut

1. yağut. dağut. saltan. şeytan. (# çaxut. çağut). 1. yaxud. yaki. yamsa. yansa.
yəmsə. nəməsə. nəmsə. -verərsin mənə nəməsə ona.

yaqut

yaxud. azu. -köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə
vardan, sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

yaquz

yağuz <> yavuz <> yazuğ <> yazığ.
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1. yalman. yelkə. yeltə. yalqa. yalta. -dağ yalqası: dağ yalı. 1. yelkə. -atın
yelkəsin tut.

-yal koralaq: yalnız tək. -yavlaq dilli əşdən, yal koralaq qalmaq yeğ. (yavlaq: yava.
kötü. pis).
- sökə yal: sök ər. sökə yalnız. arxasız, dossuz kişi. (sök: sökük. yoxsul. kasıb.
yalnağ. fəqir).
-yaxşıca yaltalan, yaxşıca yalvar, yaxşı yalvarana yaxşı da yal var. (yaltalan:
yaltaqlan). (Heyder Oguz).

yala

{ yələ. sala. sadə (sıradan. öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi, qatnaşığ,
aralığ, qoşu, vəsilə, vasitəsi olmayan, olmamazlıq. adi. məmul. məmuli)}. 1. yaldırım.
qaldırım. tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,

yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol. (# çala: işlənməmiş,
engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. cığır). 1. düzlük. alan. meydan. -bu düzlük bu
özlük: bu meydan buda törəkin, hünərin. 1. yalçın. çalpağ. çılpağ. lüt. 1. bayığ.

sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yüz. qolay. sığ.
sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. sadə. bəsit. 1. yalnız. ancağ. təkcə.
təki. kəsik. fəqət. sal. salt. sırf. sirf. mütləq. münhəsirən. 1. süssüz. saçısız. yala ev: sıradan bir ev. məmuli, sadə ev. -bayığ yaşam: sadə yaşam. -sayığ biçimli:
sadə duruğlu, qiyafəli. 1. sayığ. səfeh. bön. 1. yaya. sala. ayğın. heç bir minikdən

yararlanmadan yolçuluq edən. piyada. piyeton. 1. sadə. - yala kek: sadə kek.
- yala çay: çala çay: dala çay: bayağı, sadə çay.

-yala sayı: sayığ sayı: birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər.
- yala geyim: sadə geyim. (yala: sadə).
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.

yalabıq

çalabıq. 1. çılpaq. çıplaq. lüt. 1. gözə çırpan. 1. mətirət. 1. tağar. yoğur tutma

qabı. 1. yalağay. alağay. yasız. yumuşaq. yubağ. yobağ. ürək oxşayan.
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mulayim. şəfəqətli. nərm. 1. yalabış. çalabıq. çalabış. şakır. şağır. şarkı. çağır.
çaxır. çaxış. birdən yanma, yanış. parlayış. - şimşək şağırı, çaxırı.
yalabımaq

yalımaq. birdən yanmaq. parlamaq. şağmaq. şakımaq. şağımaq. şağırmaq.
çağımaq. çağırmaq. çaxımaq. - şimşək şağır, çaxır.

yalabış

yalabıq. çalabıq. çalabış. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. çaxış. birdən yanma,
yanış. parlayış. - şimşək şağırı, çaxırı.

yalaca

yalca. yalıca. yalnızca. yələcə. salaca. salca. sadəcə.

yalaçı

yalçı. yaldaçı. kiraçı. icarəçi.

yalaq

yalağ. 1. yalav. (çalağ). incə şırıq, şərit. yarındağ. 1. yalav. (çalağ). cırıq, çatlağ.

-qapı yalağından baxma. 1. yalav. (çalağ). kot, palto, don ətəyində yapılan cırıq.
-iki yalağlı palto. 1. yalav. (çalağ). boşluğ. aralıq. -kərpiçlərin yalağın simitlə
doldur. 1. yalav. (çalağ). lif. 1. yalav. (çalağ). tirə. tel. -bu bitgi hançı yalağdandır.
1. yalav. (çalağ). burqu, pincdə olan incə dişlər. qırış. qırıc. dəndə. dəndənə. iv.
(yiv. iğ). -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş. 1. yalav. (çalağ). əriş.
rəgə. rişdə. -onun yalağın tapsan sözə baxar. 1. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım.
siyrim. siyrəm. sirmə. göndən, parçadan, bütün nərsədən siyrilən, kəsilən

qayış, qolan, təsmə, (dəval). 1. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm.
sirmə. cılız. arığ. yalğar. (> lağər (fars)}. 1. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım.
siyrim. siyrəm. sirmə. cılız, arığ uca boy. ucubınıq. 1. çalağ. sırma. sırım. sıyım.
sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. çıpıq. qələmə. 1. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım.
siyrim. siyrəm. sirmə. sıram. xətt. rədif. rədə. -yalağ yalağ: çalağ çalağ: sırma
sırma. sırım sırım. sıyım sıyım. sıyrım sıyrım. sirmə. sirmə sirmə. sıram sıram. rədif
rədif. rədə rədə. -sırım!: (sırıma!) xətdə!. səfə!. 1. çanağı. govun. kovun. kövün.
oysar. çalasər. 1. çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. əl üz yuma üçün dəlikli

daş, kaşı qab. dəsşuyi. 1. çanağı. govun. kovun. kövün. oysar. qorun. tökülən
bulağın sıçramaması üçün altına qoyulan çuxur, dəlikli daş. 1. yalnaq. yayaq.
yadaq. piyada. 1. çalağ. it pişiyin yeyib içmək qabı. 1. çalağ. toyuğun
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yumurtladığı yerdə olan çuxur, cola. 1. çalağ. çərxin, təyərin gözləri. -gözlə əlin
yalağa keçməsən. 1. çalağ. çanağa oxşar hər çeşit qab. çan. dəğirmana dən

tökülən göz. 1. çalağ. çalasər. 1. yələk.
- düz, yalağ daş, qaya: sardaş. sərdəş.
-darağ darağ, dal dal, yalağ yalağ dərmək: təraşidən. daraşırmaq. dalaşurmaq.
yalandalamaq. rəndəmək.

-yalağ kimi : sap kimi. çox incə. -yaşamı bir yalağdan (bənd dən) asılıdır.
yalaqac

yalağac. yalağac. diş kəsəc {diş: deş. (kəsəc: kəsmə aracı}. qılavız. hədidə.

yalaqan

yalağan. yalğan. alaman. alman. yoxsul. kasıb. qalğanaqsız. bixanıman. yalaman çalaman: kasıb kusub.

yalaqaştamaq

yalağaşdamaq. soymaq. dərini fırığ çıxartmaq.

yalaqaştanmaq yalağaşdanmaq. çalağaşdanmaq. soyunmaq. çırıl çıplaq olmaq.
yalaqat

yaraqat. yaramat. yalamat. salaqat. salamat. baramat. yaraqat. (dəraməd) gəlir.

huquq. (soval. çoval. tobal. aylıq).
yalaqatüşən

yalağadüşən. malqaranın boğazı. -bir para müsəlmanlar yalağadüşəni azığ
(həram) sayıb yeməzlər.

yalaqay

yalağay. alağay. yalabıq. çalabıq. yasız. yumuşaq. yubağ. yobağ. ürək

oxşayan. mulayim. şəfəqətli. nərm.
yalaqaylamaq

yalağaylamaq. yalcağaylamaq. alağaylamaq. alcağaylamaq. çox ərkələmək,

sevmək, əzizləmək.
yalaqaylıq

çalaqaylıq. güdərsizlik. güdürsüzlük. güdüsüzlük. umursuzluq. umursamazlıq.
səhlənkarlıq. diqqətsizlik.

yalaqçı

yalağçı. yalanğu. 1. yalavuğ. acgöz. tamahkar. 1. artığa qalan. artığçı. onun

bunun artığ urtuğundan keçinən. -yalanğuyla yatan, dilənçi doğar.
yalaqçılıq

yalağçılıq. yorğa ağızlıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük. təzəlzül .

yalaqçınmaq

yalağçınmaq. yarımsınmaq. yaltaqlanmaq. yalınmaq. dil tökmək. dadlı, yağlı dil

tökmək. (çərb zəbanlıq edmək).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yalaqı

-maldavarın daşduz yalağı daşı: silik.

yalaqıtmaq

yalağıtmaq. şırıqlatmaq. ərişitmək. şiyarlatmaq.

yalaqlıq

-yalağlıq, talağlıq edmək: sinmək. girinmək. sartınmaq. yaltaqlanmaq. daltaxlanmaq.
yenginişmək. (yalağçılıq. yorğa ağızlıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük. təzəlzül) .

yalaqtan

yalağdan. sapdan. bəddən. -yaşamı bir yalağdan asılıdır.

yalaqu

yalğu. ülgüc. üztük. (> üztürə > əsturə (fars).

yalalı

yaldalı. yallı. kiralı. icarəli.

yalalıq

1. yalalıq. yələkik. salalıq. sadəlik. 1. yallıq. yaldalıq. kiralıq. icarəlik.

yalam

1. yalama. otarı. sıy. sığ. hörüş. hörünc. örüş. örünc. rüşvət. 1. yalama. sıy.

sığ. yeməcə. gəvik. gəvinc. gəvic. gəviş. qırvıt. qırtıq. kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə.
yalama

1. daşduz. xiyar kimi nərsəyə düz səpmək yerinə, yalatılan, sürtülən daşduz.
1. töğlə dışında, malqaranın yalaması üçün qoyulan daşduz. bu duzun
qoyulduğu yerə yalavuğ deyilir. 1. kiçik yastı daş. -yalama atıb ağacın dal budağın
qırdılar. 1. siləmə. - daşduzu çox siləmə, dilin qabar tökər. 1. yalam. otarı. sıy. sığ.

hörüş. hörünc. örüş. örünc. rüşvət. 1. yalam. sıy. sığ. yeməcə. gəvik. gəvinc.
gəvic. gəviş. qırvıt. qırtıq. kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə.
yalamaçı

yalamçı. otarıçı. sıyçı. sığçı. hörüşçü. hörünçü. örüşçü. rüşvətçi. rüşvətxor.

yalamaq

1. sürtünüb keçmək. zədələmək. -piçağ əlimi yaladı. -onun gülləsi bizim saçımızı
belə yalayamaz. 1. yalvamaq. 1. yalmaq. yemək. sayamaq (> sayidən) sürtmək.

safaltmaq. 1. yalsırmaq. yalğarmaq. (lisidən). -çanağ yalsıran. 1. siləmək (>
lisidən (fars)}. - daşduzu çox siləmə, dilin qabar tökər.

yalamalamaq

yalama (kiçik yastı daş) daşına basmaq.

yalaman

yalman. yelgin. üzürük. ötürük. ciddi olmayan.

yalaması

-töğlə dışında, malqaranın yalaması üçün qoyulan daşduz: yalama. bu duzun
qoyulduğu yerə yalavuğ deyilir.

yalamat

yaraqat. yaramat. yalaqat. salaqat. salamat. baramat. yaraqat. (dəraməd) gəlir.

huquq. (soval. çoval. tobal. aylıq).
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yalatmaq. otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək. sıylamaq. sığlamaq.
saylamaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək.

yalamçı

yalamaçı. otarıçı. sıyçı. sığçı. hörüşçü. hörünçü. örüşçü. rüşvətçi. rüşvətxor.

yalan

1. astar. 1. (astarlıqda da işlənən) şumal, tək boyalı parça. 1. yuyan. qoşdurum.
kof. kofa. kofan. kofda. koftan. kolan. ötrük. ütrük. {> duruğ (fars) doruğ (fars)}. yalan yuyan, yalan yulan sözlər.

-doğru güdə, yalan uzun olar.
-doğru köşədə qalar, yalan baş alıb gedər.
-doğru köşədə qalmış, yalan dünyanı gəzər.

-kimisi yalan, kimisi yaman, qalanı yanan.
-düzü qoru yalandan, yalan tapar öz yolun.
-yalan yalanı gətirir.
-yalan, yalan doğur!.

-yalan, dedikce uzanar.
-yalan yalanı gətirir.

-işte gördük seni dünya, ne gerçeksin nede rüya, bir çəkit çizilmiş suya, yalan ışıq
yalan boya. (çəkit: resim).

-işte gördük seni dünya, ne gerçeksin nede rüya, bir çəkit çizilmiş suya, yalan ışıq
yalan boya. (çəkit: resim).

-ağır olur ağrısı, düz yerinə almış olursan yalan.
-kimisi yalan, kimisi yaman, qalanı yanan.
-yalan saymaq: yalansıtmaq. -kişi var ki qadın sözün yalansıtar. -mənim sözlərimi
yalansıtma, inan.
- bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.
-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
-heç bir yalan doğrucana doğrulmaz, yalan doğar quyruqlanar qırılmaz.
(doğrulmaz: tovcih olmaz)
-sözdə yalan çox olur, işdə yalan pox olur.
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-yalan olmuş yamanların yamanı, ondan betər yalanlığı dananı.
- sır yalan: dibdən yalan. {sır: sir: yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ,
teyxalığ'' anlamın artırır}
-dilivə yalan, belivə palan.
-ölkəyi yalan, ambarı siçan, tarlayı qarqadur talar.
-çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən: saxda < çaxat. çaxtan. soxda.
-çaxda kişi, yaşdı işi.
-yoxsul olda ucuz yox, istəyin ol yalan yox.
-quyruqlu yalan: yekə yalan.
-yekə yalan: quyruqlu yalan.

yalana

-qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq:qurumsaq.

yalançı

1. səriməc. sərcək. səricək. sıyrıc. dələduz. 1. yavaçı. sərcən. səricən. səriyən.

sırıcı. dələduz.
yalançının

-yalançının sözü quyruqlu, yetim cocuq buyruqlu.
-yalançının yağı yağçıyacaqdır (candır).

yalançıtır

- sizin oğluz yayılı yalançıdır. (sayılı: yayılı: bir topluğda adı yayılmış, saysanlı olan).

yalanın

-hər malanın sapı var, hər yalanın quyruğu .

-yalanın quyruğun yığmaq olmaz.
yalanqı

yalanğı. yalandan. azca. eləbelə. -kərdiyə yalanğı su vermiş, yalnız toprağın üzü
islanmış.

yalanqu

yalanğu. yalağçı. 1. yalavuğ. acgöz. tamahkar. 1. artığa qalan. artığçı. onun

bunun artığ urtuğundan keçinən. -yalanğuyla yatan, dilənçi doğar. 1. kol kosdan,
çırıl çırpıdan qurulan ocağ. -bu ki yalanğudu, bunda nə pişir.
yalanquyla

-yalanğuyla yatan, dilənçi doğar. (yalanğu: yalağçı. artığa qalan. artığçı. onun bunun
artığ urtuğundan keçinən).

yalanları

-kişilərin (adamların) nə yalanları bitər, nə etgiləri itər.

yalanlıqı

-yalan olmuş yamanların yamanı, ondan betər yalanlığı dananı.

yalanmaq

yaldanmaq. kiralanmaq. kirayə, icarə olunmaq.
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yalanmış

hərz olmuş. -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş.

yalansıtmaq

yalan saymaq. -kişi var ki qadın sözün yalansıtar. -mənim sözlərimi yalansıtma,
inan.

yalansız

-sözün çoxu yalansız, pulun çoxu talansız (olmaz).

yalantalamaq

yalandalamaq. təraşidən. daraşırmaq. dalaşurmaq. darağ darağ, dal dal, yalağ

yalağ dərmək. rəndəmək.
yalantan

yalandan. yalanğı. azca. eləbelə. -kərdiyə yalanğı su vermiş, yalnız toprağın üzü
islanmış.

-düzü qoru yalandan, yalan tapar öz yolun.
yalantı

-doğru düzler talandı, doğruuqlar yalandı.
-uzun quyruqların uzunu yalandı yalan. (yalan dedikce yalanı gətirir).

yalantırmaq

yalandırmaq. yalğandırmaq. təkzib edmək.

yalat

yalay. yapır. yapın. yasır. hamar. təxt. təx. pəx.

yalatan

-söz yaladan, çatdıran: yalavac. (peyamrəsan. peyğambər). -yaş küyməz, yalavac
ölməz demə: yaş yanmaz demə, elçi ölməz demə.

yalatılan

-xiyar kimi nərsəyə düz səpmək yerinə, yalatılan, sürtülən daşduz: yalama.
daşduz.

yalatmaq

1. yalamatmaq. otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək. sıylamaq.
sığlamaq. saylamaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək. 1.
yaldatmaq. kiralatmaq. kirayə, icariyə vemək.

yalav

yalağ. (çalağ). 1. incə şırıq, şərit. yarındağ. 1. cırıq, çatlağ. -qapı yalağından
baxma. 1. kot, palto, don ətəyində yapılan cırıq. -iki yalağlı palto. 1. boşluğ.

aralıq. -kərpiçlərin yalağın simitlə doldur. 1. lif. 1. tirə. tel. -bu bitgi hançı
yalağdandır. 1. burqu, pincdə olan incə dişlər. qırış. qırıc. dəndə. dəndənə. iv.

(yiv. iğ). -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş. 1. əriş. rəgə. rişdə. onun yalağın tapsan sözə baxar.

-yalağ kimi : sap kimi. çox incə. -yaşamı bir yalağdan (bənd dən) asılıdır.
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elçi. söz yaladan, çatdıran. (peyamrəsan. peyğambər). -yaş küyməz, yalavac ölməz
demə: yaş yanmaz demə, elçi ölməz demə.

yalavav

savçı. hədis söyləyən. peyğəmbər.

yalavuq

yalavuğ. 1. yalağçı. yalanğu. acgöz. tamahkar. 1. yalamanın qoyulduğu yer.

(töğlə dışında, malqaranın yalaması üçün qoyulan daşduz).
yalay

yalat. yapır. yapın. yasır. hamar. təxt. təx. pəx.

yalayaq

yalayağ. salayağ. sarıyağ.

yalayan

siləyən.

yalayıb

-yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma. (uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq.
itirmək).

yalayürən

yaltaq. yaltaşa. yorğa ağızlıq. yorğazlıq (məddah. xoşa gələn sözlər söyləyən)
çaplus. mütəməlliq.

yalaz

1. yazık. (lazık. nazik). sölər. {‘’s’’in düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. susov.
(susul. sosul) sulu. şol. duru. rəqiq. sulu. sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan.
1. yələz. sülüc. zülüc > ləzic.

yalbaq

çalbağ. yalbağ. düzlük. genişlik. gənişlik.

yalbaqlamaq

yalbağlamaq. çalbağlamaq. 1. düzənlətmək. gənişlətmək. genişlətmək. 1.

yassılatmaq. yastılatmaq. yapsılatmaq.
yalbalanmaq

yalpalanmaq. çalbalanmaq. dalqalanmaq. -bayraqlar yalbalandı.

yalbıc

yalbiçək. salça. şəltə. uzun, sallaq ətək.

yalbiçəq

yalbiçək. yalbıc. salça. şəltə. uzun, sallaq ətək.

yalbınmaq

yelpinmək. çalxınmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. oynamaq.

yalbıraq

1 < yarğıraq ( < yar: yağ: ışıq) yarqıraq. yarğıraq. (çilçirağ kimi, gözə çarparaq)
çaxqıraq. çaxıraq. yanğaq. yalğaq. alovuq. parıldağ. ışıldağ. birdən, qırtdan
cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan). -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında çırağlar
yalbırırdı. 1. çalbıraq. iri yapraq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

yalbırqlamaq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yanbırqlamaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək.
küydürmək. alışdırmaq. sınaşdırmaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq.
odamaq.

yalbış

çalbış. tutuş. yanış. alov. od. -çalbışa düşmüş: odlanmış.

yalbışlı

çalbışlı. tutuşlu. yanışlı. danışlı. alovlu. odlu. -çalbışlı soluq.

yalbışmaq

talbışmaq. ləpələnmək. movclanmaq.

yalbıştamaq

yalbışdamaq. çalbışdamaq. tutuşmaq. yalbırışmaq. yanbırışmaq. yanmaq.
alovlamaq.

yalbıştanmaq

yalbışdanmaq. çalbışdanmaq. tutşunmaq. yanışınmaq. danışınmaq. yanmağa

başlamaq. alovlanmaq.
yalca

1. yalcı. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü.

qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yaxı. boya.
üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ.
durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. 1. yalaca. yalıca. yalnızca.
yələcə. salaca. salca. sadəcə.
yalcaqaylamaq yalcağaylamaq. yalağaylamaq. alağaylamaq. alcağaylamaq. çox ərkələmək,
sevmək, əzizləmək.
yalcamaq

yılcamaq. yolcamaq. yencəmək. cızmaq. cizmək. xıraşlamaq. -daş ayağım
yolcadı.

yalcı

yalca. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ.
qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yaxı. boya. üz (üs)
qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ.
üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.

yalçaq

alçaq. ucuz. uçun. pəst. xar. firumayə.

yalçatmaq

alçatmaq. ucuzlamaq. engilləmək. yüngülləmək. pəst, xar, təhqir edmək.

yalçı

yalaçı. yaldaçı. kiraçı. icarəçi.
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1. çalpağ. çılpağ. lüt. yala. yələ. sala. sadə. 1. laçın. yavuz <> yubaz.
qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar. acqurd. cəsur. gözü açıq.
öngörən. 1. laçın. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. sıxı. qızlac. qıslac.
qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt.
qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük.
qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac.
qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu.
sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı.
zorlu.

yalı

1. qıyı. sıyı. sığı. sıyıl. sahil. yar (suyun yuğub apardığığ yer) 1. salı. mala.

-at yalı: yelən.
-işləyəndə qul yalı, gəzikəndə bey yalı.

yalıbaştan

yalıbaşdan. alnbaşdan. yalıdan. alnıdan. başdan. yenidən. dalbaşdan.

enğbaşadan. enbaşadan. təzəşdən. -almışdında, yalbaşdan niyə aldın.
yalıc

yalığ. ( < yal) {yayıl (divan)}. ibik. pipik. tac. -xoruz yalığı. -toyuq (toxuq) yalığı.

yalıca

yalaca. yalca. yalnızca. yələcə. salaca. salca. sadəcə.

yalıq

yalığ. 1. salığ. sadiq. doğru. oxru. yoğru. uyqun. uyar. uyan. onğat. oğat. onat.

onart. oğart. doğart. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın. yalığca.
salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik). 1. yalıc. ( <
yal) {yayıl (divan)}. ibik. pipik. tac. -xoruz yalığı. -toyuq (toxuq) yalığı. 1. (qalığ)

qaş. (nigin. bər amədəgi). -ön yalığ, gey yalığ: önğdinki yalığ, geydinki yalığ:
yəhərin dalı qabağ daşı. 1. salığ. sülüğ. sülüh. sürgü. sürgün. sürgünlük. sürgüş.

ötrük. isal.
yalıqca

yalığca. yalığın. yalğın. salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə.

yalıqın

yalığın. yalğın. yalığca. salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə.

yalıqlıq

yalığlıq. salığlıq. sadiqlik.

yalılamaq

salılamaq. malalamaq.
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yalabımaq. birdən yanmaq. parlamaq. şağmaq. şakımaq. şağımaq. şağırmaq.
çağımaq. çağırmaq. çaxımaq. - şimşək şağır, çaxır. 1.

yalıman

yalmanı. ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama.

yalımlamaq

yarımlamaq. nərsəni iyicə, incidən araşdırmaq.

yalın

1. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı.

yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. yalnız. tək. salmığ. saltığ. salbat. - dar gündə
saltığ qaldıq. - saltığ kişidir, əlindən gəlsə yardım ed. 1. yalqa. sadə. -sapbalam
yalın, yalqa, sadə: sanısız saçaqsız. təşritsız. taarüfsüz. 1. yalnız. salt. tək. - salt
başıma sürdüm yaşadım, umurdum aldım, umumlmazı alamadım. 1. dalın. tək. 1.
dalın. lüt. 1. damar. damarca. gözər. tək. təkcə. bircə. yeqanə. -damar gözər. evin damar uşağıdı. -damar güzər: güzəran. dolanacaq. -hələ damar güzərin necədi.

1. fəqət. tək. (təh) təkə. təkənə. yek. yekə. yekənə (> yeqanə (fars)}. danğ.
tanğa. danğa. (dan. təng. dəng. dən. dənə). -tanqa bir dənə. 1. təkil. birəl. tək, bir
parça, tikədən oluşan. 1. təkil. birəl. təkgül. təkgil. ocağ. bir ocağlı, otaqlı, yerli
pətək, apartman. 1. yalnız. təkət. fəqət.
yalına

saltan. tək başına. - ətacı saltan gəlmiş saltan gedmiş.

yalınayaq

yalınayağ. yalvırdaq. corabsız. yalıntaraq. yalıntağ. -ayaqqabın yalıntağ geyib,
başmaq ayağın döğüb.

yalınlıq

yeklik. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}. təklik. (təhlik) təkəlik. təkənəlik.
tanlıq. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. dənglik. dənlik. dənəlik.

yalınmaq

1. çalınmaq. arığlamaq. 1. yalvarmaq. 1. yalvarmaq. çaplusluq edmək. 1.
yarımsınmaq. yaltaqlanmaq. yalağçınmaq. dil tökmək. dadlı, yağlı dil tökmək.
(çərb zəbanlıq edmək).

yalıntaq

yalıntağ. yalıntaraq. yalınayağ. yalvırdaq. corabsız. -ayaqqabın yalıntağ geyib,
başmaq ayağın döğüb.

yalıntaraq

yalıntağ. yalınayağ. yalvırdaq. corabsız. -ayaqqabın yalıntağ geyib, başmaq
ayağın döğüb.

yalış

yalıt. sürt. aşıt. əriş. ərniş. sağış. sayış. istikak.
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silət. 1. üz. yüz. sutur ( < tutur) surət. siluet. 1. kəsilmiş nərsədən görünən üz.

1. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət.
vəsf. 1. yalış. sürt. aşıt. əriş. ərniş. sağış. sayış. istikak.
yalıtan

yalıdan. alnıdan. yalıbaşdan. alnbaşdan. başdan. yenidən. dalbaşdan.

enğbaşadan. enbaşadan. təzəşdən. -almışdında, yalbaşdan niyə aldın.
yalıtılmaq

yəlitilmək. salıtılmaq. sadələşdirilmək.

yalıtmaq

quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq.
saltatmaq. ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. təcrit
edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.

yalqa

yalın. sadə. -sapbalam yalın, yalqa, sadə: sanısız saçaqsız. təşritsız. taarüfsüz.

yalqa

yalta. yelkə. yeltə. 1. çiğin. şana. (> şanə (fars)}. tük. küt. kətf. 1. geyimin,

nərsənin yaxa, boyun, baş tuşu bölümü. -tökük yaltalı geyim: çiğni düşük paltar.
1. yal. yalman. -dağ yalqası: dağ yalı. 1. yələ. at kimilərin boynunun dış yuxarı
qoğzaq bölümü. burda bitən uzun qıllara da yələk, yelək deyilir. -at yaltası
yələksiz olmaz.
-yelkəmin çuxuru görsün: boynumun dalın görməyəlim: heç çağ olmasın.
-yelkəsinə atmaq: çiğninə, üstnə, öhdəsinə atmaq, yükləmək.
-yelkəsin qısmaq: çiğnin büzmək, gizmək, əğmək. (> kəz edmək (fars)}.
-yelkəsinə minib almaq: çiğnində oturmaq. başına çıxmaq. birini üstələyib
əlaltılamaq.

-yalqama yalqa: yaltama yalta: yelkəmə yelkə. yeltəmə yeltə. çiğinbə çiğin. tuşba
tuş. -tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları
yelkəmə yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

yalqac

yalağac. yalağac. diş kəsəc {diş: deş. (kəsəc: kəsmə aracı}. qılavız. hədidə.

yalqaq

yalğaq. yanğaq. çaxqıraq. çaxıraq. yarqıraq. yarğıraq. yalbıraq < yarğıraq ( <
yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi, gözə çarparaq) alovuq. parıldağ. ışıldağ. birdən,

qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan). -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında
çırağlar yalbırırdı.
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yaltalamaq. yelkələmək. yeltələmək. çiğinləmək. 1. çiğninə almaq. 1.

dayaqlamaq. dəstəkləmək.
yalqalı

yaltalı. yelkəli. yeltəli. kürəkli. göğüşlü. şanalı. çiğinli.

yalqama

-yalqama yalqa: yaltama yalta: yelkəmə yelkə. yeltəmə yeltə. çiğinbə çiğin. tuşba

tuş. -tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları
yelkəmə yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

yalqamaq

1. yalğamaq. alğamaq. ərkələmək. sevmək. əzizləmək. 1. saldamaq. salqamaq.
qalqamaq. nərsəni qoğzayıb titrətmək. - əlivi salqa. 1. alqamaq. qəbul edmək. 1.

yarqamaq. yarqatmaq. yalqatmaq. sıyqamaq. sıyqatmaq. qıyıtmaq. məhəbbət,
yardım edmək.
yalqamas

yalğamas. iltimas.

yalqamlı

yalkamlı. candan ürəkdən.

yalqan

yalğan. yalağan. alaman. alman. yoxsul. kasıb. qalğanaqsız. bixanıman. yalaman çalaman: kasıb kusub.

yalqançımaq

yalğançımaq. sevişmək. cütləşmək. eşq edmək.

yalqantırmaq

yalğandırmaq. yalandırmaq. təkzib edmək.

yalqar

yalğar. 1. (> lağər (fars)}. yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim.

siyrəm. sirmə. cılız. arığ. 1. yalqarı. sılğır. atıq. atil. batil. silik. 1. yalqarı. sılğır.
bezgin. bıqqın. 1. yalqarı. sılğır. savsağ. qeyrətsiz. 1. yalqarı. sılğır. başısoyuq.
laqeyd. 1. yalqarı. sılğır. sünəpə. pəsiv. qoşsuz. ruhsuz.
yalqarı

yalğarı. 1. yalğar. sılğır. atıq. atil. batil. silik. 1. yalğar. sılğır. bezgin. bıqqın. 1.
yalğar. sılğır. savsağ. qeyrətsiz. 1. yalğar. sılğır. başısoyuq. laqeyd. 1. yalğar.
sılğır. sünəpə. pəsiv. qoşsuz. ruhsuz. 1. yalğarı. salğarı. sümsük. -salğarı gəzən
it kimi yaşın sürmə.

yalqarmaq

yalğarmaq. yalsırmaq. yalamaq. (lisidən). -çanağ yalsıran.

yalqasın

yalqasın rehmet eləsin. -tanrı yalqasın, təkin saxlasın. (alqış. dua). (təkin: bəndə).
(saxlasın: unutmasın).
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yaltaş. yelkəş. yeltəş. (əş <> daş). 1. çiğindaş. boydaş. bir boyda olanlar.

həmqədd. 1. bir işdə, biri ilə yardımlaşan. (yavər. püştiban).
yalqaşlıq

yaltaşlıq. yelkəşlik. yeltəşlik. (əş <> daş) əməkdaşlıq.

yalqatmaq

yarqamaq. yarqatmaq. yalqamaq. sıyqamaq. sıyqatmaq. qıyıtmaq. məhəbbət,
yardım edmək.

yalqay

yalğay. pis olan. -uyğur yalğay yarışmaz. (uyğur: uyuq, yaxcı olan). (yaxcı pislə
yarışmaz, tutuşmaz).

yalqayı

yalxayı. tək. təkinə. təkbaşına. -otlağda yalxayı gəzən bir inək gördüm. -gecə
gözündə, yalxı yalxayı hara belə.

yalqı

1. yalğı. müflis. fəqir. darğı. möhtac. 1. yalxı. yalxoy. yufa. yoxa. yüngül. nazik.
1. yalxı. yalxu. yalğız. tək. -yalxı başına nələr çəkmiş. -keçilər yalxı doğar. -tək
doğanlara yalxı deyilir. -yalxı düğüdən pilov olmaz. -arvad ölüb, yalxu kişi, yatma
sıvay nədir işi. 1. yalxı. teyxa. -bun qarışığı yoxdu, yalxıdı. 1. yalxı. nab. xalis. yalxı duzlu: qır duzlu. 1. yalxı. yalxoy. süssüz. açıq. incə. sığ. sıy. sıyğın. törək.

yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. yalxı. yalxoy. silik.
sulu. sıvık. ağkönül. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. nazik. lətif. kibar. mehriban.
məhəbbətli. nərm. mulayim.
-yalqı yılqı: insan heyvan. -yalqu alası qarında, yılqı alası alında (kişi alası içdin, yılxı
alası dışdın).

yalqıc

yalquc. yarquc. yarqıc. qutuc. qutac. uğur, xeyir üçün oxunan dua. əzaim.

yalqım

yalğım. yanğım. yanğım. salğım. qaraltı. sərab. yanıltıcı görüntü. xiyal. vəhm. salğım olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal görünmək salğım atmaq: qaraltı, xəyal görülmək. - salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq:
boş yerə düşünmək. boşuna xiyal qurmaq. salğımalamaq: yalğım, xəyal görünmək. onun gülüşü tüm gecə salğımalandı.
-yalğım, xəyal görünmək: salğımalamaq.

yalqın

yalğın. 1. yalığın. yalığca. salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə. 1.

kirşənin yan bölümlərin birləşdirən ağaclar. 1. yılqın. yılıq. ılıq. 1. yoxsul.
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qaçaqsız. bitgin. çarasız. beçara. sağalmaz. iyginməz. 1. yarqın. yarğın.
mücərrəd.
yalqına

-ılqın yalqına düşmək: sakırmaq. gözü yol çəkmək. sәrab görmək. xəyala qapılmaq,
tutsuğmaq.

yalqırış

yalğırış. yorğuş. yorğuluş. dadğılıq. (süycümlük. sevimlilik. şirinlik. mehribanlıq)

mulatifət.
yalqırış

yalğırış. yorğuş. yorğuluş. oxşama. yazış. sıvazış. siyləmə. sıylanma.

nazlama.
yalqış

alqış. təhniyət.

yalqız

yalğız. yalxı. tək. -yalxı başına nələr çəkmiş.

-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.
yalqızaq

yalğızaq. 1. tək gəzən. 1. yalğuzaq. canavar. cənəvar. tək gəzən qurd. yalğızaq meşənin bükük yerlərində olur.

yalqoy

1. yalxoy. yalxı. süssüz. açıq. incə. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay.

yalın. saf. düz. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. yalxoy. yalxı. silik. sulu. sıvık.
ağkönül. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. nazik. lətif. kibar. mehriban. məhəbbətli.
nərm. mulayim. 1. yalxoy. yalxı. yufa. yoxa. yüngül. nazik.
yalqu

yalxu. yalxı. tək. -keçilər yalxı doğar. -tək doğanlara yalxı deyilir. -yalxı düğüdən
pilov olmaz. -arvad ölüb, yalxu kişi, yatma sıvay nədir işi.

yalquc

yalqıc. yarquc. yarqıc. qutuc. qutac. uğur, xeyir üçün oxunan dua. əzaim.

yalqunun

insanın. -suyun çağlamayanı, yalqunun söyləməyəni. (yaman olur).

yalquzaq

yalğuzaq. yalğızaq. canavar. cənəvar. tək gəzən qurd. -yalğızaq meşənin bükük
yerlərində olur.

yallamaq

yallaşmaq. yaldaşmaq. kiralamaq. icarə edmək.

yallaşmaq

yallamaq. yaldaşmaq. kiralamaq. icarə edmək.

yallı

1. yalalı. yaldalı. kiralı. icarəli. 1. yələli. -yallı at, yaxalı don.

yallıq

1. sallıq. yalnızlıq. təklik. 1. yalalıq. yaldalıq. kiralıq. icarəlik.
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yarma. daş, nərsəni yonmada, yarılan ağacı açıb yarmada işlənən tirə, qıssa
soxu, qələm.

yalmaq

1. yanmaq. odlanmaq. 1. yalamaq. yemək. sayamaq (> sayidən) sürtmək.
safaltmaq.

yalman

1. yalaman. yelgin. üzürük. ötürük. ciddi olmayan. 1. yal. yelkə. yeltə. yalqa.
yalta. -dağ yalqası: dağ yalı.

yalmanı

yalıman. ələ keçəni, ordan burdan yağmalama, çapmalama çapalama.

yalnaq

yalnağ. 1. yalaq. yayaq. yadaq. piyada. 1. sök. sökük. yoxsul. kasıb. fəqir. sök ər: sökə yalnız: sökə yal: arxasız, dossuz kişi.

yalnalmaq

sınğmaq. kötüləşmək. fənalaşmaq. durumu pozulmaq. unutulmaq.

yalnaşmaq

yoxsıramaq. yoxsunlamaq. kasıblamaq. fəqirləşmək. ehtiyaca düşmək.
möhtac olmaq.

yalnatmaq

yoxsıratmaq. yoxsunlatmaq. kasıblatmaq. fəqirlətmək. ehtiyaca düşürmək.
möhtac editmək.

yalnız

1. yalın. salt. tək. - salt başıma sürdüm yaşadım, umurdum aldım, umumlmazı
alamadım. 1. sınqar. tək. bir. - sınqar ayağı üsdə durdu. - sınqar qol: bir qol. 1.

saltan. tək. 1. yalın. tək. salmığ. saltığ. salbat. - dar gündə saltığ qaldıq. - saltığ
kişidir, əlindən gəlsə yardım ed. 1. yalın. təkət. fəqət. 1. yala. yələ. sala. sadə.

ancağ. təkcə. təki. kəsik. sal. salt. fəqət. sırf. sirf. mütləq. münhəsirən.
-tək, yalnız, bir kişi, nəfər, şəxs olaraq: salına. - salına çıxdı yola.
-alın dartıb yağıya, düzlük yalnız dosluğa. (alın dartıb: qızqın olub)
-çay daşı yosun tutmaz, yalnız qalan evin qurmaz.
-hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.
-qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.
-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa)
-taxılın yalnız başağın üzmə: siyirmə biçmə.
- sökə yalnız: sök ər. sökə yal: arxasız, dossuz kişi. (sök: sökük. yoxsul. kasıb.
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yalnağ. fəqir).
-yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən):
səmirgin.
- soxa yalnız: yapa yalnız. (soxa. vur tut. hammısı).
-yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib:
inanıb) .

-yalnız tək: yal koralaq. -yavlaq dilli əşdən, yal koralaq qalmaq yeğ. (yavlaq: yava.
kötü. pis).

-yalğız evdə, yalnız mənəm, səssis küçə, çökük ışıq, ölüm qonaq, ölümə qonaq.
-çox bilən yalnız qalar.
yalnızca

yalaca. yalca. yalıca. yələcə. salaca. salca. sadəcə.
- işə uydurmadan, oranlamadan, qatmadan yalnızca söyləmək: sözünü edmək.

yalnızlıq

1. (qocalıqla yalnızlıq) -tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola
birdə danım, yarı can düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox
dayağım. 1. sallıq. yallıq. təklik.
-yalnızlıq çevrənin boşalması yok, başın boşalmasıdı. (için yoxalmasıdır).

yalnızlıqın

-qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.

yalotlanmaq

yalotunmaq. çaloylanmaq. quşoylanmaq. oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez

dəğişdirmək.
yalotu

çaloyu. quşoy. çalbacay. səlbə. oyun, fikrin, sözün, yönün tez tez dəğişən. ona güvənilməz, çaloyun biridir. -çaloyludan uzağ gəz, özün alıb, özün kəs. -bu
səlbəlik sənin başıvı çalar bir gün.

yalotunmaq

yalotunmaq. yalotlanmaq. çaloylanmaq. quşoylanmaq. oyun, fikrin, sözün,

yönün tez tez dəğişdirmək.
yalov

çalov. boş, susuz ova, çöl. şoran topraq, çoraq.

yalpa

dalqa. salpa. talaz. dalqat. dalqum. dalqaş. şəpə.

yalpaq

yalpağ. 1. saya. sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ.

suvağı. sıvağı. səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya
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başlı. 1. yasğı. yastı. dayaz. -yalpağ döğri. dayaz boşqab. 1. düşüncəsiz.

sağınsız. sağıncasız. sanağsız. sanağcasız. beyinsiz. kütbeyinli. -yalpağ kasa.
1. yalpalaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. soxulqan. soxulcan. soğulcan.
sovulcan. girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq.
atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum.
bolcum. bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).
yalpaqıran

salpaqıran. şəpəqıran. dalqaqıran. şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəkəsən.
dalqabasan. dalqakəsən. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.

yalpalaq

yalpaq. yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. soxulqan. soxulcan. soğulcan.
sovulcan. girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq. qaymaşıq.
atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. qulpçı. qılpçı. qıpçı. olcum.
bolcum. bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).

yalpalamaq

1. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək. dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək.
salğıramaq. saltıramaq. səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana salınıb
sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük
sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov). 1. yalpalatmaq. yelpəmək.

təprəmək. təprətmək. 1. yalpələmək. sallamaq. salpamaq. salpalamaq.
salsılamaq. titrətmək. səndələtmək. 1. sərsimək. salsımaq.
yalpalanıb

-əsə əsə, yalpalanıb yeriyən, duran: səlpik. salpığ.

yalpalanmaq

1. yelpələnmək. sallanmaq. salpanmaq. salpalanmaq. salsılmaq. titrəmək.
səndələnmək. 1. yalbalanmaq. çalbalanmaq. dalqalanmaq. -bayraqlar
yalbalandı. 1. salpanmaq. salpalanmaq.

yalpalatmaq

yalpalamaq. yelpəmək. təprəmək. təprətmək.

yalpələmək

yalpalamaq. sallamaq. salpamaq. salpalamaq. salsılamaq. titrətmək.

səndələtmək.
yalpıt

lüt üryan. -yalpıt ata minilməz.
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yalpıdaq. lüt. yar qoraqsız. qaraq yaraqsız. (zin o bərgsiz). -yalpıdaq minilsə at,
götün bağlar qat (pinə).

yalsamaq

dilin çıxarıb sallamaq, oynatmaq.

yalsırmaq

(lisidən) yalğarmaq. yalamaq. -çanağ yalsıran.

yalta

yalqa. yelkə. yeltə. 1. çiğin. şana. (> şanə (fars)}. tük. küt. kətf. 1. geyimin,

nərsənin yaxa, boyun, baş tuşu bölümü. -tökük yaltalı geyim: çiğni düşük paltar.
1. yal. yalman. -dağ yalqası: dağ yalı. 1. yələ. at kimilərin boynunun dış yuxarı
qoğzaq bölümü. burda bitən uzun qıllara da yələk, yelək deyilir. -at yaltası
yələksiz olmaz.

-yaltama yalta: yalqama yalqa. yelkəmə yelkə. yeltəmə yeltə. çiğinbə çiğin. tuşba
tuş. -tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları
yelkəmə yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.
-yelkəmin çuxuru görsün: boynumun dalın görməyəlim: heç çağ olmasın.
-yelkəsinə atmaq: çiğninə, üstnə, öhdəsinə atmaq, yükləmək.
-yelkəsin qısmaq: çiğnin büzmək, gizmək, əğmək. (> kəz edmək (fars)}.
-yelkəsinə minib almaq: çiğnində oturmaq. başına çıxmaq. birini üstələyib
əlaltılamaq.

yaltaçı

yaldaçı. yalçı. yalaçı. kiraçı. icarəçi.

yaltaq

yaltaşa. yalayürən. yorğa ağızlıq. yorğazlıq (məddah. xoşa gələn sözlər söyləyən)
çaplus. mütəməlliq.

yaltaqlan

yaltalan. -yaxşıca yaltalan, yaxşıca yalvar, yaxşı yalvarana yaxşı da yal var.
(yaltalan: yaltaqlan). (Heyder Oguz).

yaltaqlanmaq

1. quyruq sallamaq. 1. sinmək. girinmək. sartınmaq. daltaxlanmaq. yalağlıq,

talağlıq edmək. yenginişmək. (yalağçılıq. yorğa ağızlıq. yorğazlıq. çaplusluq.
təməllük. təzəlzül) .

yaltaqlanmaq

yarımsınmaq. yalağçınmaq. yalınmaq. dil tökmək. dadlı, yağlı dil tökmək. (çərb
zəbanlıq edmək).
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yalqalamaq. yelkələmək. yeltələmək. çiğinləmək. 1. çiğninə almaq. 1.

dayaqlamaq. dəstəkləmək.
yaltalan

yaltaqlan . -yaxşıca yaltalan, yaxşıca yalvar, yaxşı yalvarana yaxşı da yal var.
(yaltalan: yaltaqlan). (Heyder Oguz).

yaltalı

1. yaldalı. yalalı. yallı. kiralı. icarəli. 1. yalqalı. yelkəli. yeltəli. kürəkli. göğüşlü.
şanalı. çiğinli.

yaltalıq

yaldalıq. yallıq. yalalıq. kiralıq. icarəlik.

yaltama

-yaltama yalta: yalqama yalqa. yelkəmə yelkə. yeltəmə yeltə. çiğinbə çiğin. tuşba

tuş. -tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları
yelkəmə yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

yaltanmaq

yaldanmaq. yalanmaq. kiralanmaq. kirayə, icarə olunmaq.

yaltaş

yalqaş. yelkəş. yeltəş. (əş <> daş). 1. çiğindaş. boydaş. bir boyda olanlar.

həmqədd. 1. bir işdə, biri ilə yardımlaşan. (yavər. püştiban).
yaltaşa

yaltaq. yalayürən. yorğa ağızlıq. yorğazlıq (məddah. xoşa gələn sözlər
söyləyən) çaplus. mütəməlliq.

yaltaşlıq

yalqaşlıq. yelkəşlik. yeltəşlik. (əş <> daş) əməkdaşlıq.

yaltaşmaq

yaldaşmaq. 1. birbirindən kiralamaq, icarə götürmək. 1. yallaşmaq. yallamaq.

kiralamaq. icarə edmək.
yaltatmaq

yaldatmaq. yalatmaq. kiralatmaq. kirayə, icariyə vemək.

yaltay

talvar.

yaltıranta

-odu yaldıranda var, yatıranda. (yaltırmaq: yeldirmək. yelləmək. itimək).

yaltırım

yaldırım. qaldırım. yala. tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış,

səsovunmuş, yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol. (# çala:
işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. cığır).

yaltırmaq

yeldirmək. yelləmək. itimək. -odu yaldıranda var, yatıranda. (# yatırmaq).

yaluq

1. insan - ayı biləyinə, yaluğ ürəyinə güvənir. 1. qərib. yad. -günü batmış, yolda
qalmış, yaluq yolçu harda yatsın.
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yaluqyılıq

yaluğ yılığ. insan heyvan.

yalva

yelvə. sehr. cadu.

yalvaçı

yalvan. yelvəçi. yelvən. sehrçi. caduçu. alğan. ovsunçu. -alğan onun özü, dolun
ay yüzi, yardı mənim ürək.

yalvaq

yavlaq. yavalıq.

yalvamaq

yalamaq.

yalvan

yalvaçı. yelvəçi. yelvən. sehrçi. caduçu. alğan. ovsunçu. -alğan onun özü, dolun
ay yüzi, yardı mənim ürək.

yalvar

-yaxşıca yaltalan, yaxşıca yalvar, yaxşı yalvarana yaxşı da yal var. (yaltalan:
yaltaqlan). (Heyder Oguz)
-yalvar yaxar, irca' edmək: sağınmaq.

yalvara

-. yalvara yalvara alış, əldə edi: soruvalış.
-yalvara yalvara almaq, əldə edmək: soruvalmaq.

yalvarana

-yaxşıca yaltalan, yaxşıca yalvar, yaxşı yalvarana yaxşı da yal var. (yaltalan:
yaltaqlan). (Heyder Oguz).

yalvarıb

-yalvarıb istəmək: sürülcəmək. sürülcənmək.

yalvarıq

yalvarma. yalvarış. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım.

yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. ərginmə. ərginiş.
ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış.
bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş.
üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik,
əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yalvarış

yalvarma. yalvarıq. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım.

yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. ərginmə. ərginiş.
ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış.
bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş.
üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik,
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əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yalvarma

yalvarış. yalvarıq. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım.

yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. ərginmə. ərginiş.
ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış.
bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş.
üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik,
əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət
mərhəmət diləmə. istirham.
yalvarmaq

1. yalınmaq. 1. yalınmaq. çaplusluq edmək. 1. yapınmaq. yastanmaq.
astınmaq. -yapınsan, təki ona yapsan: yalvarırsanda yalnız tanrıya yalvar. 1.
sağarmaq. sağqarmaq. diləşmək. iltimas, irtica' edmək.

yalvırtaq

yalvırdaq. yalınayağ. corabsız. yalıntaraq. yalıntağ. -ayaqqabın yalıntağ geyib,
başmaq ayağın döğüb.

yam

1. yamaq. ulağ. iki nərsənin birbirə qovuşduran. -ulağu: yamağu. yamağlıq. 1.
dava. ilac. dərman. -yam otu: bitgi dərman. 1. əm. yorum. yaxım. yaxın.
mərhəm.

yama

1. taxı. taxanaq. ək. əklənti. qatqı. ulama. (zam) əlavə. ilhaq. 1. yamaça.
yamça. yamac. yamta. yamata. hər artırılmış, yapışdırılmış tikə. -çibanın üstünə
yoğur (xəmir) yamaçası qoy irinin sorub arıtsın. -yağlı boyanın qurumuş yamacasın
qaşımaq güc olur. 1. yamaça. yamça. yamac. yamta. yamata. uyğun tikə. bab. yamtası iri: vurulan yamağ, yamanan nərsənin özündən yekə olan. -öz yamtavı tap,
bildiyin yap: öz tay tuşunla otur dur. 1. yamaça. yamça. yamac. yamta. yamata.

tanqa. tana. nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz, yapışdıran
im. etiket. mark.
yamac

sırt. sırıt.
-quzey yamac: güzlük yörəngəli (abıhavalı) dağ ətəyi.
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yamaça. yamça. yamta. yamata. 1. hər artırılmış, yapışdırılmış tikə. -çibanın
üstünə yoğur (xəmir) yamaçası qoy irinin sorub arıtsın. -yağlı boyanın qurumuş
yamacasın qaşımaq güc olur. 1. uyğun tikə. bab. -yamtası iri: vurulan yamağ,
yamanan nərsənin özündən yekə olan. -öz yamtavı tap, bildiyin yap: öz tay tuşunla
otur dur. 1. tanqa. tana. nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz,

yapışdıran im. etiket. mark.
yamaça

yamça. yamac. yamta. yamata. 1. hər artırılmış, yapışdırılmış tikə. -çibanın
üstünə yoğur (xəmir) yamaçası qoy irinin sorub arıtsın. -yağlı boyanın qurumuş
yamacasın qaşımaq güc olur. 1. uyğun tikə. bab. -yamtası iri: vurulan yamağ,
yamanan nərsənin özündən yekə olan. -öz yamtavı tap, bildiyin yap: öz tay tuşunla
otur dur. 1. tanqa. tana. nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz,

yapışdıran im. etiket. mark.
yamaq

yamağ. 1. yam. ulağ. iki nərsənin birbirə qovuşduran. -ulağu: yamağu. yamağlıq.

1. yardımçı. yanaşma. hördək. 1. satağ. çatağ. 1. sırığ. sıyrığ. bəxyə.
- yamağ salmaq: sap salmaq. (salmaq: qoymaq. taxmaq).
-yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer: kovzuluq.
kovuzluq.
-yamaq olmaq: sıyıtmaq. sırıtmaq. gözə çarpmaq. tutmamazlığı, yaraşmazlığı,
uyqunsuzluğu açıqca görünmək. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində
sarı sırıtır.

yamaqlamaq

-yırtığ yamaqlamaq: saplamaq. pinəçilik edmək.

yamaqlı

yamağlı. sırığlı. sıyrığlı. bəxyəli.

yamaqlıq

yamağlıq. yamağu. ulağu.

yamaqu

yamağu. yamağlıq. yamalıq. ulağu.

yamalaq

-yarım yamalaq: gürdürkücük. kürdürkücük. qasıq qusuq, kəsik küsük qalmış.

yamalıq

yamağu.

yamamaq

1. sapmaq. saplamaq. rifulamaq. - bu yırtığı sap. 1. sırqamaq. sırğamaq.

sıyırmaq. sırıvatmaq. bəxyələmək. 1. hörmək. 1. saplamaq. sapıtmaq.
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çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. qoşub bütünləmək. əksikliyin
gidərmək, götürmək, aparmaq.
yaman

1. doşnam (fars) < deşnam. deşən, sökən nəmə, söz. söğüş. 1. yavqa. zatı pis.
(bədcins). -yavqa yağı oğulsun. 1. çoğan. (müzirr. bəd). -yaman yağan (şeytan). 1.
pis. -. əslən pis dəğil.

-nar hayvalar taxcada, güllər gülər baxcada, keçmişləri sən bıraq, yaman keçər
yaxcıda.

-kimisi yalan, kimisi yaman, qalanı yanan.
-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir :
tezdən). (quşluq: irlə günorta arası).

-yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül qaramaz. (eyku: yaxcı).
(qaramaz: baxmaz).
-kimisi yalan, kimisi yaman, qalanı yanan.

-axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu).
-yaman değir: pis değil.
-yaman işlidən. -yamanışlıdan. kötü, pis işlidən. (bozəhkar). -yamanışlıdan uzaq
dur, düşman gördün duzağ qur.

-yaman iş: yamanış. kötü, pis iş. (bozəhkar). -yamanışlıdan uzaq dur, düşman
gördün duzağ qur.
-diş artıbən iş azalsa, yaman günü savlayır. (savlayır: xəbər verir)
-dosduva dos, düşmanıva yaman ol
-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını
yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.
-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını
yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.
-əş dediyin dərdə sevincə ortaq, yaman günündə yartaq
-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur
deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız.
(qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).
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-yaman çoğun bilənlərə qada çorun dağ verər, biləməzlərə əldən gələn yağ verər.
(çoğun: fələk). (çorun: zulum. korluq)
-yaman yoldaş yolda daş, ya qoğgilən yada qaç.
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.
-yaman yılxı satılmış, yaman qardaş qaçılmış, yaman arvad atılmış. (yılxı: heyvan).
-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.
-qonaq köçər durmaz, yaxcı (yaman) keçər qalmaz.
-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən: dönük
verərək. dövr vuraraq)
-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən:
dönük verərək. dövr vuraraq)
-yaman yoldaş yol üsdə, yanmaz kabab köz üsdə. (yol üsdə tanımazla yoldaşlığın
sonu, çoğun pis bitir).

yamana

-yamana düzmək: bağlamaq. (düzmək: bağlamaq. qurşatmaq).

yamanan

-geyimə tikilən, yamanan başlıq: yanğalduruq. yanduruq. -yanduruqlu paltov,
yağmur.

yamançöpləmə yamanotlama. afət züdalıq edmə.
yamançöpü

yamanotu. bəla qaytaran. pad zəhr.

yamanı

-yalan olmuş yamanların yamanı, ondan betər yalanlığı dananı.
-yoldaşların yamanı, yol üstünün yoldaşı
-kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan:
savaq. sədəqə.

yamanın

(yamanın sözün boş ver) . -dinlə kötünü, itir özünü.

yamanış

yaman iş. kötü, pis iş. (bozəhkar). -yamanışlıdan uzaq dur, düşman gördün

duzağ qur.
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yamanışlıdan. yaman işlidən. kötü, pis işlidən. (bozəhkar). -yamanışlıdan uzaq
dur, düşman gördün duzağ qur.

yamanlamaq

bətərələmək. pisəlmək.

yamanları

-kötü işlər yamanları yamanladar, eyiləri yaralar.

yamanların

-evrən verər yamanların tovunu, alçaq, tutar yaxşıların toyunu.
-yalan olmuş yamanların yamanı, ondan betər yalanlığı dananı.
-evrən verir yamanların tovunu, yaxşı olsan evrən salar toruna.

yamanlartan

-yamanlardan uzaq dur, qarşılınsa belin qır.

yamanlatar

-kötü işlər yamanları yamanladar, eyiləri yaralar.

yamanlıq

çıpıtlıq. mənfurluq.
-yamanlıq istəyən: qaylıq. qayluq. kötü kişi. pis diləkli, niyyətli. -dəh kişinin savuni,
qayluq kişi bəllədər. (dəh: dəng: doğru. aman). (savuni: xəbərin). (bəllədər: deyər.
əyn edər).

-uyğuş gəlsin, uysuz gedsin. (yaxcılıq gəlsin, yamanlıq qoğulsun).
yamanlıqı

-kişilik yamanlığı yoxatmaq yok, azaltmaqdır.
-yaxcılığa tapınnam, yamanlığı unutmam. (tapınnam: övərəm. sayqılaram).

yamanlıqın

-çox yaxşı olmağa gərək yox, yetərki yamanlığın olmasın.

yamanmaq

1. yamışmaq. yapışmaq. -işdən yapımayan, yerə yamışır. 1. yanınmaq.
yanğınmaq. yamınmaq (qaşqar). yapışmaq. -mənə yamınma çəkil oyana.

yamanotlama

yamançöpləmə. afət züdalıq edmə.

yamanotu

yamançöpü. bəla qaytaran. pad zəhr.

yamansınmaq

yamanzınmaq. çıpıtsınmaq. hər nəyi kötü, pis görmək, saymaq. heç nəyi

onaymamaq.
yamantan

-adama oxşar yamandan, yaxşıya oxşar ilandan qorx.

yamanvurası!

vırqınısı!. gəbərəsi!.

yamanzınmaq

yamansınmaq. çıpıtsınmaq. hər nəyi kötü, pis görmək, saymaq. heç nəyi

onaymamaq.
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yamar

hamar. yamşaq, düz, sas yer, nərsənin üzü.

yamata

yamta. yamaça. yamça. yamac. 1. hər artırılmış, yapışdırılmış tikə. -çibanın
üstünə yoğur (xəmir) yamaçası qoy irinin sorub arıtsın. -yağlı boyanın qurumuş
yamacasın qaşımaq güc olur. 1. uyğun tikə. bab. -yamtası iri: vurulan yamağ,
yamanan nərsənin özündən yekə olan. -öz yamtavı tap, bildiyin yap: öz tay tuşunla
otur dur. 1. tanqa. tana. nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz,

yapışdıran im. etiket. mark.
yamça

yamaça. yamac. yamta. yamata. 1. hər artırılmış, yapışdırılmış tikə. -çibanın
üstünə yoğur (xəmir) yamaçası qoy irinin sorub arıtsın. -yağlı boyanın qurumuş
yamacasın qaşımaq güc olur. 1. uyğun tikə. bab. -yamtası iri: vurulan yamağ,
yamanan nərsənin özündən yekə olan. -öz yamtavı tap, bildiyin yap: öz tay tuşunla
otur dur. 1. tanqa. tana. nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz,

yapışdıran im. etiket. mark.
yamçaq

yamçağ. hər vax. -yamçağ qulluğuzda.

yamçı

yançı. yansağ. kömekçi. yavər. basıtçı. (dəstyar) mədəd kar.

yamıb

-yamıb yasqamaq: (neçə tikəni birbirinə) kitəkləmək. çitəmək. bağlamaq. saplamaq.
sapaqlamaq.

yamıc

yanıc. 1. ağır nərsələrə qoyulan iri qolluq. 1. çirağ. şayırd.

yamınmaq

(qaşqar). yanınmaq. yanğınmaq. 1. yamanmaq. yapışmaq. -mənə yamınma çəkil
oyana. 1. yaxınlaşmaq. -quş ovuna yanğıtmışdı ki ov qaçdı. 1. yanlanmaq.

əğlinmək. yönğəlmək. meyillənmək. -könlüm ona əmitir. -pozuqlara yanğıtma,
kötülüyə artıtma. -bu cızıq sola yanıtmış: əğilmiş.

yamışaq

yumşaq. yamşaq. sar. sər. qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ,
arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət. initaf pəzir.

yamışır

-işdən yapımayan, yerə yamışır. (yamışmaq: yapışmaq. yamanmaq).

yamışmaq

yapışmaq. yamanmaq. -işdən yapımayan, yerə yamışır.

yamıtmaq

yanıtmaq. yədəklətmək. qoşartmaq. əklətmək. saplatmaq. həmrah edmək.

yamız

iki qıçın arası. -yad itin quyruğu yamızında.
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yamızınta

-yad itin quyruğu yamızında. (yamız: iki qıçın arası).

yamqıso

yamğıso. yanğso. 1. yağmırcıq. 1. yağmır (barani) oxşarlı parça. 1. yarım,

güdə yağmurluq.
yamlanmaq

düşlənmək. kəmp, iskal edmək. -yollar uzaq düşlük (kəmp) yerim yox (düşlənəm).
-düşlənmədən işin sürər, qurar yıxar, önündəkin qırar gedər. -yorulduz bir az
düşlənin.

yamsa

yansa. yəmsə. nəməsə. nəmsə. yaxud. yaki. -verərsin mənə nəməsə ona.

yamşaq

1. yanşaq. yanqır. çanşağ. yançı. çançı. çançağ. çanaçağ. ( < çan) gəvəzə. çox
danışan. -yanqırla düşən, deyingən olur. 1. yumşaq. yamışaq. sar. sər. qolayca
əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət. initaf
pəzir.
-yamşaq, düz, sas yer, nərsənin üzü: yamar. hamar.

yamta

yamata. yamaça. yamça. yamac. 1. hər artırılmış, yapışdırılmış tikə. -çibanın
üstünə yoğur (xəmir) yamaçası qoy irinin sorub arıtsın. -yağlı boyanın qurumuş
yamacasın qaşımaq güc olur. 1. uyğun tikə. bab. -yamtası iri: vurulan yamağ,
yamanan nərsənin özündən yekə olan. -öz yamtavı tap, bildiyin yap: öz tay tuşunla
otur dur. 1. tanqa. tana. nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz,

yapışdıran im. etiket. mark.
yamu

1. əlbətdə. -yamu gələcəm. -yamu düzdü. -yanu yamu (əlbətdə ki) düzün söylər. 1.
oldumu. -gedərsən, yamu.

yamutmaq

qamutmaq. qaputmaq. yaputmaq. qapsamaq. çulqamaq. bürümək. -sağınc

məni yamutdu
yamuz

yanuz. götün iki tayı.

yan

1. ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib. 1. səkə. tək. qırağ.

(münzəvi). - səkə yer: qırağ yer. 1. göt. -yalnız oturub yeyib içib bəslənən,
kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən): səmirgin. 1. sarı. səri. tərəf. - ona səri: ona

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sarı. 1. yanğ. silvət. silət (xiyal) kölgə. uyuq. çalağur. çalaqor. çalığ. salığ.

şəbəh . 1. taman. təmən. tərəf. 1. sov. sav. (> suv (fars)}. ( < savmaq). cəhət. bu sova gedmə uçurumdur. -bilməm nə keçib, biz sova gəlməz yarım. 1. taman.

tərəf. -bu tamandan o tamandan. -siz tamandan bir sorağ gəlmədi. 1. tək. yap. sal
(sar. sav). səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəf. cəhət. canib. səmt. -bir təpdən o, bir
təpdəndə sən başıma cummusuz. -hançı təpə geddi. -iki təpli: iki təpərli. iki səpli. iki
çəpli. iki çaplı. iki təkli. yaplı. iki yanlı. iki sallı (iki sarlı. iki savlı) iki tərəfli. -onun
təpinə güdmə. -təpin: təpərin. səpin. çəpin. çapın. 1. tuç. tuş. -bu tuşdan o tuşa
ged. 1. yön. təkə. tay. tərəf. -bu təkəsində: bu yanında. -bu təkədən: bu yandan. bu təkə o təkə: bu yan o yan. -sən bizim təkədə qal. -sağ təkə, sol təkə. -hər kim öz
təkəsinə tartmış. 1. başqa. -yan söz olabilməz. -yan yerə gedmədən bura gəldim. 1.

yad. -yandan gələnlər. -yan ölkələr. -yan sözü evə girər, yan söz evə girməz. -yan
kişidir, nə bilim necə adamdı. -yandan gəlmə: -yatdan gəlmə. -yan yerə gedmə,
gedsəndə tək gedmə. -yana qoy: yada qoy. at. unut. 1. bölük. tikə. pay. hissə. bunu üç yana böl, bir yan mənim, bir yan sənin, bir yan onun. 1. yaxa. tərəf. -tüşlük
yaxa: güney.
-yan yax: . oyan bu yan. - yan yaxa göz saldılar.
-uzaq, ucqar, yan, qırağ düşmüş nərsə, yer: savı. - savı qalmaq: ayrı düşmək.
dalqınmaq.
-yan qarşı: tərəf muqabil.

-yan yaxadan: hər topardan (tərəfdən). -su, yan yakdan dolqun atıb ağıl təqil
çağlandı. (çoğlandı).

-yan tutmaz: 1. göt tutmaz. diş durmaz. çabalayıb bir yerdə, durumda durmayan. 1.
xunsa. bitərəf. tərəfsiz. 1. götüş. götvərən. ibnə.

-yan yaxadan: hər topardan (tərəfdən): -su, yan yakdan dolqun atıb ağıl təqil
çağlandı. (çoğlandı).

-yan çəkmək: 1. yan gedmək. çəkinmək. qırağ durmaq. sakınmaq. pərhiz edmək. içgili yığvalardan yan çəkin. 1. yanın çəkə çəkə, yanqılışca, düşə qalxa yerimək.
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topallamaq. axsamaq. -nəyindi niyə yan çəkirsin. 1. qırağın çəkmək. əldən qoymaq.
ötürmək. osturmaq. -onun sözünə yan çəkmək neynəsin. 1. nərsənin dəngəsi
pozulmaq. -yükü yaxcı bağla, yolda yan çəkməsin.

-yan yan gedmək (1. əğri əğri. 1. uzaq gedmək).
-bir nərsiyə yan durmayan: təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. təksiz. yapsız.
yansız. salsız (sarsız. savsız) tərəfsiz. xunsa.

-yan keçmək: yandunmaq. (cantunmaq) vaz keçmək. yaytunmaq. yaytuşmaq.
qaytunmaq. qaytuşmaq. danğılmaq. dartunmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq. gedmək istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu
işdən yaytun.

-yan yönünə, sağ soluna baxınmaq: yanğurmaq.
-bir işdə yan yoldaşı, əməkdaşı: yanşağ. -zırnaçı yanşağı (dəm tutanı, züytutanı)
züyçü olur.

-yan dövrə: yan yörə: yantörə. dövrə bər.
-yan çalmaq: yanğsırmaq. axsamaq.
-yan el: yad el.
-qarşı yaxa, yan, tərəf: yaxac. -bu yaxaca keçmə.
-bel, qalça bölümü yan: uça. uca. -uçana qıstırdı: qurşağına soxdu.
-yan yanğıru danışmaq: ağzına gələni, içində olanı danışmaq.
yana

1. qırağa. boşa. -yana qoyun: qırağa qoyun. boşa qoyun: boş verin. 1. xatir. sizdən yana (siz yana) gəldim: sizə xatir gəldim. -mən yana: mənə xatir. 1. ötəri.

üçün. -pulan yana. -gəlməmişdən yana, əlində kin itirmək. -siz yana gəldim. -nədən
yana. 1. ötür. ötəri. -toyana: toy yana: toyluq. (1. toy üçün özəl, ayrılmış. -don,
geyim. 1. toya qatılanların gətirdikləri sovğat, saldığı toy gedəri, xərcliyi). 1. kimi.

(bənizdən, üzdən oxşar). məniş (mənğiş < mənğzəş. bənğzəş. bənzər) ağa məniş:
ağa yana. ağa kimi. ağır yana. 1. uyqun. -kişi yana: kişiyə uyqun. (ərən. mərdanə). ata yana: ata kimi. -xanım yana. -qız yana. -uşaq yana. 1. murid. -bu yana
danışmaq istəmir. -olub olmaması yana oy topladılar. 1. barə. -bu yana sözüz var mı.
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1. kənar. qırağ. -yana dur. -bu bir yana gedmə. 1. yaxış. -oğlanyaxış: oğlanyana. qızyaxış: qızyana. -xanımyaxış: xanımyana. -uşaqyaxış: uşaqyana. kibriyanə. uluyaxış: kişiyaxış: kişiyana. kibriyanə. kibarca. 1. yola. tərəfə. -evyola: evə tərəf. buyola: bu yana.

-geyimin, nərsənin yaxa, boyun, baş tuşu bölümü: yelkə. yeltə. yalqa. yalta. -tökük
yaltalı geyim: çiğni düşük paltar.

-bir yana çıxmaq: sonuclanmaq. səmərlənmək.
-kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində
yerləşdirilən bağlac: sürgü.

-nərsəni bir yana (alta, üsdə, içəri, eşiyə) çəkmək: sürmək. sürgütmək.
-bir yandan bir yana uzadılan sırıq: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). atqı. çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək.

-ora bura, hər yana baş çəkən, baş soxan: sürsürük. sürsünük. > sümsük.
ləğzəndə. ləğzan. sülügən. sülük. avara avara dolanan. vırnığan.

-yana qoymaq: yandalamaq. quylamaq. qoylamaq. saxlatmaq. sağlatmaq.
saxurlamaq. saxralamaq. zəxirə edmək. (ənduxtən) ambarlamaq.

-bir yana, yönə yönəlmək, çevrilmək: üz tutmaq. -gedgedə sağa üz tutdu.
-daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm, bir xoş salığdan
yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).

-yan yana: yanaşıq. -uşağın özü ilə yanaşıq oturtdu.
-yan yana: yanaşı.
-yana, qırağa qoymaq: təpinmək. ayaqlamaq. təpikləmək. -qotquluğun (təkəbbürün)
təpinqıl, qoyqıl qulaq sözümə.
-qətləyib yana çəkmək: sıpatlamaq. çıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. sırıtlamaq.
çırmamaq. çırmalamaq. qaldırmaq.
-nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək,
meyillənmək, təmayül göstərmək: sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq.
səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq.
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sartınmaq. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum:
-açıb yana bıraxmaq: sərpitmək. açmaq. - yorqanı üstündən sərpitmiş.
-yana atmaq: səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. ( < səkmək: atılmaq). yetgisin
(tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. alı qoymaq. işdən salmaq. fələc,
məfluc edmək.
-yana qoymaq:saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək.
ayırmaq. tanılamaq. yanlamaq.
-yana doğru gedmək: saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq.
saypıvermək. salpıvermək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından
arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır)
-yana, dala bıraxılmış nərsə: sapağ.
-yana yana: qana qana. sıysıy. sevə sevə. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. sərişlə.
yenğişik. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.

-yana. -sayın. -qına. -vəranə. - ərsayın: ərqına: cəvanmərdanə. - dəlsayın: dəlyana:
dilavəranə. dilavər qunə.
-saçda iki yana ayrılan xət: saçara.

yanacaq

yandırası.
- pehinlə saman qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq: seşmə < saçma. saçqı ( <
saçmaq). yabba
-yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma.
-təzəklə saman sığmasından, qarışığından yapılan yanacağ: sığıma. yabba.
kərmə.

yanaçı

1. cinsi. muqaribəti. -irinləyib, irini süzən əşsi, yanaçı kəsəl: süzək. süzənək {(>
suzak (fars)}. ( < süzmək). 1. birbirinin qucağında. qucuqucu.
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qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı
dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul.
oxçul. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

yanaq

(yanağ). 1. qanat. dal. kəpə. qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları. -iki
yanağlı qapı. -bir yanağlı qapı. 1. yanağ. günə baxan. -yanağ ev: otaqları günə
baxan olan ev. 1. yanğaq. hər nəyin yanı. -quyunun yanağına (qırağına, ağız
yanına) qoyulan daşa biləzik deyilir. 1. yanğaq. dişlərin oturacağı sümük. -yanğaq
pozulsa diş qalmaz. 1. yanğaq. şırıq biçimli çevrənən nərsə. çarçıva.

-yanğal yanağ: al, qızıl üz. (yanğal: al. al qırmızı).
-yanağ yanağa: yanyanaq. yanyana. 1. bir nərsəni iki yandan ortasına alıb duran iki
nərsə. -qapı ağzında iki ağac yanyanağ durudu. -xanla iki kişi yanyanağ gəlirdilər. yol üzəri yanyanağ ağaclar tikilmişdir. 1. arada bir. -al ağ kərpiçlər yanyanağ
düzülmuş, bir al, biri ağ.

yanaqa

-yanağ yanağa: yanyanaq. yanyana. 1. bir nərsəni iki yandan ortasına alıb duran iki
nərsə. -qapı ağzında iki ağac yanyanağ durudu. -xanla iki kişi yanyanağ gəlirdilər. yol üzəri yanyanağ ağaclar tikilmişdir. 1. arada bir. -al ağ kərpiçlər yanyanağ
düzülmuş, bir al, biri ağ.

yanaqın

-yanağın örtüb, başında qalıb: surəti məsələni silmək.

yanaqlarına

-qadınlar yanağlarına sürtən ət rəngində (ət toprağısı) özlü toz, pudr: sırnax.
sıvax. sırvax. (> sırxab (fars) surxab (fars)}. ənlik.

yanalmaq

yanaşmaq. yaxışınmaq. yaxnaşmaq. yaxınlaşmaq. tuşdaşmaq. tuşlaşmaq.
tutşınmaq. tutşunmaq. tutsunmaq. tuştunmaq. tuşsunmaq.

yanan

-günün, yanan nərsənin çırpan ışığı: şovq. çovq. çoğ. saçı.

-kimisi yalan, kimisi yaman, qalanı yanan.
-yanan dönən: yanan baxan. ürəyi yanan. rəhim. baxıb qoruyan. poştiban. hami.
-yanan kimi görünmək: yanıqsımaq.
-iti yanan, tez uçar. (uçmaq: sönmək).
-kimisi yalan, kimisi yaman, qalanı yanan.
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-iti əsən tez ötər, iti yanan tez sönər.
-yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy
qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni,
əlində tut doğanı.
-yanan odur, kəndi başan kül olma. (yanan odursa, sən niyə bəs kül olursan).

yananları

-yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları. (ötünə: keçmişə).

yanantan

- tüstü çıkar yanandan, iş bəklənər qanandan.

yanar

küyər. -qazan oddan küyər, kişi dildən. (kişi: adam).
-yanar dağ: od püsgürən dağ.
-iç yanar, göz yaşar.

yanartaq

-işləmiyən yanar dağ: yatlın dağ. (yatlın: yatmış).

yanaş

1. mumass. 1. toəm.

yanaş

-kötüyə yanaş qarası, qazana yanaş qadası. (kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın
qarası).

yanaşan

-yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır: sır.
sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən
yalan.

yanaşı

1. birbir yanında. 1. yan yana.

yanaşıq

1. iki yanlı. iki taylı, üzlü. -nə yanaşıq adamımış bu gədə. 1. kinayə. -yanaşıq söz.
1. yan yana. -uşağın özü ilə yanaşıq oturtdu.

yanaşma

1. sığıntı. sığtı. sığıt. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. istənməmiş.
sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. əkdi. asalaq. 1. yardımçı.
hördək. yamaq.

yanaşmaq

yanalmaq. yaxışınmaq. yaxnaşmaq. yaxınlaşmaq. tuşdaşmaq. tuşlaşmaq.
tutşınmaq. tutşunmaq. tutsunmaq. tuştunmaq. tuşsunmaq.

yanav

çanav. çatlaq. çatdağ. -haçarı duvar yanavında götür.

yanayanza

-yana yanza: yap yanza: yapa yanza: (yanza: yenzə. yanız. yeniz. yeni. taza). kavıl
kavıl. kəvil kəvil. taza taza: tap taza.
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yanbaqı

yanbağı. nəlbəki. sür.

yanbəyi

sağdış solduş.

yanbırışmaq

yanmaq. çalbışdamaq. yalbışdamaq. tutuşmaq. yalbırışmaq. alovlamaq.

yanbırqlamaq

yalbırqlamaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək.
küydürmək. alışdırmaq. sınaşdırmaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq.
odamaq.

yancasınmaq

qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq.
qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli
olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq.
şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

yancıq

1. başdaş. yatdaş. həmxabə. həmsər. 1. cib. -yancığında yarmaq (para) qarqandı
tapmadı. -yancığı cırıq. -yancuğ saatı: cib saatı. 1. (yancuğ tilfunu) cib tilifunu.

yancıqlamaq

yancıqlanmaq. başdaşmaq. yatdaşınmaq. (həmxabə olmaq) (yaxınlıq, cima

edmək).
yancıqlanmaq

yancıqlamaq. başdaşmaq. yatdaşınmaq. (həmxabə olmaq) (yaxınlıq, cima

edmək).
yancışmaq

qızarmaq.

yançaq

yançağ. 1. hər nəyin yanı. -arabanın yançağ cızılmış. 1. sırt ( < yırt. qırt). uzaq.

qırağ. ucqar.
yançaqtan

yançağdan. uzağdan. qırağdan. sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. sırtqı.

yançalmaq

yançılmaq. axsamaq.

yançı

1. başqa biri. (yad, kənar adam). -sən yeməsən, yançısına pay olur. 1. çançı.
yamşaq. yanşaq. yanqır. çanşağ. çançağ. çanaçağ. ( < çan) gəvəzə. çox

danışan. -yanqırla düşən, deyingən olur. 1. tamada. tamanlı. təmənli. (taman.
təmən: yan. tərəf) tərəfdar. 1. yamçı. yansağ. kömekçi. yavər. basıtçı. (dəstyar)

mədəd kar. 1. yandaş. tamada. tərəfdar. 1. yarançı. yarçı. arançı. damlıq.
evlik. qulluqçu. qırnaq. nökər. 1. sıyır. sevər. tamada. tərəfdar. aşiq.
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pərəstəndə. 1. yandaş. quyruq. sağdaş. sağdıc. qolçu. tamada. tərəfdar.
həvadar.
yançıq

at qalxanı, coşunu. döğüşdə atın iki yanın qapayan qalxan.

yançılıq

tamadalıq. tərəfdarlıq.

yançılmaq

1. yançalmaq. axsamaq. 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək.
çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək.
qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq.
kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs.
kis. {1 < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq.
qurunmaq) .

yançu

yanğçu. ışıqnıq. şəmdan.

yanel

yan el. yad el.

yanəl

yad əl. başqa, özgə əl.

yanı

-bir yanı əğri nərsə: sesi
-bir yanı işləməyən, çalışmayan kimsə, nərsə: səkit. (kəsit) > saqat. naqis. şil.
çolağ. kərtü. kərüt.
-nərsənin içinə görə yanı, qırağı: sapa. sopa. sava. sova. kənar. - şəhərdən sava
keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar.
-hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi olan: sallam saçaq. sallam sağçaq. salxım
saçağ.
-baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı: küpü. güpü. güpünün toppuz başı.
-hər yanı ağrımaq, əzilib tökülmək: soxa salınan yalı olmaq. (soxa: soxqu. soxu.
soxa. dibək. həvəng).

-uc yanı ənli qəmə: yatağan.
-hər nəyin yanı: yançağ. -arabanın yançağ cızılmış.
-hər nəyi yanı: 1. yanğa. qıyı. sahil. (ləbə). 1. yanğaq. yanaq. -quyunun yanağına
(qırağına, ağız yanına) qoyulan daşa biləzik deyilir.
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-qarşı yanı, tərəfi saymadan: bir yanlı. təkinə.
-bir yanı qopuq, qırıq nərsə: yencik. yeycik. qırıq. uçuq. -yencik yencik: qırıq qırıq. yencik yencik danışma: sözüvü yeyə yeyə danışma, aydın darnış.

yanıb

-yanıb çox ağrımaq: didik didmək. didik didik acımaq. -yaram baş verib didik didir.

yanıc

1. yamıc. ağır nərsələrə qoyulan iri qolluq. 1. yamıc. çirağ. şayırd. 1. yaxıc.
cayıc. cayış. qayc. qayıc. qayış. qaçıc. sürc. sürüc. sıyıc. uçuc. salıc. xəta.
səhv. iştibah. (ləğziş).

yanıq

yanığ. 1. satanğ. gözəl geynişli. alaçam. arsat. süslü. darat. daraş. şik. nəzif. 1.
tanıq. mühəqqəq. şəggisiz. 1. yaxu. olqunlaşmamışdan çor vurmuş ürün, hasıl.

-yaxu buğda. -yaxu pambığ. -sütdən yaxu: sütdən yaxu yanığ: gəriyincə süt
əmməmiş cocuğ. 1. yanığ. tərsiğ. təhdid. qəzəb. -bəy yanığına düşmə: bəylə
düşüşmə. 1. yanğu. yanğı. əksi səda. -sən sal səsin dağlara, yanığ versin çağlayu. səs olmasa, yanığ çıxmaz. -yanğu yoxsa səs batsın, qeyrət yoxsa ər batsın. 1. tanığ.

şahid. 1. yandıq. yandı. acıq. -yandı vermək: yandı qındı vermək: acıq vermək. 1.
yandıq. yanmış. dəğərdən düşmüş. batil. -yantıq kağazlar. -yanıq sözlər. 1.

gövdədən gəlişməmiş, cılız, arığ, sısqa, cürə qalmış. -yanıq cocuq. 1. hədə.
qorxu. təhdid. qəzəb. qəhr. -gör kim yanığlayır. -yanığ vermək: hədə qorxu
gəlmək. -yanığına düşmək: qəzəbinə düşmək. 1. yanıt. kopi. nusxə. 1. qayıq.

qaytıq. qusuq. qəyy. istifrağ. -yanığ yanmaq: qusmaq. qaytarmaq. qəyy edmək. 1.
yanlı. qanlı. düşgün. vurqun. ərsok. yenğli. yenli. yenisli. yensili. arzulu.

(həsrətli) məftun. -yaşamında nəyin yanlısısan. -oğlan qıza, qız oğlana yanlı. 1.
yarıq. yarıqlıq. (firuğ) roşənayi. ışıq. yaşın. roşən. nurani. -yarıq otaq. -yap yarıq
nə: çox ışıqlı nərsə. 1. yanığ. yaxı. qırın. diləş. diləniş. göynük. şikayət.

-yanıq, pejvak, eko vermək: təpgitmək ( < təpmək: itmək). -bu otağda danışmağ
olmurki, təpgitib səs başıma düşür.

-yanığ qınığ: yandı qındı. hədə qorxu. təhdid irab.
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-yanıx yanıx, dərdli dərdli danışmaq: uzağ yoldan, yaxın könüldən söz salmaq.
-göyərmiş əkində yanığ, çor, boş qalmış yer: yaxaluc. yahaluc.
yanıqan

yanığan. susayan. -acığan doymam, yanığan qanmam sanır.

yanıqara

sığır kəsəllərindən.

yanıqı

-qan axmanı kəsmək üçün, parça, bez yanığı ilə yağ qarışığından yapılan ota,
dərman: yağlıqara. -yağlıqara türkəçara otadır.

yanıqına

-yanığına düşmək: qəzəbinə düşmək.

yanıqla

-yıxıqla yıxılma, yanığla yanma: saçılan sütə ağlama. keçəndən keç, ötəndən öt.

yanıqlı

yanığlı. qəzəbli. qəhrli. qəhərli. qəhhar.

yanıqmaq

yanığmaq. usuqmaq. (su <> us) susuqmaq. təşnələnmək. ətşan olmaq.

yanıqsımaq

1. yanan kimi görünmək. 1. sov sov, soluğ soluğ yanmaq.

yanılar

-oqmamış danışan, tez yanılar. (oqmamış: oxumamış. düşünməmiş).

yanılma

1. səhv. səhiv < səkiv. səkrəmə. səkirmə. kırıxma. karıxma. qırıxma. atlama. 1.

yayılma. (səs) yansı. yankı. yansıma (təpgi. reaksiyon) səkməcingilti. çınlama.
eko. tınlama. tənin. rezonans.
yanılmaq

1. səkrəmək. çaşmaq. iştibah edmək. 1. yandılmaq. aydınlanmaq. yarınmaq.
yartınmaq. yağınmaq. yağtınmaq. yarımaq. yağımaq. yağtımaq. ışıqlanmaq.
tanışmaq. tanğışmaq. oyqunmaq. bidar, münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq.

yanılması

-(çalışqanın yanılması man deyil) . -esgi küyzə, dövük qulpu man deyil.

yanılmatan

-(yanılmadan doğru yollar alınmaz) . -yaşam yolu dolambac, yanılmadan alınmaz.
-yaşam yolu dolambac, yanılmadan alınmaz. (yanılmadan doğru yollar alınmaz).

yanılmaz

saçmaz. çaşmaz. tükənməz. sağrış. dəvamlı. sarsımaz. paydar. pabərca.

yanıltıcı

salğım. yanğım. yalğım. yanğım. qaraltı. sərab. görüntü. xiyal. vəhm. - salğım
olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal görünmək - salğım
atmaq: qaraltı, xəyal görülmək. - salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq: boş yerə
düşünmək. boşuna xiyal qurmaq. -salğımalamaq: yalğım, xəyal görünmək. - onun
gülüşü tüm gecə salğımalandı.

yanım

yaxım. yasım. rəhim. rəhm. tərəhhüm. rəhmət. mərhəmət.
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yanımlıq

ürək yaxma. fədakarlıq.

yanımtan

-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından,
boş sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

yanın

təkin. yapın. salın. (sarın. savın). səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəfin. cəhətin.
canibin. səmtin. -dör çəpin açı. -dör çəpin qiblə: hardan istəsən gedməyə
ərkinsən, muxtarsan.

-yanın tutmaq: qolun tutmaq. tərəfin tutmaq.
-yanın çəkə çəkə, yanqılışca, düşə qalxa yerimək: yan çəkmək. topallamaq.
axsamaq. -nəyindi niyə yan çəkirsin.

-yel әsən yanın göstərən: yelqoğan.
-döğüşdə atın iki yanın qapayan qalxan: yançıq. at qalxanı, coşunu.
-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.

yanına

-nərsə, kimsənin yanına qoşulan kimsə: sürükçü. sürüküc. -bacımı uşağa sürükçü
etdim. -sürükçüsüz uşağı heç yana göndərmə.
-qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik.
söyük. söyək.
-yanına düşmək:sapılmaq. taxılmaq. həmrah olmaq. - mən hara gedirəm mənə
sapılır.

yanınmaq

yanğınmaq. yamınmaq (qaşqar). 1. yamanmaq. yapışmaq. -mənə yamınma çəkil
oyana. 1. yaxınlaşmaq. -quş ovuna yanğıtmışdı ki ov qaçdı. 1. yanlanmaq.

əğlinmək. yönğəlmək. meyillənmək. -könlüm ona əmitir. -pozuqlara yanğıtma,
kötülüyə artıtma. -bu cızıq sola yanıtmış: əğilmiş.

yanınta

yanında. üstündə. - yanında (üstündə) pıçağ salma. (salmaq: kəndi ilə götürmək).
-xəsdələrin yanında qoyulan işəklik: kaşuv. sıs. sız. sığsıq. qarurə.
-evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat: kürsü. kürsi. qursı. altı boş səggi.
-bir tikinti yanında yapılan qorunaq: yantay. (yanlıq: yanda olan). -axşamlar
malqaranı yantay çəkirik.
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-təməl tikinti yanında olan dam: yantay. (yanlıq: yanda olan). yan dam. (ambarlığ
kimidə işlənir). -hər nəyi işlətmirsən yandama qoy. -qış zumarın yantaqda basırmışıq.

-bu yanında: bu təkəsində.
-birbir yanında: yanaşı.
yanıntan

yanından. tərəfindən. -el yanından eldən yığılan yardım, yarmağ: toyana. toyan.
(toy: el. cəm).

yanırmaq

yanğırmaq. 1. banlamaq. 1. çanğırmaq. deyinmək. gəvzələmək. -yan yanğıru
danışmaq: ağzına gələni, içində olanı danışmaq. 1. yansırmaq. yansıratmaq.

səslənmək. səs qaytarmaq. 1. anqırmaq. çığırmaq. 1. kütələmək. ürkələmək.
qorxutmaq. hədələmək.
yanış

1. iştibah. xəta. 1. həsrət (# qanış: iqna). 1. yarış. oyun. oğun. salıc. vicdan.
insaf. 1. yalbış. çalbış. tutuş. alov. od. -çalbışa düşmüş: odlanmış.
-birdən yanma, yanış: parlayış. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. çaxış. yalabıq.
yalabış. çalabıq. çalabış. - şimşək şağırı, çaxırı.

yanışıq

yanğışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. közmük. köznük. közmüş. qızmış.
qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. odşaq. odşıq. odanıq.
odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.

yanışınmaq

yanmağa başlamaq. yalbışdanmaq. çalbışdanmaq. tutşunmaq. alovlanmaq.

yanışlanmaq

yanışmaq. yarışmaq. yarışlanmaq. vicdanlı, insaflı olmaq.

yanışlı

1. yarışlı. vicdanlı. insafsız. 1. çalbışlı. yalbışlı. tutuşlu. alovlu. odlu. -çalbışlı
soluq.

yanışmaq

yanışlanmaq. yarışmaq. yarışlanmaq. vicdanlı, insaflı olmaq.

yanıt

1. yansı. təpgi. təpgü. qarşılıq. (çözüm) cəvab. rifleks. 1. göstər. 1. cəvab ver.
1. anıt. canıt. yanlı, canlı varlıq. 1. yanığ. kopi. nusxə. 1. cəvab. -anlamaza bir
qanıt, susub susmaqdır yanıt. (qanıt: dəlil).

-yanıt tapılınca, soru dəğişər.
-tərs yanıt: qaqalanc. qaqlanc. qaqalınc. qaqalış. qaqışınc. qaqşınc. qaqırlanc.
qaqırınc. qaqrınc. qaqıtlanc. qaqıtınc. qaqtınc. tərsəniş. çarpınış. çalpınış. sapağ,
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sapığ, tərs cəvab. tərsinə gediş. qarşı gəlmə. qarşınış. öcətlik. öcütlük. öcəşlik.
öcüşlük. çəlişlik. muxalifət. ziddilik.

-yansı, yanıt, qarşılıq, cəvab, rifleks vermək: təpgitmək ( < təpmək: itmək).
yanıta

yanıda. yanında. - yanıdan: yanından.

yanıtan

yanıdan. 1. göstərərən. 1. cəvabdeh. 1. yanıtlar. anıtlar. canıtan. canıtlar.

yanlılar. canlılar. yanlı, canlı varlığlar. 1. yanıtqıc. aydınladan. yağıtan.
yağıtqıc. yağtıdan. yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc. yarqıc. ışıqladan. ışıtqıc.
tandıran. tandığan. tandal. oyquran. oyqurğan. münəvvər, aqah edən. qəndil.
yanıtın

sorağın. cəvabın . -doğru soru, sorağın yarısı. (sorağın: yanıtın. cəvabın).

yanıtış

tanıtış. çanıtış. təşrih. (tovsif) götürüş.

yanıtqıc

yanıdan. aydınladan. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan. yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc.
yarqıc. ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal. oyquran. oyqurğan.
münəvvər, aqah edən. qəndil.

yanıtla

sorağla. cəvabla . -fəlsəfə sorquyla başlır, sorağla sürür. (sorquyla: sualla) .
-sorquları, sualları yanıtla, cavabla: sorquları soraylaç. -sorquları sorayla, öncəliklər
sırayla. (öncəlik: bəğəni. tərcih).

yanıtlamaq

sapmaq. sapağmaq. qarşılamaq. cəvab vermək.

yanıtlar

anıtlar. yanıtan. canıtan. canıtlar. yanlılar. canlılar. yanlı, canlı varlığlar.

yanıtmaq

1. yamıtmaq. yədəklətmək. qoşartmaq. əklətmək. saplatmaq. həmrah edmək.
1. yandırtmaq. aydınlatmaq. yarıtmaq. yağıtmaq. yağtıtmaq. yarqıtmaq.
ışıqlatmaq. tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq. oyqurmaq.
oyqutmaq. münəvvər, aqah edmək.

yanız

yenzə. yanza. yeniz. yeni. taza. -yanza gəlin: taza gəlin. -yap yanza: yapa yanza:
yana yanza: kavıl kavıl. kəvil kəvil. taza taza: tap taza.

yanızınmaq

yenzəlmək. yanzalmaq. yanızlanmaq. yenizinmək. yenilənmək. tazalanmaq.

yanızlanmaq

yenzəlmək. yanzalmaq. yanızınmaq. yenizinmək. yenilənmək. tazalanmaq.
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yanğ. 1. səhv. iştibah. qələt. 1. yan. silvət. silət (xiyal) kölgə. uyuq. çalağur.

çalaqor. çalığ. salığ. şəbəh. 1. tanğ. danğ. dan. gün. -tanğ atıb tanğa düşüb, dur
ged işə, çöngə gəl: gün çıxıb, günəş (səhər) yayılıb, oturma çıx ged işə, axşam çağı
dön. 1. yanğı. nərsənin (özü olmayıb) yansısı, oxşarı. qalıb. ülgü. şima. şema. yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay.

yanqa

yanğa. 1. qanqa. fil. 1. yanğa. qıyı. sahil. hər nəyi yanı. (ləbə). 1. yengə. evin

böyük oğlunun xanımı. 1. yanğı. tanğı. tanğa. yarın. yarqa. arıq. sabah. səhər.
sübh. -tanğa atın yeritdi, dərə təpə düz getdi.
yanqac

yapşac. salqac (sarqaş. savqaş) təkkəc. tərəfkeş. təpşəc. təpərgəş. səpşəc.
çəpgəc. çapşağ. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

yanqaç

ana qoldan ayrılan qolca.

yanqaq

yanğaq. 1. yanaq. hər nəyin yanı. -quyunun yanağına (qırağına, ağız yanına)
qoyulan daşa biləzik deyilir. 1. yanaq. dişlərin oturacağı sümük. -yanğaq pozulsa
diş qalmaz. 1. yanaq. şırıq biçimli çevrənən nərsə. çarçıva. 1. yenğək. heybə.

çiğindən asılan çanta, kif, torba. 1. yenğək. çuxal. çuval. gənəlliklə çiğindən
(omuzdan), at eşşəyin üstündən aşırılan iki taylı tobra. 1. şikayət. 1. çuğulluq.
səayət. -yanğaq olsa söz çıxar. 1. yalğaq. çaxqıraq. çaxıraq. yarqıraq. yarğıraq.
yalbıraq < yarğıraq ( < yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi, gözə çarparaq) alovuq.
parıldağ. ışıldağ. birdən, qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan). -yarğıraq
ulduzlar. -ağaclar arasında çırağlar yalbırırdı. 1. yanqıllıq. yanığlıq. susağlıq.

susuzluq. qurağlıq.
yanqal

yanğal. 1. al. al qırmızı. -yanğal yanağ: al, qızıl üz. 1. yanğıl. tanğal. tanğıl.

yengəl (1 < yeni: enmiş. düşmüş. 1 < yanğı. gözə çarpan. gözə batan. açılı acılı)
şigift əngiz. əcayib. -yanğallar (tanğıl nərsələr) gördüm. -orda bizi tanğıllar (tanğıl
nərsələr) gözləyir. -belə yanğıl soruların, belə tanğıl da yanıt olar.

yanqalturuq

yanğalduruq. yanduruq. geyimə tikilən, yamanan başlıq. -yanduruqlu paltov,
yağmur.
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yanqan

yanğan. tanğan. fil. -yanğanlar carlaşdılar: fillər çığrışdılar.

yanqataq

yanğataq. çuğullamaq. (şikayətlənmək).

yanqçu

yanğçu. yançu. ışıqnıq. şəmdan.

yanqı

(yanğı). 1. təpgi. təpgü. inikas. irtikas. əksül əməl. vakuniş. 1. yaxtırı. yanğma.
ehtiras. iti, aşırı istək, dilək. -bu yaxtırı yaxır, dondan içəri. 1. yaxtırı. yanğma.
ehtiras. güclü, dəlisinə əğilim, tutqu, könd. çönd. dönd. meyl. -yaxtırısı nəyədir. top, yazı, sənət yaxtırısı. 1. yanğ. nərsənin (özü olmayıb) yansısı, oxşarı. qalıb.

ülgü. şima. şema. -yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay. 1. yanğu. yanığ.
əksi səda. -sən sal səsin dağlara, yanığ versin çağlayu. -səs olmasa, yanığ çıxmaz. yanğu yoxsa səs batsın, qeyrət yoxsa ər batsın. 1. yanğa. tanğı. tanğa. yarın.

yarqa. arıq. sabah. səhər. sübh. -tanğa atın yeritdi, dərə təpə düz getdi. 1. yankı.
(səs) yansı. yanılma. yayılma. yansıma (təpgi. reaksiyon) səkməcingilti. çınlama.
eko. tınlama. tənin. rezonans.
-yanqı, susuz düşmək: yanğıylamaq. nərsənin qıtlığından, yoxluğundan korluq
çəkmək.
-yanqı göstərmək: inikas, irtikas, əksül əməl, va kuniş göstərmək. təpginmək.
təpgişmək.

yanqıq

yanğıq. yanğuq. qupquru.

yanqıl

yanğıl. yanğal. tanğal. tanğıl. yengəl (1 < yeni: enmiş. düşmüş. 1 < yanğı. gözə
çarpan. gözə batan. açılı acılı) şigift əngiz. əcayib. -yanğallar (tanğıl nərsələr)
gördüm. -orda bizi tanğıllar (tanğıl nərsələr) gözləyir. -belə yanğıl soruların, belə
tanğıl da yanıt olar.

yanqılışca

-yanın çəkə çəkə, yanqılışca, düşə qalxa yerimək: yan çəkmək. topallamaq.
axsamaq. -nəyindi niyə yan çəkirsin.

yanqıllıq

yanığlıq. yanğaq. susağlıq. susuzluq. qurağlıq.

yanqım

yanğım. 1. yalğım. yanğım. salğım. qaraltı. sərab. yanıltıcı görüntü. xiyal.

vəhm. - salğım olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal
görünmək - salğım atmaq: qaraltı, xəyal görülmək. - salğıma çarpmaq: salğıma
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qovalaşmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal qurmaq. salğımalamaq: yalğım,
xəyal görünmək. - onun gülüşü tüm gecə salğımalandı. 1. yalğım. salğım. qaraltı.

sərab. yanıltıcı görüntü. xiyal. vəhm. - salğım olub görünmək: gözə qaraltı kimi
gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal görünmək - salğım atmaq: qaraltı, xəyal görülmək. salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal qurmaq.
salğımalamaq: yalğım, xəyal görünmək. - onun gülüşü tüm gecə salğımalandı.

yanqın

-yanqın uçuş: od söndürən, keçirdən.

yanqınmaq

yanğınmaq. 1. ciciklənmək. 1. üzüklənmək. həsrətin, ehtiasın çəkmək. 1.
yanınmaq. yamınmaq (qaşqar). yamanmaq. yapışmaq. -mənə yamınma çəkil
oyana. 1. yanınmaq. yamınmaq (qaşqar). yaxınlaşmaq. -quş ovuna yanğıtmışdı ki
ov qaçdı. 1. yanınmaq. yamınmaq (qaşqar). yanlanmaq. əğlinmək. yönğəlmək.

meyillənmək. -könlüm ona əmitir. -pozuqlara yanğıtma, kötülüyə artıtma. -bu cızıq
sola yanıtmış: əğilmiş.

yanqır

yanğır. yanğur. 1. yamşaq. yanşaq. çanşağ. yançı. çançı. çançağ. çanaçağ. ( <
çan) gəvəzə. çox danışan. -yanqırla düşən, deyingən olur. 1 susuz. təşnə. 1.

yağışsız. 1. quraq yer. 1. sütdən qırıq. 1. suğur. soğur {suquy. suğuy: suquraq.
sudan quru. (kor. kar)}. qıt. çoraq. 1. çox istəkli. iştiyaqlı. 1. həsrətli. ehtiaslı. 1.

duşgün. pərəstişkar. həvəskar, azarkeş. dosdaç (dustdar) amator. 1. odlu.
sərt. acğır. qart. -yanğ balığ: (1. suzuz şəhər. 1. içgi bulunmayan, içgi yasaqlı şəhər.
). rəhmsiz. -yanğır ürək.
-yanğır gülünc: acı, düşündürücü gülüş. dodaq qaçırma. nişxənd. rişqand.

yanqıramaq

yanğıramaq. qanğıramaq. sindirmək. istəmək. yenğimək. yenimək. yenismək.

yensimək. sağınmaq. rəğbət edmək. iştiyaq, meyl edmək.
yanqırıb

-yanğırıb, zarqırıb ağlamaq: (> nalə, zari edmək). sığdamaq.

yanqırıq

yanğırıq. bir nərsənin çevrəsində olan açığlıq, boşluq.

yanqırmaq

yanğırmaq. yanırmaq. 1. giryiş tapmaq. 1. banlamaq. 1. çanğırmaq. deyinmək.

gəvzələmək. -yan yanğıru danışmaq: ağzına gələni, içində olanı danışmaq. 1.
yansırmaq. yansıratmaq. səslənmək. səs qaytarmaq. 1. anqırmaq. çığırmaq. 1.
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kütələmək. ürkələmək. qorxutmaq. hədələmək.
-ir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq,
burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq: səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.
səpmək. çarpmaq. çalımaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.

yanqıru

-yan yanğıru danışmaq: ağzına gələni, içində olanı danışmaq.

yanqışıq

yanğışıq. 1. qanğışıq. sıysıy. sevə sevə. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə.

sərişlə. yenğişik. qana qana. yana yana. iştiyaqla. əlaqə ilə. 1. yanışıq. yanşıq.
yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors.
qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı.
oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.
yanqışmaq

yanğışmaq. qanğışmaq. coşmaq. cuşa gəlmək. həvəs, iştiyaq duymaq.

döğünmək. çırpınmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. -ürəyim
dalpındı: ürəyim dalpışdı: (təpiş) ürəyim döğündü.

yanqıylamaq

yanğıylamaq. yanqı, susuz düşmək. nərsənin qıtlığından, yoxluğundan korluq

çəkmək.
yanqız

yanğız. yenğiş > əngizə. engizə (fars) .

yanqlıq

yanğlıq. yanlıq. səhv. xəta. iştibah. ləğziş.

yanqma

yanğma. yaxtırı. yanqı. ehtiras. 1. iti, aşırı istək, dilək. -bu yaxtırı yaxır, dondan
içəri. 1. güclü, dəlisinə əğilim, tutqu, könd. çönd. dönd. meyl. -yaxtırısı nəyədir. top, yazı, sənət yaxtırısı.

yanqmaq

yanğmaq. yanmaq. susamaq. qurumaq.

yanqsa

yanğsa. yanğsaq. yansa. ışıq saçan. ışıqlıq. fanus.

yanqsaq

yanğsaq. yanğsa. yansa. ışıq saçan. ışıqlıq. fanus.

yanqsatmaq

yanğsatmaq. yanğsıratmaq. 1. gizli nərsədən bir uc vermək. 1. işarə, ima

edmək.
yanqsıratmaq

yanğsıratmaq. yanğsatmaq. 1. gizli nərsədən bir uc vermək. 1. işarə, ima

edmək.
yanqsırmaq

yanğsırmaq. axsamaq. yan çalmaq.
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yanğso. yamğıso. 1. yağmırcıq. 1. yağmır (barani) oxşarlı parça. 1. yarım,

güdə yağmurluq.
yanqu

yanğu. 1. yaxun. yaxu. tamu. tamı. cəhənnəm. -bu yanar yanğa düşəli. -yaxu

qapısın, açar davar (mal dövlət). 1. yanğı. yanığ. əksi səda. -sən sal səsin
dağlara, yanığ versin çağlayu. -səs olmasa, yanığ çıxmaz. -yanğu yoxsa səs batsın,
qeyrət yoxsa ər batsın.

yanquq

yanğuq. yanğıq. qupquru.

yanqul

yanğul. yanğuruq.

yanqulamaq

yanğulamaq. 1. qayğulanmaq. niyaran qalmaq. 1. çınlamaq. səs verəsirmək. qulağım yanğuladı: qulağıma bir səs gələsi oldu.

yanqur

yanğır. yanğur. 1 susuz. təşnə. 1. yağışsız. 1. quraq yer. 1. sütdən qırıq. 1.

suğur. soğur {suquy. suğuy: suquraq. sudan quru. (kor. kar)}. qıt. çoraq. 1. çox
istəkli. iştiyaqlı. 1. həsrətli. ehtiaslı. 1. duşgün. pərəstişkar. həvəskar, azarkeş.
dosdaç (dustdar) amator. 1. odlu. sərt. acğır. qart. -yanğ balığ: (1. suzuz şəhər.
1. içgi bulunmayan, içgi yasaqlı şəhər. ). rəhmsiz. -yanğır ürək.
-yanğır gülünc: acı, düşündürücü gülüş. dodaq qaçırma. nişxənd. rişqand.

yanqurmaq

yanğurmaq. yan yönünə, sağ soluna baxınmaq.

yanquruq

yanğuruq. yanğul.

yanla

- sola, sol yanla ilgili: sola özgü, məxsus. solız. (çəpgira. çəpgera)
-sağla, sağ yanla ilgili: sağız. sağa özgü, məxsus. (rastgira. rastgera. rasgira) .

yanlamaq

1. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək. ayırmaq.

tanılamaq. yana qoymaq. 1. sırıtmaq. dərəfdarlıq edmək.
yanlamaq

təpmək. təpdəmək. təpdərmək. səptəmək. səptərmək. saldarmaq. çəptəmək.
çəptərmək. çapdamaq. çapdarmaq. 1. rəf, dəf, bərtərəf edmək. ortadan

qaldırmaq. qırağ edmək. 1. tərəf tutmaq. 1. bir tərəflik edmək. nərsəni çözmək.
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yanınmaq. yanğınmaq. yamınmaq (qaşqar). əğlinmək. yönğəlmək.
meyillənmək. -könlüm ona əmitir. -pozuqlara yanğıtma, kötülüyə artıtma. -bu cızıq
sola yanıtmış: əğilmiş.

yanlarına

-nərsənin yanlarına, ətəyinə artırılmış, sallanılan şırıq, nərsə: yanlığ. (yanlığıq:
yanlığ olan). -yanlığıq don, geyim, tuman gündəmdədi).

yanlı

1. təkli. yaplı. sallı (sarlı. savlı) tərəfli. təpli. təpərli. səpli. çəpli. çaplı. bir nərsiyə
yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar. yançı. həvadar. həvaxah.
poştiban. hami. -onun təplisi çox. 1. yanığ. qanlı. düşgün. vurqun. ərsok. yenğli.
yenli. yenisli. yensili. arzulu. (həsrətli) məftun. -yaşamında nəyin yanlısısan. oğlan qıza, qız oğlana yanlı.

-yanlı, canlı varlığlar: canlılar. yanıtan. yanıtlar. anıtlar. canıtan. canıtlar. yanlılar.
-yanlı, canlı varlıq: yanıt. anıt. canıt.
-iki yanlı: iki taylı, üzlü. yanaşıq. -nə yanaşıq adamımış bu gədə.
-bir yanlı: qarşı yanı, tərəfi saymadan. təkinə.
-hər yanlı: salısal. salısar. tam. tüm. - salısal yeri aradım, tapmadım.

yanlıq

yanğlıq. yanlığ. 1. səhv. xəta. iştibah. ləğziş. 1. nərsənin yanlarına, ətəyinə

artırılmış, sallanılan şırıq, nərsə. (yanlığıq: yanlığ olan. -yanlığıq don, geyim,
tuman gündəmdədi).

-bu yanlıq: bu taylıq. bərilik. bərlik.
yanlılar

canıtan. canıtlar. yanıtan. yanıtlar. anıtlar. canlılar. yanlı, canlı varlığlar.

yanlış

xəta. -yanlış, xəta yapmaq: sürcəmək. səkmək.
- yanlış sorqu düz yolları qapıyar, əğri yollar hamarlayıb yapıyar.
-yarqıda verilmiş yanlış oy, rəy: töküz. tökəz.

-ağır yanlış, xəta: üğə. ürə. -üğə yapmaq.
yanlışımız

-yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı, üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa
duğalı. (budur yasa duğalı: təbii qayda budur).

yanlışlıqlar

üğə saplar. qusurlar. xətalar.
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-birdən yanma, yanış: parlayış. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. çaxış. yalabıq.
yalabış. çalabıq. çalabış. - şimşək şağırı, çaxırı.
-keçmişlərə yanma, püşman olma: ötənlərə ütükmə. -ötənlərə ütükmə, gündəligə
gecikmə, yarınları unutma
-yıxıqla yıxılma, yanığla yanma: saçılan sütə ağlama. keçəndən keç, ötəndən öt.

yanmaq

1. yalmaq. odlanmaq. 1. yanğmaq. susamaq. qurumaq. 1. yanbırışmaq.
çalbışdamaq. yalbışdamaq. tutuşmaq. yalbırışmaq. alovlamaq. 1. közəmək.
közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək.
ütlünmək. qızmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq.
oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.
-yanığ yanmaq: qusmaq. qaytarmaq. qəyy edmək.
-dibi yanmaq: tək tutmaq. dib tutmaq. tək qapmaq.
-sov sov, soluğ soluğ yanmaq: yanıqsımaq.
-birdən yanmaq: yalabımaq. yalımaq. parlamaq. şağmaq. şakımaq. şağımaq.
şağırmaq. çağımaq. çağırmaq. çaxımaq. - şimşək şağır, çaxır.
-coşub yanmaq: coğraşmaq. coşub qaynamaq. küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək.
- od su qarıb coğraşar: odla su qarışıb qarışıb alovlayar.

yanmaqa

-yanmağa başlamaq: yanışınmaq. yalbışdanmaq. çalbışdanmaq. tutşunmaq.
alovlanmaq.

yanmasa

-iç yanmasa, göz yaşmaz. (yaşmaz: yaşarmaz).

yanması

-odun alovlu yanması: gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq.

yanmasın

-xala xatırın qalmasın, qazan dibin yanmasın

- göz yaşması iç yanmasın yansısı.
yanmaz

üyməz. -yaş küyməz, yalavac ölməz demə. (yaş yanmaz demə, elçi ölməz demə).
-uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa (yaşalsa. ıslansa) odun, od qalmaz.
(uçmaq: sönmək).
-yaman yoldaş yol üsdə, yanmaz kabab köz üsdə. (yol üsdə tanımazla yoldaşlığın
sonu, çoğun pis bitir).
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yanmış

yandıq. yanıq. dəğərdən düşmüş. batil. -yantıq kağazlar. -yanıq sözlər.

yansa

1. yanğsa. yanğsaq. ışıq saçan. ışıqlıq. fanus. 1. yamsa. yəmsə. nəməsə.
nəmsə. yaxud. yaki. -verərsin mənə nəməsə ona.
-kündə yansa tüstələr, ölüm olum üstələr.

yansaq

yanşağ. 1. yanda, yaxında (dəstrəsdə) olan. -yanşağda nəryin var gətir. 1. bir

işdə yan yoldaşı, əməkdaşı. -zırnaçı yanşağı (dəm tutanı, züytutanı) züyçü olur. 1.
yançı. yamçı. kömekçi. yavər. basıtçı. (dəstyar) mədəd kar.
yansı

1. (səs). yankı. yanılma. yayılma. yansıma (təpgi. reaksiyon) səkməcingilti.
çınlama. eko. tınlama. tənin. rezonans. 1. yanıt. təpgi. təpgü. qarşılıq. (çözüm)
cəvab. rifleks.
-yansı, yanıt, qarşılıq, cəvab, rifleks vermək: təpgitmək ( < təpmək: itmək).

yansılama

-yansılama, yansılayan sancılar.

yansılayan

-yansılama, yansılayan sancılar.

yansıma

(səs) yansı. yankı. yanılma. yayılma. (təpgi. reaksiyon) səkməcingilti. çınlama.
eko. tınlama. tənin. rezonans.

yansınmaq

uytunmaq. utunmaq. uyğunmaq. təqlid edmək. -hər işində mənə uytunur. -qarqa
qaza utğunsa, budu sınar.

yansıratmaq

yansırmaq. yanğırmaq. yanırmaq. səslənmək. səs qaytarmaq.

yansırmaq

yansıratmaq. yanğırmaq. yanırmaq. səslənmək. səs qaytarmaq.

yansısı

- göz yaşması iç yanmasın yansısı.
-nərsənin (özü olmayıb) yansısı, oxşarı: yanğ. yanğı. qalıb. ülgü. şima. şema. yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay.

yansıtmaq

1. geri vermək. qayra soxmaq. 1. göstərmək. bildirmək. tandırmaq. tandığmaq.
tanıtmaq. tanışdırmaq. aqah edmək. 1. göztərmək. göstərmək. görsətmək.
bəllətmək. bəyan edmək. izah edmək. əks etdirmək. -bu işə görə düşüncələrin
yansıtqılar. 1. uylatmaq. uyğatmaq. uyuğdurtmaq. təqlid edmək. -hər işin mənə
uylatır.
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yapsız. təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. təksiz. salsız (sarsız. savsız)
tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa.

yansızlıq

düzlük. tərəfsizlik. bərabərlik. salasallıq. tuşluq.

yanşaq

1. quluçqa < qoruçqa. çəkingən. üşəngən. sınğın. singin. sısqa. kovlaq. kovlaş.
korlaq. korlaş. uyuşuq. qıvıcqa. kovmuş. götüqızıl. təmbəl. 1. yamşaq. yanqır.
çanşağ. yançı. çançı. çançağ. çanaçağ. ( < çan) gəvəzə. çox danışan. -yanqırla
düşən, deyingən olur.

yanşatmaq

sallamaq. salmaq. saşmaq. sancmaq. qoşmaq. bədləmək. vəsl, nəsb edmək.
(sürgücütmək. sürükcütmək. həmrah edmək) .

yanşıq

1. şikayət. 1. yanğışıq. yanışıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. közmük. köznük.
közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. odşaq.
odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.

yanşınmaq

yapşınmaq. təpşinmək dəğşinmək. sarşınmaq. savşınmaq.

yanta

sapaş. sapış. dad. əmiz. əmiş. -acı yatanlı: acı dadlı.
-yanda, yaxında (dəstrəsdə) olan: yanşağ. -yanşağda nəryin var gətir.

yantalamaq

yandalamaq. yana qoymağ. quylamaq. qoylamaq. saxlatmaq. sağlatmaq.

saxurlamaq. saxralamaq. zəxirə edmək. (ənduxtən) ambarlamaq.
yantalı

sapaşlı. sapışlı. dadlı. əmizli. əmişli. 1. ləzzətli. 1. şirin. -acı yantalı: acı dadlı.

yantam

yan dam. yantay. (yanlıq: yanda olan). təməl tikinti yanında olan dam. (ambarlığ
kimidə işlənir). -hər nəyi işlətmirsən yandama qoy. -qış zumarın yantaqda basırmışıq.

yantamaq

yanzamaq. sapaşınmaq. sapışınmaq. əmizmək. əmzəmək. əmişmək.

əmşəmək. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq.
yantan

yandan. tuşdan. -bu tuşdan o tuşa ged. (tuç: tuş. yan).

-bu yandan: bu təkədən.
-yandan, böyürdən girmiş olan: sığındı.

-bir yandan bir yana uzadılan sırıq: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə.
sürdürüm. (> sundurma. sündürmə). atqı. çatı əninə boyuna sürülən, atılan dirək.
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-bir nərsəni iki yandan ortasına alıb duran iki nərsə: yanyanaq. yanağ yanağa.
yanyana. -qapı ağzında iki ağac yanyanağ durudu. -xanla iki kişi yanyanağ gəlirdilər.
-yol üzəri yanyanağ ağaclar tikilmişdir.

yantaş

yandaş. 1. başdaş. həmsər. 1. yançı. quyruq. sağdaş. sağdıc. qolçu. tamada.
tərəfdar. həvadar. 1. tamada. yançı. tərəfdar. 1. yöndaş. doğraş. doraş. bir yöndə
olanlar.

yantaşlıq

yandaşlıq. andaşlıq. sapınlıq. sapaşlıq. sapışlıq. alışqanlıq. sınaşıqlıq.

dadanlıq. dadaşlıq. dadışlıq. adət kərdəlik.
yantaşmaq

yandaşmaq. andaşmaq. sapınmaq. sapışmaq. sapaşmaq. alışmaq. dadanmaq.

dadaşmaq. adət edmək.
yantaştırmaq

yandaşdırmaq. andaşdırmaq. sapışdırmaq. sapaşdırmaq. alışdırmaq.

dadandırmaq. dadaşdırmaq. dadışdırmaq. adət etdirmək.
yantavul

yandavul. yöndavul. öndavul. tutğaq. tutaq. pişqaravul. təlayədar. tilayədar.

yantay

(yanlıq: yanda olan). 1. yan dam. təməl tikinti yanında olan dam. (ambarlığ kimidə
işlənir). -hər nəyi işlətmirsən yandama qoy. -qış zumarın yantaqda basırmışıq. 1. bir

tikinti yanında yapılan qorunaq. -axşamlar malqaranı yantay çəkirik. 1. yol üzrə
quraqlarda qurulan sayavan. -bu şəhərin duraqlarında yantay yox. 1. haşiyə.
həşviyyat. -bu kitabın yantayları özündən maraqlıdır. -yantaysız düz sözə keçin. 1.
alaçığ kimi açığlıqda, başqa evlərə yapışıq olmayan ev.
yantı

yandı. 1. küdü. küydü. -şişdə küdü, kababda. (küdü: küydü. yandı). 1. yandıq.

yanıq. acıq. -yandı vermək: yandı qındı vermək: acıq vermək.
-bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç yerinə sən yaşadın.
(yaşadın: yaşaldın).

-yandı qındı: qını qını.
-yandı qındı: yanığ qınığ hədə qorxu. təhdid irab.
yantıq

yandığ. yandıq. 1. acıq. 1. yanıq. yandı. acıq. -yandı vermək: yandı qındı
vermək: acıq vermək. 1. yanıq. yanmış. dəğərdən düşmüş. batil. -yantıq
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kağazlar. -yanıq sözlər. 1. yanıq. gövdədən gəlişməmiş, cılız, arığ, sısqa, cürə

qalmış. -yanıq cocuq. 1. (bədəsil. əsalətsiz. bədnəjad. bədtəbar).
yantılmaq

yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. yarınmaq. yartınmaq. yağınmaq.

yağtınmaq. yarımaq. yağımaq. yağtımaq. ışıqlanmaq. tanışmaq. tanğışmaq.
oyqunmaq. bidar, münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq.
yantıraq

yandıraq. şikayət.

yantıran

yandıran. yaxtığan. yaxan.

-çaxmağı yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır, dayan İnce Memed dayan,
şimdi direnecek çağdır. (tavdır: oddur).

yantırası

yandırası. yanacaq.

yantırıb

-yandırıb ütmək: yandırıb tökmək. yandırıb yaxmaq.

yantırıcı

yandırıcı. oducu. odlayıcı. möhtəriqə.

yantırmaq

yandırmaq. 1. sevindirmək. alışdırmaq. - ışığı sevindir. 1. küymək. qorlamaq.

toxunmaq. pis tə'sir edmək. - bu söğüşlər onu küydü. 1. yaxdırmaq > tamdırmaq.
odaşdırmaq. -könlüm içrə tamdıran od, kimdir ol. 1. közətmək. qazarlamaq.
azarlamaq. 1. qaydırmaq. çevirmək.
-qanmazı qandırmaq, gücünü yandırmaq.
-tiftik, pürüzü yandırmaq üçün parçanın üzərinə basılaraq, sürülərək işlənən isti
dəmir tikəsi: ütük. ütü. (1 < ütmək: yandırmaq. 1. ötük < sürtmə aracı. mala. 1 < itik:
itmə, basma, fişar vermə aracı).

yantırmaz

yandırmaz. küyməz. -uzun közgü əl küyməz, varın çoxu, baş bıqmaz. (közgü:
maşa). (baş bıqmaz: baş ağrıtmaz).

yantırtmaq

yandırtmaq. yanıtmaq. aydınlatmaq. yarıtmaq. yağıtmaq. yağtıtmaq.

yarqıtmaq. ışıqlatmaq. tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq.
oyqurmaq. oyqutmaq. münəvvər, aqah edmək.
yantış

yandış. bir nərsədən ayrılan bala qol. -bu ana kanaldan çoxlu yandış ayrılmış.

yantörə

yan dövrə. dövrə bər.
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yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək. vaz keçmək. yaytunmaq. yaytuşmaq.

qaytunmaq. qaytuşmaq. danğılmaq. dartunmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq.
-gedmək istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu
işdən yaytun.

yanturuq

yanduruq. yanğalduruq. geyimə tikilən, yamanan başlıq. -yanduruqlu paltov,
yağmur.

yanu

tamu. -yanu qapısın açar davar.

yanut

tutu. qiymət.

yanuz

yamuz. götün iki tayı.

yanyana

yanyanaq. yanağ yanağa. 1. bir nərsəni iki yandan ortasına alıb duran iki nərsə.
-qapı ağzında iki ağac yanyanağ durudu. -xanla iki kişi yanyanağ gəlirdilər. -yol üzəri
yanyanağ ağaclar tikilmişdir. 1. arada bir. -al ağ kərpiçlər yanyanağ düzülmuş, bir
al, biri ağ.
-yan yana: 1. yanaşıq. -uşağın özü ilə yanaşıq oturtdu. 1. yanaşı.

yanyanaq

yanyana. yanağ yanağa. 1. bir nərsəni iki yandan ortasına alıb duran iki nərsə.
-qapı ağzında iki ağac yanyanağ durudu. -xanla iki kişi yanyanağ gəlirdilər. -yol üzəri
yanyanağ ağaclar tikilmişdir. 1. arada bir. -al ağ kərpiçlər yanyanağ düzülmuş, bir
al, biri ağ.

yanyu

yandu > tamdu. > təndir. {> tündər (fars)}. alovlu od.

yanza

yenzə. yanız. yeniz. yeni. taza. -yanza gəlin: taza gəlin. -yap yanza: yapa yanza:
yana yanza: kavıl kavıl. kəvil kəvil. taza taza: tap taza.

yanzalmaq

yenzəlmək. yanızınmaq. yanızlanmaq. yenizinmək. yenilənmək. tazalanmaq.

yanzamaq

yantamaq. sapaşınmaq. sapışınmaq. əmizmək. əmzəmək. əmişmək.

əmşəmək. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq.
yap

tək. yan. sal (sar. sav). səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəf. cəhət. canib. səmt. -bir
təpdən o, bir təpdəndə sən başıma cummusuz. -hançı təpə geddi. -iki təpli: iki
təpərli. iki səpli. iki çəpli. iki çaplı. iki təkli. yaplı. iki yanlı. iki sallı (iki sarlı. iki
savlı) iki tərəfli. -onun təpinə güdmə. -təpin: təpərin. səpin. çəpin. çapın.
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-yap yarıq çox ışıqlı. -yap yarıq nə: çox ışıqlı nərsə.
-iz qoymadan iş yap: tütün qopur, islənmə.
-eykülük yap eykülük yap eykülük , at geri qalsın uzaq tam yadquluq. (yadquluq:
düşmanlıq. biqanəlik)
- yapdığıvı yap: açtıqıvı aç. - sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan toxuyubda,
bükərdə. (sən yazdığıvı yaz, əğirən bükür).
-ölümdən qoxsan, istəyin kimi olum yap. (olum : yaşam).

yapa

xərmən savırma kürəyi. səkov (> səqu (fars) çaç (fars)}. ( < səkmək: atmaq). { <
saçmaq: atmaq).
- yapa yalnız: soxa yalnız. (soxa. vur tut. hammısı).
-yapa çapa. qapa çapa. açıb qapama. açıb bağlama. rətq o fətq.
-çaba yapa: at tut. atış tutuş. çəkiş bəkiş. (gir o dar).

yapabilirlər

-axmaqlar hər nə yapabilirlər.

yapabilirlər

-axmaqlar hər nə yapabilirlər.

yapacaq

yapacağ. döşək, kürək biçimli olan çörək yapma aracı.

yapaq

yapağ. 1. (yaprağ) kağaz. səfə. səfhə. 1. parlaq, sıx toxunmuş parça. xasa.

yapaqu

yapağu. 1. kilkə. pırtlaşıq. -yapağu saçlı. -bunun tükləri yapağlaşmış. 1. tiftik.

yapalaq

silgik. savığ. işsiz. gücsüz. götüboş. yasdan. yasdana. təmbəl.

yapalaşmaq

yabbalaşmaq. qantallaşmaq. hantallaşmaq. təmbəlləşmək. kövgürləşmək.
kovlaşmaq. uyuşmaq. kövgürənmək. kovlanmaq. gəvşənmək. sustalmaq.

yapamacıq

yapay. yapma. çapı. 1. soval. sovalğa. gəzək. mahana. 1. təqəllübi. qəlb.

saxta. cəli. bədəli. 1. sapay. sapma. taxma. yasma. yasama. süni. təsənnüi.
qeyri təbii. (doğuşdan olmayan) məsnovi. (anormal. sapıq). -çapı dəri. 1.
(doğurdan yapar kimi davranmaq) taxma. göstəriş (va nəmud) qozca. güzəcə.
güzməcə. sandırış. tazahür. dəğiş. təkiş. taarüf. -bu dəğiş səğiş ortalıqdan
çıxmasa, bəlli olmaz hançı sözdü ürəkdən. 1. məcazi. istiari. metamor. 1. donuğ.

adi. 1. sıçıq. göt. götvərən (götünvərən). hemoseksüel. 1. təzvir. müzəvvir.
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yolamamaq. yonamamaq. onamamaq. olamamaq. olanmamaq.
yollanamamaq. düzənilməmək. qoyunulmamaq. edəməmək. edləməmək.
edinəməmək. -kitabsız olamam.
-tapşırığın yapamamaq: gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. kürmək. kürümək.
kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək.
büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 < qız. köz. qoz. qos.
qoş. 1 < qaz. qas)}.

yapamaz

-bacarıqsız, iş yapamaz kimsə: solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü.

yapan

-qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən
qutunmuş.
-çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən: saxda < çaxat. çaxtan. soxda.
-çaxda kişi, yaşdı işi.
-nərsə üzərinə süs yapan kimsə: sıracçı. sıraçı. sırmac.

yapanlar

-istədiyin yapanlar, özgürlügün dadanlar.

yapanmaq

yubanmaq. qafil olmaq. kehlənmək.

yapar

-yapar, istəkli kimi görünmək: satmaq.

yaparıq

təkləmə. təklik. tiklik. (bünyadi. payei).

yaparlar

-qaş üsdə göz yaparlar, atdan salıb ad yaxarlar.

yaparsan

-hər nə yaparsan, dənginidə yaşarsan. {yalan, yanlış sözdür. çoxları çox kötülük
yapıb, özgələrə yaşadıb (çəkdirib)}.

yapay

yapma. yapamacıq. çapı. 1. soval. sovalğa. gəzək. mahana. 1. təqəllübi. qəlb.

saxta. cəli. bədəli. 1. sapay. sapma. taxma. yasma. yasama. süni. təsənnüi.
qeyri təbii. (doğuşdan olmayan) məsnovi. (anormal. sapıq). -çapı dəri. 1.
(doğurdan yapar kimi davranmaq) taxma. göstəriş (va nəmud) qozca. güzəcə.
güzməcə. sandırış. tazahür. dəğiş. təkiş. taarüf. -bu dəğiş səğiş ortalıqdan
çıxmasa, bəlli olmaz hançı sözdü ürəkdən. 1. məcazi. istiari. metamor. 1. donuğ.

adi. 1. sıçıq. göt. götvərən (götünvərən). hemoseksüel. 1. təzvir. müzəvvir.
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-yapa yanza: yap yanza: yana yanza: (yanza: yenzə. yanız. yeniz. yeni. taza). kavıl
kavıl. kəvil kəvil. taza taza: tap taza.

yapba

1. yabba. seşmə < saçma. saçqı ( < saçmaq). pehinlə saman qarışığından
oluşan yanacaq, yaxılacq. 1. yasamal. yasmal. yasdar. (yassar). alçaq. güdə.
yassı. -yasmal evlər.

yapcıqmaq

yapcıraqmaq. yapğınmaq. yumuşanmaq. gəvşənmək. ərcinmək. ərçinmək.

ərşinmək.
yapcıraqmaq

yapcıqmaq. yapğınmaq. yumuşanmaq. gəvşənmək. ərcinmək. ərçinmək.

ərşinmək.
yapı

1. kürsü. qursu. yaradılış. 1. sal. çağ.
- kiçik gözəl yapı: quşluq qəfəs
-yapı təməldən pozuq, sıva qayğısına bürünmə.
- him basılmış gəlmiş üstündən yapı, qaldırırsan bir duvar, üsdən qapı. (üsdən:
sondan).

-yapı altına yerləşən yer altı otaq: yarquştaq. yarpuştaq. > xərpiştə.
-daşdan, qaş bölüklərindən, tuğladan (kərpiçdən) yapılan yapı, qurqun: daşqır.
-qudsal yapı: muqəddəs yapı, bina. tapğac.
-yıxmalıq çökük yapı: yatır. -bu təprəmdən son evlərin çox yatırlıq oldu.
yapıq

1. yasdan. düz. 1. yaypan. yastı. -yaypan, enli yastığa balış deyilir.
-incə, nazik, yapıq, yumuşaq parça, qumaş: toxa. yoxa. yuxa.

yapıqınmaq

yapığınmaq. 1. sallanmaq. sallacıramaq. salsıramaq. hövsələsizlik edmək.

təmbəllik edmək. gəvşəklik edmək. 1. yapızanmaq. çapızanmaq. gəvşənmək.
boşalmaq.
yapıqlamaq

yapığlamaq. 1. gizli saxlamaq. 1. tapmaca, müəmma düzəltmək. 1. kələk

işləmək.
yapıqmaq

yapınğmaq. qapınğmaq. sığınmaq. -ona yapınma özüvə yapın.
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yapığdırmaq. yapızatmaq. yapızamaq. çapızatmaq. çapızamaq. gəvşətmək.

boşaltmaq.
yapılan

-bəlli bir konuda, sınırlı sürəli yapılan öğrətim: devrə. dövrə. kurs.
-neçə nərsənin doğranıb qarışımından yapılmış yapılan yemək: doğrul.
-yapılan nərsələrin son işlərin yapmaq: silmək.
-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan,
yapılan üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına
salınan, qouylan, döşənən nərsə)
-gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə:
sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla
əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.
-nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ:
sarmaqır. sərməgəy.
-sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən:
sağun. saun. yasa. qanun.
-undan yapılan şorba: yoğmac. oğmac. ovmac.
-nərsə üzərinə yapılan süs: sırac. sırma.
-üzərinə yapılan lay, qat, boya, şir: sıl. sıva. sıv. - otağların sıvın dəğişməliyik. - yapı
təməldən dağılır, o sıva qayğısına qalıb.

yapılanmaq

çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq. çağırlanmaq. gövdələnmək.

yapılar

-ev, yapılar önündəki üsdü qapalı girişlik: sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. sayanlıq.
daşlıq. dışlıq. səhn.

yapılara

-çevrəsi sarılı yekə yapılara verilən ad: saray.

yapılarta

-evdə, yapılarda artığ nərsələrin qoyulan yeri, damı: sındırı. sındırma. sindiri.
sindirmə.

yapılı

{(iri) yapılı}. çağlı. çağıl. sallı. çağır.

-işgə yapılı: yupqa. yufqa. yuvqa. yıpqa.
yapılqı

yapılğı. yapırğan. yorqan. yoğurqan. örtük.
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-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.

yapılmış

yası. yasu. qayu. düzəlmi. yasılmış. mal. məsnu. -iyir yas: yaxcı mal (yaxcı
yapılmış nərsə).
-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə:
sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. sırğım al boya: ət rəngi.

-neçə nərsənin doğranıb qarışımından yapılmış yapılan yemək: doğrul.
yapımayan

-işdən yapımayan, yerə yamışır. (yamışmaq: yapışmaq. yamanmaq).

yapın

1. təkin. yanın. salın. (sarın. savın). səp. çəp. çap. təp. təpər. tərəfin. cəhətin.
canibin. səmtin. -dör çəpin açı. -dör çəpin qiblə: hardan istəsən gedməyə
ərkinsən, muxtarsan. 1. yapır. yasır. hamar. sürgək. sürgəl. saytal. sıytal. siytəl.

saya. say. sap. saf. düz. 1. yapır. yalay. yalat. yasır. hamar. təxt. təx. pəx. 1.
yapır. yasır. yayvan. sayıl. sıyıl. saylam. sıylım. hamar. 1. yapır. yasır. hamar.

düz yer. sələsov. sərəsov. sırnax. sıvax. sırvax. sıvanağ. - bir sırvax yer tap
oturalım. 1. yapır. yasır. sillik . silgik. silli. silik. saf. hamar. müsəttəh.
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-eyku danış, eyku yapın, eyku san
-sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer: silət.

yapınc

yapınc. örtük . -yapınc atda ər yatar. (geyimlə kişi ölçülməz).

yapınca

qapınca. 1. qoruncaq. qorlam. qorlan. qoltuq. qoza. kovza. kovaz. kürnüc.

küsnüc. pənahqah. 1. girmə. ılıca. qızqın. qızqan. qızışıq. qızmaqam. kirəvit.
kirəvlik. kirəvgit. kirəllik. kirənlik. yunaq. yuğunaq. hamam.
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-yapının təməlinə qarşı (qiyasda) daha incə işləri (su çəkmə, qapı pəncərə işi)
yapan kimsə: doğramçı.

yapınqmaq

yapınğmaq. yapıqmaq. sığınmaq. -ona yapınma özüvə yapın.

yapınlatan

yapınladan. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. hamarladan.

sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac.
sıyac. sığəc. sivəc. siğəc.
yapınmaq

1. tapınmaq. qapınmaq. (sapınmaq) qatınmaq. qullanmaq. boyunsınmaq. 1.
qayrılmaq. hazırlanmaq. 1. yastanmaq. astınmaq. yalvarmaq. -yapınsan, təki
ona yapsan: yalvarırsanda yalnız tanrıya yalvar.

yapır

yapın. 1. yalay. yalat. yasır. hamar. təxt. təx. pəx. 1. yasır. hamar. düz yer.

sələsov. sərəsov. sırnax. sıvax. sırvax. sıvanağ. - bir sırvax yer tap oturalım. 1.
yasır. yayvan. sayıl. sıyıl. saylam. sıylım. hamar. 1. yasır. sillik . silgik. silli. silik.
saf. hamar. müsəttəh.
-sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer: silət.

yapır

yapın. yasır. hamar. sürgək. sürgəl. saytal. sıytal. siytəl. saya. say. sap. saf.
düz.

yapırca

qapırca. 1. qolsuz üst geyim, üstənək. 1. saç, hörük bağı, lenti.

yapırqan

yapırğan. yapılğı. yorqan. yoğurqan. örtük.

yapırlamaq

1. yasırlamaq. hamarlamaq. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. saplamaq.

saflamaq. sapatmaq. safatmaq. - bu oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın
pürüzlərin savla. 1. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq.
sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək.
siğəzləmək. siğətləmək. düzənləmək. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. yasırlamaq.
sürgələmək. sürgəkləmək. saflamaq. safatmaq. ayalamaq. ayalatmaq.
hamarlamaq.
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-tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol: yala. yaldırım.

qaldırım. (# çala: işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol. patika. cığır).
yapırlaşmaq

yasırlaşmaq. silikləşmək. siləkləşmək. hamarlaşmaq. saflaşmaq. safaşmaq.

yapırlatan

yapırladan. 1. hamarladan. siliğləyən. siləvçi. silici. safladan. safadan. 1.

sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapınladan. hamarladan. sırvac. sırıc.
sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc.
sivəc. siğəc.
yapırlatmaq

hamarlatmaq. silikləşdirmək. siləkləşdirmək. saflatmaq. safatmaq.

yapırsın

-ağız açdın ölçü bil, iş yapındın ülgü bil.

yapırt!

yaprat!. 1. gizlət. ört. 1. quyla. basdır. -keçmişi yapırt, iləri çapırt. -gedəni (öləni)
basdır, qalanı yasdır (oxşa). 1. düzəlt. safalt. hamarlat. hamarla. -təpirit yapırt yeri,
yeri yoxla, geyin yeri.

yapış

iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri. -uşağ tərləsə yapış
soğıcları tez yanar. (sorğıc: soğıc: gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. zar.
sar).

yapışacaq

yapışacağ. yoğşacağ. xoş (xoşa) gələcək.

yapışan

1. yoğşan. yoğuşan: xoş gələn. 1. yoğuşan. yoğşan. -yoğşan iş gör, oxşasın
görəni, görənləri.
-burnun alna yapışan yeri: . sınğırığ. - sınğırığın yığadı: burunla alnın ortası
qırışdırdı.

yapışıb

-yapışıb qopbayan: sapcaq.

yapışıq

-alaçığ kimi açığlıqda, başqa evlərə yapışıq olmayan ev: yantay. (yanlıq: yanda
olan).

yapışır

yoğşur. xoş gəlir.
-tutquyla öz işinə yapışır, gün görmədən gecə belə çalışır: tutqu. düşgünlük.
qurdluq. girişiklik. girşiklik. girişinlik. girşinlik. qurumsaqlıq. amatorluq.
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1. sarqın. salğın. yoluxucu xəstəlik. yoluğqan. yoluşqan. 1. sıvışıq. sırışıq.
sarışıq. 1. bulaşıcı. bələşici. 1. rahatsız edən. 1. sıvışqan. sürsümə. sırsıma. 1.

sürsük. 1. yilim. tutqal. çəsb.
-yapışqan, dadlı olan: sıvışıq. sıvşıq. süyüşük. yılışıq.
-tam uyqun, yapışqan: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gövdəyə oturan geyim.
daramdurul. yerinə tam düşən nərsə.
-özlü, yapışqan, yağlı topraq: sırnax. sıvax. sırvax. ət toprağı.
-sıvışqan, yapışqan, əsnək öznə, maddə: yağız. sarğız. sağız. sağaz.
-şirə kimi yapışqan, suvaşıb asılan hər nə: sağız. sağızan. axız. axızan. - sağız
topraq: ət palçığı.

yapışmaq

1. sapılmaq. əkişmək. irəşmək. - nə mənə sapılmısan, çıx ged. 1. sarmaq.

sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq qalmaq. bağlanmaq.
asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb bulmağa çalışmaq.
sinicləşmək. 1. sırılmaq. sıralmaq. - acından qarnı belinə sıralmış. 1. sıvaşmaq.
sivişt, sirişt, sıvışt olmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq. əl çəkməmək. bilməm nə istir, sivişt olub qopmur. 1. yaxışmaq. xoşuna gəlmək. - bu sizə
yaxışdımı. - ona yaxışmadım: onun xoşu gəlmədim. - yaxışsa: yapışsa. 1. tutmaq.

(çəsbidən). 1. yamışmaq. yamanmaq. -işdən yapımayan, yerə yamışır. 1.
yoğuşmaq. xoşu gəlmək. ləzzət vermək. -heç nə biləmə yoğuşmur. -yapışır:
yoğşur xoş gəlir. -yapışmır: yoğuşmur: xoş gəlmir. -yapışan: yoğşan. yoğuşan: xoş
gələn. -yapışsın: yoğuşsun. xoş gəlsin. -yapışdıran: yoğşadan: xoşa gətirən. yapışdır: yoğşur. xoşa gətir. 1. yaxımaq. yatımaq. (batmaq) sınmaq. sinmək. -bu
söz könlümə yaxıdı: yatıdı, yapışdı. 1. yanınmaq. yanğınmaq. yamınmaq

(qaşqar). yamanmaq. -mənə yamınma çəkil oyana. 1. yastılmaq. isabət edmək. ox düz amaca yastıldı.

-birbiri üstünə düşmək, yapışmaq: tutuşmaq. ustaşmaq. müntəbəq olmaq.
yapışmaz

-könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)

.
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yapışmır

yoğuşmur. xoş gəlmir.

yapışmış

-birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr: satağ. çatağ. darağ.
-quruyub yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli, güdə arac: kartək. kəsgit. sapqal.
çapqal.
-kip kip birbibirinə sarılmış, yapışmış: sarağ.

yapışsın

yoğuşsun. xoş gəlsin.

yapıştıran

yapışdıran. yoğşadan. xoşa gətirən.

-iki nərsənin birbirinə avlayan, yapışdıran tikə: ağ. ağı. av. avı. ( < avmaq: almaq).
-nərsəni nərsiyə qoyan, tikən, yapışdıran: dərzi. dərçi. sapıc. tikgən. düzəgən.
dizəgən.

-nərsənin nərsəsin tanıyıb bəllətmə üçün qoyulan iz, yapışdıran im: yamata.
yamta. yamaça. yamça. yamac. tanqa. tana. etiket. mark.

yapıştırılmasıntan -dəğişik tikələrin yapışdırılmasından oluşan nərsə: salma. muzaik.
yapıştırılmış

-altlığı, təkinə qoyulmuş, yapışdırılmış tikəsi olmayan: təksiz. dayağsız. payasız.
götsüz. -təksiz heykəl.

yapıştırma

yapışdırma. yapruş. qoyma. əplikeyşın. tətbiq.

yapıştırmaq

yapışdırmaq. 1. sırmaq. sırımaq. sıramaq. - bu suçları kimə sıracağsız. 1.

bəlşdirmək. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq.
sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. sarmaq.
sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. sırıtmaq. döğmək. çırpmaq. - dəğərli
bir dəğənək sardım biləsinə. 1. yapşıtmaq. yapmaq < çapşıtmaq. -bu ona yap. 1.

tikmək. (tıkmaq) yığmaq. (# çıtmaq: bölmək. ayırmaq).
- sırıb bağlamaq: çəkib, dartıb bağlamaq.

yapıta

-bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı: burada artığ olan nərsələr yerləşilir. çalva.
çalav. salay. salav. salva. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda) .

yapıtmaq

yatırtmaq. -ona bir qulağ yapıt gör nə deyir.

yapıyar

- yanlış sorqu düz yolları qapıyar, əğri yollar hamarlayıb yapıyar.
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-sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız,
qanmayız, bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

yapız

qapız. taxıl toparı, topası, yığını.

-yapız yapız: qapız qapız. topa topa. topar topar. topaz topaz. topaq topaq. 1. yığın
yığın. çoğa çoğa. kültə kültə. qalaq qalaq. koma koma. kümür kümür. kümül kümül. 1.
salxım salxım. -damdan buz yapız yapız sallanır. -bu il yemişlər yapız yapız gətirib
durur.

-təpiz yapız: bərk düz (topraq).
yapızamaq

çapızatmaq. yapızatmaq. çapızamaq. 1. sıxmaq. əzmək. 1. alçatmaq. kiçitmək.

qısrıtmaq. qırsıtmaq. 1. yapığdırmaq. gəvşətmək. boşaltmaq.
yapızanmaq

çapızanmaq. 1. sıxılmaq. əzilmək. 1. alçatılmaq. kiçitilmək. 1. yapığınmaq.

gəvşənmək. boşalmaq.
yapızatmaq

yapızamaq. çapızatmaq. çapızamaq. 1. sıxmaq. əzmək. 1. alçatmaq. kiçitmək.

qısrıtmaq. qırsıtmaq. 1. yapığdırmaq. gəvşətmək. boşaltmaq.
yapıztı

yapızdı. qapızdı. topar. topaq. kümür. kümül. yığın. çoğa. kültə. qalaq. koma

koma yığılmış. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı
yapmışdılar.

yapqınmaq

yapğınmaq. yumuşanmaq. yapcıqmaq. yapcıraqmaq. gəvşənmək. ərcinmək.

ərçinmək. ərşinmək.
yapqıtmaq

yapğıtmaq. yaprıtmaq. yapmaq < yaypamaq. yaymaq. açmaq. sərmək. salmaq.

-döşəklər yapın (yaypın) yatın: açın yatın.
yaplanaq

yaplanıc. yaplanıq. yaplanat. yatlanaq. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq.
yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt.
dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic.
duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
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salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
yaplanat

yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yatlanaq. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq.
yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt.
dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic.
duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

yaplanıc

yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq.
yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt.
dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic.
duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

yaplanıq

yaplanıc. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq.
yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt.
dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic.
duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
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salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
yaplaşmaq

çaplaşmaq. çalbışmaq. yoğmaq. yoğuqmaq. bulaşmaq. bələşmək. sürülümək.
(kəsiflənmək). -əlləri qana yoğuqmuş.

yaplavıq

yaplavız. yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaprıq.

əprik. qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
yaplavız

yaplavıq. yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaprıq.

əprik. qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
yaplı

təkli. yanlı. sallı (sarlı. savlı) tərəfli. təpli. təpərli. səpli. çəpli. çaplı. bir nərsiyə

yan duran. xunsa olmayan. tamada. tərəfdar. yançı. həvadar. həvaxah.
poştiban. hami. -onun təplisi çox.
yapma

1. yapmacıq. güvəniməz. tutunsuz. durunsuz. bəfasız. uydurma. düzmə.

düzməcə. saxta. qəlb. 1. çıxma. qondarma . -türk doğma demək, azeri yapma
demək.
-üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə çırpma, yapma döşəkcəsi: səpic. (1 <
sərmək. sərpmək) çörək döşəkcəsi.

yapma

yapay. yapamacıq. çapı. 1. soval. sovalğa. gəzək. mahana. 1. təqəllübi. qəlb.

saxta. cəli. bədəli. 1. sapay. sapma. taxma. yasma. yasama. süni. təsənnüi.
qeyri təbii. (doğuşdan olmayan) məsnovi. (anormal. sapıq). -çapı dəri. 1.
(doğurdan yapar kimi davranmaq) taxma. göstəriş (va nəmud) qozca. güzəcə.
güzməcə. sandırış. tazahür. dəğiş. təkiş. taarüf. -bu dəğiş səğiş ortalıqdan
çıxmasa, bəlli olmaz hançı sözdü ürəkdən. 1. məcazi. istiari. metamor. 1. donuğ.

adi. 1. sıçıq. göt. götvərən (götünvərən). hemoseksüel. 1. təzvir. müzəvvir.
yapmacıq

yapma. güvəniməz. tutunsuz. durunsuz. bəfasız. uydurma. düzmə. düzməcə.
saxta. qəlb.

yapmaq

- siyrə yapmaq: sirə yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan). nərsəni sürürb çoxmaqdan
(çoxatmaqdan), ona alışmaq. bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin görməyinə
sürəli gedmək.
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-yanlış, xəta yapmaq: sürcəmək. səkmək.
-yapılan nərsələrin son işlərin yapmaq: silmək.
-çox gözəl biçimdə yapmaq: quş qondurmaq.

yapmaq

1. danğlamaq. danğamaq. dəngləmək. dəngəmək. başarmaq. icra edmək. buyrulan işlər başarılıb bitdi. 1 < yaypamaq. yaymaq. yaprıtmaq. yapğıtmaq.

açmaq. sərmək. salmaq. -döşəklər yapın (yaypın) yatın: açın yatın. 1 <
çapşıtmaq. yapşıtmaq. yapışdırmaq. -bu ona yap. 1. gizlətmək. örtmək. -yapdım
görmədi.

-qayıntı yapmaq: atıştırmaq. aclığını bastırmaq. bir tikə götürmək.
yapmaqa

-bir iş, nərsə yapmağa qalxışmaq: sınanışmaq. sınanışıqmaq. samaq. səmək.
sımaq. ( < sınmaq. sınanmaq). istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq,
qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı. yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.

yapmaqtan

-qorxudaraq bir işi yapmaqdan çəkindirmək: sindirmək. (sındırmaq) dindirmək.
yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. ürkütmək.

yapmaz

-inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa işini (içini).

yapraq

yaprağ. 1. yupruq. 1. yapağ. kağaz. səfə. səfhə.
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq
türklüğüzdə dil biriz.
-yaprağ tökümü: salmalıq. xəzan.
-yekə, enli yapraq: saya. - bu asmanın sayaların qır balacaları cücərsin.

-iri yapraq: çalbıraq. yalbıraq.
-bir yəşil yapraq olur derviş əlindən sovqat.
-qaçan yapraq ağacdan, yel əsiyə oyunçaq.
yapraqı

-bağayaprağı: yarpızyaprağı.
-yarpızyaprağı: bağayaprağı.

yapraqın

-yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın tölkməyən ağac: sərüv. sərv < sürpü.
sürvi. sərvi. səlfi. sivi.
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-az yapraqlı ağac, bitgi: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). seyik.
seyrək}.

yapraqsız

-yapraqsız dal: küvədal. kovdal. kordal.

yaprat!

yapırt!. 1. gizlət. ört. 1. quyla. basdır. -keçmişi yapırt, iləri çapırt. -gedəni (öləni)
basdır, qalanı yasdır (oxşa). 1. düzəlt. safalt. hamarlat. hamarla. -təpirit yapırt yeri,
yeri yoxla, geyin yeri.

yaprıq

1. taptığ. taprıq. əprik. astın. yastın. bayat. ardanıq. ertinik. qalavın. antik. ətiq.
əntiq. qədim. 1. yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq. qırtlavıq.
yaplavız. yaplavıq. əprik. qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt. 1. yupruq. yuprul.
yaprıl. fasid. xərab. viran.

yaprıl

yupruq. yuprul. yaprıq. fasid. xərab. viran.

yaprıtmaq

yapmaq < yaypamaq. yaymaq. yapğıtmaq. açmaq. sərmək. salmaq. -döşəklər
yapın (yaypın) yatın: açın yatın.

yapruş

yapışdırma. qoyma. əplikeyşın. tətbiq.

yapsamaq

yırpsamaq. yıpsamaq. sırpsamaq. sıpsamaq. azalmaq. düşmək. - yağın çapsını
sıpsadı: yağış şiddəti düşdü.

yapsan

-üzülməkdən nə çıxar, nərsə yapsan üzülməyin evin yıxar.

yapsanmaq

satsanmaq. : dartsıtmaq. görəsitmək. təzahür, vanəmud edmək.

yapsılatmaq

yassılatmaq. yastılatmaq. çalbağlamaq. yalbağlamaq.

yapsırmaq

yıpsırmaq (> əfsordən (fars)}. sıxılmaq. darıxmaq. - evdə qalmaqdan sıxıldıq.

yapsız

yansız. təpsiz. təpərsiz. səpsiz. çəpsiz. çapsız. təksiz. salsız (sarsız. savsız)
tərəfsiz. bir nərsiyə yan durmayan. xunsa.

yapşac

yanqac. salqac (sarqaş. savqaş) təkkəc. tərəfkeş. təpşəc. təpərgəş. səpşəc.
çəpgəc. çapşağ. qarayışlı. həvaxah. quruhçu. dəsdəkeş.

yapşatmaq

tapşatmaq. təpcəmək. bir araya gətirmək, tikmək.

yapşıqmaq

yapşığmaq. saplamaq. saplanmaq. saplaşmaq. qovuşmaq.

yapşınmaq

yanşınmaq. təpşinmək dəğşinmək. sarşınmaq. savşınmaq.
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yapşıra

sıxıca. sıx sıxa. çox yaxın. -onları istiyə yapşıra qoyma.

yapşırtmaq

tapşıramaq. tapşırmaq. təpcirəmək. əlinə vermək. -işi bilginlərə tapşıra.

yapşıtmaq

yapışdırmaq. yapmaq < çapşıtmaq. -bu ona yap.

yaptal

yapdal. 1. yarqal. yaraqlı. bardal. basdal. bəsili. hazir. amadə. 1. amaclı.

hədəfli. 1. pılanlı. nəxşəli.
yaptay

yapday. təqəlla. təlaş.

yaptıq

yapdığ. çapdığ. yarqarat. donnama. təchizat. tədarükat. sürsat. ləvazim.

əsasiyə.
yaptıqıvı

- yapdığıvı yap: açtıqıvı aç. - sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan toxuyubda,
bükərdə. (sən yazdığıvı yaz, əğirən bükür).

yaptıqlamaq

yapdığlamaq. çapdığlamaq. səprəmək. səprətmək. səpmək. sarmaq. təchiz

edmək. sırlamaq. hazırlamaq.
yaptıqları

-inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa işini (içini).

yaptırtmaq

yapdırtmaq. saldırmaq. qurdurtmaq.

yaputmaq

yamutmaq. qamutmaq. qaputmaq. qapsamaq. çulqamaq. bürümək. -sağınc

məni yamutdu
yapyanza

-yap yanza: yapa yanza: yana yanza: (yanza: yenzə. yanız. yeniz. yeni. taza). kavıl
kavıl. kəvil kəvil. taza taza: tap taza.

yapyup

yap yup. kələk külək. tav tov. nəxşə. hilə. məkr. -ovcu neçə tov bilsə, ovul anca
yol bilər.

yar

1. zay. 1. ( < yarmaq). axan nərsənin oyaraq bıraxdığı yarıq, arx, iz. 1. ( <
yarmaq). arx. 1. ( < yarmaq). gədik. 1. ( < yarmaq). qayalıq, uçurumlu yer. 1. ( <
yarmaq). xətər. təhlükə. -bu yardan qurtulmaq güc. 1. içtənğ. öziç. özək. məğz.

nərsənin içi. -palıt ağacın yarı: məğzi. 1. ruh. 1. könül. 1. uçurum. 1. uçurum. dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri
müntəzirə). {dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan,
gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti yağında gör)}. 1. yır. ara.
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(çağ) (yaxınlıq). -bu yırlıqda gəl. -onun evi bu yırlıqda olmalıdır. 1. sevgili. sövgülü.
söygülü. süygülü. dosd.
-yar yara qovuşar, yarmalar yarım qalar.
-yensiklərə yar olan, düşüklərə qol tutan. (yensik: yencik. encik. ensik. solamıq.
yoxsul. kasıb. fəqir).

-yar qoraqsız: qaraq yaraqsız. yalpıdaq. lüt. (zin o bərgsiz). -yalpıdaq minilsə at,
götün bağlar qat (pinə).

-yar yaraqlı: dişli dırnağlı. mücəhhəz.
-iş diləyim, yol yolağım, yar yarağım uğurlu.

yara

- ata ana körpüdür, sevgi yara çatınca.
-sulu yara: saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq.
-hər bir od ötünlə sönür, hər bir yara ötünlə yarur. (yarur: sağalır). (ötünlə:
zamanla).
-yara soxmaq: yara vurmaq. (soxmaq: soxunmaq. vurmaq. çalmaq. salmaq).
-almayınca heç bir nəyi içivə, heç bir yara iç üzündə iz qoymaz.
-yar yara qovuşar, yarmalar yarım qalar.
-yara tənzifi, bandı, bandajı: yarsarıq.
-(minik heyvanlarında) beli yara: yağırbel. yarığbel. -səni görüm yeddi yağırbel ata
urğaş çıxasan.
-kiçik yara: yarıntı.

yarac

1. yağac. yarğac. yığac. 1. yarar. yaraq. tutuğlu. məsul. -bu olayın yararı kim. 1.
yaraş. dərdə dəğən. işə gələn. işgüzar. (kar aməd. be dərd be xor). -yaraş sözlər.
-yaraş nərsələr. -yaraş araclar. 1. şuur. ağıl. idrak. məntiq. rasyon. 1. yaraş.

fəaliyyət. faaliyyət. 1. yaraş. istehqaq. 1. yaraş. pəhrə. bazdeh. bəhrəvər. 1.
yaraş. karayi. çıpralıq. dirəlik. gurbalıq. 1. yaraş. təxəssüs. 1. yaraş. yaraşış.

çaraş. çaraşış. barış. barışış. uzlaş. yozuş. düzüş. yarğaş. saziş. musalihə.
(aşti). 1. yaraş. yarşıq. yarışlıq. razılıq. rizayət. 1. yaraş. randıman. 1. yaraş.
çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. usluq. (ustalıq) məharət. çiğəlik. çirəlik.
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girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq. əhliyyət. ürzə. ləyaqət. 1.
yaraclı. yaraşlı. savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. etgili. gözü açıq. oxuğan.
savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı.
-qazanc, yaran, yaranc, yarac: . qaparuz. çay pulu. salıvar. səlivər. rüşvət. yasaq yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.

yaraca

yaraçar. yaracar. bir yerdə yarıq, baca açan arac. direl çeşiti.

yaracar

yaraçar. yaraca. bir yerdə yarıq, baca açan arac. direl çeşiti.

yaraclı

yarac. yaraşlı. savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. etgili. gözü açıq. oxuğan.
savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı.

yaraçar

yaracar. yaraca. bir yerdə yarıq, baca açan arac. direl çeşiti.

yaraq

yarağ. {yarar. (barar. çarar. sarar. yaçar. yasar. yağar)}. 1. düşür. olur. gözəl.

yaxar. 1. vəsilə. -nərsənin suyun dərməyə, qurutmağa yarar yaraq, vəsilə: suluq.
suvluq. 1. yarar. yatay. uyqun. gəlişin. gəlişli. yarşın. yarşan. yarğaş. muvafiq.

münasib. 1. şərh. 1. götəriş. götrüş. quzariş. -yarar vermək. 1. bağdal. etibar. yarardan düşmək. 1. ölçü. hesab. -yararsız iş. 1. təxmin. -ilkin yararlara görə. 1.
yarac. tutuğlu. məsul. -bu olayın yararı kim. 1. tutqu qazanc. kar. 1. dəğər. çıxar.

ərziş. -yararsız nərsələri nəyə yığnaq edirsin. 1. kömək. -yararsız qalmayasın. 1. əl
verişli. -indiyə yarar nəyiz var. 1. əl atında, dəst rəsdə olma. 1. istifadə. dərdə
dəğmə. -buların nə yararı var. 1. imtiyaz. avantaj. 1. yatay. uyqun. gəlişin.
gəlişli. yarşın. yarşan. yarğaş. muvafiq. münasib. 1. etgi. təsir. (karaməd). 1.
təshilat. rahatlıq aracları. 1. babi dil. babi xatir. 1. zibəndə. dər xor. 1. gəlir.
uduş. 1. doyruq. doyuruq. təqviyət. 1. yarır. sorağ. sorat. açaz. açat. musaidə.
icazə. ruxsət. -yarar versəniz. 1. yığac. kişilik aracı. sik. 1. daraq. saraq. qaraq.
baraq. bağaq. gitərə. girtərə. girdərə. qırtnağ. qıtnağ. ustuvanə. ərən. mərdanə.
-yoğur açma barağı. -əkin sarağı. -bası sarağı. 1. yoraq. gediş. pırosə. rəvənd. -iş
yarağı. -işlərin yorağı dəğişmiş. -bir yeni yorağ açmaq gərək. 1. haşiyə. zəvar. -

qızıl yaraq. zər duzi. 1. çarə. -baş yaraqın bulmaq: işinin çıxarın tapmaq. 1.
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şayistə. bərazəndə. (# yayaq). -yaraqlığı gəlişən (edişən), yayalığı gedişər (itişər.
itər. azalar). 1. saçağ. fərəc. 1. silah. -biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraq, silah:
sox. 1. silək. silah. salaq. qoral. 1. sırma. geyimdən asılan, geyimə sapılan im,

nişan. paqon.
-iş yarağı. (yaraq: yoraq. gediş. pırosə. rəvənd).
-ox yaraq: sür cıda. sür cıdaq. sür süngü. neyzə qalxan. (təchizat).
-uğraq uzaq, saxla (taxın) yaraq. (uğraq: qəsd. məqsəd. mənzil).
-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.

yaraqat

1. faydalı. 1. yaramat. yalaqat. yalamat. salaqat. salamat. baramat. (dər aməd)
gəlir. huquq. (soval. çoval. tobal. aylıq).

yaraqatlıq

yarqatlıq. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış. toxdaşıq. toxdalım.
yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış. yastalma.
yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış.
yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

yaraqı

-canlıda, bitgidə ərkəklik yarağı: saçqıl > şişgil. çeşgil.
-ərkəklik yaraqı: quş.
-ərkəklik yarağı: (sallaq, asılı olmaqdan bu adı almış) salıntı (atıntı).
-ərkəklik yaraqı: sik. (1 < saçmaq. 1. soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək) ucu iti çubuğ.
ox. oxlav. axlov.
-yarağı qır, üstələ, əz: yayın al, gücün ça.

yaraqım

-iş diləyim, yol yolağım, yar yarağım uğurlu.

yaraqın

-baş yaraqın bulmaq: işinin çıxarın tapmaq. (yaraq: çarə).
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit).

yaraqının

-yaşalanmış kimsənin yaraqının sallağ durumu: salaq.

yaraqla

-biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraqla, silahla yararlamaqq: soxlamaq.
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yaraqlan

yasırın. yasırlan. yarınlan. amadə ol. hazırlan. mühəyya ol.

yaraqlanmaq

-təpədən ayağa yaraqlanmaq: diş dırnağına can qorallanmaq.

yaraqlatmaq

dişlətmək. dişətmək. müsəlləh edmək.

yaraqlı

yarağlı. 1. yapdal. yarqal. bardal. basdal. bəsili. hazir. amadə. 1. salmalı.

bəzəkli. nəxşəli. rəsmli. tərhli.
-qaraqlı yaraqlı: quşaqlı duşaqlı. yarpıdaq. (zin o bərgli).
-yar yaraqlı: dişli dırnağlı. mücəhhəz.
yaraqsız

yarağsız. yararsız. 1. namünasib. -gücənin bu yarağsız çağında qapı döğülməz ki. yarağsız söz danışma. 1. gözlənilməz. qeyri müntəzirə. -yarağsız olay. -yarağsız
gəldilər.
dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır: dəhlənməmiş (tapdanıb
bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır.
(işi çağında, əti yağında gör).
-qaraq yaraqsız: yar qoraqsız. yalpıdaq. lüt. (zin o bərgsiz). -yalpıdaq minilsə at,
götün bağlar qat (pinə).

yaraqsızta

yarağsızda. gözlənilməzdə. -dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır.
(yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə). {dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş)
yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti
yağında gör)}.

yaralamaq

-birbirin yaralamaq: yartışmaq. yırtışmaq. -atışıb yartışdılar.

yaralamaq

sıymaq. sınıtmaq. üzmək. qırmaq. dağlamaq. - ürəyin sıydı.

yaralanmasını

-nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb yaralanmasını önləyən tikə, bəd: sipər. çıpır.
savır. (1 < çırpmaq. 1 < savmaq).

yaralanmış

- əlim saya yaralanmış. (saya: sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül.
çatlığ. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi).

yaralar

-kötü işlər yamanları yamanladar, eyiləri yaralar.
-nasıl olsa sağalar, bir gün yaralar.
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-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi
aralı. (aralı: ıraqdan).

yaramaq

yarqamaq. yaxmaq. düşülmək. düşü olmaq. düşəlmək. faydalamaq. şifalamaq.
kar kəsmək. -bu darı ağrıya düşüldü: kar kəsdu. -sizin sözüz bu işlərə düşülməz,
oxun boşdu, daşın bərkdi deşilməz.

yaramat

yaraqat. yalaqat. yalamat. salaqat. salamat. baramat. yaraqat. (dəraməd) gəlir.

huquq. (soval. çoval. tobal. aylıq).
yaramaz

1. yararsız. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla. qalpaq.
qaplaq. təmbəl. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara.
kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq.
oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl.
uysan. oyasa. oysal. 1. yarıtmaz. yaraşmaz. yarşaqmaz. uyqun olmayan.
namunasib.
-yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül qaramaz. (eyku: yaxcı).
(qaramaz: baxmaz).

-çoxda düzlük yaramaz, yetər əğriliyin az olsun.
-kötü, işe yaramaz: soyha.
-bəkləyiş yaşama yaramaz
-özün tanımağa güzgü yaramaz.

yaran

1. yarın. yasır. yasın. yarqlı. yarqıl. hazır. amadə. 1. yarqun. tutuvar. tutulu.
xoşbəxt. 1. yarqun. səmərəli. faydalı. 1. yarqun. nik bin. optimist. 1. yarıq.
yararlı. faydalı. xeyirli.
-dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu.
(təpən: soxan. döğən).
-qazanc, yaran, yaranc, yarac: . qaparuz. çay pulu. salıvar. səlivər. rüşvət. yasaq yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.

yaranan

-yaranan ölünür, yasanan dövülür. (yasanan: düzələn. ). (dövülür: sınır).
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-qazanc, yaran, yaranc, yarac: . qaparuz. çay pulu. salıvar. səlivər. rüşvət. yasaq yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.

yarançı

yançı. yarçı. arançı. damlıq. evlik. qulluqçu. qırnaq. nökər.

yaranmaq

bəğənmək. xoşlamaq. -oğlan qızı çox yarandı.

yaranmaz

1. bəğənməz. xoşlamaz. 1. yarınmaz. -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə
dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram
yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir
savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə).

yarantaq

yarandağ. yarındağ. ( < yarmaq. yarımaq). 1. göndən yarılıb, kəsilərək

yasanmış qayış, nərsə. 1. nəvar. bəzək, yaraş nişan olaraq geyimə tikilən,
geyimin üstündən atılan şırıq, navar.
yarar

{yaraq. (barar. çarar. sarar. yaçar. yasar. yağar)}. 1. arxa. yarqa. keyfiyyət. 1.
tutu. tusu. (düşük) dərman. əlac. çara. çarar. şəfa. -tutular tutusu: otlar otu.
dərmanlar dərmanı. -ağılar tutu: dərdlər otu. 1. şərh. 1. götəriş. götrüş. quzariş. yarar vermək. 1. bağdal. etibar. -yarardan düşmək. 1. ölçü. hesab. -yararsız iş. 1.

təxmin. -ilkin yararlara görə. 1. yarac. tutuğlu. məsul. -bu olayın yararı kim. 1.
tutqu. qazanc. kar. 1. dəğər. çıxar. ərziş. -yararsız nərsələri nəyə yığnaq edirsin.
1. kömək. -yararsız qalmayasın. 1. əl verişli. -indiyə yarar nəyiz var. 1. əl atında,
dəst rəsdə olma. 1. istifadə. dərdə dəğmə. -buların nə yararı var. 1. imtiyaz.
avantaj. 1. yatay. uyqun. gəlişin. gəlişli. yarşın. yarşan. yarğaş. muvafiq.
münasib. 1. etgi. təsir. (karaməd). 1. təshilat. rahatlıq aracları. 1. babi dil. babi
xatir. 1. zibəndə. dər xor. 1. gəlir. uduş. 1. doyruq. doyuruq. təqviyət. 1. yarır.
sorağ. sorat. açaz. açat. musaidə. icazə. ruxsət. -yarar versəniz. 1. güdü.
yenğiş. yenğiz. yenğizik. > əngizə. dürtü. nədən. səbəb. motiv. ğərəz. izin.
mühərrik. bais.
-atom bombu dağ yarar, sevgi odu dağlayar.
-nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli,
çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac.
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-bitgilərin dırmaşıb sıvaşmağa yarar sarmaşığları: sorğıc. soğıc.
-nərsənin suyun dərməyə, qurutmağa yarar yaraq, vəsilə: suluq. suvluq.
-biri yarar, biri sarar: sarmaq.
-bir dağ cumar, min dərə yarar, min dərə dolar, bir dağ olar
-ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. kağlac.
-alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa, sınaşdırmağa yarar nərsə: kuydaq. kuycaq.
küydaq. küycaq.
-süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab: sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli
ağızlı qab. tağar. mətirət.

yararlamaq

-biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraqla, silahla yararlamaqq: soxlamaq.

yararlanan

-bir yerdən, qaynağdan yararlanan: yemdaş.

yararlı

1. yaraşlı. əlverişli. salağlı. faydalı. -sağılmağa yararlı, əlverişli, salağlı, yararlı,
yaraşlı, faydalı: sağıl. 1. yarıq. yaran. faydalı. xeyirli.
-sağılmağa yararlı, əlverişli, salağlı, yararlı, yaraşlı, faydalı: sağıl.

-yararlı olmaq: tutulmaq. tusulmaq. düşülmək.
yararmaq

yarımaq. yarıqmaq. yaraşmaq. nəsib, qismət olmaq.

yararsız

1. öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz.

ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum. 1. yaraşsız. quru. boş. kofı. kovı. təksiz.
bihudə. qoşdurum. havayi. - quru söz: boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ.
kovaz. loğaz. (> gəzafə). 1. yaramaz. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal.

qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir.
kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl.
kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq.
kovmuş. götüqızıl. uysan. oyasa. oysal. 1. yarağsız. namünasib. -gücənin bu
yarağsız çağında qapı döğülməz ki. -yarağsız söz danışma. 1. yarağsız.

gözlənilməz. qeyri müntəzirə. -yarağsız olay. -yarağsız gəldilər.
dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır: dəhlənməmiş (tapdanıb
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bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır.
(işi çağında, əti yağında gör).

yarası

-diş yarası: yeniğ. yeyik. yiyik. yemə, dişləmə, ısırma izi.
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.

yarasın

1. yarasın!. sinəsin!. tuş olsun!. nuş olsun!. tuş!. nuş!. 1. uğur olsun. xeyr
olsun. -yol yarasın: yolun uğurlu, açıq olsun. istəklərivə çatasın. başarılar!.
müvəffəqiyyətlər!. nailiyyətlər!.
-yağşına toya yarasın. (yağşına: uğruna. xeyrinə. ) (satılmayan nərsəyə qarşı uğur
dilək).

yarasız

- boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz: qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə). quru söz.
(quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).

yaraslamaq

səlamlamaq.

yaraş

1. gözəl. yoğlaz. görəgən. gözəgən. 1. gözəllik. -gül yaraşı özündəndir. -öz
yaraşızdandır: öz gözəlliyizdəndir. ela. 1. həlal. -yaraş olsun: yaraşsın. həlal olsun.

1. səlam. 1. yarac. dərdə dəğən. işə gələn. işgüzar. (kar aməd. be dərd be xor). yaraş sözlər. -yaraş nərsələr. -yaraş araclar. 1. yarac. şuur. ağıl. idrak. məntiq.

rasyon. 1. yarac. fəaliyyət. faaliyyət. 1. yarac. istehqaq. 1. yarac. pəhrə.
bazdeh. bəhrəvər. 1. yarac. karayi. çıpralıq. dirəlik. gurbalıq. 1. yarac.
təxəssüs. 1. yarac. yaraşış. çaraş. çaraşış. barış. barışış. uzlaş. yozuş. düzüş.
yarğaş. saziş. musalihə. (aşti). 1. yarac. yarşıq. yarışlıq. razılıq. rizayət. 1.
yarac. randıman. 1. yarac. çaraş. vərdiş. vərliş. verdiş. verliş. usluq. (ustalıq)

məharət. çiğəlik. çirəlik. girəlik. gübrəlik. dobralıq. xibrəlik. xubrəlik. başarıq.
əhliyyət. ürzə. ləyaqət. 1. yetəverin. yetişin. tutaverin. könəlgə. çönəlgə.
dönəlgə. qol. qolaq. qoltuq. yardım. imdad. mədəd.
-bəzək, yaraş nişan olaraq geyimə tikilən, geyimin üstündən atılan şırıq, navar:
yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq. yarımaq). nəvar.

-yaraş olsun: yaraşsın. həlal olsun. (yaraş: həlal).
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1. yaraşqan. yarıq. sayqıdəğər. sayqın. 1. yaraşqan. yarşaq. yarıq. sulum.
mətbu. məqbul. munasib. 1. yaraşqan. yarşaq. sağday. sayaq. sıyaq. munasib.
1. yaraşqan. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli.

sayılan. sayılı. saylı. sayqın.
yaraşıq

sağday. sayaq. sıyaq. şayistə.

yaraşıqı

yaraşığı. 1. görkü. gözəlliyi . -kişi görkü söz, ocaq görkü köz. 1. gəlşiğü. -toy
gəlşiğü bağşıdur, sözün düzü yaxşıdur. (gəlşiğü: yaraşığı).

yaraşıqlı

- çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan: sikkəsiz.

yaraşış

yaraş. yarac. çaraş. çaraşış. barış. barışış. uzlaş. yozuş. düzüş. yarğaş. saziş.
musalihə. (aşti).

yaraşıtmaq

yarşıtmaq. yarşatmaq. düzmək. düzümək. düzətmək. barışdırmaq. gəlişitmək.
yarğaşıtmaq. saziş editmək. harmonizə yapmaq.

yaraşıztantır

yaraşızdandır. gözəlliyizdəndir. -öz yaraşızdandır: öz gözəlliyizdəndir. ela. (yaraş:
gözəllik).

yaraşqan

1. yaraşay. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli.

sayılan. sayılı. saylı. sayqın. 1. yaraşay. yarşaq. sağday. sayaq. sıyaq.
munasib. 1. yaraşay. yarıq. sayqıdəğər. sayqın. 1. yaraşay. yarşaq. yarıq.
sulum. mətbu. məqbul. munasib.
yaraşlı

1. yarac. yaraclı. savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. etgili. gözü açıq. oxuğan.

savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı. 1. yararlı. əlverişli.
salağlı. faydalı. -sağılmağa yararlı, əlverişli, salağlı, yararlı, yaraşlı, faydalı: sağıl.
yaraşlıq

yarlıq. səlahiyyət. şayistəlik.

yaraşmaq

1. tutmaq. -bu işi bu biriylə tutmur. 1. barışmaq. doslaşmaq. -gahdan öcəşir,
gahdadan yaraşır. 1. yarımaq. yarıqmaq. yararmaq. nəsib, qismət olmaq.

yaraşmaz

1. həlal olmaz. 1. yarşaqmaz. yarıtmaz. yaramaz. uyqun olmayan. namunasib.
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-tutmamazlığı, yaraşmazlığı, uyqunsuzluğu açıqca görünmək: sıyıtmaq. sırıtmaq.
gözə çarpmaq. yamaq olmaq. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində
sarı sırıtır.

yaraşsın

yaraş olsun. həlal olsun. (yaraş: həlal).

yaraşsız

1. yararsız. quru. boş. kofı. kovı. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi. - quru söz:
boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. (> gəzafə). 1. öğsüz.

kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz. ötrüsüz. ötürsüz.
cəhətsiz. qoşdurum.
yaraştıran

-neçə nərsədən oluşan hər nəyin olduğunu yaraşdıran, düzəldən gərəkli
tikələrdən hər biri: uzuv. üzüv. ( < uzmaq. uzumaq). quruq. orqan.

yaraştırı

yaraşdırı. yaraşdırma. yaxışdırı. yaxışdırma. qovuşduru. qovuşduruş.

qoşuşduru. qoşuşduruş. qoşmaca. iftira. töhmət.
yaraştırılan

-nərsənin üstünə yaraşdırılan bəzək düzək: üstəm. saxt.

yaraştırma

yaraşdırma. yaraşdırı. yaxışdırı. yaxışdırma. qovuşduru. qovuşduruş.

qoşuşduru. qoşuşduruş. qoşmaca. iftira. töhmət.
yaratan

yaratıcı. yaratcı. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. törətən. törətçi.
hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

-nərsəni yeməyə, işlətməyə yaratan, yasadan, hazırlayan: yengə. yeyingə.
-yaradan axan sarı su: sarus. sasuq. (sarı su).
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən
aradan.
-değiliz kimlər kimi sıradan, sağuş olsun türk yaratmış yaradan. (sağuş: şükr.
həmd).

yaratcı

yaratıcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. törətən.
törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. butuqçı.
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butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

yaratı

yaradılış. yaratma. oluşat. doğa. salıq. təbiət.

yaratıcı

yaratcı. yaratan. yartadan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı. törətən.
törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

yaratıqlar

-yer altı yaşayan yaratıqlar, yılıxlar (heyvanlar): sığınqar.

yaratılır

-sevinc paylaşılır, mutluluq paylaşılamaz, yaratılır.

yaratılış

yaradılış. 1. kürsü. qursu. yapı. 1. yaratma. yaratı. oluşat. doğa. salıq. təbiət.

yaratılışlı

yaradılışlı. seçtil. saçtıl. çeştil. səciyyəli. karakterli. xuylu. qılıqlı.

yaratılıştan

yaradılışdan. yaratışdan. doğuşdan. doğaşdan. oluşatdan. təbindən. təbiətən.

yaratın

onatın ( < onatmaq) oratın ( < oratmaq) ürətin. örətin. bədii. orijinal.

yaratış

yarav. sova. sava. (temperament). siniz. sınız. dux. büküm. tüvarış. xulq. xuy.
mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. çinə. çiniğ. datu. datı. darıt.
dartı. fitrət. sirişt.

yaratıştır

-istək yaratışdır.

yaratıv

yaratuv. 1. saxtıman. icad. ehdas. (ibda). -bu qalanın yaratuv işləri çox sürdü.
(saxtımani işləri). 1. afəriniş. covhər. qovhər. təbiət. xuy. mahiyyət. (cins. qunə.

nov) xasiyyət. təb. xəmirə. sirişt. bağqal. bağçal. 1. vicud.
yaratma

yaradılış. yaratı. oluşat. doğa. salıq. təbiət.

yaratmaq

1. dağıtmaq. dərətmək. sərətmək. taratmaq. daratmaq. dalatmaq. saçatmaq.
sərəmək. dışartmaq. pəxş, müntəşir edmək. -günəş ışığın dərətmədən yola
düşdük. 1. yarbamaq. yerinə qoymaq. (saman vermək). -bu işi yarbaya bilirsinmi.
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-döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı yaratmaz. (döğülməzi: sınılmazı.
sınmayanı. pozulmayanı. ). (bacarmaz: yasanmaz).

yaratmış

-değiliz kimlər kimi sıradan, sağuş olsun türk yaratmış yaradan. (sağuş: şükr.
həmd).

yarattım

-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

yaratuv

yaratıv. 1. saxtıman. icad. ehdas. (ibda). -bu qalanın yaratuv işləri çox sürdü.
(saxtımani işləri). 1. afəriniş. covhər. qovhər. təbiət. xuy. mahiyyət. (cins. qunə.

nov) xasiyyət. təb. xəmirə. sirişt. bağqal. bağçal. 1. vicud.
yarav

yaratış. sova. sava. (temperament). siniz. sınız. dux. büküm. tüvarış. xulq. xuy.
mitil. təbiət. təb. nəfs. məzac. xəsiyyət. karakter. çinə. çiniğ. datu. datı. darıt.
dartı. fitrət. sirişt.

yarayış

arayış. yaxayış. yasan tozan. yasan düzən. bəzək düzək.

yarbamaq

1. qırıb tökmək. -ağac yarbamaq. 1. yaratmaq. yerinə qoymaq. (saman vermək).
-bu işi yarbaya bilirsinmi.

yarbaymaq

yürbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq. -ərik yuxudan
qalxınca, irik yürbay: təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar. kəsələ dərman
tapıldı, armana (təmbələ) yox.

yarcaq

1. yarcağ > nacağ. çapacağ. balta. satır. təbər. təpər. (1 < (t <> ç) (çapar <
çapmaq) ( < . 1. təpmək). 1. yarcağ. çarcağ. odun.

yarcamaq

sərpəmək. sovamaq. savamaq. sovğamaq. savğamaq. xərcləmək. (#
sarcamaq: yığmaq). -satıp yarcamaq: satıb savcamaq. satıb savmaq.

yarcıq

yarcığ. -səs yarcığı: səs tellərinin hava titrətdiyi bölüm.

yarçı

yarançı. yançı. arançı. damlıq. evlik. qulluqçu. qırnaq. nökər.

yarı

1 < yarğı. -yarı bölmək: dalamaq. yarmaq. 1. yarşı. limə. nimə. 1. bir az. -yarısı:
bir azı. -yarısı qara, yarısı ağa.
-düz aradan, yarı yarıya bölmək: yarışmaq.
-tən yarı: {tən: ( < dənğ) düz}. 1. yarı ba yarı. 1. elə belə. alavat. nə pis nə yaxcı. -tən
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yarısı: tam, düz yarısı.

-yarı canlı: yupqa. yufqa. yuvqa. yıpqa. zayıf.
-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
yalnızlıq)
-yarı pişmiş yumurta: silik. ılığ.
- çox iri yarı, dağlıq olan: boluş. boloş. küt yarması.
-iri yarı: sında manda.

yarıb

-yarıb yaşamaq: dincliklə, kef ləzzətlə yaşamaq. -bir gün olsun belə yarıb yaşamadı.

-yarıb çalan: yarğu. oğru.
yarıba

-yarıba yarı: tən yarı. {tən: ( < dənğ) düz}.

yarıc

1. yarıt. yardac. yarqıc. yarqış. yarsıq. doğur. dəngiş. dəniş. dənil. insaf. ədl.
(doğruc: doğuc. insaflı. münsif. 1. səri üsseyr. piştaz. 1. hərif. həmkar. rəqib.
(oyunda tərəfi muqabil, oynuyanların hər biri). 1. yarmış. cərrahi əməl, əməliyyat.

yarıcın

narın. sağday. sayaq. sıyaq. tetiz. dəqiq.

yarıq

1. sırt. sırıt. iv. oluq. 1. yerik. yerikli. sərik. salığ. işlənən. dəbdə olan. yürkə.

yürək. geçərli. mö'təbər. adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı) . 1.
yarqı. yağqı. yağıq. bayıt. bayat. ilahi. ilahiyyat. 1. (yarar). şəri. 1. (yarar). öğləti.

iftixari. 1. (yarar). ürək oxşayan. 1. (yarar). yetgili. əhil. qadir. muqtədir. təvana.
1. (yarar). səlim. 1. (yarar). müstəid. 1. (yarar). sayqıdəğər. sayqın. yaraşqan.
yaraşay. 1. (yarar). keçərli. yürüklü. yerikli. mötəbər. 1. (yarar). dəqiq. 1.
(yarar). uyqun. yaxışır. musaid. 1. (yarar). müfid. nafe. sudmənd. müəssir. 1.
(yarar). aydın. rəsa. 1. (yarar). çağı çağında, yeri yerində olan. 1. (yarar).
amadə. hazir. 1. (yarar). sulum. yaraşqan. yaraşay. yarşaq. mətbu. məqbul.
munasib. 1. (yarar). doğru. doğus. dürüst. dursut. adil. tanığ. tanğı. həqq. 1.
(yarar). sayıl. müəddəb. ədəbli. tərbiyətli. 1. (yarar). əxlaqlı. 1. (yarar). əmin.
mütməin. 1. (yarar). yaran. yararlı. faydalı. xeyirli. 1. (yarar). sufi. 1. (yarar).
nikukar. 1. (yarar). parsa. pərhizkar. 1. (yarar). ləziz. 1. (yarar). teyxa. arın.
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som. sərə. 1. (yarar). arıq. say. pak. 1. (yarar). mehriban. xoş. 1. (yarar). özəl.
məxsus. 1. (yarar). xuy. təbiət. xəsiyət. 1. (yarar). yardım. 1. (yarar). anlaşma.
sözləşmə. yarğaşma. yarğaş. yazış. gəlişim. saziş. düşüt. qərardad. pakt.
muqavilə. maahidə. misaq. əhd. peyman. 1. səhər. bamdad. pəqah. -doğdu
yarıq ulduzu: dan ulduzu. 1. ışıq. -yarıq ulduz. -yarıq üzlü. -yarıq hava. -getdi gözüm
yarığı, qaldı ağın qarığı (qarığ: kölgə) (ağ günlərdən bir kölgə qaldı). 1. yanıq.

yarıqlıq. (firuğ) roşənayi. ışıq. yaşın. roşən. nurani. -yarıq otaq. -yap yarıq nə:
çox ışıqlı nərsə. 1. iki nərsənin qoğşağı, ayrıldığı yer, orun. 1. firqət. 1. yağıq.
yağqa. yarqa. arıq. ışıq. nur. 1. yartın. ışıq. -yarıq durum: mutlu durmuş, yaşam.

1. yaruq. səhər. sübh. -doğsa yaruq ulduzu. 1. yarık > yarmaq. pul. 1. yartıq.
yırtıq. 1. yırtmac. uzun, dar kəsik, dəlik. 1. yarar. yaraş. nəsib. qismət. -sizin
yarıq: sizin qismət. -kimə dilək, kimə yarıq: kimə niyyət, kimə qismət. 1. yırıq. cırıq. gündə yarıq yox, bəydə qayıq yox. (qayıq : dönmə). (yarıq: yırıq. cırıq. ). (bəylər
sözlərindən dönməzlər). 1. danğla. sabah. 1. dərzə. tərcə. (dərbəçə > dəriçə).

baca.
-iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq: sığra. dərə.

-yarıq ayıq: vazih rovşən. sərih aşqar.
(yarq, yorıq dil: açıq, iti, dolun dil. (rəsa, fəsih, roşən).

-dil, yarıq, diləv açmaq: diditmək. dilditmək. diləmək.
-gündə yarıq yox, bəydə qayıq yox. (qayıq : dönmə). (yarıq: yırıq. cırıq. ). (bəylər
sözlərindən dönməzlər).

-axan nərsənin oyaraq bıraxdığı yarıq, arx, iz: yar ( < yarmaq).
-bir yerdə yarıq, baca açan arac: direl çeşiti. yaraçar. yaracar. yaraca.
-oyanıq, yarıq, xəbərdar, amadə, hazir durmaq: didik durmaq. titik durmaq.
-yarıq yarıq: tırıt tırıt. cırıt cırıt. şırıt şırıt. şırıq şırıd. -tırıt tırıt cırılmış ürək.
yarıqbel

yarığbel. yağırbel. (minik heyvanlarında) beli yara. -səni görüm yeddi yağırbel ata
urğaş çıxasan.
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yağqıc. 1. yağıqçı. bayıtıc. bayıtçı. bayatçı. bayatıç. ilahiyyatçı. 1. səhər xiz. yarıqçı qarıqmaz: yarıqçı qalmaz: tez qalxan işindən qalmaz.

yarıqçılıq

yağıqçılıq. yarqıclıq. yağqıclıq. bayıtıclıq. bayıtçılıq. bayatçılıq. bayatıçlıq.

ilahiyyatçılıq.
yarıqı

yarığı ışığı. -getdi gözüm yarığı, qaldı ağın qarığı. (yarıq: ışıq). (qarığ: kölgə) (ağ
günlərdən bir kölgə qaldı).

yarıqlıq

yarıq. yanıq. (firuğ) roşənayi. ışıq. yaşın. roşən. nurani. -yarıq otaq. -yap yarıq
nə: çox ışıqlı nərsə.

-yarığlıq sınışı: ışın sınması. inikasi nur.
yarıqmaq

yarımaq. yararmaq. yaraşmaq. nəsib, qismət olmaq.

yarılan

-daş, nərsəni yonmada, yarılan ağacı açıb yarmada işlənən tirə, qıssa soxu,
qələm: yalma. yarma.

yarılar

-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa).

yarılaya

dosluq edə. -ər odur yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya. (yağılaya: düşmənlik edə).

yarılıb

-göndən yarılıb, kəsilərək yasanmış qayış, nərsə: yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq.
yarımaq).

yarılıq

yarılığ. yatalaq. sırğal. sızğal. sizgəl. bimaristan. mərizxana. şəfaxanə.

yarılış

yarğılış. yorğuş. yorğuluş.

yarılmaq

cırılmaq. -duvar yarıldı. -atom bombu dağ yarar, sevgi odu dağlayar.
sevgi sevgidən ayrılmaz, yarılar (sökülər).

yarılmaz

-yarqı yarılmaz: hükm verilməz. -toxlatmadan yarqı yarılmaz: müstənəd edmədən
hükm verilməz. (toxlatmaq : sənəd vermək).

yarılmış

-yarılmış odun, ağac: yarmaca. yarmaça. odun parçası.

yarıltı

-tamay yarıldı, söküldü: yayılmaq. hilal olmaq.

yarım

1. əksik. naqis. 1. yardım. kömək.
-yar yara qovuşar, yarmalar yarım qalar.
-yarım, güdə yağmurluq: yanğso. yamğıso.
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-evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat: kürsü. kürsi. qursı. altı boş səggi.
-yarım yamalaq: gürdürkücük. kürdürkücük. qasıq qusuq, kəsik küsük qalmış.

yarımaq

1. yarmaq. 1. ağarmaq. sökmək. (ifşa edmək). -dan yarıdı. -bizim ulduz
yarımadı: çıxmadı, doğmadı, ışımadı. 1. yarıqmaq. yararmaq. yaraşmaq. nəsib,

qismət olmaq. 1. yarınmaq. yartınmaq. yağınmaq. yağtınmaq. yağımaq.
yağtımaq. yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. ışıqlanmaq. tanışmaq.

tanğışmaq. oyqunmaq. bidar, münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq.
yarımatı

yarımadı. çıxmadı. doğmadı. ışımadı. -bizim ulduz yarımadı

yarımatıq

-yarımadıq istisinə, kor olduq tüstüsünə.

yarımaz

-səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı
başsız, usqan usqıt, ağıllı ağılsız bilməz, amma əksiklik hər kişinin işi değil) .

yarımçılıq

-yarımçılıq qurumaq: quruşqamaq.

yarımqa

alçaq daban ayaqqab.

yarımlamaq

1. yarıya bölmək. 1. yalımlamaq. nərsəni iyicə, incidən araşdırmaq.

yarımsınmaq

yaltaqlanmaq. yalağçınmaq. yalınmaq. dil tökmək. dadlı, yağlı dil tökmək. (çərb
zəbanlıq edmək).

yarın

1. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). 1. tiriz. onqura, fəqərat sümüyü. 1.
şəqqə. nərsənin, gövdənin yarısı. 1. kürəyi quran iki ənli sümük. -yarın
yolqansa, el yolqanır: (yolqanmaq: solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq:
şişmək. güclənmək) hər nəyin gücü belində, kürəyindədir. 1. irt. -dün dünə qaldı,
gün günün saldı, irt, gələn aldı. 1. yaran. yasır. yasın. yarqlı. yarqıl. hazır.

amadə. 1. açın. fürsət. 1. kürək gəmiklərinin hər biri. 1. yanğı. yanğa. tanğı.
tanğa. yarqa. arıq. sabah. səhər. sübh. -tanğa atın yeritdi, dərə təpə düz getdi. 1.
yarun. yorun. torqu. incə, yumşaq parça. diba. hərir. -yarın yuxa: qızarmış lavaş
(incə çörək). 1. sabah. sapağ. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq). ( < yarınmaq:
açılmaq) ışıqlıq. çıxış, qurtuluş yolu. (nəcat. fəcr)

-yumurtanın sarısın bu gün yeyir, ağın yarın. (çimri).
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-əkdiyin biçilir yarın, kəsdiyin olacaq payın.
-(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma). -qapatsansa keçmişin, açıq durar
yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.
- bu gün avçı yarın dönür avına, yalan dünya çoxun qoyar oyuna.
-bu gün dünü tanımaz, yarın gələr bu günləri anımaz
-arın yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli: sırğov. üslü başlı.

yarına

- yarına doğru: sabaha doğru.

yarınar

ışıqlar -tün ertinlə yarınar. (tün: gecə) (ertinlə: sabahla). (gecə sabahla ışıqlar).
-dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac
qılma!) .

yarınc

sıyınc. söyünc. sövünc. müjdəlik. muştuluq. bəşarət.

yarınçı

sıyınçı. söyünçü. sövünçü. süyünçü. müjdəçi. muştuluqçu. bəşarətçi.

yarının

-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma).

yarınqi

yarınki. sabahki.

yarınlan

yaraqlan. yasırın. yasırlan. amadə ol. hazırlan. mühəyya ol.

yarınlara

-ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.
-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma).

yarınları

-ötənlərə ütükmə, gündəligə gecikmə, yarınları unutma. (ötənlərə ütükmə:
keçmişlərə yanma, püşman olma).

yarınlarta

-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.

yarınmaq

1. öğrəşmək. alışmaq. tutşunmaq. 1. yasınmaq. öğrənmək. təlim görmək. 1.
təmrin edmək. hazırlanmaq. təhiyyə, amadə olunmaq. 1. əməkdaşlıq,
həmkarlıq edmək. 1. birinə nərsiyə uymaq, müqəllid olmaq. təqlid edmək. 1.
tıraşlanmaq. taraşlanmaq. qırğaclanmaq. -yarınmış daşlar. 1. tıraşlamaq.
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taraşlamaq. qırğaclamaq. 1. yarşınmaq. yatmaq. bolsanmaq. qonaylamaq.
qonlamaq. qonamaq. onaylamaq. onamaq. danğlamaq. tutunmaq. qəbul
edmək. salınmaq. salğınmaq. razı olmaq. -siz bu işə özünüz yatdınızmı, ya ki
yatdırdılar. 1. yartınmaq. yağınmaq. yağtınmaq. yarımaq. yağımaq. yağtımaq.

yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. ışıqlanmaq. tanışmaq. tanğışmaq.
oyqunmaq. bidar, münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq. 1. açılmaq .
yarınmaz

yarınmaz. yaranmaz -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə
görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz,
başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə
bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə).

yarıntaq

yarındağ. 1. yarandağ. ( < yarmaq. yarımaq). göndən yarılıb, kəsilərək

yasanmış qayış, nərsə. 1. yarandağ. ( < yarmaq. yarımaq). nəvar. bəzək, yaraş
nişan olaraq geyimə tikilən, geyimin üstündən atılan şırıq, navar. 1. tilişə.
dilişə. nərsənin uzunsov parçası. 1. yalav. yalağ. (çalağ). incə şırıq, şərit.
yarıntı

yarındı. 1. kiçik yara. 1. öğrəşdi. alışdı. tutşundu. təlim gördü. 1. yasındı.

təmrin etdi. hazırlandı. təhiyyə, amadə olundu.
yarıntıq

sarıntıq. qarıntıq. quşağ. belt. kəmər.

yarır

yarar. yaraq. sorağ. sorat. açaz. açat. musaidə. icazə. ruxsət. -yarar versəniz.

yarısı

bir azı. -yarısı qara, yarısı ağa.
-nərsənin, gövdənin yarısı: yarın. > yağın. yağrın. ( < yarmaq. yarımaq). şəqqə.
-yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı qoyruq. (buyruq: istək. həvəs). (qoyruq:
istəmədən oluşan)
-doğru soru, sorağın yarısı. (sorağın: yanıtın. cəvabın).

yarış

1. sürü. 1. yanış. oyun. oğun. salıc. vicdan. insaf. 1. təqsim. 1. bölüş. 1.
divizya. 1. qismət. 1. bəxş. 1. nifaq. təfrəqə. 1. fikir ayrılığı. ixtilaf. 1. niza. 1.
fəsl. məqtə. 1. qətə. 1. yarşım. musabiqə. -yarşım yarışınları: bir yarışın
novbətləri, bölümləri.

-şaqqavatlı, yarış görüşlü, görkəm durumlu kişi: daylanğ.
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-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən
enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.
-yarışa, musbiqəyə qoyma: yarıtış. yartış. sınatış. sinitiş. dənətiş.

yarışı

-gəzinti, at, top yarışı üçün əkilmiş, becərilmiş yer: tapuğ. tapığ. patuq. çəmənlik.

-qaçma yarışı: yügrüş.
yarışınları

novbətləri. -yarşım yarışınları: bir yarışın novbətləri, bölümləri.

yarışla

-yarışla bağlı olan: yarşım. -yarşım yeri. -yarşım ölçüsü. -yarşım qoşulları.

yarışlanmaq

yarışmaq. yanışmaq. yanışlanmaq. vicdanlı, insaflı olmaq.

yarışlı

yanışlı. vicdanlı. insafsız.

yarışlıq

yarşıq. yaraş. yarac. razılıq. rizayət.

yarışmaq

1. tutmaq. uyqun gəlmək. bir düşmək. -iki söz birbirin tutur. -bu sonuclar
tutuşmurlar. 1. ucuşmaq. qoşuşmaq. üz üzə durmaq. musabiqə vermək. 1.
yarışlanmaq. yanışmaq. yanışlanmaq. vicdanlı, insaflı olmaq. 1. düz aradan,

yarı yarıya bölmək. 1. bölüşmək. təqsim edmək. -dəng dəngə (bərabərcə)
yarışın. 1. birbiriylə açılışmaq. (# yaşuruşmaq: birbirindən gizləşmək).

yarışmaz

tutuşmaz. -uyğur yalğay yarışmaz. (uyğur: uyuq, yaxcı olan). (yalğay: pis olan).
(yaxcı pislə yarışmaz, tutuşmaz).

-amac arac qarışmaz, eyku kötü yarışmaz. (eyku: yaxcı).
yarışta

-idmanda, yarışda gövdəsin idmana qızdırmaq: saçaltı yapmaq.

yarıştırmaq

yarışdırmaq. yarqışdırmaq. sınaşdırmaq. qoşaşdırmaq. salışdırmaq.

tutuşdurmaq. tutruşutmaq. sınaşdırmaq. qoşuca, rəqabətə, rəqibliyə,
musabiqiyə çəkdirtmək, verdirmək.
yarıt

1. yarut. həqiqət. 1. yarıc. yardac. yarqıc. yarqış. yarsıq. doğur. dəngiş. dəniş.
dənil. insaf. ədl.
(doğruc: doğuc. insaflı. münsif. 1. yartım. bölük. firqə. -el yarıt yartımlara ayrıldı.
-yığva iki yartıma seçildi. 1. yolqut. yürgüt. salqıt. görgü. ədəb. tərbiyə.
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yarıtqıc. yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan. yağtıqıc. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc.

aydınladan. ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal. oyquran. oyqurğan.
münəvvər, aqah edən. qəndil.
yarıtar

yarıdar. yaxşıladar. təskin verər. -sürgə yaxsa yarıdar, sirkə vursan acıdar.
(sürgə: yaxı. yaxşır (> çaxşır) mərhəm).

yarıtı

yarıdı. sökdü. -dan yarıdı.

yarıtım

-yarıdım (yardım) istəmək, diləmək: sığınmaq. sınğınmaq. (sın. sin: iç) yarsınmaq.
yarsanmaq.

yarıtış

yartış. yarışa, musbiqəyə qoyma. sınatış. sinitiş. dənətiş.

yarıtqıc

yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan. yağtıqıc. yarıtan. yarqıc. yanıdan. yanıtqıc.

aydınladan. ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal. oyquran. oyqurğan.
münəvvər, aqah edən. qəndil.
yarıtqıç

yartıc. qəndil. məşəl.

yarıtlamaq

yarıtmaq. onaylamaq. islah edmək. -suçları yarıtmadı.
-nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq:
tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq.
sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

yarıtmaq

1. rəhnəmalıq edmək. rahnəmalıq edmək. 1. sovq edmək. sevq edmək. 1.
altmaq. işi bitirmək. əncam çəkmək. 1. yarıtlamaq. onaylamaq. islah edmək. suçları yarıtmadı. 1. yağıtmaq. yağtıtmaq. yarqıtmaq. yanıtmaq. yandırtmaq.

aydınlatmaq. ışıqlatmaq. tandırmaq. tandığmaq. tanıtmaq. tanışdırmaq.
oyqurmaq. oyqutmaq. münəvvər, aqah edmək. 1. yardırtmaq. yartamaq.
aydınlatmaq. açıqlamaq. yorumlamaq.
yarıtmaz

1. (iş). sürütmə. sürütlük. sürüngəl. təmbəl. gəvşək. 1. yaramaz. yaraşmaz.
yarşaqmaz. uyqun olmayan. namunasib. 1. güdük. sonucsuz. törəksiz.
tökənsiz. sığınsız. nəticəsiz.
- türk sayın yarıtmaz: türk sayağına oxşamaz. (sayın: kimi).
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-düz aradan, yarı yarıya bölmək: yarışmaq.

-yarıya bölmək: yarımlamaq.
-gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev
davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq).

yarıyla

-ər odur yağıyla yağılaya, yarıyla yarılaya. (yağılaya: düşmənlik edə). (yarılaya:
dosluq edə).

yarq

yarx. arx. sürgü.

-yarq, yorıq dil: açıq, iti, dolun dil. (rəsa, fəsih, roşən).
yarqa

1. sınış. siniş. arxa. keyfiyyət. (# sanış: kəmmiyyət) 1. sırav. sığav. sıyav. arxa.

keyfiyyət. (sanav: kəmmiyyət) 1. sıy. arxa. keyfiyyət. 1. yarar. arxa. keyfiyyət. 1.
yarma. yarqıq. qırqıt. qırqut. qırşıt. qırşut. qırışa. qırışqa. qırışat. bulqur. 1. arıq.

yanğı. yanğa. tanğı. tanğa. yarın. sabah. səhər. sübh. -tanğa atın yeritdi, dərə
təpə düz getdi. 1. arıq. yarıq. yağıq. yağqa. ışıq. nur. 1. arıq. arxa. mahiyyət.

keyfiyyət. 1. arıq. möhtəva. 1. varlıq. təvanayi. istitaət. sərvət. darayi.
-qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət:
sar. sər. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir.

yarqac

yarğac. 1. davər. 1. yağac. yarac. yığac. 1. yarqıc. dərman. çıxaran. çara.

çarə. çözüm. təpir. yolum. olum. uyum. ötüm. geçin. geçit. ot. ota. çatır. əlac.
qataran. qaytaran. gidərən. qurtaran. sağadan. sağaldan. bir ağrını, acını,
bəlanı qayaran, qeytərən, qurtaran. şəfaçı.
yarqal

yapdal. yaraqlı. bardal. basdal. bəsili. hazir. amadə.

yarqalı

sıylı. arxalı. keyfiyyətli. tovsifli.

yarqallıq

1. sayalıq. sıyalıq. yaxcılıq. arxallıq. keyfiyyətlilik. (səlahiyyət. mənfəətli) 1.

sıravlıq. sığavlıq. sıyavlıq. arxallıq. keyfiyyətlilik.
yarqamaq

yarğamıq. 1. yaramaq. yaxmaq. düşülmək. düşü olmaq. düşəlmək.

faydalamaq. şifalamaq. kar kəsmək. -bu darı ağrıya düşüldü: kar kəsdu. -sizin
sözüz bu işlərə düşülməz, oxun boşdu, daşın bərkdi deşilməz. 1. yarğanıq. yarğun.
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yarğın. çalağ. iti. güclü qaçağan olan. 1. yarqatmaq. yalqamaq. yalqatmaq.

sıyqamaq. sıyqatmaq. qıyıtmaq. məhəbbət, yardım edmək.
yarqan

açıq. -yarqan boya: açıq boya.
-selin açdığı dərə, yarğan: selgəf. selyar. selyan.

yarqanıq

yarğanıq. yarğamıq. yarğun. yarğın. çalağ. iti. güclü qaçağan olan.

yarqarat

1. çapdığ. yapdığ. donnama. təchizat. tədarükat. sürsat. ləvazim. əsasiyə. 1.
yönərgə. əkitim. əkiti. əkəti. eğitim. öğrətim. {tədarükat. direktiv. (instruction. ordre.
directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}.

yarqasız

sıysız. tanıtsız. tanatsız. arxasız. keyfiyyətsiz. tə'rifsiz. tovsifsiz.

yarqaş

yarğaş. 1. sınğış. sınış. sındaş. təhlif. həmpeyman. mö'təlif. müttəfiq. 1. cürgüş.

türgüş. gəlişim. saziş. 1. gəlişim. cürgüş. türgüş. saziş. (''quc. qoc. qoş'': ək
olaraq ''ma. mə'' anlamın verir). 1. şərik. həmrah. həmpa. ənbaz. həmdəm.

həmsər. 1. yarıq. anlaşma. sözləşmə. yarğaşma. yazış. gəlişim. düşüt.
qərardad. pakt. muqavilə. maahidə. misaq. əhd. peyman. saziş. 1. tapış.
tapuş. tapuğ. tapıc. tapınc. tapığ. gəlişim. təvafüq. saziş. 1. tutuz. tutzuğ.
tutsuğ. tutuş. saziş. 1. yarşın. yarşan. yarar. yaraq. yatay. uyqun. gəlişin.
gəlişli. muvafiq. münasib. 1. yaraş. yarac. yaraşış. çaraş. çaraşış. barış.
barışış. uzlaş. yozuş. düzüş. saziş. musalihə. (aşti).
- gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma: saxın bağın > saxt o paxt.

yarqaşan

yarğaşan. uyruğan. uyurğan. sazişkar. musalihətçi.

yarqaşınmaq

yarğaşınmaq. yaşdanmaq (yumuşanmaq). yarşınmaq. yarşanmaq. gəlişinmək.

yaşlanmaq. düzülüşmək. düzəlişmək. barışmaq. saziş edinmək.
yarqaşıtmaq

yarğaşıtmaq. 1. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. barışdırmaq. cürgütmək.

türgütmək. gəlişitmək. saziş vermək. -öz ağrımınan uzarmayım neyləyim. 1.
yarşıtmaq. yarşatmaq. yaraşıtmaq. düzmək. düzümək. düzətmək.
barışdırmaq. gəlişitmək. saziş editmək. harmonizə yapmaq.
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yarğaşlıq. 1. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq.

xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş.
sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş.
söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi)
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sıycın. sürən. şadlıq.
məsərrət. xoşnudluq. xoşallıq.
yarqaşma

yarğaşma. 1. yarıq. anlaşma. sözləşmə. yarğaş. yazış. gəlişim. düşüt.

qərardad. pakt. muqavilə. maahidə. misaq. əhd. peyman. 1. sindirmək.
gəlişinmək. təlfiq, saziş edmək. 1. yazqaşmaq. yorqaşmaq. yozqaşmaq.
dağılmaq. pəxş olmaq.
yarqatlıq

yaraqatlıq. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış. toxdaşıq. toxdalım.
yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. yastılış. yastalma.
yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış.
yasayım. (> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

yarqatmaq

yarqamaq. yalqamaq. yalqatmaq. sıyqamaq. sıyqatmaq. qıyıtmaq. məhəbbət,
yardım edmək.

yarqı

1. (sıntağış). dartış. danışma. araştırma. soruşdurma. sorağış (sualpiç) dindiriş.
dindirmə. danışdırma. anket. təhqiq. (bərrəsi. bazcuyi. pors o cu. istintaq. istifsar.
costar). 1. dələn arac. yasa, tənbih aracı. divan. məhkəmə. dadqah. dadxahi.

mucazat hökmü. qərar. rənc. səy. azimayiş. 1. yağqı. yarıq. yağıq. bayıt. bayat.
ilahi. ilahiyyat. 1. yarğı > yarı. -yarı bölmək: dalamaq. yarmaq.
-yarqı yarılmaz: hükm verilməz. -toxlatmadan yarqı yarılmaz: müstənəd edmədən
hükm verilməz. (toxlatmaq : sənəd vermək).
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1. yağqıc. yarıqçı. yağıqçı. bayıtıc. bayıtçı. bayatçı. bayatıç. ilahiyyatçı. 1.
esans. 1. benzin. 1. yarqış. pırosə. 1. yarqış. çatış. çəliş. ixtilaf. dağva. dava.
dəva. 1. yarqış. savaş. hərb. muharibə. 1. yarqış. qeyrət. 1. yarqış. yarqış.
mubarizə. 1. yarqış. amadəbaş. bəsic. 1. yarqış. ağac. yol ölçüsü. 1. yarqış.
kərə. dəfə. gəziş. səfər. -iki yarqış gəldim yoxuduz. 1. yarquc. yalquc. yalqıc.
qutuc. qutac. uğur, xeyir üçün oxunan dua. əzaim. 1. pay. payqıc. qopu. tanığ.
tanğı. həqq. ədalət. 1. sortuğ. tutay. məhkəmə. 1. yarqış. yarsıq. yarıc. yarıt.
yardac. doğur. dəngiş. dəniş. dənil. insaf. ədl. {doğruc: doğuc. insaflı. münsif}. 1.
yağıtan. yağıtqıc. yağtıdan. yağtıqıc. yarıtan. yarıtqıc. yanıdan. yanıtqıc.
aydınladan. ışıqladan. ışıtqıc. tandıran. tandığan. tandal. oyquran. oyqurğan.
münəvvər, aqah edən. qəndil. 1. yarqış. divan. -yarqış tutmaq: divan tutmaq. 1.
sağda . sağdac. iyiləşdirici. eygiçi. şəfalı. tədavi edici.

yarqıca

-yarqıca çəkmək: tutayımaq. məhkəməyə çəkmək.

yarqıclıq

yağqıclıq. yarıqçılıq. yağıqçılıq. bayıtıclıq. bayıtçılıq. bayatçılıq. bayatıçlıq.

ilahiyyatçılıq.
yarqıq

yarma. yarqa. qırqıt. qırqut. qırşıt. qırşut. qırışa. qırışqa. qırışat. bulqur.

yarqıl

1. yağqıl. mələkuti. 1. yarğıl. yağırlı. 1. yarqlı. yasır. yasın. yarın. yaran. hazır.
amadə.

yarqılamaq

yarqıtmaq. yasğutmaq. doğurmaq. doğratmaq. doğralıq edmək > (doğralıq)

davərlik edmək. qəzavət edmək. fətva vermək. hökm, qərar çıxarmaq. təsmim
tutmaq. anlam çıxartmaq.
yarqılaşmaq

yarğılaşmaq. dəngəlbəmək. tənğəlbəmək. yekə yekə davranmaq . -manğa
tənğəlbə! : sən mənimlə boy ölçüşmə!. -balağa tənəğəlbə! : cocuqca hərəkət etmə!.

yarqılıq

dad qostəri.

yarqılış

yarğılış. yarılış. yorğuş. yorğuluş.
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1. münsif. adil. 1. can bir dos. canacan. 1. əşüüə. azərəxş. 1. yarğın. yalğın.
mücərrəd. 1. yarğın. yarğun. yarğamıq. yarğanıq. çalağ. iti. güclü qaçağan
olan. 1. yarğın. yarqın. yalğın. mücərrəd. 1. yarlım. çağqın. ışıq. parıltı.

yarqınmaq

yartınmaq. aydınlanmaq.

yarqıraq

yarğıraq. yarqıraq. yalbıraq < yarğıraq ( < yar: yağ: ışıq) (çilçirağ kimi, gözə
çarparaq) çaxqıraq. çaxıraq. yanğaq. yalğaq. alovuq. parıldağ. ışıldağ. birdən,

qırtdan cırıqqa, bərq vuran. (dirəxşan). -yarğıraq ulduzlar. -ağaclar arasında
çırağlar yalbırırdı.

yarqış

1. dadrəsi. mahakimə. davərlik. fətva. rəy. qəzavət. 1. yarqıc. pırosə. 1. yarqıc.
çatış. çəliş. ixtilaf. dağva. dava. dəva. 1. yarqıc. savaş. hərb. muharibə. 1.
yarqıc. qeyrət. 1. yarqıc. mubarizə. 1. yarqıc. amadəbaş. bəsic. 1. yarqıc.

ağac. yol ölçüsü. 1. yarqıc. kərə. dəfə. gəziş. səfər. -iki yarqış gəldim yoxuduz. 1.
yarqıc. yarsıq. yarıc. yarıt. yardac. doğur. dəngiş. dəniş. dənil. insaf. ədl. 1.
yarqıc. divan. -yarqış tutmaq: divan tutmaq.

yarqışlıq

səfərbərlik. amadəbaşlıq. hazırlıq.

yarqıştırmaq

yarqışdırmaq. yarışdırmaq. sınaşdırmaq. qoşaşdırmaq. salışdırmaq.

tutuşdurmaq. tutruşutmaq. sınaşdırmaq. qoşuca, rəqabətə, rəqibliyə,
musabiqiyə çəkdirtmək, verdirmək.
yarqıta

-yarqıda verilmiş yanlış oy, rəy: töküz. tökəz.

yarqıtay

ali divan.

yarqıtmaq

1. səfərbər edmək. 1. yarqılamaq. yasğutmaq. doğurmaq. doğratmaq. doğralıq
edmək > (doğralıq) davərlik edmək. qəzavət edmək. fətva vermək. hökm, qərar
çıxarmaq. təsmim tutmaq. anlam çıxartmaq. 1. yarıtmaq. yağıtmaq. yağtıtmaq.
yanıtmaq. yandırtmaq. aydınlatmaq. ışıqlatmaq. tandırmaq. tandığmaq.
tanıtmaq. tanışdırmaq. oyqurmaq. oyqutmaq. münəvvər, aqah edmək. 1.
yarqutmaq. sağdurmaq. sağatmaq. düzəltmək. iyilətmək. şəfa vermək. - bu ot
onu sağdurar.
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yarqlı

yarqıl. yasır. yasın. yarın. yaran. hazır. amadə.

yarqoyutmaq

savsağın almaq, saldırmaq. dişini soğurmaq. salsürtmək. qorsızıtmaq.
qorqoyutmaq. xəli silah edmək.

yarqta

-yağqa yarğda: ədalət məhkəməsində.

yarqu

yarğu. oğru. yarıb çalan.

yarquc

yarqıc. yalquc. yalqıc. qutuc. qutac. uğur, xeyir üçün oxunan dua. əzaim.

yarqulamaq

yarğulamaq. aralamaq.

yarqun

1. yaran. tutuvar. tutulu. xoşbəxt. 1. yaran. səmərəli. faydalı. 1. yaran. nik bin.
optimist. 1. yarğun. yarğın. yarğamıq. yarğanıq. çalağ. iti. güclü qaçağan olan.
-yarqun yorqun: yovqılı rəfdarlı.

yarquştaq

yarpuştaq. > xərpiştə. yapı altına yerləşən yer altı otaq.

yarqutmaq

yarqıtmaq. sağdurmaq. sağatmaq. düzəltmək. iyilətmək. şəfa vermək. - bu ot
onu sağdurar.

yarlamaq

carlamaq. bildirmək. oxuymaq. çağırmaq. elan edmək.

yarlanmaq

1. carlanmaq. yaylanmaq. yayılmaq. bilinmək. 1. tökülmək. tökünmək.
döğülmək. döğünmək. vurulmaq. yencilmək. zaylanmaq. çalğamaq.
zədələnmək. əzinmək. 1. zaylanmaq.

yarlaşmaq

carlaşmaq. yaylaşmaq. birbirini bilgitmək, bilgiləndirmək.

yarlatmaq

carlatmaq. yaylatmaq. yayıtmaq. bildirmək. xəbərdar edmək.

yarlı

1. möhtac. 1. zaylı.

yarlıq

yarlığ. 1. köməklik. basışlıq. -kimsə sənə basışlıq (basıt) vermədi. 1. yaraşlıq.

səlahiyyət. şayistəlik. 1. rifahlıq. 1. mutluluq. səadət. 1. süfdə. savda. savat ( <
savmaq). sovğat. birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə. 1. əff. 1. qabili

tərəhhüm, şəfəqət, mehribanlıq, utufət. 1. rəsmi fərman.
yarlım

yarqın. çağqın. ışıq. parıltı.

yarlıntaq

yarlındaq. çılpaq. lüt.

yarlıtma

yarşıtma. çapdama. çaldama. saldama. yağıtma. təşviq edmə.
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1. yarqa. yarqıq. qırqıt. qırqut. qırşıt. qırşut. qırışa. qırışqa. qırışat. bulqur. yarma yoğa: qat qat, lay lay olan çörək. yağlı, içli kükə. 1. yalma. daş, nərsəni

yonmada, yarılan ağacı açıb yarmada işlənən tirə, qıssa soxu, qələm.
-nərsni yarma, kəsib açmaq üçün kəsici arac: sında. cərrahlıq piçağı. neştər.

yarmac

dartac. əldəğirmanı. kiçik dəğirman.

yarmaca

yarmaça. odun parçası. yarılmış odun, ağac.

yarmaça

yarmaca. odun parçası. yarılmış odun, ağac.

yarmaçalıq

yarmaçalıq. qusurlu. kəsirli. nüqsanlı. naqis. -yarmaçalıq min işdən, doğru bilsən
yeğ bir iş.

yarmaq

1. dalamaq. yarı bölmək. 1. yarmat. yərmət. yərmək. rəhmət. təşəkkür. 1.
yazmaq. yormaq. yozmaq. açmaq. (ayırmaq). -uşağı bələkdən yor. -bağlı yordu,
hər nə töküldü. -yor sandığı, tök pambığı. -hava bürütdən, dumandan yordu. 1 <

yarık. pul. 1. yarımaq. 1. yemək. -ona yeməz: ona yarmaz. 1. şikaftən (fars) <
çaxratmaq. çəklətmək. açmaq.
-el yanından (tərəfindən) eldən yığılan yardım, yarmağ: toyana. toyan. (toy: el.
cəm).

-diş yarmaq: (uşağ) diş çıxarmaq.
-tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) : sınğıt. sınğut. sığnıt.

yarmalamaq

yırmalamaq. turpalamaq. turpulamaq. tırmalamaq. darğaşlamaq. araşlamaq.
taraşlamaq. yonamaq.

yarmalar

-yar yara qovuşar, yarmalar yarım qalar.

yarması

- küt yarması: boluş. boloş. çox iri yarı, dağlıq olan.

yarmat

yarmaq. yərmət. yərmək. rəhmət. təşəkkür.

yarmata

-ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. dəmir siğ. - ağac siğ.

yarmata

-daş, nərsəni yonmada, yarılan ağacı açıb yarmada işlənən tirə, qıssa soxu,
qələm: yalma. yarma.

yarmatmaq

tarmatmaq. darmadağın edmək.
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yormayış. yazmayış. yozmayış. azimayiş (> azemayeş (fars)}. 1. dənək. dənəmə.

1. burqu. təcrübə. 1. təcziyə.
yarmış

yarıc. cərrahi əməl, əməliyyat.

yarpaqan

yarpağan. yarpızqurdu. ışıldağuş. ulduzğuc (ulduz böcəyi) (şəbtab).

yarpıq

(nimə təmam).

yarpış

yardış. daşat. ürün, tarım qaldırma, toplama. biçim. qırama. qıranda. əkin
biçmə.

yarpıtaq

yarpıdaq. qaraqlı yaraqlı. quşaqlı duşaqlı. (zin o bərgli).

yarpızqurtu

yarpızqurdu. yarpağan. ışıldağuş. ulduzğuc (ulduz böcəyi) (şəbtab).

yarpızyapraqı

yarpızyaprağı. bağayaprağı.

yarpuştaq

> xərpiştə. yarquştaq. yapı altına yerləşən yer altı otaq.

yarsanmaq

yarsınmaq. yarıdım (yardım) istəmək, diləmək. sığınmaq. sınğınmaq. (sın. sin:
iç) .

yarsarıq

yara tənzifi, bandı, bandajı.

yarsı

> əsri. yolsu. yolsı. yol yol olan. pələngi. alayola. xət xət.

yarsıq

yarqıc. yarqış. yarıc. yarıt. yardac. doğur. dəngiş. dəniş. dənil. insaf. ədl.

yarsıqmaq

oğsuqmaq. ayrılmaq. -dədə bala yarsıqdı.

yarsın

çörəkçi kürəyi.

yarsınmaq

yarsanmaq. yarıdım (yardım) istəmək, diləmək. sığınmaq. sınğınmaq. (sın. sin:
iç) .

yarsıy

yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin.
yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. çin
sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

yarşaq

1. yarşıq. dərək. əş. əşit. uyuq. uy. bərabər. 1. yarşıq. tuş. (tut) < daş. bənzər.
oxşar. dəng. tingəş. təngəş. ləngəş. lingəş. bərabər. (manənd. şəbih). -ona tuş.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

1. yaraşqan. yaraşay. yarıq. sulum. mətbu. məqbul. munasib. 1. yaraşqan.
yaraşay. sağday. sayaq. sıyaq. munasib.
yarşaqmaz

yaraşmaz. yarıtmaz. yaramaz. uyqun olmayan. namunasib.

yarşan

yarşın. yarğaş. yarar. yaraq. yatay. uyqun. gəlişin. gəlişli. muvafiq. münasib.

yarşanmaq

yarşınmaq. gəlişinmək. yaşlanmaq. yaşdanmaq (yumuşanmaq) yarğaşınmaq.
düzülüşmək. düzəlişmək. barışmaq. saziş edinmək.

yarşatmaq

yarşıtmaq. yaraşıtmaq. düzmək. düzümək. düzətmək. barışdırmaq. gəlişitmək.
yarğaşıtmaq. saziş editmək. harmonizə yapmaq.

yarşı

yarı. limə. nimə.

yarşıq

1. yarşaq. dərək. əş. əşit. uyuq. uy. bərabər. 1. yarşaq. tuş. (tut) < daş. bənzər.
oxşar. dəng. tingəş. təngəş. ləngəş. lingəş. bərabər. (manənd. şəbih). -ona tuş.
1. yarışlıq. yaraş. yarac. razılıq. rizayət.

yarşım

1. rəqabət. (çəşm həmçəşmi). -yarşıma keçmək. 1. sibqət (sibqət alma). -yarşıma
keçmək. 1. yarış. musabiqə. -yarşım yarışınları: bir yarışın novbətləri, bölümləri. 1.

yarışla bağlı olan. -yarşım yeri. -yarşım ölçüsü. -yarşım qoşulları.
yarşımaz

yartmaz. siyirgin. sirgin. sırqın. sıpqın. bezgin. bıqqın. narazı. - öz yaşamından
sırqın biri.

yarşın

1. doyuq. qane. razı. 1. yarşan. yarğaş. yarar. yaraq. yatay. uyqun. gəlişin.
gəlişli. muvafiq. münasib.
-özündən çox yarşın, razı, mütəkəbbir olmaq: daltaymaq. qaltaymaq. çağtaymaq.
əzilmək. qırcanmaq. nazlanmaq. luslanmaq. -acı çox doyursan daltayar.

yarşınmaq

1. unamaq. qanıqmaq. qanmaq. razı olmaq. 1. yarşanmaq. gəlişinmək.
yaşlanmaq. yaşdanmaq (yumuşanmaq) yarğaşınmaq. düzülüşmək. düzəlişmək.
barışmaq. saziş edinmək. 1. yarınmaq. yatmaq. bolsanmaq. qonaylamaq.
qonlamaq. qonamaq. onaylamaq. onamaq. danğlamaq. tutunmaq. qəbul
edmək. salınmaq. salğınmaq. razı olmaq. -siz bu işə özünüz yatdınızmı, ya ki
yatdırdılar.
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yarşıtma

yarlıtma. çapdama. çaldama. saldama. yağıtma. təşviq edmə.

yarşıtmaq

yarşatmaq. yaraşıtmaq. düzmək. düzümək. düzətmək. barışdırmaq.
gəlişitmək. yarğaşıtmaq. saziş editmək. harmonizə yapmaq.

yart

1. dar yol, küçə. gədik. 1. həşdi. küçə qapısı önündə qoyulan daldalıq, açıqlıq.
1. yartlac. yartlaş. yatlaş. yatlac. yartıc. yartış. yaytıc. yaytış. yayac. yayaş. layaş.
lavaş.

yarta

1. darta. sarta. varta. yaşam. sürüm. zindəgi. -dartasın çəkmək: ölmək. 1.
yazda. darta. barda. savta. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. sifət.

yartac

yardac. yarıc. yarıt. yarqıc. yarqış. yarsıq. doğur. dəngiş. dəniş. dənil. insaf.

ədl.
(doğruc: doğuc. insaflı. münsif.
yartaçın

yaratıcı. yaratcı. yaratan. yartadan. varadan. varadan. vardaçı. törətən. törətçi.
hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi. butuqçı.
butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid. icad,
ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail. -onları
butuğan öz sığında saxlasın.

yartaq

yardağ. 1. ortaq. şərik. əlbir. həmdəst. 1. açıq. dinc. canlı. qoşlu. ruhlu. -yardaq

bir səslə çağırdı: gür səslə. -yardaq qılıqlı: mütəmayiz tözlü, şəxsiyyətli, sifətli,
karacterli. (# dardaq. qatdağ. kardağ. tutqun). 1. yeri. maavin. vəkil. -kətgüdəyeri.
kitgüdəyeri. kətxudayeri. qaqayyeri. darqayeri: kətxuda yardımçısı, köməkçisi,
maavini, vəkili. 1. yartay. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu.

tuşca. dosca. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək.
söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli)
-əş dediyin dərdə sevincə ortaq, yaman günündə yartaq.

yartaqmaq

yardağmaq. ortaqlıq, şəriklik, əlbirlik, həmdəslik edmək.
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yardalamaq. 1. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq.

sıyqamaq. gözəlləmək. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək. 1.
maydalamaq. xırdalamaq. qırdalamaq.
yartalaşmaq

yardalaşmaq. yardımlaşmaq. köməkləşmək. basuşunmaq.

yartalatmaq

1. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq.

gözəllətmək. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək. 1.
sığlaşdırmaq. sığqaşdırmaq. sıylaşdırmaq. gözəlləşdirmək. tovsifləndirmək.
yartamaq

1. dartamaq. sartamaq. vartamaq. yaşamaq. sürümək. 1. yardamaq.
yardatmaq. paydamaq. paydatmaq. doğrutmaq. dadqah edmək. 1. yardırtmaq.
yarıtmaq. aydınlatmaq. açıqlamaq. yorumlamaq.

yartatan

yartadan. yaratıcı. yaratcı. yaratan. yartaçın. varadan. varadan. vardaçı.

törətən. törətçi. hörətən. hörətçi. örətən. örətçi. türətən. türətçi. ürətən. ürətçi.
butuqçı. butuğan. bitikçi. bitikən. xudavənd. afəridiqar. afərinnəndə. movcid.
icad, ehdas, ibda edən. xaliq. xəllaq. muxtəri. ixtiraçı. mübtəde. mübtəkir. cail.
-onları butuğan öz sığında saxlasın.
yartatmaq

yardatmaq. yardamaq. paydamaq. paydatmaq. doğrutmaq. dadqah edmək.

yartay

yardağ. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca.

sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl.
süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .
yartı

1. tıraşa. 1. lovhə. kətibə. 1. təfrəqə.

yartıc

1. rəhnəma. 1. sovq edən. sevq edən. 1. yarıtqıç. qəndil. məşəl. 1. yartış. yart.
yartlac. yartlaş. yatlaş. yatlac. yaytıc. yaytış. yayac. yayaş. layaş. lavaş.

yartıclıq

rəhnəmalıq.

yartıq

1. dəngə. lingə. iki taydan biri. -iki yartıqlı qapı. 1. qolsuz geyim. 1. ortuş. şərik.
1. tıraşa. tirişə. diləşə. -nədən dırnaqlarım yarıqlanır. 1. naqis. naqisül xilqə. 1.
məfluc. 1. yarıq. yırtıq.

yartiqan

yartikan. tikanlı ot çeşiti.
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yardım. 1. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində gəzib bir

törk, hünər göstərərək para toplayan) bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir
yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan pay, pul, nərsə. kömək. eanə. - bu
kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır. 1. salvaş. sarvaş. kömək. 1. yarıq. 1.
yarım. kömək. 1. yetəverin. yetişin. tutaverin. yaraş. könəlgə. çönəlgə.

dönəlgə. qol. qolaq. qoltuq. imdad. mədəd. 1. yarıt. bölük. firqə. -el yarıt
yartımlara ayrıldı. -yığva iki yartıma seçildi.
-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can
verir.
-məhəbbət, yardım edmək: sıyqamaq. sıyqatmaq. yarqamaq. yarqatmaq. yalqamaq.
yalqatmaq. qıyıtmaq.
-yarıdım (yardım) istəmək, diləmək: sığınmaq. sınğınmaq. (sın. sin: iç) yarsınmaq.
yarsanmaq.

-birbirinə yardım edmək: tutuşmaq. ustaşmaq. -tutuşmadan ərarvdlıq olamaz.
-bacarıqlıya yardım ol, bacarıqsızlar yol tapar.
-el yanından (tərəfindən) eldən yığılan yardım, yarmağ: toyana. toyan. (toy: el.
cəm).

-yardım, himayət edmək: yasutmaq yasğutmaq. yasıtmaq. sağutmaq. sağqutmaq.
sayalamaq. kölgələmək. sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq.

yartıma

-yardıma ölçü biçilməmiş.

yartımcısı

-kətxuda yardımçısı, köməkçisi, maavini, vəkili: kətgüdəyeri. kitgüdəyeri.
kətxudayeri. qaqayyeri. darqayeri.

yartımçı

yardımçı. yanaşma. hördək. yamaq.

yartımlaşmaq

yardımlaşmaq. yardalaşmaq. köməkləşmək. basuşunmaq.

yartın

yarıq. ışıq. -yarıq durum: mutlu durmuş, yaşam.

yartınmaq

1. yarqınmaq. aydınlanmaq. 1. yarınmaq. yağınmaq. yağtınmaq. yarımaq.
yağımaq. yağtımaq. yandılmaq. yanılmaq. aydınlanmaq. ışıqlanmaq. tanışmaq.

tanğışmaq. oyqunmaq. bidar, münəvvər olmaq. aqahlıq tapmaq.
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-üh var yardırır odu, üh var söndürür onu. (üh: püh. püf). (ühləmək: pühləmək.
püfləmək).

yartırtmaq

yardırtmaq. yarıtmaq. yartamaq. aydınlatmaq. açıqlamaq. yorumlamaq.

yartış

1. yardış. yarpış. daşat. ürün, tarım qaldırma, toplama. biçim. qırama. qıranda.
əkin biçmə. 1. yartıc. yart. yartlac. yartlaş. yatlaş. yatlac. yaytıc. yaytış. yayac.
yayaş. layaş. lavaş. 1. yarıtış. yarışa, musbiqəyə qoyma. sınatış. sinitiş.

dənətiş. 1. yartış. iməcilik. əməkdaşlıq. barış. -səpəndə dartış, biçində yartış.
(əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış).

yartışmaq

1. yırtışmaq. birbirin yaralamaq. -atışıb yartışdılar. 1. incinmək. -ağız deyər, qulağ
duyar, ürək mənim yartışar. 1. pərtişmək. irtişmək. toxnuşmaq. birbirinə

toxunmaq, qızmaq. -ər arvad pərtişərdə yartışarda: savaşarda barışarda. 1.
sığaşmaq. sığşamaq. sıyaşmaq. sıyşamaq. gözəlləşmək. - nə sığşamısan.
yartlac

yartlaş. yart. yatlaş. yatlac. yartıc. yartış. yaytıc. yaytış. yayac. yayaş. layaş.
lavaş.

yartlaş

yartlac. yart. yatlaş. yatlac. yartıc. yartış. yaytıc. yaytış. yayac. yayaş. layaş.
lavaş.

yartlavıq

yartlavız. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaplavız. yaplavıq. yaprıq. əprik.

qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
yartlavız

yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaplavız. yaplavıq. yaprıq.

əprik. qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
yartmaz

yarşımaz. siyirgin. sirgin. sırqın. sıpqın. bezgin. bıqqın. narazı. - öz yaşamından
sırqın biri.

yartuqmaq

yaxturmaq. yarturmaq. xoşlamaq. bəğənmək.

yarturmaq

yaxturmaq. yartuqmaq. xoşlamaq. bəğənmək.

yaruq

yarıq. səhər. sübh. -doğsa yaruq ulduzu.

yarun

yarın. yorun. torqu. incə, yumşaq parça. diba. hərir. -yarın yuxa: qızarmış lavaş
(incə çörək).
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yarur. sağalır. -hər bir od ötünlə sönür, hər bir yara ötünlə yarur. (yarur: sağalır).
(ötünlə: zamanla).

yaruş

yağuş. oxuş. oxşaş. sezgi.

yarut

yarıt. həqiqət.

yarzımaq

dərdə dəğmək. dəğərlənmək.

yas

1. at. sər. -yaşı yas günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. (qurqanı: qurunu). 1. üzür

( < üzmək).
-bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff,
rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə: yaxarma. yaxarış.
yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham.
-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən
bəzək düzək baxşıdır.
-yas qural: say qural. sayqal. yasqal. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim.
silukiyyat. servis
-yas, matəm tutmaq: sağurlamaq. sağmırlamaq.
-yas, matəm türküsü: sağun. soğun. oxşama. novhə.

yasa

1. yasa, tənbih aracı. yarqı. dələn arac. divan. məhkəmə. dadqah. dadxahi.
mucazat hökmü. qərar. rənc. səy. azimayiş. 1. yaşan. gizli. yattıq. -yer altdan
yasa gedmək. saman altdan su yeritmək. 1. sağun. saun. sağaltmaq,

düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən. qanun.
-zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar.
-yasa yatmaq: matəmə oturmaq.
-budur yasa duğalı: təbii qayda budur . -yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı,
üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa duğalı.
-yasa, qanun pitiyi, biçiyi: saluq. salıq. yasal. qanun namə.
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yasac

yasğac. (yayvan, yassı ağac) çörək yoğuru yayma taxdası.

yasaclamaq

malalamaq.

yasaq

1. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək. kürnəc.

kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab. 1. qaparuz.
çay pulu. salıvar. səlivər. rüşvət. qazanc, yaran, yaranc, yarac. - yedirmədən
kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz. 1. buyruq. əmr.

fərman. hükm. qadağa.
- yasaq qazanc: qapma, çay pulu. rüşvət
-yasaq bölgə: səkmə. qoruq. avut.

yasaqlı

-içgi bulunmayan, içgi yasaqlı şəhər: yanğ balığ.

yasal

1. saluq. salıq. yasa, qanun pitiyi, biçiyi. qanun namə. 1. seçik. sürpük. mucaz.
1. yasnı. - seviş söğüş yasalki yox, yasadır.

yasalan

-incə gilli, sırlı şirli saxsıdan yasalan nərsə:sırağıl. siramik.
-neçə teldən tovlanıb yasalan nərsə: sarqac. qamçı. şallaq.

yasaların

-yol yasaların göstərən imlər, işarələr, tablular, ışıqlar: sapan. savan.

yasalı

- qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.

yasalqi

-seviş söğüş yasalki yox, yasadır. (yasnı: yasal).

yasama

yasma. 1. salma. məsnoi'. 1. yapamacıq. yapay. yapma. çapı. sapay. sapma.

taxma. süni. təsənnüi. qeyri təbii. (doğuşdan olmayan) məsnovi. (anormal. sapıq).
-çapı dəri.
-yasma söz: düzəlmə, qondarma, yonma söz.
yasamaq

1. sazamaq. 1. yasatmaq. durdurmaq. qurmaq. (yaşamaq: durmaq). 1.
yasnamaq. yaznamaq. yazamaq. bəznəmək. bəzəmək. 1. sağlamaq (>
saxtən). düzəltmək.

yasamal

yasmal. yasdar. (yassar). 1. yasar. yesir. aciz. -yasar uşaq. -yasar qaldıq. 1.
yasar. yuxulu. yuxudan tam oyanmamış. yuxulu kimi davranan. təmbəl. yasmal qılığ. 1. yavaş. -yasmal yasmal: yavaş yavaş. 1. ərköğül. -yasar uşaq ya
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yesir çıxar, ya deşir: ya ələyağsız, yada quldur olur. 1. alçaq. güdə. yapba. yassı. yasmal evlər. 1. dağ döşü. -qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala.

yasamala

-qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala. {yasamal: yasmal. yasdar.
(yassar): dağ döşü}.

yasamallıq

yasmallıq. yasdarlıq.

yasan

düzən. düzəldən. tərtib verən. bərnamə verən.
-yasan tozan: yasan düzən. bəzək düzək. yaxayış. yarayış. arayış.
-kəndi yolun, kəndi yasan, kəndin ol.

yasanan

düzələn. -yaranan ölünür, yasanan dövülür. (dövülür: sınır).
-ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək: səməni. sümələk. ösmələk.

yasanar

-boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (yaşanmaq: yasanmaq. yaşmaq.
yasmaq. gizlənmək). (alçığ: verəcəyi olan).

yasanıc

yassanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq.
yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

yasanış

1. özün kiçik görmə. xodkəmbini. (#sayanış: özün böyük görmə. xod büzürgbini).
1. yastayış. astayış. asışlama. astalama. astanış. susayış. suysayış. susanma.
suysanma. yavaşlama. sallanış.

yasanmaq

1. özün kiçik görmək. 1. şənlənmək. bəzənmək. 1. yaslamaq. sağunmaq.
sağuşmaq. sağutmaq. təşkkür edmək. 1. maraqlanmaq. 1. yaşanmaq.

yaşmaq. yasmaq. gizlənmək.
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-boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (alçığ: verəcəyi olan).
-dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz. (gizlənə bilməz).
yasanmaz

bacarmaz. -döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı yaratmaz. (döğülməzi:
sınılmazı. sınmayanı. pozulmayanı. ).

yasanmış

hazırlanmış. -işlədilməyə, öncədən yasanmış, hazırlanmış: saplığ.
-bu qabağdan yasanmış qab: suqabağ. suqavağ. qabığı qalın, dayamlı qabağ çeşiti.
-təxdədən yasanmış qapaqlı qutu: sarnıc. sandıq.
-çalı çırpıdan yasanmış xərmən sürgəsi: sürgü. sürgə.

-göndən yarılıb, kəsilərək yasanmış qayış, nərsə: yarındağ. yarandağ. ( < yarmaq.
yarımaq).

yasantı

sağut. sağlıt. yas. yasıq. yasın. yasış. yasuş. sağun. sağuş. təşkkür edmə.

təşkkür. təşkkürlər. (sipas. sipas quzarlıq. təqdir). -içdən yasın: səmimi qəlbdən
təşkkürlər. -yasdal: yas yox: yasmaz. dəğməz. borc yox. təşkkür gərək değil. bir şey
dəğil.

yasar

1. kiçik boşqab, tabağ. 1. nəlbəki. 1. bir yaşda olan. -yaşar uşaq. -yaşar at. 1.
hər nəyin incə, göyçək, körpə olanı. -sənə bir yaşar pişik almışam. -yaşar güllər. yaşar uşaq. 1. qurar. -ağızbirlik güc yasar. 1. yesir. yasamal. yasmal. yasdar.

(yassar). aciz. -yasar uşaq. -yasar qaldıq. 1. yasamal. yasmal. yasdar. (yassar).
yuxulu. yuxudan tam oyanmamış. yuxulu kimi davranan. təmbəl. -yasmal qılığ.
yasası

-qılmış yasası: ağır cəza qanunu.

-yaşam yasası dələr (əğər) keçər .
-yaşam yasası ələr keçər.
yasat

yazat. bilöv.

yasatan

yasadan. -nərsəni yeməyə, işlətməyə yaratan, yasadan, hazırlayan: yengə.
yeyingə.

yasatır

-seviş söğüş yasalki yox, yasadır. (yasnı: yasal).

yasatma

-törətim (tovlid) sağlama, düzətmə, yasatma, fənn işləri: sağın. bu işləri uyutma
(uytama), başarı, icra yolları.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yasatmaq

yasamaq. durdurmaq. qurmaq. (yaşamaq: durmaq).

yasav

yasavan. (# salqıç: salqaç > sərkeş. basağan. asav. savuz. yağı. bir nərsiyə, çətin
çətin uydurub, baş əğən) .

yasavan

yasav. (# salqıç: salqaç > sərkeş. basağan. asav. savuz. yağı. bir nərsiyə, çətin çətin
uydurub, baş əğən) .

yasayım

yaşayış. yaşayım. yasayış. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış.
yasayma. yaşayma. (> asudəlik. asayış). dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

yasayış

1. tutuz. tutzuğ. tutsuğ. tutuş. duruşluq. durğunluq. aramiş. əriniş. sakinlik.
asudəlik. əmniyyət. -bu çox uzun tutsuğ sürənməz. 1. yastılış. yastalma.
yastalım. yasayma. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış). dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış. toxdaşıq.
toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım. saltama.
saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq.
axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic.
sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq. 1. yaşayış.
yaşayım. yasayım. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma.
yaşayma. (> asudəlik. asayış). dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. toxdalış.
toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış. yoğayım.
saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq. axlağıq.
yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş. sınağ.
sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq. 1.
yassayış. yasıma. yaslama. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə.
sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
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ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.
yasayma

yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yaşayma. yaşayış. yaşayım.
yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış). dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

yascınıtmaq

yaslınıtmaq. sağcınıtmaq. süycütmək. sevdirmək. istətmək. şirinlətmək. -o özün
sizə sağcınıtmaq üçün, nə desən elər.

yası

1. pəx. -yası baş buruq: başı pəx piç. 1. yasu. qayu. düzəlmi. yasılmış. yapılmış.
mal. məsnu. -iyir yas: yaxcı mal (yaxcı yapılmış nərsə).

yasıc

yassı, ənli, pəx təmrən, başlıq (ox).

yasıq

1. yatıq. ənli. (pəhn) yatağan: uc yanı ənli qəmə. 1. yatıq. uzuq. uzanmış. 1.
yatıq. pəx. 1. yatıq. cumuq. -yatıq qatıq: cumuq cumuq: dərə təpə. 1. yaşıq.

sadaq. qobur. dəğrəş. dərgəş. tirkəş. -opraq (köhnə) yasıdan, tozlu yay çıxar.
(yasıdan: sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman). (donuna baxma, tininə (içinə) bax).

1. yastıq. yatırkən baş altına qoyulan, otururkən söykəncək kimi işlənən yastıq,
mitəkgə. 1. yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. ox qabı.
oxluq. tirlik. tirdan. -əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı
yay kaman çıxar. 1. yeşik. bağlı. buxca. tobra. 1. yağsıq. mum. 1. yasıq. sadaq.

qobur. dəğrəş. dərgəş. tirkəş. -opraq (köhnə) yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan:
sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman). (donuna baxma, tininə (içinə) bax). 1. yas.
yasın. yasış. yasuş. sağun. sağuş. yasantı. sağut. sağlıt. təşkkür edmə. təşkkür.

təşkkürlər. (sipas. sipas quzarlıq. təqdir). -içdən yasın: səmimi qəlbdən
təşkkürlər. -yasdal: yas yox: yasmaz. dəğməz. borc yox. təşkkür gərək değil. bir şey
dəğil. 1. yas. yasın. yasış. yasuş. sağun. sağuş. saya. sayə. kölgə. mərhəmət. -
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sizin yasızda: sizin sayə. -bu xanımın sağutunda var yoxumu itirdim. 1. yaslı.

qıyımsız. əsrikli. əsikli. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı.
verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul.
qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.
-tutqun, yasıq, qəmli ötüş: satı. sağı. (sığı) .
-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.

-yasın: maya qoy. lütfən.
-əprik yasıq, tozlu yayıq. {köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman çıxar}.
(yasıq: yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. ox qabı. oxluq. tirlik.
tirdan).

-yaşıq göz: ağlar göz.
-bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff,
rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə: yaxarma. yaxarış.
yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış.
yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə.
istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq.
sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham.

-yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız, kinayəsiz) sərləmək, söyləmək: yastamaq.
yasıtamaq. yasılamaq. -o sözünü utanmadan üzümə yastadı.

yasiq

yasik > nazik. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz.

açıq. incə. yalxı. yalxoy. ilkəl. əsil. təməl.
yasıqlıq

yasığlıq. yasıtlıq. hər çeşit örtük, qutu, qab, bəsdə.

yasıl

yasul. saf. hamar. pəx. -yasul dağ: yatıq, enli dağ.

yasılamaq

1. yasımaq. yasırmaq. yasırlamaq. yazımaq. yazılamaq. yazırmaq. yazırlamaq.
sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq. hazırlamaq. düzəltmək. sırlamaq.

(süzəltmək). 1. yasıtamaq. yastamaq. yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız,
kinayəsiz) sərləmək, söyləmək. -o sözünü utanmadan üzümə yastadı.

yasılanmaq

asılanmaq. arasılmaq. yırqanmaq. məəttəl olmaq.
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-qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət:
sar. sər. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir.

yasılmaq

qurtulmaq. boşalmaq. -işdən yasılmaq: işdən qurtulmaq, boşalmaq.

yasılmamış

açılmamış. -yasılmamış yasdan (yaydan. kamandan), ox atılmaz. (

yasılmış

yası. yasu. qayu. düzəlmi. yapılmış. mal. məsnu. -iyir yas: yaxcı mal (yaxcı
yapılmış nərsə).

-yasılmış iş: boşlanmış, bıraxılmış, tərk olunmuş iş.
yasım

1. yaxım. yanım. rəhim. rəhm. tərəhhüm. rəhmət. mərhəmət. 1. yatım. yaytım.
döşəmə. fərş. -tülük yasım: tüklü, pürüzlü döşəmə.

yasıma

yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə.
sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.

yasımaq

yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq. yazımaq. yazılamaq. yazırmaq. yazırlamaq.
sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq. hazırlamaq. düzəltmək. sırlamaq.

(süzəltmək).
yasın

1. maya qoy. lütfən. 1. yas. yasıq. yasış. yasuş. sağun. sağuş. yasantı. sağut.
sağlıt. təşkkür edmə. təşkkür. təşkkürlər. (sipas. sipas quzarlıq. təqdir). -içdən
yasın: səmimi qəlbdən təşkkürlər. -yasdal: yas yox: yasmaz. dəğməz. borc yox.
təşkkür gərək değil. bir şey dəğil. 1. yas. yasıq. yasış. yasuş. sağun. sağuş. saya.

sayə. kölgə. mərhəmət. -sizin yasızda: sizin sayə. -bu xanımın sağutunda var
yoxumu itirdim. 1. yasır. yarın. yaran. yarqlı. yarqıl. hazır. amadə. 1. yayın. ərdəm yasın quraşın, çərik qurub gürəşin.
-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.

-yasın: maya qoy. lütfən.
yasınıb

-yasınıb üzərində oturulan bölüm: yayağ. yaya. yayıv. göt. -yayağı kiriş tutmur ki. bir yayıvı çək oyana.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

yasınma

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yaslanma. yaslama. sayqama. böyükləmə. ululama. ağırlama. ərciş. ərtiş.
ərşit. tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram. giramidaşt.

yasınmaq

yarınmaq. öğrənmək. təlim görmək.

yasıntı

yasındı. yarındı. təmrin etdi. hazırlandı. təhiyyə, amadə olundu.

yasır

1. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək. hazir. amadə. 1. yalay. yalat. yapır. yapın. hamar.

təxt. təx. pəx. 1. yapır. yapın. yayvan. sayıl. sıyıl. saylam. sıylım. hamar. 1.
yapır. yapın. hamar. düz yer. sələsov. sərəsov. sırnax. sıvax. sırvax. sıvanağ. bir sırvax yer tap oturalım. 1. yapır. yapın. sillik . silgik. silli. silik. saf. hamar.

müsəttəh. 1. yapır. yapın. hamar. sürgək. sürgəl. saytal. sıytal. siytəl. saya.
say. sap. saf. düz. 1. yasın. yarın. yaran. yarqlı. yarqıl. hazır. amadə. 1. yassı
cızğı, xətt. (qaçır: dik cızğı, xətt). 1. yazır. hazır. sazır. sırıq.
yasırın

yaraqlan. yasırlan. yarınlan. amadə ol. hazırlan. mühəyya ol.

yasırqamaq

asırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. saxlamaq.

yasırqanmaq

asırqanmaq. acırqanmaq. əsirgənmək. əsirgəlmək. saxlanmaq.

yasırlamaq

1. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq.

sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək.
düzənləmək. yapırlamaq. hamarlamaq. 1. yapırlamaq. hamarlamaq.
savramaq. (səvrəmək) savlamaq. saplamaq. saflamaq. sapatmaq. safatmaq. bu oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla. 1. yapırlamaq.

sürgələmək. sürgəkləmək. saflamaq. safatmaq. ayalamaq. ayalatmaq.
hamarlamaq. 1. yasımaq. yasılamaq. yasırmaq. yazımaq. yazılamaq. yazırmaq.
yazırlamaq. sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq. hazırlamaq. düzəltmək.

sırlamaq. (süzəltmək).
yasırlan

yaraqlan. yasırın. yarınlan. amadə ol. hazırlan. mühəyya ol.

yasırlaşmaq

yapırlaşmaq. silikləşmək. siləkləşmək. hamarlaşmaq. saflaşmaq. safaşmaq.

yasırmaq

1. yasımaq. yasılamaq. yasırlamaq. yazımaq. yazılamaq. yazırmaq. yazırlamaq.
sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq. hazırlamaq. düzəltmək. sırlamaq.
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(süzəltmək). 1. yatırmaq. yasmaq. açmaq. sərmək. -yaşı yatır günə, qurusun. -yaşı
yas (at) günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün.

yasış

yas. yasıq. yasın. yasuş. sağun. sağuş. 1. yasantı. sağut. sağlıt. təşkkür edmə.

təşkkür. təşkkürlər. (sipas. sipas quzarlıq. təqdir). -içdən yasın: səmimi qəlbdən
təşkkürlər. -yasdal: yas yox: yasmaz. dəğməz. borc yox. təşkkür gərək değil. bir şey
dəğil. 1. saya. sayə. kölgə. mərhəmət. -sizin yasızda: sizin sayə. -bu xanımın
sağutunda var yoxumu itirdim.
-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.

-yasın: maya qoy. lütfən.
yasıtamaq

yasılamaq. yastamaq. yasıq saçıq, açıq aşqar (dolaysız, kinayəsiz) sərləmək,

söyləmək. -o sözünü utanmadan üzümə yastadı.
yasıtan

-opraq yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan: sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman).
(opraq: köhnə) {donuna baxma, tininə (içinə) bax}).

yasıtlamaq

yorutmaq. yortutmaq. yoğrutmaq. ziyafət vermək, çəkmək. ağırlamaq.

yasıtlıq

yasığlıq. hər çeşit örtük, qutu, qab, bəsdə.

yasıtmaq

yasutmaq yasğutmaq. sağutmaq. sağqutmaq. 1. (yardım, himayət edmək)

sayalamaq. kölgələmək. sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq. 1. lütf edmək.
maya qoymaq. -sən sağut öz işlərivə bax.
yasıya

- düzən, törənə, yasıya aykırılıq: sapağlıq.
-düzən, törənə, yasıya aykırı: sapağ. savağ. çapaq.

-yasıya təkşli: qanana uyqun.
yasıyat

oxşayat. təziyət. təsliyət. 1. toxdayat. oxşayıcı, yüngüllətici, təsgin verici sözlər,

işlər yapmaq. 1. ölənin yaxınlarına başsağlığı diləmə, vermə.
yasıyatlıq

oxşayatlıq. təziyət namə. təsliyət kağazı.

yasız

1. əziz. qıyınqal. qınqal. qıyınıq. qıyınqıl. qılqal. qılqan. qılnıq. incə. qımşıt. qılı.
qıyıtlı. qıyımlı. qıyatlı. qıyamlı. dəğərli. dəğişli. qanalı. qiymətli. 1. sayqıdəğər.
seçgin. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. əriş. ərin. möhtərəm. 1.
qıyamı. qıyatı. qıyam. qıyat. qıyaç. az bulunur. nadir. 1. yumuşaq. yubağ.
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yobağ. yalabıq. çalabıq. yalağay. alağay. ürək oxşayan. mulayim. şəfəqətli.
nərm. 1. yassız. acımasız. qıyası. sərt. şəfəqətsiz.
yasızlaşmaq

1. əzizləşmək. dəğərlənmək. dəğişlənmək. qiymətlənmək. 1. sayqıdəğər.
seçginləşmək. hörmət qazanmaq. 1. azlaşmaq. qazışlaşmaq. nadirləşmək. 1.
yumuşaqlaşmaq. şəfəqətlənmək.

yasızlaştırılmaq 1. əzizləştirilmək. 1. azlaştırılmaq. qazışlaştırılmaq. nadirləştirilmək. 1.
yumuşaqlaştırılmaq. şəfəqətləntirilmək.
yasızta

-sizin yasızda: sizin sayəzdə.

yasqac

yasğac. yasac. (yayvan, yassı ağac) çörək yoğuru yayma taxdası.

yasqal

sayqal. say qural. yas qural. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim.
silukiyyat. servis.

yasqamaq

-yamıb yasqamaq: (neçə tikəni birbirinə) kitəkləmək. çitəmək. bağlamaq. saplamaq.
sapaqlamaq.

yasqı

yasğı. yastı. yalpağ. dayaz. -yalpağ döğri. dayaz boşqab.

yasqutmaq

yasğutmaq. 1. yasutmaq yasıtmaq. sağutmaq. sağqutmaq. (yardım, himayət
edmək) sayalamaq. kölgələmək. sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq. 1.
yasutmaq yasıtmaq. sağutmaq. sağqutmaq. lütf edmək. maya qoymaq. -sən
sağut öz işlərivə bax. 1. yarqıtmaq. yarqılamaq. doğurmaq. doğratmaq. doğralıq

edmək > (doğralıq) davərlik edmək. qəzavət edmək. fətva vermək. hökm, qərar
çıxarmaq. təsmim tutmaq. anlam çıxartmaq.
yaslaq

yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq.
yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
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salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
yaslama

1. yasıma. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə.
sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz. 1. yasınma. yaslanma. sayqama. böyükləmə. ululama. ağırlama.
ərciş. ərtiş. ərşit. tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram. giramidaşt.

yaslamaq

1. yasanmaq. sağunmaq. sağuşmaq. sağutmaq. təşkkür edmək. 1. yazlamaq.
açmaq. -xalçaları yazladılar. 1. sazlamaq. bir amacla nərsəni yoğurub yumuşatmaq,
yola qoymaq. hazırlamaq. 1. : iltaf edmək. 1. yaslatmaq. dayamaq. dayatmaq.
söyəmək. söyətmək. sökətmək. kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. isnad
edmək. - uzun bağdatı altına dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı
duvara tükət.

yaslanaq

yassanıc. yasanıc. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq.
yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

yaslanma

yasınma. yaslama. sayqama. böyükləmə. ululama. ağırlama. ərciş. ərtiş. ərşit.
tapsıt. təpsid. təbcid. təzim. ehtiram. giramidaşt.

yaslanmaq

: iltaf edinmək.

yaslaşmaz

iltaf olunmaz. oxşanmaz. bəzənməz. -yol yoldaşın it olsa, arxan güllə yaslaşmaz.
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yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq.
yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

yaslatmaq

1. iltaf edmək. lütf edmək. 1. yaslamaq. dayamaq. dayatmaq. söyəmək. söyətmək.
sökətmək. kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı
altına dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.

yaslı

1. üzürlü ( < üzmək). 1. yasıq. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yufa, yuvaş ürəkli.
quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul.
iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli.
kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

yaslıq

yastıq. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yassıq.

yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1. əff kağazı. əff
namə. 1. salməndan.
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yascınıtmaq. sağcınıtmaq. süycütmək. sevdirmək. istətmək. şirinlətmək. -o özün
sizə sağcınıtmaq üçün, nə desən elər.

yasma

1. yasama. salma. məsnoi'. 1. yasama. yapamacıq. yapay. yapma. çapı.
sapay. sapma. taxma. süni. təsənnüi. qeyri təbii. (doğuşdan olmayan) məsnovi.
(anormal. sapıq). -çapı dəri.

yasmaq

1. yaşmaq. yaşanmaq. yasanmaq. gizlənmək. 1. (yazmaq) açmaq. gəritmək.
göndərmək. ezam edmək. pəxş edmək. -yasılmamış yasdan (yaydan.
kamandan), ox atılmaz. -ölkələrə qoşun yasdı. -yaşın yasmaq: sirrin açmaq. -çadırlar
yasıldı, saçaqlar açıldı, sürən şölən quruldu. 1. açmaq. uzatmaq. 1. yatırmaq.
yasırmaq. açmaq. sərmək. -yaşı yatır günə, qurusun. -yaşı yas (at) günə qurusun,
qurqanı şehə çürüsün.

-boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (alçığ: verəcəyi olan).
-dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz. (gizlənə bilməz).
-işdən yasılmaq: işdən qurtulmaq, boşalmaq.
-yasılmış iş: boşlanmış, bıraxılmış, tərk olunmuş iş.

yasmal

yasamal. yasdar. (yassar). 1. yasar. yesir. aciz. -yasar uşaq. -yasar qaldıq. 1.
yasar. yuxulu. yuxudan tam oyanmamış. yuxulu kimi davranan. təmbəl. yasmal qılığ. 1. yavaş. -yasmal yasmal: yavaş yavaş. 1. ərköğül. -yasar uşaq ya
yesir çıxar, ya deşir: ya ələyağsız, yada quldur olur. 1. alçaq. güdə. yapba. yassı. yasmal evlər. 1. dağ döşü. -qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala.

yasmallıq

yasamallıq. yasdarlıq.

yasnamaq

yasamaq. yaznamaq. yazamaq. bəznəmək. bəzəmək.

yasnı

yasal - seviş söğüş yasalki yox, yasadır.

yasramaq

yosramaq. baş sağlığı vermək.

yasrıq

yumşaq. kəvik.

yassaq

yassat. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yastıq. yaslıq. yassıq.

yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
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dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
yassanıc

yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq.
yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

yassar

yasamal. yasmal. yasdar. 1. yasar. yesir. aciz. -yasar uşaq. -yasar qaldıq. 1.
yasar. yuxulu. yuxudan tam oyanmamış. yuxulu kimi davranan. təmbəl. yasmal qılığ. 1. yavaş. -yasmal yasmal: yavaş yavaş. 1. ərköğül. -yasar uşaq ya
yesir çıxar, ya deşir: ya ələyağsız, yada quldur olur. 1. alçaq. güdə. yapba. yassı. yasmal evlər. 1. dağ döşü. -qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə mala.

yassat

yassaq. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yastıq. yaslıq. yassıq.

yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
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salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
yassayış

yasayış. yasıma. yaslama. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə.
sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.

yassı

1. yastı. düz. düzləm. pəhn. törgüş. yörgüş. müsəttəh. münbəsit. 1. (yayvan,
yassı ağac). çörək yoğuru yayma taxdası. yasac. yasğac. 1. yasamal. yasmal.

yasdar. (yassar). alçaq. güdə. yapba. -yasmal evlər. 1. sapıl. saf. səyil. düz.
-yassı cızğı: yassı xətt. yasır. (qaçır: dik cızğı, xətt).
-yassı, ənli, pəx təmrən, başlıq (ox): yasıc.
-barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların,
tellərin, millərin hər biri: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc. tarım. dərcə. ərcə. ərdə.

-nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab: təpsi < səpsi. yəpsi. sini. tabağ.
-qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik.
söyük. söyək.
-yayvan, yassı uclu, uzun saplı arac: kürək. küyrək. gürək.

yassıq

yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq.
yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

yassılatmaq

yastılatmaq. yapsılatmaq. çalbağlamaq. yalbağlamaq.

yassız

yasız. acımasız. qıyası. sərt. şəfəqətsiz.
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yasta. yastan. 1. təxt. 1. daban. qaidə. 1. tapan. topan ( < daban). cəhrə kimi

oynağan aracları durdurmaq, tikitmək üçün ayağlıq. 1. daban. qaidə. kəf. 1.
kəf. pəncə. 1. salım (döşəmə) hər nəyin altı. şaludə. 1. ayağ altı. 1. tək. bircik.
yeganə. 1. pəx. saf. -yasta pinc.
-irtə yasda, urta toyda yeyər. (irtə: səhər) (urta: gecin. axşam). (səhər yasda yiyər,
axşam toyda).

yastaq

yastağ. 1. yarsıy. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu.

gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc.
çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus
dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. yastat. yatsaq. yatsıt.
yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq.
yassıq. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq.
dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc.
təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat.
arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. yüklənik.
yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc. sarınc. sarış.
söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı. salığ . saxlaq.
saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban. dabanlıq.
ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
yastalım

yastılış. yastalma. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım.
yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış). dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

yastalma

yastılış. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım.
yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış). dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
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toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.
yastan

1. yumşaq. yemşik. 1. yasdan. yapıq. düz. 1. yasta. asta. təxt. 1. yasta. asta.
daban. qaidə. 1. yasta. asta. tapan. topan ( < daban). cəhrə kimi oynağan
aracları durdurmaq, tikitmək üçün ayağlıq. 1. yasta. asta. daban. qaidə. kəf. 1.
yasta. asta. kəf. pəncə. 1. yasta. asta. salım (döşəmə) hər nəyin altı. şaludə. 1.
yasta. asta. ayağ altı. 1. yasta. asta. tək. bircik. yeganə. 1. yasta. asta. pəx. saf.
-yasta pinc. 1. yasdan. yasdana. silgik. savığ. işsiz. gücsüz. götüboş. yapalaq.

təmbəl. 1. yasdan. yaydan. kamandan. -yasılmamış yasdan, ox atılmaz.
(yasılmamış: açılmamış).

yastana

1. yasdana. yasdan. silgik. savığ. işsiz. gücsüz. götüboş. yapalaq. təmbəl. 1.
yastanağ. astanağ. astana. başkənd. taxlıq. təxlik. payitəxt.

yastanaq

1. yasdanaq. düzəngah. salqın yer. genişlik. açıq yer. (salqın: geniş. enli. engin.
açıq). 1. yastanağ. yastana. astanağ. astana. başkənd. taxlıq. təxlik. payitəxt.

yastanmaq

yasdanmaq. 1. oturub qalmaq. 1. ərinmək. təmbələşmək. 1. astınmaq.

yapınmaq. yalvarmaq. -yapınsan, təki ona yapsan: yalvarırsanda yalnız tanrıya
yalvar.

yastar

yasdar. yasamal. yasmal. (yassar). 1. yasar. yesir. aciz. -yasar uşaq. -yasar
qaldıq. 1. yasar. yuxulu. yuxudan tam oyanmamış. yuxulu kimi davranan.

təmbəl. -yasmal qılığ. 1. yavaş. -yasmal yasmal: yavaş yavaş. 1. ərköğül. -yasar
uşaq ya yesir çıxar, ya deşir: ya ələyağsız, yada quldur olur. 1. alçaq. güdə. yapba.

yassı. -yasmal evlər. 1. dağ döşü. -qoyunları götür yasamala, iş görəndə çəmçə
mala.

yastarlıq

yasdarlıq. yasamallıq. yasmallıq.

yastaş

fondasyon. müəssisə.
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yasdaşınla. yatdaşınla. əşinlə. -çocuqlarız önündə əşinlə nə duruş nə vuruş.
((duruş: muqabilə ed. təqabül ed. savın savış. mudafiə həmlə ed. mahakimə).

yastat

yastaq. yatsaq. yatsıt. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq.

yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
yastayış

yasanış. astayış. asışlama. astalama. astanış. susayış. suysayış. susanma.
suysanma. yavaşlama. sallanış.

yastı

1. yassı. düz. düzləm. pəhn. törgüş. yörgüş. müsəttəh. münbəsit. 1. yatı.
yatma. 1. yasğı. yalpağ. dayaz. -yalpağ döğri. dayaz boşqab. 1. yaypan. yapıq. yaypan, enli yastığa balış deyilir.

-sini biçimli yastı qab: tabaq. tavaq. tava. tavaç.
-başı yastı ağılı ilan: yatağan.
-yasdı burun: pəx burun. yatığ. -yatığ kişi.
-kiçik yastı daş: yalama. -yalama atıb ağacın dal budağın qırdılar.
yastıq

yaslıq. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq. yassat. yassıq.

yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1. yasıq. yatırkən baş
altına qoyulan, otururkən söykəncək kimi işlənən yastıq, mitəkgə. 1. yasıq.
qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. ox qabı. oxluq. tirlik. tirdan.
-əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman çıxar.
-yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab: yasıq. yastıq. qorman. sadaq. ox qabı. oxluq.
tirlik. tirdan. -əprik yasıq, tozlu yayıq: köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay
kaman çıxar.

-yastıq tastamaq: yastıq qoymaq.
-yatırkən baş altına qoyulan, otururkən söykəncək kimi işlənən yastıq, mitəkgə:
yasıq. yastıq.

-iğnə taxılan top, yastıq: təpəngi. təpənək. iğnə topu.
-pambıqla kip doldurulmuş, basılmış nərsə, yastıq: sıxpaxta.

yastıqaqı

yastıqağı. yastıq savrığı. yastıq savruğu. yastıq saruğu. yastıq mələfəsi.

yastılatmaq

yassılatmaq. yapsılatmaq. çalbağlamaq. yalbağlamaq.

yastılış

yastalma. yastalım. yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım.
yasayış. yasayım. (> asudəlik. asayış). dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

yastılmaq

yapışmaq. isabət edmək. -ox düz amaca yastıldı.

yastın

astın. taptığ. taprıq. əprik. yaprıq. bayat. ardanıq. ertinik. qalavın. antik. ətiq.

əntiq. qədim.
yastınmaq

astınmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq.

solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. düşgünmək.
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salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq.
solğunmaq.
yastırqan

yastırğan > dasdarxan. dəsdərxan. yayırğan. yayaq. yayıq. saçaq. süfrə.

yasturmaq

astalamaq. üstərmək. üstələmək. gizlətmək. üstündən, üzərindən atmaq.
danmaq. inkar edmək. -o bütü qılmışların üstərdi.

yasu

yası. qayu. düzəlmi. yasılmış. yapılmış. mal. məsnu. -iyir yas: yaxcı mal (yaxcı
yapılmış nərsə).

yasuq

-çox yasuq, yumuşaq: yovlıc.

yasul

1. qustərdə. 1. yasıl. saf. hamar. pəx. -yasul dağ: yatıq, enli dağ.

yasurmaq

yaturmaq.

yasuş

yas. yasıq. yasın. yasış. sağun. sağuş. 1. yasantı. sağut. sağlıt. təşkkür edmə.

təşkkür. təşkkürlər. (sipas. sipas quzarlıq. təqdir). -içdən yasın: səmimi qəlbdən
təşkkürlər. -yasdal: yas yox: yasmaz. dəğməz. borc yox. təşkkür gərək değil. bir şey
dəğil. 1. saya. sayə. kölgə. mərhəmət. -sizin yasızda: sizin sayə. -bu xanımın
sağutunda var yoxumu itirdim.
-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.

-yasın: maya qoy. lütfən.
yasut

yatut.

yasutmaq

yasğutmaq. yasıtmaq. sağutmaq. sağqutmaq. 1. (yardım, himayət edmək)

sayalamaq. kölgələmək. sayasın (sayəsin), kölgəsin salmaq. 1. lütf edmək.
maya qoymaq. -sən sağut öz işlərivə bax.
yaş

1. (yuş). göy. göyək. 1. (yuş). yeni. taza. sulu. 1. canlı. diri. (# yas: ölüm.
cansızlıq. həlakət). 1. ölüm. cansızlıq. həlakət (# yaş: canlı. diri. ). 1. yasıq. yasın.
yasış. yasuş. sağun. sağuş. yasantı. sağut. sağlıt. təşkkür edmə. təşkkür.

təşkkürlər. (sipas. sipas quzarlıq. təqdir). -içdən yasın: səmimi qəlbdən
təşkkürlər. -yasdal: yas yox: yasmaz. dəğməz. borc yox. təşkkür gərək değil. bir şey
dəğil. 1. cavan. - kişini yaş saxlar: yaxşı arvad, yaxşı at. 1. saqqalsız. gənc.

cəvan. - saqqalsızın sözün gücün keçər. 1. yasıq. yasın. yasış. yasuş. sağun.
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sağuş. saya. sayə. kölgə. mərhəmət. -sizin yasızda: sizin sayə. -bu xanımın
sağutunda var yoxumu itirdim.
-tanrı sağuş: allaha şükür. həmd olsun.

-yasa yatmaq: matəmə oturmaq.
-yas bulmaq: ölmək. həlak olmaq. düşmək.
-yasın: maya qoy. lütfən.
-yumurtqa yaş: kələm.
-yaş küyməz, yalavac ölməz demə. (yaş yanmaz demə, elçi ölməz demə).
-yaş yaşlı: hər kəs. hammı.
-gözdən yaş sağruqdı: gözdən yaş qoyuldu. (sağruqma: sovramaq. savramaq.
sağlamaq. sovlamaq. sarğalamaq. axmaq).
-yaş tənindədi, tinində yox.
-çox yaş olan sıxılmış, çox qurusa qırılmış.
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün
yarağın. (durca : dəğişməz. sabit)
-arpa buğda yağ verməz, yaş ötürsə dad verməz
- seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması. (# seləv: seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ.
sel. səl. sal. ağır axın).
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan
qab: səbət. səpət. (səpsəp) ( < sapmaq. səpmək. ( < sap: tel. çubuğ) savın. sağın. kiçik səbət: sələ. səlpə
-yaş tənində, can tinində.
-sevgi tanımaz yaş.
-tanımaz sevgi, yaş.

yaşa

-çalış yaşa bu yaşamı eninə, uzun gələr yaylnırsan geninə.
-yaşa dolu: canlı. can dolu. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək.

-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun ,
qıssa diləklə yaşa
- yaşa yaşa: sağa sağa. - burda orda sağumaq, böylə olmaz yaşamaq.
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-kişilik yaşa, kişilər təki öl.
-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm
yox.
-sevəndə ölür, seviləndə, yetərki aşqla yaşa aşqla öl!.

-hər kəs olma, özkəs olubda yaşa. (özkəs: şəxs. şəxsiyət).
-iki yaşa girmiş dana: tükə. tüngə. -dişi tükə.
-sürülərək yaşamdansa, yaşa sür.
yaşaqu

yaşağu. yaşuğ. yaşama. həyat. zindəgi. ömür. -sizə uzun yaşağu dilərim.

yaşalanmış

-yaşalanmış kimsənin yaraqının sallağ durumu: salaq.

yaşalsa

yaşsa. ıslansa. -uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa odun, od qalmaz.
(uçmaq: sönmək).

yaşaltın

yaşaldın. yaşadın. -bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç
yerinə sən yaşadın. (yaşadın: yaşaldın).

yaşam

1. yarta. darta. sarta. varta. sürüm. zindəgi. -dartasın çəkmək: ölmək. 1. durqu. (qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi). -əmgəksizin durqu yox, munda tamu.

1. diriş. oluş. həyat. -qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü). 1. olum . -ölümdən qoxsan, istəyin kimi olum yap. (olum : yaşam)
-(yaşam boyu biriylə daha üzləşmək çox olasıdı) . -yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz
üzə gələr).
-(yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) . -eşşək ayar başım olsa (başım sağ
olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər).
-çirkin kotan, qanmaz kişi olmasa, çirkin yaşam bulunmaz
-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş
sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.
-ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.
-yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı, üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa
duğalı. (budur yasa duğalı: təbii qayda budur)
-yaşam bitəcək bilisin, durulsan, yorulsan, qırılsan belə.
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-yaşam boydan qısadır, uzun gələr ənin tutsan geninə
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı qoyruq. (buyruq: istək. həvəs). (qoyruq:
istəmədən oluşan)
-yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı qoyruq. (buyruq: istək. həvəs). (qoyruq:
istəmədən oluşan)
-yaşam yolu dolambac, yanılmadan alınmaz. (yanılmadan doğru yollar alınmaz)
-gücüksüz yaşam yox, çalışmadan aşam yox. (gücüksüzün : çətinliksizin.
qınıqsızın). (aşam: müvəffəqiyyət).
-yaşam böylə, biri görməz tüstüsün, cana alar istisin
-yaşam yasası ələr keçər
-sevgizis yaşam, parçacıq daşam.
-yaşam sürdükce: yaşadıqca. durduqca.
-yaşam qorxmazları yeğənər, qorxaqları yerənər. (yeğənər: bəğənər). (yerənər:
alçaqlar)
-yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları. (ötünə: keçmişə)
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq
qoşuna. (qoşuna: cütlükdə)
-gözəl yaşam sürmək: sağırmaq. sağurmaq. kef, ləzzət, hal aparmaq.
-gor toprağı yaşam üçün bağırmaz.
-yaşantı, yaşam yolu, biçəmi, tərzi: salıntı.
-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə. (duyquların
uyqulanar, gerçəkləşər)
-yaşam yasası dələr (əğər) keçər .

-(yaşam güdə). -kiçik amac, güdə yol.
-yaşam sürməyə gərəkli nərsələr, boyuğlar, vəsayil, quşağ, şərayit: sürsat.
sürüsat. sapsat.

-könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini, ləngi tapar ləngini.
{(könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox)}. (könül: istək (həvəs). (ürək:
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ağıl).

-yaşam sonu bilinməz, axdardığın bulunmaz, boş çanaqlar dolunmaz, gəlmiş belə
gedər belə sorulmaz.

-yaşam duvarından tutcu bir daş düşür. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın.
barqan).

-bayığ yaşam: sadə yaşam.
-dal yaşam: süssüz durmuş. (dal: saya. sadə).
-durqun yaşam. (durqun: həmməşəlik. əbədi).
-mutlu durmuş, yaşam: yarıq durum. (yarıq: yartın. ışıq).
-nərsənin durma, yaşam, dəvamlanma çevrəsi, şərayiti, imkanatı: durmuş.
dumruş. tumruş. -durmuşmuz çox pisəşmiş. -çevrimdən bəri iş durmuşu heç
dəişmədi.
-yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü,
öyküsü, nağılı. durmuş. olumluq. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri,
evrənləri, mərhələləri. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış.
yazıntış. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit.
sərcək. biyoqrafi.

yaşama

yaşağu. yaşuğ. həyat. zindəgi. ömür. -sizə uzun yaşağu dilərim.

-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.

-yaşama dərin, əlverişli görgüsü olmayan: sürsüz. duyusuz.
-bəkləyiş yaşama yaramaz
-nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz
çaşata.
-yaşama dəyər biçməsən, ölüm biçər yaşamı
-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.

yaşamaq

1. durmaq. 1. yartamaq. dartamaq. sartamaq. vartamaq. sürümək. 1. sağımaq.
sağumaq. durmaq. gün keçirmək. - böylə sağumaq, kiminə yaramaz. - başın
sağusun: sağ olsun, yaşasın. - sağa sağa: yaşa yaşa. - burda orda sağumaq,
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böylə olmaz yaşamaq.
-yarıb yaşamaq: dincliklə, kef ləzzətlə yaşamaq. -bir gün olsun belə yarıb yaşamadı.
-solumaq diri qalmaqdır, yaşamaq başqa bir nərsə!.
-gözləmək, yaşamaq deyil.
-burda orda sağumaq, böylə olmaz yaşamaq. (sağumaq: sağımaq. yaşamaq.
durmaq. gün keçirmək).
-ayrı yaşamaq: sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. ( <
savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq.
parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq.
ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz,
münfək edmək)
-birbiriylə ortağlıqda, barışda, qonşuluqda yaşamaq: sığışmaq.

yaşamaqım

-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

yaşamaqın

-ölümlügə qansayamayan, yaşamağın ipucun tutanmaz. (ölümlügə: bir gün öləcəkli
olduğuna). (qansayamayan qanıqsayamayan. düzüquylu başa düşməyən. düşünüb
inanmayan).

yaşamaqtır

-mutluluq bacardığı mutluluğu yaşamaqdır.

yaşamı

-çalış yaşa bu yaşamı eninə, uzun gələr yaylnırsan geninə.
-ölmü ölmədən tanı, yaşamı vermədən canı.
-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş
boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
-yaşama dəyər biçməsən, ölüm biçər yaşamı
-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir
yaşamı.

yaşamın

yaşın. -salğarı gəzən it kimi yaşın sürmə. (yalğarı. salğarı. sümsük).
-bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç yerinə sən yaşadın.
(yaşadın: yaşaldın).

-yaşamın çitsiz, cətinsiz olsun (çitsiz: kitsiz. kədərsiz. qussəsiz). (cətinsiz:
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problemsiz).

-sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir
yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən: dönük
verərək. dövr vuraraq)
-unutmasan keçəni, dönüm görməz yaşamın. (dönüm: dəğişiklik. təhəvvül).

yaşamınta

-dayan, dirən, döz, yaşamında olmaz söz.

yaşamınta

-istəyini bilənlər, yaşamında tələsməz.

yaşamla

-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.
-yaşamla, yaşayışla, sağlıqla ilgili, bağlı olan: sağımşı. durmuşi. durumşi. -durumşi
verdiş.

yaşamötqüsü

yaşamötgüsü. yaşamöyküsü. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. durmuş. olumluq.

yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri,
mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric.
yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş.
yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
yaşamöyqüsü

yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. durmuş. olumluq.

yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri,
mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric.
yörged. yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş.
yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
yaşamsi

durmuşi. durumşi. durumluq. dirimşi. dirimlik. həyati.

yaşamta

-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz
elində sayğın
-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.

yaşamtansa

-sürülərək yaşamdansa, yaşa sür.

yaşamtır

-sevgilə eşq yaşamdır, ilki sonu aranmaz, aransada bulunmaz.

yaşan

yasa. gizli. yattıq. -yer altdan yasa gedmək. saman altdan su yeritmək.

yaşanılmaq

durmutlanmaq. durmuşlanmaq. becərilmək.
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yaşanır

-umut yaşanır, umuq yaşatır.

yaşanqırmaq

yaşanğırmaq. yaşıqmaq. sulanmaq. suya düşmək. şehəlmək. -göz düşdü günə
yaşığdı, (yaşanğırdı. -yaşıq göz: ağlar göz.

yaşanmaq

yasanmaq. yaşmaq. yasmaq. gizlənmək.
-boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (alçığ: verəcəyi olan).
-dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz. (gizlənə bilməz).

yaşanmaz

gizlənəməz. gizlənə bilməz. -dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz. (yaşanmaq:
yasanmaq. yaşmaq. yasmaq. gizlənmək).

yaşansınmaq

yaşamağa meyilli olmaq. dirik kimi, ölmə diri durumda olmaq. {-sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin
sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

yaşantı

-yaşantı, yaşam yolu, biçəmi, tərzi: salıntı.

yaşantış

yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. durmuş. olumluq. yaşam.
dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir
nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged.
yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük.
yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

yaşar

yaşlanar. -iç yanar, göz yaşar.
- iç daşırsa, göz yaşar.
-quş dənilə, mən sənilə yaşar.

yaşariqən

-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı).

yaşarmaq

gəncləşmək. cəvanlaşmaq.

yaşarması

-bitginin quruyub yenidən yaşarması: güzləkləmək.

yaşarmaz

yaşmaz. - ürək daşsa, göz yaşmaz.
-iç yanmasa, göz yaşmaz.

yaşarsan

-çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə
yaşarsan.
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-hər nə yaparsan, dənginidə yaşarsan. {yalan, yanlış sözdür. çoxları çox kötülük
yapıb, özgələrə yaşadıb (çəkdirib)}.

yaşartan

yaşardan. yaşartıcı. gənclətici. gənclədən. cəvanladan.

yaşartıcı

yaşardan. gənclətici. gənclədən. cəvanladan.

yaşartmaq

1. gənclətmək. cəvanlatmaq. 1. göyərtmək. -yağdı yağış ot otlağı yaşartdı,.

yaşasa

-qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal
qalar.

yaşasın

dursun.
- sağ olsun, yaşasın: başın sağusun.

yaşata

-nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz
çaşata.

yaşatıqca

yaşadıqca. 1. yaşboyu. yaşboyunca. yaşadığı dək. yaşadığı sürəcə. durmuşca.

durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu. durduqboyunca.
duraca. duraboyu. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca.
həyatta olduqca. 1. yaşuda (moğol) ömür boyu. 1. yaşam sürdükce. durduqca.
yaşatıqı

-yaşadığı sürəcə: yaşadığı dək. yaşadıqca. yaşboyu. yaşboyunca. durmuşca.
durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu. durduqboyunca. duraca.
duraboyu. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca. həyatta olduqca.

yaşatım

-kəndimdə doğdum, kəndimdə yaşadım, qaldım, kəndimdə gəzdim, kəndimdə
ölürüm!.

yaşatın

yaşadın. yaşaldın. -bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç
yerinə sən yaşadın. (yaşadın: yaşaldın).

-bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç yerinə sən yaşadın.
(yaşadın: yaşaldın).

yaşatır

-umut yaşanır, umuq yaşatır.

yaşatmaq

durmutlatmaq. durmuşlatmaq. becərtmək.

yaşattım

-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə
özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.
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-dəlik deşik, yer altlarda yaşayan böcək: soxsar. > susmar. çalbasa.
-yer altı yaşayan yaratıqlar, yılıxlar (heyvanlar): sığınqar.

yaşayıb

-yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib:
inanıb) .

yaşayım

yaşayış. yasayış. yasayım. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış.
yasayma. yaşayma. (> asudəlik. asayış). dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

yaşayın

sağolun.

yaşayır

-kimləri üçün. -gülənməyən ağlayır, susanmıyan qonuşur, ölənməyən yaşayır.

yaşayışla

-yaşamla, yaşayışla, sağlıqla ilgili, bağlı olan: sağımşı. durmuşi. durumşi. -durumşi
verdiş.

yaşayma

yaşayış. yaşayım. yasayış. yastılış. yastalma. yastalım. yasayma. yasayış.
yasayma. yasayım. (> asudəlik. asayış). dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış.
toxdalış. toxdaşıq. toxdalım. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.
yoğayım. saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq. yarqatlıq.
axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq. rahatlıq. sınaş.
sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq: istirahət çıxmaq.

yaşboyu

yaşadıqca. yaşboyunca. yaşadığı dək. yaşadığı sürəcə. durmuşca.
durmuşboyu. durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu. durduqboyunca.
duraca. duraboyu. duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca.
həyatta olduqca.

yaşboyunca

yaşadıqca. yaşboyu. yaşadığı dək. yaşadığı sürəcə. durmuşca. durmuşboyu.
durmuşboyunca. durduqca. durduqboyu. durduqboyunca. duraca. duraboyu.
duraboyunca. varolduqca. qeydihəyat. həyatı boyunca. həyatta olduqca.
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yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik.

nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin,
kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit.
çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü.
yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. biyoqrafi.
yaşbüqüt

yaşbüküt. yaşbük. gerit (geçit) yerit. sərcək. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik.

nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin,
kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit.
çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü.
yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. biyoqrafi.
yaşçılıq

giyahxarlıq.

yaşı

-yaşı gözdən tanı.
-göz yaşı yaşıtmaq, tökmək: sıxıtmaq. sığıtmaq.
-göz yaşı tökmək: sağınmaq. - bulmuş dəngi saxarsın, ağrın ona sevingil, barmış
(gedmiş) dəngə (mala) sağınma, azraq ona öküngil.
-yaşı yas günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. (yas: at. sər). (qurqanı: qurunu).
-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).

yaşıc

ut. utanc. həya. -pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc.

yaşıq

-gizli yaşıq olan nərsə üzə çıxmaq, blirmək: tüpülmək. tapılmaq. açılmaq. çıxmaq. ot tüpüldü. -tapılmadan heç deyə bilməm.

yaşıqmaq

yaşanğırmaq. sulanmaq. suya düşmək. şehəlmək. -göz düşdü günə yaşığdı,
(yaşanğırdı. -yaşıq göz: ağlar göz.

yaşıl

- solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti. (soluşmaq. solşumaq. solaşmaq. solşamaq).
-yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın tölkməyən ağac: sərüv. sərv < sürpü.
sürvi. sərvi. səlfi. sivi.
-yaşıl suyut. (suyut: suvut. süyüt. boya. rəng).
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gürtək. gurtax. göytək. göylağ. göylük. gögrü. gövəri. göğəri. göyərən.
göğərən. gövərən. səbzə.

yaşıllıqtan

-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq
türklüğüzdə dil biriz.

yaşım

yaşrım. biyoqrafi. zindəgi namə.

-bu qıssa yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. (sürgən: yörgən. iritli. irtə. yorqa. yeyin. iti.
hızlılı. əcələ. acil. tələsik).

yaşın

1. ışıq. yarıq. yanıq. yarıqlıq. (firuğ) roşənayi. roşən. nurani. -yarıq otaq. -yap
yarıq nə: çox ışıqlı nərsə. 1. yaşamın. -salğarı gəzən it kimi yaşın sürmə. (yalğarı.
salğarı. sümsük).

-yaşın olsa yaşın çarpmaz. (yaşın: 1. göy daş. 1. ıldırım. ). göy daşın olsa ıldırım
(ışın) çapmaz.

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

-yaşın yasmaq: sirrin açmaq.
-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.
-göz yaşın sıxıb tökmək: sığdamaq. sıxdamaq.
-göz yaşın sıxma: sıxıt. ağlama.
-göz yaşın sağarcasına tökmək: seləmək. sığlamaq. sığqamaq. sağqamaq.
-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.
-yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış
qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə.
əsirliginə)}
-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.
-göz yaşın sıxmaq: sıxıtmaq. sıxlamaq. (gözsıxıtmaq) ığlamaq. ağlamaq. ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq.

yaşına

-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.
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-aşımı yeyən olardı, yaşını tökən olardı.
-aşını yeyən çox olar, yaşını tökən az olar.

yaşının

- göz yaşının sel kimi axması: seləv yaş. (# seləv: seləğ. sələv. sələğ. salav.
salağ. sel. səl. sal. ağır axın).

yaşınmaq

üzün tutmaq. çəkinmək. pərhiz edmək.

yaşınta

-cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.
-ərkən yaşında qazanılmış ün: boyunu aşan ünlü.

yaşıntan

-(gücündən, yaşından) quruğulmaq: yorulmaq. boşalmaq. tükənmək. bitinmək.
qurtulmaq.
-yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş: quzudişi.

yaşırıq

-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda
birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).

yaşırız

-hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.

yaşıt

yaşdaş. saqqaldaş.

yaşıtmaq

-göz yaşı yaşıtmaq, tökmək: sıxıtmaq. sığıtmaq.

yaşqam

yaşğam. yaxşam. yatşam. axşam. - saçar yaxşam: saçar yaşğam: saçar yatşam:
səhər axşam. - saçar yaxşam salqın qalxar. (saçar: saçış. səhər).

yaşqeçit

yaşkeçit. yaşgeric. yörged. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş,

dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam
keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış.
yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş.
yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
yaşqeric

yaşgeric. yörged. yaşkeçit. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş,

dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam
keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış.
yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş.
yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
yaşqın

-yaşğın bulut: ıldırımlı burut.
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yaşqırmaq

yaşğırmaq. tutmaq. cücərmək. gəlişmək. qalxışmaq. sürgünmək. göyərmək.

yaşlamaq

giyahxarlıq edmək.

yaşlananı

-hər nəyin ərginib, yaşlananı: tuqa. toxa. -toxa iyid. -toxa at. -el toxaları.

yaşlanar

yaşar. -iç yanar, göz yaşar.

yaşlantıqca

-yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış
qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə.
əsirliginə)}.

yaşlı

1. sinnili. müsinn. senile (ingilis) 1. saqqallı. 1. dolmuş. 1. ucğa. (avucğa). pir.
mürşid. şeyx.
-yolu daşlı, qara qaşlı, özü yaşlı, gözü yaşlı.
-yaş yaşlı: hər kəs. hammı.
-qaranqum aydın oldu, gün doğdu aydın oldu, günüm keçdi gün batdı, yaşlı çağım qın
oldu. (qın : dar).

-yaşlı göz: sövüklü göz. sızık. zırzır. yerli yersiz ağlayan.
-yaşlı göz. sumarıq. suyu axan göz.
yaşlıq

1. gəncilik. gənclik. -tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər qocğalıq.
(tavra: tovra. iti. yeğin. yeyin). 1. salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt).

biyoqrafi. (zindəgi naəm) .
-bir yaşlıq dəvə: köşək.
-iki yaşlıq dəvə: sürüm. törüm.
-üç yaşlıq dəvə: daylaq.

yaşlıqın

yaşlığın. gəncligin. -yaşlığın qədrini bilğıl ta ulalmasdan burun. (ulalmasdan:
qocalmazdan) (burun: qabaq. ön).

yaşlıqın

yaşlığın. gəncligin. -yaşlığın qədrini bilğıl ta ulalmasdan burun. (ulalmasdan:
qocalmazdan) (burun: qabaq. ön).

yaşlıqıvın

-çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər
daduda , uşaqlığun versə verib dadını). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə).

yaşlılar

ötəgiz.
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-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.

yaşlılıqta

-yaşlılıqda uşağ doğmaq: güzləkləmək.
-yaşlılıqda uşağ yapmaq: güzlükləmək. güzləkləmək.

yaşmaq

yasmaq. yaşanmaq. yasanmaq. gizlənmək.
-boşlu gördü yasanar, alçığ gördü dirənər. (alçığ: verəcəyi olan).
-dəvə minən, qoyun ara yaşanmaz. (gizlənə bilməz).

yaşması

- göz yaşması iç yanmasın yansısı.

yaşmaz

yaşarmaz. - ürək daşsa, göz yaşmaz.
-iç daşmasa, göz yaşmaz.
-iç yanmasa, göz yaşmaz.

yaşnamaq

ışnamaq. ışıldamaq. parıldamaq.

yaşrım

1. tutuğluq. gizlilik. qaçaq. 1. yaşım. biyoqrafi. zindəgi namə.

yaşru

-yaşru daşru: gizli açıq. pünhan aşqar. -ötün ötər yaşru qalan dışqarur (aşgarlanır). yaşru işi daşırla (dışarla, açıqla).

yaşsa

yaşalsa. ıslansa. -uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa odun, od qalmaz.
(uçmaq: sönmək).

yaşsamaq

1. gizsinmək. 1. kinayə vurmaq. -yastamadan sözüzü buyrun. 1. səbt edmək.
təsis, bərqərar, bərpa, bina, dayir edmək. 1. yasıtamaq. yasılamaq. yasıq
saçıq, açıq aşqar (dolaysız, kinayəsiz) sərləmək, söyləmək. -o sözünü utanmadan
üzümə yastadı.

yaşta

-bir yaşda olan: yaşar. -yaşar uşaq. -yaşar at.

yaştan

yaşdan. uşaqkən. -qadını başdan, çağanı yaşdan (əkit. öğrət). (çağa: bala).

-əşivi başdan, çağavı yaşdan (əkit. öğrət). (yaşdan: uşaqkən).
- ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz. (əsik: əsrük. kefli).

yaştanmaq

yaşdanmaq. (yumuşanmaq) yarğaşınmaq. yarşınmaq. yarşanmaq. gəlişinmək.

yaşlanmaq. düzülüşmək. düzəlişmək. barışmaq. saziş edinmək.
yaştaş

yaşdaş. yaşıt. saqqaldaş.
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yaşu

( < yaşmaq: örtmək. gizlətmək) qapoy. duvar kağazı.

yaşuq

yaşuğ. yaşağu. yaşama. həyat. zindəgi. ömür. -sizə uzun yaşağu dilərim.

yaşur

gizli. -yaşur gəlib, yaşur getdi.

yaşurqan

yaşurğan. gizlədən. -içini cibini yaşurğan (sözlərini yaşurğan), eldən qalar yadurğan
(qərib).

yaşuruşmaq

birbirindən gizləşmək. (# yarışmaq: birbiriylə açılışmaq).

yaşut

-yaşut bəküt: saxlı gizli.

yaşuta

yaşuda (moğol) yaşadıqca. ömür boyu.

yat

1. sat. qat. lay. - üç sat əninə iki sat boyuna. 1. yad. say. - gözdən gedən,
saydan çıxar.
-yad itin quyruğu yamızında. (yamız: iki qıçın arası)
-unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza.
(tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal
qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).
-unutmağı unutsan, qıvanclar yad gələr. (qıvanclar: sevinclər)
-yad varında gözün var, ürək qısıq, gözü qapıq, əlin dar. (əli dar: qıtmır)
-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı
-gələn günü yad olur: gələcəyivi düşünəməzsin . -unutmasan ötəni, ötər günlər,
gələn günün yad olur. (ötəni: keçəni). (ötər günlər: boşuna keçər günlər
- küt küt yeyər yoncanı, yada salmaz daycanı. (küt küt:kürt kürt. xırt xırt. xıt xıt. xırp
xırp. xıp xıp. qırç qırç) .

yat

yad. {yad > tat}. 1. türklər farslara, kürtlərə tat adı vermişlər. (islavlar almanları
nemes, ərəblər. farsları əcəm: naşı, hindlilər yadları mıleça, yunanlılar, latinlər yatları
barbar adlamışlar. 1. yan. -yandan gələnlər. -yan ölkələr. -yan sözü evə girər, yan
söz evə girməz. -yan kişidir, nə bilim necə adamdı. -yandan gəlmə: yatdan gəlmə. yan yerə gedmə, gedsəndə tək gedmə. -yana qoy: yada qoy. at. unut. 1. yaluq.

qərib. -günü batmış, yolda qalmış, yaluq yolçu harda yatsın. 1. yerdiş. yuduş (yurd
dış). özgə. biqanə. (#yertəş: yudaş. (yurd daş) həmşəhri).
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-arpa kükəsi, təndir aşı, dad ələ düşməz, dosdosdu sikər yad ələ düşməz. (dad:
daad. ey dad).

-yad el: yan el.
-yad, kənar adam: başqa biri. yançı. -sən yeməsən, yançısına pay olur.
-yad əl: yanəl. başqa, özgə əl.
(tatrus: oğru).

-yad, xaric aylağı (təhəri) danışmaq, davranmaq: tatılaşmaq. tatlaşmaq.
yabanlaşmaq. yabançılaşmaq. -kimsi var iki gün yad ölkədə gəzib tatılaşır.

yata

yada. tatına. -tatına qulluq, belinə çulluq. (yada qulluq edən, eşəkə dönər).

-yada sal: atur. ötür. anıt. xatırla.
-yada salmaq: ad tutmaq. yadanışmaq. anmaq. anırqamaq. xatırlamaq.
-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var.
(durmazsan: qalmazsan. fanisən)
-yaman yoldaş yolda daş, ya qoğgilən yada qaç.
-birbirin yada salmaq, xatırlamaq. sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq.
anırışmaq. yadanışmaq.
-yada sal!: yadın! yadla!. sağın!. səğin!. an!. anıt!. xatırla!.
-yada salmaq: yadanmaq. sağınmaq. sanığmaq.

yataç

yadaç. 1. yaddaşt. salın. zehn. andağ. sudar ( < tutar) 1. yaddaşt. sudar ( <
tutar) andağ. sarqıt. sarıq. not.

yataçı

yadaçı. caduçu. cadugər. ovsunçu.

yataq

yatağ. 1. müsəttəh. 1. yayaq. yalaq. yalnaq. piyada. 1. salquc. təxtxab.

-yataq düşgünü, əsiri: yatalaq. yatağan. əlil.
-selin açdığı yatağ, oyuq: selqın. selqon.
-yerdən uca qurulmuş yataq: sərir < səkir. kürsü.
- yer, yatağ salmaq: orun salmaq.
- yataq sərmək, açmaq: döşək salmaq.
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yatağan. 1. başı yastı ağılı ilan. 1. uc yanı ənli qəmə. 1. yatalaq. əlil. yataq

düşgünü, əsiri. 1. yuxuçulu. sırğuy. sığyuğ. sığyuxul.
yataqının

-ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd:
sapay. səpəy. savba. savğa.

yatal

yatlaq. uyluq. (xab otağı).

yatalaq

1. oturaq. zəmingir. 1. sırğal. sızğal. sizgəl. yarılığ. bimaristan. mərizxana.
şəfaxanə. 1. yatağan. əlil. yataq düşgünü, əsiri.

yatalqa

yatalğa. yatıyut ( < yatı yurdu) gənəl, bir quruma bağlı olan yatqxana. (xabqah).

yataltım

-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm
tanışlara yadaldım mən.

yatan

-baran qapın min olsa, yatan qapun bir olsun. (baran: varan: gedən. geddigin).
-ölkə nədir. -əl çatılmaz arzuların, gözkəmdəki özləmlərin yatan yeri. (gözgəm:
üfüq).

-yalanğuyla yatan, dilənçi doğar. (yalanğu: yalağçı. artığa qalan. artığçı. onun bunun
artığ urtuğundan keçinən).
-cana yatan: cana yaxın. sarqan. tutşın. tutşun. tutsun. tuştun. tuşsun. - sarqan ər
arvad.
-itlə yatan, bitlə durar
-cana sinən, yatan:singin. yatqın.
-cana yatan: sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. qanı isti. isti qanlı.
söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici.
duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli.
simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .

yatanışmaq

yadanışmaq. 1. ad tutmaq. yada salmaq. anmaq. anırqamaq. xatırlamaq. 1.

sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. anırışmaq. birbirin yada salmaq,
xatırlamaq.
yatanlı

-acı yatanlı: acı dadlı.

yatanmaq

1. durmaq. (# dayanmaq). 1. yadanmaq. yada salmaq. sağınmaq. sanığmaq.
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yatanmaz

-əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.

yatansayın

hər vax yatanda. hər yatışda. -yatansayın bir dənə bu davadan atın. (sayın:hər).

yatanta

-hər vax yatanda: hər yatışda. yatansayın. -yatansayın bir dənə bu davadan atın.
(sayın:hər).

yatar

1. sərmaya. var dövlət. sərvət. -yatar vardır yığmasına baş gərək. -hammı
yatanların, yatarları geriyə qalmış. 1. mədən. kan. xəznə. gəncinə.

-yatar durumda olan: sərgin. salqın. kəsəl. xəsdə. (# dərgin. dirgin: asağsağlam)
-qatı əsən, tez yatar, asda gələn, zor batar
-yapınc atda ər yatar. (geyimlə kişi ölçülməz). (yapınc: örtük)
-ükəl yatsa el yatar, kahıl yatsa qal yatar. (ükəl: uka. dahi. zəki. ağil). (kahıl: gic.
səfeh)
-gecəni danan, dan atan yatar.

yatarlı

sərmayalı. var dövlətli.

yatarsı

-yatarsı oturmaq: uzun oturmaq. sal oturmaq. salınıb oturmaq.

-ay qız səni qara batası, yaz gələli gülə yatası. (alqış).
yataş

səmimi. dost. rəfiq.

yatatır

-uzaqlıqla özgəşilir. (ıraqlıq yadatır, yadlaşdırır).

yatay

1. düz. üfüqi. 1. əninə (# dikəy: dikinə). ). -dikəy işqaf. -asqılıq (paltar asma yeri,
işqafı) dikəy olmalıdır. 1. əninə. -pitiklər üçün yatay işqaf əlverişlidir. (# dikəy:
dikinə). 1. yarar. yaraq. uyqun. gəlişin. gəlişli. yarşın. yarşan. yarğaş. muvafiq.

münasib.
yatayına

üfüqi. -dirək, dayaq üzərə yatayına (üfüqi) qoyulan uzun ağaclar: quşqonmaz.

yataylıq

tökməlik. uyqunluq. ovtaylıq. rahatlıq.

yatəl

yad əl. yanəl. başqa, özgə əl.

yatı

yatma. yastı.

yatıb

-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-yatıb duracaq: yorqan döşək.
-yeyib içib yatıb gəvşək, təmbəl kimsə: soxum. soxlum.
yatıq

yatığ. 1. dinclik, yatma yeri. (xabqah. istirahətqah). 1. yatıracaq, qorxunc ağır

kəsəl. -səni görüm yatığın olmasın. -yatığ vurmuş. 1. yasıq. ənli. (pəhn) yatağan:
uc yanı ənli qəmə. 1. yasıq. uzuq. uzanmış. 1. yasıq. pəx. 1. yasıq. cumuq. yatıq qatıq: cumuq cumuq: dərə təpə. 1. yatığ. yasdı burun. pəx burun. -yatığ kişi.

1. yatuq. təmbəl. gəvək. kövül. kahıl. -yatuq kişi.
-yatıq, enli dağ: yasul dağ. (yasul: yasıl. saf. hamar. pəx).
yatım

yaytım. yasım. döşəmə. fərş. -tülük yasım: tüklü, pürüzlü döşəmə.

yatıma

1. asma (möv) kimi bitgilərin qolların kökdən qırmadan toprağa yatırıb
çoxaltma. 1. pəsəndaz.

yatımaq

yaxımaq. yapışmaq. (batmaq) sınmaq. sinmək. -bu söz könlümə yaxıdı: yatıdı,
yapışdı.

yatın

yadın. 1. yadın! yada sal!. yadla!. sağın!. səğin!. an!. anıt!. xatırla!. 1. kəndinə

yabancı . - dalqınlıq qaçırır uykularımı, kimsələr biləmir acılarımı, bir yadın oluram
gecə olunca, illər ötür ata dan ışıq doğunca.

yatına

-özlədiyi nərsə birdən yadına düşmək: sanğıramaq. {sayılamaq. sayramaq.
səğrəmək. saçılamaq. samıramaq. sayıqlamaq. salıqlamaq. samıqlamaq.
samırdamaq. sapıqlamaq. sərikləmək. özündə olmayıb qonuşmaq. -bir istəkən içib
genə sayırlayacağ}.

-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).

yatınmaq

sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına
girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq.
eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək.

yatıntan

-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez
çağın.
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1. (sipürdə. sepordə). 1. kəsiləcək, qurumuş, odunluq ağac. -bu bağda yatırlıq
ağac yoxdu. 1. yıxmalıq çökük yapı. -bu təprəmdən son evlərin çox yatırlıq oldu. 1.

yədək. daldıq. ekonomi. pəsəndaz. -çilə paylaşdıqca azalar, yatır tükətdikcə. 1.
yağır. (ağır) bir işi görməkdə, bitirməkdə, ödəmin yerinə gətirməkdə, borcun
qaytarmaqda ağır olan. ağır əlli. əli ağır. -nə yağır adamsın, nədən borcuvu
üzmürsün.

-yatır götür: kan. xəznə. -el elə bilir ki yatır götür vardır. -bu gedərə yatır götürdə
dayanmaz.
-qutluq, içində yatır, çölün arama. (qutluq: xoşluq. xoşbəxlik). (çölün: çöldə. bayır.
bayırda)
-ellərin tini dilində yatır, ellər ölür dilləri qalır. (tini: ruhu) .

yatıracaq

-yatıracaq, qorxunc ağır kəsəl: yatığ. -səni görüm yatığın olmasın. -yatığ vurmuş.

yatıranta

-odu yaldıranda var, yatıranda. (yaltırmaq: yeldirmək. yelləmək. itimək).

yatırıb

-asma (möv) kimi bitgilərin qolların kökdən qırmadan toprağa yatırıb çoxaltma:
yatıma.

yatırılmaq

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. qoyulmaq. xərclənmək. -bu işə çox
para töküldü.

yatırqamaq

yadırqamaq. unutmaq. aldışın itirmək. tərki adət edmək.

yatırqan

-asav, yadırqan olmayan:sındıq. sindik. dindik. uysal. müti'.

yatırqanmaq

yadırqanmaq. gürələnmək. guralanmaq. alışqanlığın itirmək.

yatırqən

-yatırkən baş altına qoyulan, otururkən söykəncək kimi işlənən yastıq, mitəkgə:
yasıq. yastıq.

yatırmaq

1. (sərmaya) sınğıtmaq. 1. (#yaltırmaq: yeldirmək. yelləmək. itimə). -odu yaldıranda
var, yatıranda. 1. yasırmaq. yasmaq. açmaq. sərmək. -yaşı yatır günə, qurusun. yaşı yas (at) günə qurusun, qurqanı şehə çürüsün. 1. cansızlatmaq. canın, ruhun

almaq. öldürmək. qətl, cinayət edmək.
-yerə yatırmaq, basmaq: . singirləmək - boynundan tutub singirlədi.
-yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq: sıypalamaq. sıypamaq.
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sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox,
sıypamaq yeydir. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq.

yatırtmaq

yapıtmaq. -ona bir qulağ yapıt gör nə deyir.

yatış

durquş. rikud. rakidlik.

yatışıq

yatışma. yatsayış. 1. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq. gizlək. qoruq. qort. qorma.

qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət. 1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb.
gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal.
sarpın. sarpun. ambar. 1. pəsəndaz.
yatışqac

dəyyus. arvadın satdıran.

yatışlı

-cana yatışlı: sınışlı. sinişli. yaxışlı. uyquşlu.

yatışma

yatışıq. yatsayış. 1. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq. gizlək. qoruq. qort. qorma.

qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət. 1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb.
gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal.
sarpın. sarpun. ambar. 1. pəsəndaz.
yatışmaq

səğmək. səğinmək. azalmaq. saylavmaq. saybalmaq. sayballamaq. dinmək.
durmaq. sakinləşmək.

yatışmaz

-təzək qarda yatışmaz, uyuş uysuz (eyuk eysiz) qatışmaz. (təzək qızışıb qarı əridər,
yaxcı pis qarışmaz).

yatışta

-hər yatışda: hər vax yatanda. yatansayın. -yatansayın bir dənə bu davadan atın.
(sayın:hər).

yatıya

-(ayiş) uytuya, yatıya, dincə qoyulmuş yer, nərsə: uyt.

yatız

1. ənli. enli. pəhn. əriz. -yatız qur: ənli kəmər. 1. pəhnavər. vəsi. -yatız yer: yekə
yer.

yatqan

neçə evrənli (mərhələ) nərsənin hər bir evrəni. -bu yatqanı aşsaq, gələn yatqan
qolay olur.

yatqın

1. singin. cana sinən, yatan. 1. uyqun. asılı. faydalı. -könlə yatqın, uyqun, asılı
faydalı nərsə: sağqur. sağqır. 1. uyumlu. 1. meyilli.
-ağla yatqın: sağın. sağlam. ağıllı. ağıllıca. mə'qul. insaflı. normal. huşlu başlı. fərsatlı.
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idraklı. əqli səlimli. mötədil. məntiqli. anlamlı. mə'nalı.
-könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə: sağqur. sağqır.

yatqızıb

-yatqızıb durquzmaq: yatırdıb durqutmaq: salığdırtmaq. burquntmaq. təpib
tapşıtıtmaq. tam müti, tabe, fərman bərdar, təslim edmək.

yatquluq

-eykülük yap eykülük yap eykülük , at geri qalsın uzaq tam yadquluq. (yadquluq:
düşmanlıq. biqanəlik).

yatla

yadla!. yadın! yada sal!. sağın!. səğin!. an!. anıt!. xatırla!.

-dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: (dəğmə: hərkəs). hər yetən kişi öz
(içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz).

yatlac

yatlaş. yart. yartlac. yartlaş. yartıc. yartış. yaytıc. yaytış. yayac. yayaş. layaş.
lavaş.

yatlaq

1. gecə keşiyi. 1. qıyıya yaxın yekə qaya. 1. yatal. uyluq. (xab otağı).

yatlanaq

yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq.
yaslat. yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt.
dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic.
duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa.
arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

yatlaş

yatlac. yart. yartlac. yartlaş. yartıc. yartış. yaytıc. yaytış. yayac. yayaş. layaş.
lavaş.

yatlaşmaq

yadlaşmaq. türklükdən başqa bir elliyə aylanmaq (dönüşmək). tatığmaq.

tatığlaşmaq. yabanımaq. -dilin itirmiş türkə tatıqmış. tatıq, manqut deyilər.
yatlaştırır

-uzaqlıqla özgəşilir. (ıraqlıq yadatır, yadlaşdırır).

yatlı

-dadlı, yağlı dil tökmək: dil tökmək. yarımsınmaq. yaltaqlanmaq. yalağçınmaq
yalınmaq. (çərb zəbanlıq edmək).
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1. yatmış. -yatlın dağ: işləmiyən yanar dağ. 1. çökəlti. sıxıntı. risub. poza. 1.
sabit. qayım. -durnuq boya: dəğişməz boya. -durnuq qılıq: dəğişməz karakter. 1.
olduğu yerindən, orundan az tərpəşən. 1. əmn əmanlıq. əmniyyət. asayiş.
aramiş.

yatlu

#yaxcu.

yatma

yatı. yastı.
-arvad ölüb, yalxu kişi, yatma sıvay nədir işi. (yalxı. yalxu. tək).
-yatma otağı: uyuq. uyluq.
-dinclik, yatma yeri : yatığ. (xabqah. istirahətqah).
-tutqun aldın, qul satma, yağun oyaq, sən yatma: əsirivi qul kimi satma, düşmənin
oyaxdı, dur yatma.
-yüngülcə yatma: quş yuxusu. yüngül yuxu. hər bir səsə oyanma.

yatmaq

1. sallanmaq. aşağı düşmək, enmək, əğilmək. çökmək. 1. sərişmək. sərinmək.

uzanmaq. dinmək. 1. sığınmaq. oturmaq. durqunaqmaq. durqonaqmaq.
durqunaqlanmaq. iqamət edmək. 1. bolsanmaq. qonaylamaq. qonlamaq.
qonamaq. onaylamaq. onamaq. danğlamaq. tutunmaq. qəbul edmək.
yarınmaq. yarşınmaq. salınmaq. salğınmaq. razı olmaq. -siz bu işə özünüz
yatdınızmı, ya ki yatdırdılar.
-nərsə nərsiyə keçmək, girmək, yatmaq: sığınmaq. sinmək. - sığmaz topraq: su
çəkməyən bərk, daş topraq.
-sayağ yatmaq. (sayağ : yüngül)
-ürəyinə yatmaq: ürək bağlamaq. quşu qonmaq. ilgilənmək. əlaqəmənd olmaq.
-cana yatmaq: sınışmaq. sinişmək. yaxışmaq. uyqun gəlmək. - bu sözə sizə
sınışmazki. - qırmzı sənə sınışır.
-nərsə nərsiyə işləyib yatmaq: sinmək. - gözəl qoxular evin burbucağına sinmiş.
-canına yatmaq:sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.
qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy söhbətləşmək.

-yıxılıb yatmaq: uzanıb yatmaq.
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-yığılıb yatmaq: uşulmaq. uyşulmaq. -bir daxma tapıb uşuldular.
-dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq: daldaymaq. dalbaymaq.
-duraqlı yatmaq. (duraqlı: həmməşə).
-türmədə oturmaq, yatmaq.
-yasa yatmaq: matəmə oturmaq.
yatmış

1. uşul. uyşul. -uşul düşün oyatdı: yatmış bəxdin oyatdı. 1. yatlın. -yatlın dağ:
işləmiyən yanar dağ. 1. yaypan. başın yerə qoymuş. -yaypan biçənək (əkin)
biçilməz.

-tuşu yatmış, günü batmış. (tuşu: bəxt).
yatsa

-ükəl yatsa el yatar, kahıl yatsa qal yatar. (ükəl: uka. dahi. zəki. ağil). (kahıl: gic.
səfeh) .

yatsaq

yatsıt. yastaq. yastat. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq.
yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

yatsayış

yatışma. yatışıq. 1. qızlaq. qıslaq. qırlaq. qıylaq. gizlək. qoruq. qort. qorma.

qulaq. qoy. quy. kürnüc. küsnüc. küsək. xəlvət. 1. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb.
gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal.
sarpın. sarpun. ambar. 1. pəsəndaz.
yatsın

-ayda bir gəl dosduna, qalxsın ayaq üstünə, gündə bir gəl dosduna, yatsın sırtı
üstünə.

-bendən ayrı yol batsın, sevgidirsə, sinə yatsın. (sinə: qəbrə).

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

yatsıt

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yastaq. yastat. yatsaq. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq.
yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yaplanıc. yaplanıq. yaplanaq. yaplanat.
yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik.
dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit.
arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə.
çönəlgə. yüklənik. yüklək. yüklət. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit. sarnıc.
sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək. söykət. salqı.
salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük. kötük. daban.
dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.

yatşam

yatşam. yaxşam. yaşğam. axşam. - saçar yaxşam: saçar yaşğam: saçar yatşam:
səhər axşam. - saçar yaxşam salqın qalxar. (saçar: saçış. səhər).

yatta

-indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.

-keçən xoş günlər. -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.
yattan

-yaddan çıxarmaq:salıtmaq. savqıtmaq. savqırmaq. ayırmaq. boşamaq. açmaq.
çözmək. təcrid edmək. təfkik edmək. unutmaq. münfəsil edmək.

yattaş

yatdaş. 1. yaddaşt. sürc. sürüc. sıyıc. andağ. sudar ( < tutar). 1. yancıq.

başdaş. həmxabə. həmsər.
-oylaq, not, yaddaş kağazı: andağıq. sudarıq ( < tutarıq). kütül. küt. küsül. küs. çütül.
çüt. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.

yattaşınla

yatdaşınla. yasdaşınla. əşinlə. -çocuqlarız önündə əşinlə nə duruş nə vuruş.
((duruş: muqabilə ed. təqabül ed. savın savış. mudafiə həmlə ed. mahakimə).

yattaşınmaq

yatdaşınmaq. yancıqlanmaq. yancıqlamaq. başdaşmaq. (həmxabə olmaq)
(yaxınlıq, cima edmək).

yattaşt

yaddaşd. yaddaşt. 1. sırıc. not. qısa yazı. oylaq. andağ. 1. yadaç. salın. zehn.

andağ. sudar ( < tutar) 1. yadaç. sudar ( < tutar) andağ. sarqıt. sarıq. not. 1.
sürc. sürüc. sıyıc. andağ. sudar ( < tutar).
yatti

-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı.
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yattıq

yasa. yaşan. gizli. -yer altdan yasa gedmək. saman altdan su yeritmək.

yatuq

yatıq. təmbəl. gəvək. kövül. kahıl. -yatuq kişi.

yaturqan

yadurğan. qərib. -içini cibini yaşurğan (sözlərini yaşurğan), eldən qalar yadurğan.

(yaşurğan: gizlədən).
yaturmaq

yasurmaq.

yatut

1. zəxirə. -yatut güclər: arxaq, yardımçı quvvələr. 1. yasut.

yatuva

-yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış
qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə.
əsirliginə)}.

yatyan

- baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (baryan: gedən. keçən). (bolası:
olası. olmuşsa).

yav

yağ. kir. pis.

yava

1. yabanı. vəhşi. 1. yafa. aran. -yafa yer. 1. yavlaq. kötü. pis. -yavlaq dilli əşdən,
yal koralaq qalmaq yeğ. (yal koralaq: yalnız tək). 1. saçma. əbəs. boş. anlamsız.

hərzə. yersiz.
-taza yava (bayağı): yenik gerik. (yenik: taza). acar köhnə.
-yava, kötü, pis olan: yavuz nərsə.
yavaçı

1. yalançı. sərcən. səricən. səriyən. sırıcı. dələduz. 1. > yafaçı. yavaız. yava
ağız. (yavəqu).

yavaqız

yavaız. yava ağız. yavaçı > yafaçı. (yavəqu).

yavala

yavla. kötülə. -yağunu yavla, dosduvu yağla. (yağunu: düşmanı).

yavalamaq

sandıramaq. sayığlamaq. səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. səfehləmək.
həzyan söyləmək.

yavalanmaq

yavıqmaq. yağılanmaq. dağıqmaq. dağılanmaq. -uşaq böyüdü, yoldaşlarına
qoşulub yavalandı.

yavalaşmaq

davalaşmaq. dalaşmaq.

yavalıq

yalvaq. yavlaq. pislik. kötülük.
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1. susun. sovsun. yağsız yemək. 1. yoxana. yoxna. dadsız, duzsuz olan. 1.
dadsız. -yavan, dadsız bulmaq, görmək: yavanlamaq. yavğanlamaq. -ərköyül heç
yeməyi bəğənməyib yavanlanar. 1. quşbaşı. quru. qatıqsız. qatqısız. sadə. - quru
çörək. - yala çay, qəhvə: qayıq olmayan (sadə) çay, qəhvə. - yala kek: sadə kek. yala geyim: sadə geyim.

yavanca

1. öğrəncə. qavranca. oyan. öğüt. öğüc. öğrə. öğrək. öğəndirə. övəndirə.
üyəndirə. əkit. əğit. uyarı. oyarı. dərs. ibrət. -deycədən, oyan almaq: qissədən
hissə almaq. 1. qavranca. öğüt. əkit. əğit. öğrəncə. uyan. uyanık. oyanı. oyanık.

uyarı. oyarı. ibrət. dərs.
yavanlamaq

1. qavranlamaq. öğrənmək. oylamaq. oyqalamaq. əzbərləmək. 1.
yavğanlamaq. yavan, dadsız bulmaq, görmək. -ərköyül heç yeməyi bəğənməyib
yavanlanar.

yavaş

1. usul. uysul. qoysul. 1. yuvaş. xoşəxlaq. ram. 1. yasamal. yasmal. yasdar.
(yassar). -yasmal yasmal: yavaş yavaş yolu daşlı, qara. -yoğuşlu gəlin, güveyi
yavaş bulur. (xələtli gəlin kürəkəni yumşaq, əxlaqlı görür, bulur, gözlür). (yoğuşlu:
xələtli). 1. sinin. singin. sakın. səkin. ağır. aram.

-nərsəni oda, isdiyə qoyub, yavaş yavaş su çəkdirtmək, qavamlatmaq,
xaşlatmaq, olqunlatmaq: tərlətmək. (> dəmlətmək). buğlatmaq.

-gəvşək, yavaş, küt, sust davranan: soyğıc. soğqıc. susqaç. təmbəl. asta. -soyqıc
işçi.

-yavaş yavaş, ağır davranmaq: tutunmaq. yavaşsıramaq. tələsməmək.
çalbasmamaq. çalbalamamaq. mulahizə edmək. (mulahizə edməmək: uçurlamaq.
oymazmaq. aymazmaq). -tutuna tutuna işləmək.
-sayılı, açıq, yavaş yavaş danışmaq: saltığlamaq. dənər dənər edmək. - belə
saltığlayan görməmişdim indiyə dək.
-dan çağı quzeydən yavaş yavaş əsən külək: kürdək.
-yavaş yavaş ölmek: sınğmaq. qurub edmək, batmaq.
- yavaş davranan: səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan.
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səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan.
quşqulanan. sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat.
səhlənkar olmayan.
- yavaş qolay: səğin asda. - səkin səkin: asda asda. yavaş yavaş. qolay qolay.
tədricən. nərm nərm.
- yavaş yavaş. səkin səkin. asda asda. qolay qolay. tədricən. nərm nərm.
- yavaş yavaş. səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə sərinə. sağına sağına. saxına
saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. sağına sağına.
sağana sağana. sağna sağna. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı
ehtiatlı. möhtat möhtat.
- yavaş qolay: səğin asda.
-yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq: seyilmək. seyrənmək. seyginmək.
-yavaş yavaş: bala bala. seygin. seyran. - asda seygin gediş.
- yavaş yavaş: sıyır sıyır. sinə sinə. - keçən üç gün sıyır sıyır yağış yağdı.

yavaşa

burunduruq. malqaranın burun bağı.

yavaşca

1. yumşaqca. silik. 1. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. astaca. 1. yavaşcacıq.

usulca. usulcacıq. uysulca. uysulcacıq. uysuluc. uysulcuq. qoysuluc.
qoysulcuq. seygin. səygin. sərgin. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb, seygin basıb
getdi: süzüb saitcə çıxıb getdi. 1. dərikcə. dəriksə. dəğikcə. dəğiksə. (dəğik,
dəğmiş kimi). aramca. -elə dəğiksə girib çıxmış ki, kimsə bilməmiş.
-yavaşca axıb aradan çıxmaq: sıvışmaq. sıyrılmaq. qaçışmaq.

-yavaşca, gizsin qulağ qulağa danışmaq: tıxır tıxır, pıxır pıxır, sosur sosur, pıçı pıçı
danışmaq.

yavaşcacıq

yavaşca. usulca. usulcacıq. uysulca. uysulcacıq. uysuluc. uysulcuq. qoysuluc.
qoysulcuq. seygin. səygin. sərgin. sakitcə. susun. uslu. -sallanıb, seygin basıb
getdi: süzüb saitcə çıxıb getdi.

yavaşcatan

-gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən çəkinmək: sakğınmaq. sayxınmaq.
yayğınmaq.
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yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək.
seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək.
sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək.
sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün
minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

yavaşınıb

-yavaşınıb yubanmaq, gecikmək: sürəlmək. süyrəlmək. südrəlmək (üzbək)
sürünmək.

yavaşınmaq

-çox yavaşınmaq, astanmaq: sürəlmək. süyrəlmək. südrəlmək (üzbək) sürünmək.

yavaşış

yayvaşış. yavşaş. astayış. asayış. aramiş. susayış. suysayış.

yavaşıtmaq

sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq.
sakindirmək. sakitlətmək. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq.
savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək.

yavaşlama

1. susayış. suysayış. susanma. suysanma. astayış. asışlama. astalama.
astanış. yasanış. yastayış. sallanış. 1. susuyuş. ağırlama.

yavaşlamaq

1. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq.
saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq.
ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. dursunlamaq. 1. yayvaşlamaq.
suysayışmaq. susaymaq. suysaymaq. təmkin edmək.

yavaşlanmaq

susayışmaq. susayılmaq. sustalmaq.

yavaşlaşmaq

səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək.
sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək.
saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. durusunuşmaq.
kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

yavaşlıq

səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq.
səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. (tədricilik) (kütlük.
şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .
-sürünüb yavaşlıq: sürəklik. durğaqlıq. kütlük.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

yavaşlıqın

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

-bir oluşun, gedişin yavaşlığın bildirir: süzələşmək. -bir yerimə var, bir yügürmə, bir
də süzələşmə var.

yavaşsıramaq

tutunmaq. yavaş yavaş, ağır davranmaq. tələsməmək. çalbasmamaq.
çalbalamamaq. mulahizə edmək. (mulahizə edməmək: uçurlamaq. oymazmaq.
aymazmaq). -tutuna tutuna işləmək.

yavatmaq

dəğərin itirmək. dəğərdən düşmək.

yavər

yançı. yamçı. yansağ. kömekçi. basıtçı. (dəstyar) mədəd kar.

yavıqmaq

yavalanmaq. yağılanmaq. dağıqmaq. dağılanmaq. -uşaq böyüdü, yoldaşlarına
qoşulub yavalandı.

yavın

səpik. duzsuz, duzu az olan yemək.

yavqa

yaman. zatı pis. (bədcins). -yavqa yağı oğulsun.

yavqanlamaq

yavğanlamaq. yavanlamaq. yavan, dadsız bulmaq, görmək. -ərköyül heç yeməyi
bəğənməyib yavanlanar.

yavqar

yavlıq. amansız. quduz. qırıcı. rəhmsiz. -yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun
cumasın (oyuğun. qəbrin).

yavla

yavala. kötülə. -yağunu yavla, dosduvu yağla. (yağunu: düşmanı).

yavlaq

1. ərzişsiz. bahasız. dəğərsiz. 1. bədəxlaq. -yavlaq kişi, pozar işi, yağlaq kişi,
qurar işi. 1. yava. kötü. pis. -yavlaq dilli qadından, yal koralaq qalmaq yeğ. (yal
koralaq: yalnız tək). 1. yalvaq. yavalıq.

-yavlaq yağlaq: yaxcı pis.
-yavlaq kişi, pozar işi, yağlaq kişi, qurar işi. (yavlaq: bədəxlaq). (yağlaq: yaxcı).
yavlıq

yavqar. amansız. quduz. qırıcı. rəhmsiz. -yavqar yağı gəlmədən, qaz quyusun
cumasın (oyuğun. qəbrin).

yavman

yaxın. -o bizlərə çox yavmandı. -onla bizin yavmanlığımız yoxdur.

yavrı

sıpa < çıpa. ( < çapcıq). çıpcıq > cocuq. uşaq.

yavru

sıpa < çıpa. ( < çapcıq). çıpcıq > cocuq. uşaq.

yavrusu

-bir illik dəvə yavrusu: yelək.

yavsaq

rəzil. alçaq.
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yavşaq

yavşağ. çağsağ. sürşük. gedəsək. gedgedə. dərisik. tədricən. tədrici.

yavşaş

yayvaşış. yavaşış. astayış. asayış. aramiş. susayış. suysayış.

yavuştan

-uyuşu yavuşdan (yaxşını pisdən) üzürmək. (üzürmək: üzləmək. təmiyizləmək.
nərsənin yaxcısın, iyi pisin ayırmaq).

yavuz

1 <> yağuz <> yazuğ <> yazığ. 1 <> yubaz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq.
qoçqar. uçqar. acqurd. laçın. yalçın. cəsur. gözü açıq. öngörən. 1. korgut.
körgüt. korut. körüt. azqın. fəna. 1. yavuz nərsə: yava, kötü, pis olan.

yavuztan

yavuzdan. əğri. yağu . -könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd
olamazyavuzdan. (yavuzdan: əğri. yağu).

yay

1. yay!. saç!. tök!. ək!. savır!. səp!. qaç!. aç!. at!. 1. yayıq. saçıq. saçağ. saçlıq.
qonu. süfrə. -ortasaçıq: hammıya açıq süfrə.
-yay, kaman qabı: qurumsaq.
-sınıq ox, çalıq yay: xəli' silah olmuş.

-yay kimi çəkilmək: yaylanmaq. yaysanmaq. dartılmaq. gərinmək.
-opraq yasıdan, tozlu yay çıxar. (yasıdan: sadaqdan. ox qabından). (yay: kaman).
(opraq: köhnə) {donuna baxma, tininə (içinə) bax}).

-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan qamığ
çalğaşur.

yaya

1. aya. təpsi. təpis. kəf. -ayağ təpsi. 1. kəfə. -tərazı təpisi. 1. yala. sala. ayğın.
heç bir minikdən yararlanmadan yolçuluq edən. piyada. piyeton. 1. yayağ.
yayıv. yasınıb üzərində oturulan bölüm. göt. -yayağı kiriş tutmur ki. -bir yayıvı çək
oyana. 1. yayvan. piyada. -köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal
davardan nə vardan, sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan:
yaya. piyada)
-oxu yaya qoymaq: saplamaq. ox gəritmək.

yayac

yayaş. yaytış. yart. yartlac. yartlaş. yatlaş. yatlac. yartıc. yartış. yaytıc. layaş.
lavaş.
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yayağ. 1. (#yaraq: şayistə. bərazəndə). -yaraqlığı gəlişən (edişən), yayalığı gedişər
(itişər. itər. azalar). 1. yayıq. yayırğan. dəsdərxan. dasdarxan < yastırğan.

saçaq. süfrə. 1. yadaq. yalaq. yalnaq. piyada. 1. körpə. göyüt. göysüt. göysüq.
naşı. -yayaq qalmaq: dalı, geri qalmaq. -işdən yayaq qaldıq. -yığvadan yayaq
qaldıq: yığvıya, yığıncağa, cələsiyə yubandıq. 1. yayağ. aracsız. (# qayağ: araclı).

1. yaya. yayıv. yasınıb üzərində oturulan bölüm. göt. -yayağı kiriş tutmur ki. -bir
yayıvı çək oyana.

yayanlıqı

yayanlığı. piyadalığı . -atlı oldun yayanlığı unutma. (yayanlığı: piyadalığı).

yayarsan

-eşitsənsə ölmüşəm, qımıldama yerindən, susub düşünsən bir az , yazılmışı
yayarsan, yazılmazı yazarsan.

yayaş

1. yayac. yart. yartlac. yartlaş. yatlaş. yatlac. yartıc. yartış. yaytıc. yaytış. layaş.
lavaş. 1. ayaş. yerik. yergə. həmkəf.

yayı

-yayı yaydağda, yazı yazlaqda. (yaydam: yaydağ: çardaq).

yayıb

- yünü iki parça arasına yayıb tikmək: yorqan sırmaq. yorqan tikmək.

yayıq

1. yayqı. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü.

qaplağ. qapağ. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz
(üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək. duruğ. durğ.
üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. 1. yaypaq. dalıc. vərəq. pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc,
vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ. 1. sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin.

səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli. 1. yayaq.
yayırğan. dəsdərxan. dasdarxan < yastırğan. saçaq. süfrə. 1. qayıq. kovan.
sov. qırqov. şayiə. 1. yay. saçıq. saçağ. saçlıq. qonu. süfrə. -ortasaçıq: hammıya
açıq süfrə. 1. yayvan. yayılmış. 1. gümbür. tuluğ. tulum. nehrə.

-sərik, yayığ nərsəni siyirməyə, silməyə yarar arac: sürcə. sürcək. sürəcək. sürgüc.
sürək > kürək.

-əprik yasıq, tozlu yayıq. {köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman çıxar}.
(yasıq: yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. ox qabı. oxluq. tirlik.
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tirdan).

-yayıq qaqalamaq: tuluğ. nehrə döğmək.
yayıl

hilal.

yayılan

-buran, axan, yayılan, uçan, dağılan, mütəsaid olan nərsə: sov. sav. (> suv (fars)}.
( < savmaq). iy. qoxu. tüstü. ışıq. (xəbər). -suda qaldıqca savlanır: iylənir. -burnuma
bir sav gəmir.

-hər nəyin açılan, sərilən, yayılan durumu: təpsi. tovsi. süfrə.
yayılı

sayılı. bir topluğda adı yayılmış, saysanlı olan. - sizin oğluz yayılı yalançıdır. sayılı qaramat: sayılı fırtına: adlım, məşhur qıyıq, bəla. - bu ölkənin sayılı yayılı
kişilərindən.

yayılışmaq

sərələşmək. sərələnmək. dağılışmaq. (pəhn) pəxş, müntəşir olunmaq. - oyun
bitən son el sərələnib geddi.

yayılma

yanılma. (səs) yansı. yankı. yansıma (təpgi. reaksiyon) səkməcingilti. çınlama.
eko. tınlama. tənin. rezonans.

yayılmaq

1. ayılmaq. salınmaq. -dərgi yayıldı: süfrə açldı. 1. tamay yarıldı, söküldü. hilal
olmaq. 1. tutmaq. dolmaq. qaplamaq. -hammısı bunun içinə tumaz. -duman
dağları tutdu. -bu salıq (xəbər) hər yanı tutdu. 1. yarlanmaq. carlanmaq.
yaylanmaq. bilinmək. 1. sinmək. yayqınlaşmaq. dağılmaq. pəxş olmaq. nifuz,

şiyu' tapmaq. 1. sinmək. keçmək. sızmaq. (nəşt, nifuz edmək). - bu sav qalmasın
yerə sindi yayıldı. 1. sıçramaq.

yayılmış

yayıq. yayvan.
-bir topluğda adı yayılmış, saysanlı olan: sayılı. yayılı. - sizin oğluz yayılı yalançıdır.
- sayılı qaramat: sayılı fırtına: adlım, məşhur qıyıq, bəla. - bu ölkənin sayılı yayılı
kişilərindən.

yayın

1. qızmar ayın. -qızmar ayın istisi, ovad yerin tüstüsünə söz olmaz. (ovad > abad).
1. yasın. -ərdəm yasın quraşın, çərik qurub gürəşin.
-yayın qatqılansa, qışın sevirər. (qatğılanmaq: qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək).
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-yayın orta ayı: uluğ ay. hər nəyi bolluğ çağı.
-yayın al, gücün ça: yarağı qır, üstələ, əz.
yayınmaq

səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək. qaçmaq. - qaranlıq olduğundan o
gözümdən səkdi.

yayıntırmaq

yayındırmaq. 1. sapbatmaq. sapba vermək. 1. səktirmək. səğdirmək.

səğirtmək. səğritmək. qaçırtmaq. - içginin çoxu əsridibdə, gözəllikləri gözdən
səkdirər. 1. yahaltmaq. yaydırmaq. sapralamaq. salğalamaq. sapıtmaq.

aldatmaq.
yayırqan

yayırğan. yayaq. yayıq. dəsdərxan. dasdarxan < yastırğan. saçaq. süfrə.

yayıs

sürnək. sünək. sırnığ. əsnək. fənərli. fənərliyi olan. -bur sünək dirək gərəkir.

yayıt

saçıt. payla. baçla. balda. balqat. böl. ülət. sər.

yayıtmaq

1. yarlatmaq. carlatmaq. yaylatmaq. bildirmək. xəbərdar edmək. 1. yaylatmaq.
sərələmək. sərələtmək. dağıtmaq. dağalatmaq. pəxş, müntəşir edmək. - günə
qızıl saçların daratdı. - onun gəlim salığın tüm ölkəyə sərələdik.

yayıv

yayağ. yaya. yasınıb üzərində oturulan bölüm. göt. -yayağı kiriş tutmur ki. -bir
yayıvı çək oyana.

yayqı

1. güpür. küpür. kipir. soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına

qoyulan tikə, parça. dalqıc. ayrıq. yolluq. 1. sərgi. açılan, sərilən hər nə.
döşəmə. 1. yayıq. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması,
örtüyü. qaplağ. qapağ. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı.
boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. kisvət. libas. bürgək.
duruğ. durğ. üzüş. üsbaş. üzgöz. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr.
-üzərində oturulan, tapınan (namaz qılınan) yayqı: saçığ. saçqı. (yerə saçılıb,
yıyılan) səccadə.
-üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik
saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə.

yayqın

1. sərgin. sərili. açqın. sərilmiş. açıla. döşənmiş. döşəgin. 1. sarqun. gənəl.

yürkə. yürək. mütədavil. külli. mə'muli. imumi. came'.
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yayqınlaşmaq

sinmək. yayılmaq. dağılmaq. pəxş olmaq. nifuz, şiyu' tapmaq.

yayqınmaq

yayğınmaq. sakğınmaq. sayxınmaq. gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən

çəkinmək.
yayla

düzlük. ova.

yaylanmaq

1. yarlanmaq. carlanmaq. yayılmaq. bilinmək. 1. yaysanmaq. yay kimi çəkilmək.
dartılmaq. gərinmək.

yaylaşmaq

yarlaşmaq. carlaşmaq. birbirini bilgitmək, bilgiləndirmək.

yaylatmaq

1. yarlatmaq. carlatmaq. yayıtmaq. bildirmək. xəbərdar edmək. 1. yayıtmaq.
sərələmək. sərələtmək. dağıtmaq. dağalatmaq. pəxş, müntəşir edmək. - günə
qızıl saçların daratdı. - onun gəlim salığın tüm ölkəyə sərələdik.

yaylım

dalbadal. gənəbol. -yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan,
salınan top, patlaq, gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı.
hərbi, nizami səlam.

yaylnırsan

-çalış yaşa bu yaşamı eninə, uzun gələr yaylnırsan geninə.

yayma

lavaş. yuxa çörək.
-çörək yoğuru yayma taxdası: yasac. yasğac. (yayvan, yassı ağac).

yaymaq

1. bulaşdırmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq.

sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. - ləkəni
silərkən sırışdırdım. 1. sərpmək. sərmək. salmaq. sarçıtmaq. saçrıtmaq.

dağıtmaq. 1. sıpmaq. sırpmaq. səpmək. sərpmək. dağıtmaq. 1. dartmaq.
datmaq. sozmaq. uzartmaq. 1. yaxmaq. salmaq. döşəmək. -yerlərizi yayın yatın.
1. yapmaq < yaypamaq. yaprıtmaq. yapğıtmaq. açmaq. sərmək. salmaq. döşəklər yapın (yaypın) yatın: açın yatın.
-sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq: sərmək. - ip sərmək: ip
açmaq, uzatmaq. (# sarmaq:nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək.
- ip sarmaq: ip çevirmək)
-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək,
açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.
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-bir orandan, mərkəzdən yaymaq: saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis).

-döşək döşəmək, yazmaq, yaymaq, salmaq, sərmək.
yaymaqa

-nərsəni sürüb yaymağa yarar arac: sürcə. sürcək. sürəcək. mala.

yaymatan

-gözün yaymadan nərsiyə baxmaq: tutu baxmaq.

yaypaq

yayıq. dalıc. vərəq. -pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq,
yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.

yaypamaq

> yapmaq. yaymaq. yaprıtmaq. yapğıtmaq. açmaq. sərmək. salmaq. -döşəklər
yapın (yaypın) yatın: açın yatın.

yaypan

1. yastı. yapıq. -yaypan, enli yastığa balış deyilir. 1. yatmış. başın yerə qoymuş. yaypan biçənək (əkin) biçilməz.

yaysanmaq

yaylanmaq. yay kimi çəkilmək. dartılmaq. gərinmək.

yaytaq

yaydağ. yaydam. çardaq. -yayı yaydağda, yazı yazlaqda.

yaytaqta

-yayı yaydağda, yazı yazlaqda. (yaydam: yaydağ: çardaq).

yaytam

yaydam. yaydağ. çardaq. -yayı yaydağda, yazı yazlaqda.

yaytan

yaydan. yasdan. kamandan. -yasılmamış yasdan ox atılmaz. (yasılmamış:
açılmamış).

yaytım

yatım. yasım. döşəmə. fərş. -tülük yasım: tüklü, pürüzlü döşəmə.

yaytırmaq

yaydırmaq. yahaltmaq. yayındırmaq. sapralamaq. salğalamaq. sapıtmaq.

aldatmaq.
yaytış

yayac. yayaş. yart. yartlac. yartlaş. yatlaş. yatlac. yartıc. yartış. yaytıc. layaş.
lavaş.

yaytunmaq

yaytuşmaq. qaytunmaq. qaytuşmaq. yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək.
vaz keçmək. danğılmaq. dartunmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq. -gedmək
istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu işdən
yaytun.

yaytuşmaq

yaytunmaq. qaytunmaq. qaytuşmaq. yandunmaq. (cantunmaq) yan keçmək.
vaz keçmək. danğılmaq. dartunmaq. baş çəkmək. münsərif olmaq. -gedmək

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

istirdi nədən yandurdu. -ağzın aşdı, ama deməkdən yandurdu. -sən bu işdən
yaytun.

yayvan

1. (yayvan, yassı ağac). çörək yoğuru yayma taxdası. yasac. yasğac. 1. yayıq.
yayılmış. 1. yaya. piyada. -köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal
davardan nə vardan, sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan:
yaya. piyada) 1. yapır. yapın. yasır. sayıl. sıyıl. saylam. sıylım. hamar.
-yayvan, yassı uclu, uzun saplı arac: kürək. küyrək. gürək.

yayvaşış

yavaşış. yavşaş. astayış. asayış. aramiş. susayış. suysayış.

yayvaşlamaq

yavaşlamaq. suysayışmaq. susaymaq. suysaymaq. təmkin edmək.

yaz

(yazzı). 1. səpək. səvək. (süpürğünv saf, açıq) düzəngahlıq. düz, açıq, gen,
qornaqsız yer. (dəşt). 1. evdən, bağlı yerdən dışarı yer. dışar. eşik. (birun.
xaric). 1. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}. bozqır. ova. dalaz. (qumluq) bayır.

qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı) yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş.
(kövşən. kovşan).
-az qalıb ömrün sənin, yaz gələr artar qəmin. (qış. qar).
-ay qız səni qara batası, yaz gələli gülə yatası. (alqış).

-yaz çağı ağacların, bitlərin cücərmə, zuğlanma çağı: dalçavğan. dalçağan.
-dalyaz: payız. (dal: son). (# al). (# alyaz: qara yaz. ilk yaz. bahar).
-yaz qış sürəli yaşıl qalıb, güzün yaprağın tölkməyən ağac: sərüv. sərv < sürpü.
sürvi. sərvi. səlfi. sivi.

-yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan qamığ
çalğaşur.
-sən yazdığıvı yaz, əğirən bükür. (sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan
toxuyubda, bükərdə).
-sənin təkcə gülün yaz gətirir ömrümə, səndən gələn bir gülüm qış günümü yaz
edər.

yaza

sıyam. düz.
- (kişi) dögə dögə dəmirçi, yaza yaza yazıçı (olar).
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yazamaq

yaznamaq. yasnamaq. yasamaq. bəznəmək. bəzəmək.

yazan

-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.

yazanaq

götəriş. götrüş. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. iləti. sorağış. sorğayış. (xəbər
vermə) tutanaq. bültən. rapor. quzariş.

yazar

-əkin əkib adın yazar tikan dağına. (çevrədən iyi dəğərlənməmiş iyi işçi).

yazarsan

-eşitsənsə ölmüşəm, qımıldama yerindən, susub düşünsən bir az , yazılmışı
yayarsan, yazılmazı yazarsan.

yazat

yasat. bilöv.

yazdta

-hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək
vurmaz.

yazı

1. salıncam. sərəncam. təqdir. sərnivişt. 1. sürük. süyək. illik dəfdəri. təqvim.
tarix. qeyd.
-qısa yazı: sırıc. not. oylaq. andağ. yaddaşd.
-can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.
-yazı oyasız: sıyırqa. sırqav. sıdırqa. tək rəng. boydaş. sadə. nəxşəsiz. - sırqa
gəzləmə, parça.
- yazı satulu: mizi təhrir. - yemək satulu: yemək mizi. - satul başı danşıq: miz başı
muzakirə. - iş satul: iş mizi.

-yazı xətti: yələk. yelək. -hər yaprağında on iki.
-qara yazı: dal biçi. nəsr. (dal: saya. sadə).
-rəsmi yazı: tanqal biçik. rəsmi məktub.
-yayı yaydağda, yazı yazlaqda. (yaydam: yaydağ: çardaq).
yazıçı

- (kişi) dögə dögə dəmirçi, yaza yaza yazıçı (olar).

yazıçılar

-yazıçılar soyuzu. (soyuz: toyuz. birlik. birsaplıq. ittihad. ittifaq).

yazıq

1. yazığ <> yavuz <> yağuz <> yazuğ. 1. yazık. (lazık. nazik) yalaz. sölər. {‘’s’’in
düşməsiylə > ölər. hölər ( < su)}. susov. (susul. sosul) sulu. şol. duru. rəqiq. sulu.

sırğov. süröv. soğul. sırlağan. sulağan. 1. yazuq. yaçuq. açuq. açıq. azad.
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saçuq (bağsız, bəndsiz) (baz. rəha. quşadə). -saçuq at. -yazuq topraq. yazuq el.
-el içrə düşsə tazıt, bəlinməz birbirindən varlı nə yazıq. (tazıt: ürküş. vəhşət).
-çox incə, yazıq (nazik) olan: sırğı. sirgi. sızğı. sizgi. - əriyib sızğıya dönmüş bir
gənc.
- yazıq yazıq. kürüt kürüt. çürüt çürüt. - hammı keçdi karvanına işinə, kürüt kürüt
baxa qaldıq dünyanın kişinə.

yazıqana

yazıxana. yazılıq. sürüt. dəfdərxana.

yazıqınmaq

yazığınmaq. yaxınmaq. hayıfsınmaq. acınmaq. qamısıxmaq. üzürgünmək.

mütəəssir olmaq. təəssüf edmək. əfsus yemək. söfürmək. ah çəkmək. iç
çəkmək. için dartmaq. həsrət yemək. öggünmək. peşman olmaq. diriğ edmək.
yazılamaq

yazımaq. yazırmaq. yazırlamaq. yasımaq. yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq.
sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq. hazırlamaq. düzəltmək. sırlamaq.

(süzəltmək).
yazılar

-qazetə, dərgilərdə dalbadal gələn yazılar: yerşik. yürşük. kronik. sürənik. sürgənik.

yazıların

-öz yazıların çoxlu kitablarla toxlatmaq. (toxlatmaq : müstənəd edməkn).

yazılıq

yazıxana. sürüt. dəfdərxana.

yazılmaq

yazmaq. sərələnmək. -birinci yumruqla yerə yazdı.

yazılmamış

-yazılmamış, bəlirsiz düşən, gələn nərsə, yuxu: düş. ( < düşmək). röya.

yazılmazı

-eşitsənsə ölmüşəm, qımıldama yerindən, susub düşünsən bir az , yazılmışı
yayarsan, yazılmazı yazarsan.

yazılmışı

-eşitsənsə ölmüşəm, qımıldama yerindən, susub düşünsən bir az , yazılmışı
yayarsan, yazılmazı yazarsan.

yazıma

-əl yazıma: əl uzatma, qarışma, iqdam edmə.

yazımaq

1. {> yazidən (fars)}. qalxışmaq. iqdam edmək. -vura yazdı: vurmaq istədi. -əl
yazıma: əl uzatma, qarışma, iqdam edmə. 1. yazılamaq. yazırmaq. yazırlamaq.
yasımaq. yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq. sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq.
hazırlamaq. düzəltmək. sırlamaq. (süzəltmək).

-durağı yazımaq: taxıldamaq. duraqsamaq. -taxıla taxıla oxumaq.
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-çaban nəsə yazın o, istək nəsə çalış ol. (çaban: qeyrətin. çalışman).

-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

- yazınmadan hər nəyi yazın.
yazını

-bir yazını, savı səsləndirmək: demək. deymək. səslətmək dikləmə edmək.

yazınmaq

keçirinmək. çökürünmək. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. duyquları kağaza tökündü.

yazınmatan

- yazınmadan hər nəyi yazın.

yazınta

yazında: baş yazında . -unutmaki unutmağın əlində, unutulmağın yazında.

yazıntış

yaşantış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. durmuş. olumluq. yaşam.
dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir
nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged.
yaşkeçit. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük.
yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

yazır

hazır. yasır. sazır. sırıq.

-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.

yazırlamaq

yazımaq. yazılamaq. yazırmaq. yasımaq. yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq.
sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq. hazırlamaq. düzəltmək. sırlamaq.

(süzəltmək).
yazırmaq

yazımaq. yazılamaq. yazırlamaq. yasımaq. yasılamaq. yasırmaq. yasırlamaq.
sazılamaq. sazıramaq. sazırlamaq. hazırlamaq. düzəltmək. sırlamaq.

(süzəltmək).
yazısı

-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.
-bu olayların yazışı: salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt) .
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1. saziş. yarıq. anlaşma. sözləşmə. yarğaşma. yarğaş. gəlişim. düşüt.
qərardad. pakt. muqavilə. maahidə. misaq. əhd. peyman. 1. yorğuş. yorğuluş.
yalğırış. oxşama. sıvazış. siyləmə. sıylanma. nazlama.

yazışmaçı

proqramçı.

yazitən

{yazidən (fars)} < yazımaq. qalxışmaq. iqdam edmək. -vura yazdı: vurmaq istədi.
-əl yazıma: əl uzatma, qarışma, iqdam edmə.

yazıvı

- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.

yazıyı

-bir yazıyı güclüklə oxumaq, seçmək, tanılamaq: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək.
saçılamaq. -gözlüksüz yaxcı görənmirəm gözüm sayırdır.

yaziylə

- ördək uçar qaziylə, dil qorunar yaziylə.

yazqaşmaq

yarqaşmaq. yorqaşmaq. yozqaşmaq. dağılmaq. pəxş olmaq.

yazqəsəci

yazkəsəci. yazsıçanı.

yazqı

qeydiyyat. siyahı. -bunuda yazqıya al.

yazqınmaq

yoxsunmaq. üzsünmək. üzülmək. heyifsinmək. mütəəssir, mütəəssif olmaq. heç nəyə yoxsunma. -yoxsunluqdan yoxsunan.

yazlaq

yazdaq. yazlıq.

yazlaqta

-yayı yaydağda, yazı yazlaqda. (yaydam: yaydağ: çardaq).

yazlamaq

yaslamaq. açmaq. -xalçaları yazladılar.

yazlanıban

-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

yazlıq

yazdaq. yazlaq.

yazma

1. salma. örtük. 1. yağma.
-yazma üçün qələm: saçur. çatal.
-yazma üçün gəc tikəsi: sap. çap.

yazmaq

1. salmaq. - qol salmaq: imza qoymaq. 1. salmaq. salıtmaq. salımaq. qeyd
edmək. - bunuda dəfdərivə sal. 1. yarmaq. yormaq. yozmaq. açmaq. (ayırmaq). uşağı bələkdən yor. -bağlı yordu, hər nə töküldü. -yor sandığı, tök pambığı. -hava
bürütdən, dumandan yordu. 1. (yarmaq) ayırmaq. kəsmək. açmaq. 1. (yasmaq)
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açmaq. gəritmək. göndərmək. ezam edmək. pəxş edmək. -yasılmamış yasdan
(yaydan. kamandan), ox atılmaz. -ölkələrə qoşun yasdı. -yaşın yasmaq: sirrin açmaq.
-çadırlar yasıldı, saçaqlar açıldı, sürən şölən quruldu. 1. açmaq. yığılını, büzüyü,

bağlını, düğünü, qatlağı açmaq. ipi uzatmaq, doğrutmaq. sərmək. -könül yazan
sözlər. 1. (asılı, dartılı, yün kimi kilkə nərsəni) sıpmaq, çözmək. boşaltmaq.

hallaclamaq. 1. yazılmaq. sərələnmək. -birinci yumruqla yerə yazdı.
- saçağ yazmaq: sərik sərmək. örtük, süfrə açmaq.
-nərsənin dalısın yazmaq: sırıtmaq.
-ayağı nərsiyə ilişib səndələmək, düşə yazmaq: satıcmaq. səkicmək.
-ir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq,
burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq: səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.
səpmək. çarpmaq. çalımaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.
-işdən yasılmaq: işdən qurtulmaq, boşalmaq.

-yıxıla yazmaq: düşə yazmaq. aşayazmaq. yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək.
təlbələmək. dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq.
səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana salınıb sərinmək. -əsrik əsrədi: əsrük
sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

-döşək döşəmək, yazmaq, yaymaq, salmaq, sərmək.
-yasılmış iş: boşlanmış, bıraxılmış, tərk olunmuş iş.

yazman

katib. sekreter. münşi.

yazmayış

yozmayış. azimayiş (> azemayeş (fars)}. yarmayış. yormayış. 1. dənək. dənəmə.

1. burqu. təcrübə. 1. təcziyə.
yazmış

- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.
-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır
başyazısın başına.

yaznamaq

yazamaq. yasnamaq. yasamaq. bəznəmək. bəzəmək.

yazotu

çölotu.

yazsıçanı

yazkəsəci.
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yazda. yarta. darta. barda. savta. sinc. saya. sayağ. sıya. sıyağ. sifət.

-yazda çalan qışda oynar. (çalan: çalışan).
yaztaq

yazdaq. yazlaq. yazlıq.

yaztı

-vura yazdı: vurmaq istədi.

yaztıqıvı

-sən yazdığıvı yaz, əğirən bükür. (sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan
toxuyubda, bükərdə).

yazuq

1. yazıq. yaçuq. açuq. açıq. azad. saçuq (bağsız, bəndsiz) (baz. rəha. quşadə). saçuq at. -yazuq topraq. yazuq el. 1. yazuğ <> yavuz <> yağuz <> yazığ.

yazzı

yaz. 1. səpək. səvək. (süpürğünv saf, açıq) düzəngahlıq. düz, açıq, gen,

qornaqsız yer. (dəşt). 1. evdən, bağlı yerdən dışarı yer. dışar. eşik. (birun.
xaric). 1. çöl. qır (düz çöl) boz yer. {boz: boş}. bozqır. ova. dalaz. (qumluq) bayır.

qarqaq. qurqaq. qarqır. qara. (qara yazı) yaba. səhra. biyaban. dəşt. vəhş.
(kövşən. kovşan).
yeb

< yeyib. -yeb durmaq: 1. yeyibdə, durub dalın gözləmək. 1. yeyib bitirmək. 1. yeyib
dəvam edmək.
-yeb qoymaq: yeyib bitirmək.
-yeb gedmək: yeyib qurtarmaq.

yeçəqər

yeçəkər. yelçək. gürvə. güvrə. gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. tünlük.

baxca. pəncərə.
yeçmək

açmaq.

yeq

1. yeğ. yey. iyi. yaxcı . -söyləyəndə az söylə, dinləyəndə yey dinlə. 1. yek. yekə.
yekənə (> yeqanə (fars)}. tək. (təh) təkə. təkənə. danğ. tanğa. danğa. (dan.
təng. dəng. dən. dənə) yalın. fəqət. -tanqa bir dənə.
-dənənmiş iş, dənənməmiş bilgidən yeğ basar.
-əldən gəlirsə yeğ iş, yubatmadan yeriyiş. (yeriyiş: əməl ediş)
-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə.

-yeğdən yeğ: yeydən yey. yeyrətin. yeğrətin. yaxcıdan yaxcı. lap yaxcı. alitərin.
behtərin.
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-yarmaçalıq min işdən, doğru bilsən yeğ bir iş. (yarmaçalıq: qusurlu. kəsirli.
nüqsanlı. naqis).
-sevgini söyləyişdənsə, göstərişlik yeğ.

yeqan

yekan < yekən. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( <
tapmaq. topmaq) (sıxul). birlik. tim. çitə. döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər

topu.
yeqanə

1. {(yeqanə (fars)} < yekənə yek. yekə. tək. (təh) təkə. təkənə. danğ. tanğa.
danğa. (dan. təng. dəng. dən. dənə) yalın. fəqət. -tanqa bir dənə. 1. damar.
damarca. gözər. tək. təkcə. bircə. yalın. -damar gözər. -evin damar uşağıdı. damar güzər: güzəran. dolanacaq. -hələ damar güzərin necədi. 1. yastan. yasta.

asta. tək. bircik.
yeqanəqi

{yeqanəgi (fars)} < yekənəlik yeklik. yekəlik. təklik. (təhlik) təkəlik. təkənəlik.

yalınlıq. tanlıq. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. dənglik. dənlik.
dənəlik.
yeqcə

-ərə gedmiş kor qızlar, yeğcə düşüb yaxşı olsa qonşular.

yeqə

yekə < yükə. 1. salvan. iri. böyük. 1. sala . - sala salqın :yekə salqın: yekə
meydan. (salqın: geniş. enli. engin. açıq). 1. salqın. böyük. 1. ənkə. 1. salğar.

salvar. > salar. böyük. güclü. 1. yeğə. yeyə. yiyə. yiğə. 1. uca. -yekə aqan: uca
hökmdar. 1. böyük. 1. yekə. təlim. talım. çox. -talımlı söz qanılmaz, talımlı daş
yığılmaz (götürülməz). 1. yeğə. yeyə. yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək. yeynimək).

bərk nərsiyə sürtülərək yeyən, oğan arac. qoğara. sayan. soğan. sovğan. yeyələmək: sayalamaq. qoğralamaq. -yeyələnmək: qoğralamaq. sayalanmaq. 1.
yekə. yek. yekənə (> yeqanə (fars)}. tək. (təh) təkə. təkənə. danğ. tanğa. danğa.

(dan. təng. dəng. dən. dənə) yalın. fəqət. -tanqa bir dənə. 1. yekə. utağan.
ulağan. (ölçü) böyük. çox. -o sürədən, utağan sürə sürdü. (çoxlu. çox uzun). utağan ötgən çağdan: çox çox qabağlardan.

-yekə piçaq, biçgi: üzdür. üzdüc. ustura.
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-yekə yeyə: qoğara. (yeyə: yiyə. yiğə. yeğə).
-ucu dik, yekə, pərəli burun: danqayğan. (danqayğan: qırqı burun).
-yekə yeyə: qoğara.
-kiçik yeyə: xırda qoğara. çirtik. çırtıq. xirtik. xırtıq. qırtıq.
-qərə yəxə: qara yaxa: sərgil. sivil. (sarqıl: burkan. ruhani. malla).
-(yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) . -eşşək ayar başım olsa (başım sağ
olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər).
-yekə qeyçi: sındı.
-yekə yekə davranmaq: dəngəlbəmək. tənğəlbəmək. yarğılaşmaq. -manğa tənğəlbə!
: sən mənimlə boy ölçüşmə!. -balağa tənəğəlbə! : cocuqca hərəkət etmə!.
- yekə dolab: sərgən.
-çevrəsi sarılı yekə yapılara verilən ad: saray.
-yekə saray: sayılsaray. (sayıl: səyil. gen. bol. böyük).
-yekə, enli yapraq: saya. - bu asmanın sayaların qır balacaları cücərsin.
-yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq,
gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.
-çevrələyində açığı olan yekə çadır: saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}.
sığqaç. sağac. sıyıc. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır
qurmaq.
-yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi: saçar. saçavan.
sayavan. (> çadorvan (fars)}.
-çubuqdan toxunmuş yekə səbət, sələ: küvə. küfə.
-yekə küp, çölmək: gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba.
-yekə yalan: quyruqlu yalan.

yeqəboy

-yekəboy deyən: yekəxana davranan. danqayğan. danqay. danqaz. danqazlanan.

yeqəq

yeğək. yeyək. yeyrək. yeğrək. yeyrax. yaxcırax. behtər.

yeqəqana

-yekəxana davranan: yekəboy deyən. danqayğan. danqay. danqaz. danqazlanan.
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yekəlik. yeklik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}. təklik. (təhlik) təkəlik. təkənəlik.

yalınlıq. tanlıq. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. dənglik. dənlik.
dənəlik.
yeqəlir

yekəlir. ulalır. böyüyür. -paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (kit çilə:
dəd kədər). (sürcə: büdrürər). (çağa: bala).

yeqəlmək

yekəlmək. tovsamaq. tovramaq. tavsamaq. toxsamaq. toxramaq. tavramaq.

təpsəmək. böyümək.
yeqəmək

1. yekəmək. ulamaq. ulalmaq. böyümək. -dalaş uzandıqca ulayar. -iş ulalmadan
düşün. 1. yeğəmək. yeğləmək. yeyləmək. yeyəmək. 1. bəğənmək. tərcih edmək.

1. cəzb edmək.
yeqən

1. yekən > yekan. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( <
tapmaq. topmaq) (sıxul). birlik. tim. çitə. döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər

topu. 1. yeğən. enən. inən. doğurca. qolçağ. dalcıq. törən. qıdıl. xıdıl. quzun.
oğul oğlu. çavluq. çağluq. ağtın. axtın. nəvə. {tur (sumer): oğlan}. 1. yeğən.
yengən. yenən. qata. qohum. sınar. sınğar. əqrəba.

yeqənə

yekənə (> yeqanə (fars)}. yek. yekə. tək. (təh) təkə. təkənə. danğ. tanğa. danğa.

(dan. təng. dəng. dən. dənə) yalın. fəqət. -tanqa bir dənə.
yeqənəliq

yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}. yeklik. yekəlik. təklik. (təhlik) təkəlik. təkənəlik.

yalınlıq. tanlıq. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. dənglik. dənlik.
dənəlik.
yeqənər

yeğənər. bəğənər . -yaşam qorxmazları yeğənər, qorxaqları yerənər. ( (yerənər:
alçaqlar).

yeqənmək

yeğənmək. yeğlənmək. yeylənmək. yeyənmək. 1. bəğənilmək. tərcih edilmək. 1.

cəzb olunmaq.
yeqəsi

-hər nəyin irisi, yekəsi: . gürdək. gurdak. - gürdək üzüm salxımı. - gürdək pitik:
yekə, böyük kitab. - gürdək ev. - gürdək tükan. - gürdək oxul: böyük mədrəsə.

yeqət!

yekət!. ulğat!. böyüt!.
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yeqətmək

yekətmək. ulatmaq. böyütmək. -sözü çoxda ulatmadan de baxalım.

yeqici

yeğici. yeyici. yeyəgən. nərsəni bala bala sürtüb, çeğnəyib, oğub aparan.

sayağan. soğayan. sovağan.
yeqiq

yeğik. yeğnik. səvik. savıq. sovıq. qozuq. qısqoz. fındıq. koket. xəfif məşrəb.

yeqiqliq

yeğiklik. yeğniklik. səviklik. savıqlıq. sovıqlıq. qozuqluq. fındıqlıq. koketlik. xəfif

məşrəblik.
yeqin

1. yeğin. yeyin. tavra. tovra. iti. -tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər
qocğalıq. 1. yegin. (yeygün) yeti (həfdə) sonu.

yeqit

yekit. sezgi. işraq. (tələmmüs) şuur.

yeqqin

yeğgin. seçgin. seçin. tanğın. tanığın. bəğimli. zövqli. zovqulu.

yeqləmək

yeğləmək. seçinmək. üst tutmaq. bəğənmək. istisinmək. istəsinmək. yeyləmək.

yeğləmək. tərcih edmək. ərcəhiyyət, ovləviyyət vermək. - bu donların seçimi
(çeşiti) çox olduğundan seçinmdə güclük çəkdim.

yeqləmək

yeğləmək. yeğəmək. yeyləmək. yeyəmək. 1. bəğənmək. tərcih edmək. 1. cəzb

edmək. 1. yeyləmək. seçinmək. yeğləmək. üst tutmaq. bəğənmək. istisinmək.
istəsinmək. tərcih edmək. ərcəhiyyət, ovləviyyət vermək. - bu donların seçimi
(çeşiti) çox olduğundan seçinmdə güclük çəkdim.

yeqlənmək

yeğlənmək. 1. yeğənmək. yeylənmək. yeyənmək. bəğənilmək. tərcih edilmək. 1.
yeğənmək. yeylənmək. yeyənmək. cəzb olunmaq. 1. yeylənmək. iyilənmək.

yaxcılanmaq.
yeqliq

yeklik. 1. yekəlik. yekənəlik (> yeqanəgi (fars)}. təklik. (təhlik) təkəlik. təkənəlik.

yalınlıq. tanlıq. danlıq. tanğalıq. danğalıq. danğlıq. tənglik. dənglik. dənlik.
dənəlik. 1. yeğlik. iyilik. yaxcılıq.
yeqmək

yeğmək. yenmək. sovmaq. soğmaq. savmaq. soxmaq. udmaq. üstün, qalib

gəlmək. -sözdə mən səni soğaram. -görək oyunda kim kimi soxacaq.
yeqni

yeğni. eğni. yeyni. eyni. yeni. eni. yüngül. engillik. xəfif.

yeqniq

yeğnik. yeğik. səvik. savıq. sovıq. qozuq. qısqoz. fındıq. koket. xəfif məşrəb.
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yeğniklik. yeğiklik. səviklik. savıqlıq. sovıqlıq. qozuqluq. fındıqlıq. koketlik. xəfif

məşrəblik.
yeqniliq

yeğnilik. eğnilik. yenilik. enilik. yeynilik. eynilik. yüngüllük. engillik. engişlik.

xəfiflik.
yeqnimək

yeğnimək. yeynğimək. yeynimək.

yeqrəq

yeğrək. yeyrək. yeyrax. yeyək. yeğək. yaxcırax. behtər.

yeqrətin

yeğrətin. yeyrətin. yeydən yey. yeğdən yeğ. yaxcıdan yaxcı. lap yaxcı. alitərin.

behtərin.
yeqtən

-yeğdən yeğ: yeydən yey. yeyrətin. yeğrətin. yaxcıdan yaxcı. lap yaxcı. alitərin.
behtərin.

yeqtir

yeğdir. (behtərdi).

yeqtirtmək

yeğdirtmək. yeydirtmək. bəğəndirmək. tərcih editmək.

yeqün

yeygün. yegin. yeti (həfdə) sonu.

yel

1. başına artırıldığı sözə güclülük, itilik anlamı artırır. 1. şişmə. şişic. (təvərrüm.
vərəm. amas) 1. sal. çal.
-iti, qara yel: bozyel. sal. güney yeli.
-erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan,
yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq,
oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.
-ikisin yel aldı, üçün yolda saldı. (salmaq: itirmək).
-qarayel:qurumyeli.
-quzey doğudan əsən yel: qurumyeli.
-yel, su ilə gətirilmiş, dağılmış, salınmış, atılmış olan:salıntı (atıntı). - salıntı
küçələri qapamış.
-yelqovan: düçərxə
-yumşaq, sərin əsən yel: sağac. sarac. (səhər yeli)
- qara yel: sırtın yeli. şeytan yeli. buran. boran. (sırtın: sıtan. şeytan).
-güclü, quru, sazağ yel: silyan ( < silmək. sırmaq. sıvırmaq)
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-yel əkib dəğmə tüpən, dad bu gün keçdi dünən
- dögül kişi bu: sözünü yel kimi tutan, özünü çox ucuz satan
- qara yel: sırtın yeli. şeytan yeli. buran. boran. (sırtın: sıtan. şeytan).
-yel kipli uça verdi: sarqın.
-yumuşaq yel, əsinti: əsim. səp. səpik. nəsim. səba yeli. şumal yeli.

-yel gücü ilə qırpılmaq: yelmək. yeləmək. uçmaq.
-yel kimi, iticə gedmək, qılınmaq: yelmək. yeləmək. -eşidən kimi yeləyib qaçdı.
-yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq: yelpirmək. çalpıqmaq.
dalpıqmaq. dalbıqmaq. dəlirmək. dəli olmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al.

-yumuşaq yel: yelpələk. yelsələk. yelçələk. yeləc. əsim. nəsim. -yelçələk bölgə.
-yel ilə işləyən, çalışan: yelkən. yelgən. yeləgin. -yeləgin araclar. -yeləginli qayıq.
-yel tutan, yeli alan yer, nərsə: yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən. yelçən).
-yel kimi iti davranmaq, sürmək: yelmək. yelkənmək.
-yelləyib, yel ilə qoğmaq: yelpətmək. yelpitmək. -milçəkləri üzündən yelpət.
-yel vurma: yelpik. çalpıq. cin vurma. -yelpik doğası. -yelpik pitiyi yazdırmaq.
-yel әsən yanın göstərən: yelqoğan.
-yel kimi qaçmaq: yelgəmək. tələsmək. hövl edmək.
-yel ötmək: boş danışmaq.
-(ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel: nəsim. dan. -dan əsməyə başladı.
-dənizdən əsən yel, külək: sovus.
-qaçan yapraq ağacdan, yel əsiyə oyunçaq.
-ağız ağızdan yel alar.
-danirt (danertə) əsən yel: soyağ. sovağ. sabah yeli. səba yeli.
-süpürən yel: süpürmək. iti, sərt əsmək.
-erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel: sürtük. soğut.
-yellik, yel, tufan tutan yer: tovcal. tüvçül. təpçil. (> tuçal).
-sağa sola dalağan (daldıran) çırpan külək, yel, tufan: dalğaq.
-yel çıxmaq: əsirmək. tüpürmək. töpürmək. yelləmək. kürkəmək. küləkmək. -tüpi
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tüpmək: tüpən, tufan qopmaq. -tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü,
göyə savırdı.

-çalışmayınca, işlənməyincə düzəlməz, yel əsməyincə bürküt (göy bulut) açılmaz:
tütüşməsə düzəlməz, tüpürməsə açılmaz.

-yel, külək dalğısı, hizbi, partısı: yolqoğan.
yelalma

1. soğuq dəğmə. 1. yelxayı. bürün. üslük. çiğinlik. şinel.

yelan

yelən. çırpılan yemiş ağacının altına tutulan çarşab.

yelbasan

yelqoğan. 1. yeli önləyən nərsə. 1. irtin, sürəkli, sürətli gedən araclara verilən

ad. 1. yellə işləyən dəğirman.
yelbozaq

yelboğaz. yelqozağ. yelöy. boş, dənəsiz başaq, dənə.

yelcənmək

yellənmək. sapırılmaq. savırılmaq. sovurulmaq. əsinmək.

yelçəq

yelçək. 1. ləçək. 1. yeçəkər. gürvə. güvrə. gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük.

tünlük. baxca. pəncərə.
yelçələq

yelçələk. yelpələk. yelsələk. yeləc. 1. yumuşaq yel. əsim. nəsim. -yelçələk
bölgə. 1. yellənib, təprəşən nərsə. -yelsələk xəzəllərin xışıltısı. 1. pənkə.

ventilator. hava dəişən, arıdan yelpiksi arac.
yelçələmək

yelpələmək. yelsələmək. 1. yelləmək. 1. yelə, heçə vermək.

yelçən

(yeltən. yelnən. yelşən. yelsən. ). yelğən. 1. yel tutan, yeli alan yer, nərsə. 1. yağ
çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm. -lampanın yelkəni olmasa yanmaz. 1.
yelpik.

yeləc

yelpələk. yelsələk. yelçələk. 1. yumuşaq yel. əsim. nəsim. -yelçələk bölgə. 1.

yellənib, təprəşən nərsə. -yelsələk xəzəllərin xışıltısı. 1. pənkə. ventilator. hava
dəişən, arıdan yelpiksi arac.
yeləq

yelək. 1. kovac. göyəç. qabağı açıq, ilməkli, qolsuz üst geyimi. 1. quşlarda

böyük qanat tükü. 1. oxun dibinə taxılan tük. 1. bir illik dəvə yavrusu. 1. bir ox
atımı uzaqlıq. 1. > yələk. lələk. 1. yalağ. 1. incə, əprik, yumşaq parça. diba. 1.
incə, gənəbol üst geyim. 1. yələk. lələk < yelək. 1. yələk. qolsuz gödəkcə.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

cılıqqa. 1. yələk. yazı xətti. -hər yaprağında on iki. 1. kürtük. kürlük. kütcə. kərtik.
qısa üslük. çulqa. çuxa. çoxa. xırqa. xirqə. 1. cübbə. cılıqqa.
yeləqin

yeləgin. yelkən. yelgən. yel ilə işləyən, çalışan. -yeləgin araclar. -yeləginli qayıq.

yeləmək

1. yeləmgətmək. əsgərmək. əsgərtmək. saymayıb başına bıraxmaq. -uşağı
yelib əsgərib qoysan nəyə varar. 1. yelmək. əsmək. -ağır yel yelədi. 1. yelmək. yel

kimi, iticə gedmək, qılınmaq. -eşidən kimi yeləyib qaçdı. 1. yelmək. yel gücü ilə
qırpılmaq. uçmaq. 1. salmaq. (uzaqdan əl) eləmək. silkəmək. təprətmək.
bulğatmaq. burğatmaq. işarə edmək. - əl salmaq: əl sallamaq: əl eləmək.
yeləmqətmək

yeləmgətmək. yeləmək. əsgərmək. əsgərtmək. saymayıb başına bıraxmaq. uşağı yelib əsgərib qoysan nəyə varar.

yelən

1. at yalı. 1. yelan. çırpılan yemiş ağacının altına tutulan çarşab. 1. yelinti. yelin
girməsin önləyən, tutan örtük. (badgir).

yelənq

yelənğ. çalağ. çabıq.

yelənqi

yelənği. yelinğu. yelinği. kuf.

yeləvimiş

yelə minmiş kimi. yelin. yeyin. çox tez, çalıt (cəld). -yeləvimiş gedib gəldi.

yeli

- sırtın yeli: şeytan yeli. buran. boran. qara yel. (sırtın: sıtan. şeytan).
-qurumyeli: 1. quzey doğudan əsən yel. 1. qarayel.
-güney yeli: sal. bozyel. iti, qara yel.
-yeli önləyən nərsə: yelbasan. yelqoğan.

-sabah yeli: səba yeli: soyağ. sovağ. danertə əsən yel.
-yel tutan, yeli alan yer, nərsə: yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən. yelçən).
yeliq

yelik. vərəm.

yeliqmək

yelikmək. vərəmlənmək. mütəvərrim olmaq. təvərrüm bulmaq.

yeliqsəmək

yeliksəmək. şişmək. -döşləri yeliksəmək. -gözlərim altı yeliksəyib. -cəndək suda
qalsa iki gündə yeliksəyib üzə qalxar.

yelim

> yem ( < yel) vərəm. yel gətirmiş kimi şişilməklə bəllənən kəsəl. şiş. -ayağına
yem düşmüş kimi: yapba yapba, axsağ axsağ yeriyən.

-bir nəyə yem olmaq: bir nəyə tökünmək, sərf olmaq.
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yelimsəmək

şişinmək. -çox yelimsəyən, tez. yenimsəyər.

yelin

1. şişik (# yenil: enil: çuxur. batıq). 1. yeyin!. itin!. itilən!. çapın!. çalın!. 1. yeyin.
yeləvimiş. yelə minmiş kimi. çox tez, çalıt (cəld). -yeləvimiş gedib gəldi.
-yelin girməsin önləyən, tutan örtük: yelən. yelinti. (badgir).
-yelin salmaq: 1. döşlərin şişməsi. 1. qız uşağının məmələri çıxmaq.
-yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən, itələnib yığılan birikinti: sürgün. -qar
sürgünü. -kişi sürgünü. -işsizlər sürgünü. -sürgün avı: ovları ovlamaq üçün
çevrədən ürküdüb bir yerə yığıb ovlamaq.

yelinq

yelinğ. 1. rumatism. 1. köpmə. kolik. 1. şiş.

yelinqat

kürəyi qozuq, şişik. qozbel.

yelinqi

yelinği. yelinğu. yelənği. kuf.

yelinqu

yelinğu. yelinği. yelənği. kuf.

yelinmək

yelginmək. 1. yellənmək. 1. şişinmək.

yelinsəmək

iyinsimək. pozsunmaq. xərablaşmaq. -yeməyi istidə bıraxma, yelinsir.

yelinsəmək

yerikləmək. yenğsəmək. yensəmək.

yelinsov

iyinsov. pozsunsov. xərablaşmağa üz tutmuş.

yelinti

yelən. yelin girməsin önləyən, tutan örtük. (badgir).

yelintili

-ayaz, sərin, əsməkli, yelintili olan yer, hava: sarqan. sarqın.
-yelintili hava: sarqın. əsməkli. öçək. ötək.

yelintir

yelindir. yeyindir. itit. itilət. çapıt. çalıt.

yelqama

-su ilə yuma, yelxama: suyuş. suyuc.

yelqayı

yelxayı. 1. incə qumaş. 1. astarsız geyim. 1. yelalma. bürün. üslük. çiğinlik.

şinel.
yelqə

yelkə. 1. yal. -atın yelkəsin tut. 1. saç. -yelkəsindən tutma. 1. yeltə. yalqa. yalta.

çiğin. şana. (> şanə (fars)}. tük. küt. kətf. 1. yeltə. yalqa. yalta. geyimin, nərsənin
yaxa, boyun, baş tuşu bölümü. -tökük yaltalı geyim: çiğni düşük paltar. 1. yeltə.
yalqa. yalta. yal. yalman. -dağ yalqası: dağ yalı. 1. yeltə. yalqa. yalta. yələ. at
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kimilərin boynunun dış yuxarı qoğzaq bölümü. burda bitən uzun qıllara da
yələk, yelək deyilir. -at yaltası yələksiz olmaz. 1. yelpə. yelmə. salça. uzun saç. salçasından tutb sürüdü.
-yelkəmin çuxuru görsün: boynumun dalın görməyəlim: heç çağ olmasın.
-yelkəsinə atmaq: çiğninə, üstnə, öhdəsinə atmaq, yükləmək.
-yelkəsin qısmaq: çiğnin büzmək, gizmək, əğmək. (> kəz edmək (fars)}.
-yelkəsinə minib almaq: çiğnində oturmaq. başına çıxmaq. birini üstələyib
əlaltılamaq.

-yelkəmə yelkə: yeltəmə yeltə. yalqama yalqa. yaltama yalta: çiğinbə çiğin. tuşba
tuş. -tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları
yelkəmə yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

yelqələmək

yelkələmək. yeltələmək. yalqalamaq. yaltalamaq. çiğinləmək. 1. çiğninə almaq.

1. dayaqlamaq. dəstəkləmək.
yelqəli

yelkəli. yeltəli. yalqalı. yaltalı. kürəkli. göğüşlü. şanalı. çiğinli.

yelqəmə

-yelkəmə yelkə: yeltəmə yeltə. yalqama yalqa. yaltama yalta: çiğinbə çiğin. tuşba

tuş. -tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları
yelkəmə yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

yelqəmək

yelgəmək. tələsmək. hövl edmək. yel kimi qaçmaq.

yelqəmin

-yelkəmin çuxuru görsün: boynumun dalın görməyəlim: heç çağ olmasın.

yelqən

1. yelkən. çapar. (dəvəndə). 1. yelkən. yeligən. yeltutan. 1. yelğən. (yeltən.
yelnən. yelşən. yelsən. yelçən). yel tutan, yeli alan yer, nərsə. 1. yelğən. (yeltən.
yelnən. yelşən. yelsən. yelçən). yağ çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm. -

lampanın yelkəni olmasa yanmaz. 1. yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən.
yelçən). yelpik. 1. yelkən. gövdənin qarından yuxarı çiğinlərə dək olan bölümü.

1. yelkən. yelgən. yeləgin. yel ilə işləyən, çalışan. -yeləgin araclar. -yeləginli
qayıq. 1. yelkən. tavadan. tovadan. təprətən. dəbədən. (tiztək. təktiz. təkavər.
tündrov. şitabəndə). tələsdirən. 1. yelkən. yügrük. şitabəndə. 1. yelkən. ilkən.
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sapıq. savıq. iti. yeyin. tünd. səri'. - savıq çapar: aşğınçı. it çapar: yelkən.
foriyyətli, səriüsseyr peyk, qasid.

yelqənmək

yelkənmək. yelmək. yel kimi iti davranmaq, sürmək.

yelqəsin

-yelkəsin qısmaq: çiğnin büzmək, gizmək, əğmək. (> kəz edmək (fars)}.

yelqəsinə

-yelkəsinə minib almaq: çiğnində oturmaq. başına çıxmaq. birini üstələyib
əlaltılamaq.

-yelkəsinə atmaq: çiğninə, üstnə, öhdəsinə atmaq, yükləmək.
yelqəş

yelkəş. yeltəş. yalqaş. yaltaş. (əş <> daş). 1. çiğindaş. boydaş. bir boyda

olanlar. həmqədd. 1. bir işdə, biri ilə yardımlaşan. (yavər. püştiban).
yelqəşliq

yelkəşlik. yeltəşlik. yalqaşlıq. yaltaşlıq. (əş <> daş) əməkdaşlıq.

yelqətmək

yelgətmək. yelləmək. 1. əsdirmək. 1. şişirtmək. mütəvərəm edmək. 1.

çalbalamaq. (cünbidən). 1. şadlatmaq. şadıman edmək. 1. tavlanmaq.
tovlanmaq. toğlanmaq. (çarxınmaq). 1. yırqalanmaq. 1. yelpikləmək. ititmək.
hızlatmaq. ehtizaza gətirmək. 1. sallatmaq. səndələtmək.
yelqin

yelgin. yalman. yalaman. üzürük. ötürük. ciddi olmayan.

yelqinmək

yelginmək. yelinmək. 1. yellənmək. 1. şişinmək.

yelqoqan

yelqoğan. 1. yel әsən yanın göstərən. 1. yelbasan. yeli önləyən nərsə. 1.
yelbasan. irtin, sürəkli, sürətli gedən araclara verilən ad. 1. yelbasan. yellə

işləyən dəğirman.
yelqovan

düçərxə.

yelqozaq

yelqozağ. yelboğaz. yelöy. boş, dənəsiz başaq, dənə.

yellə

-sellə yellə gətirilən süpürüntülər: sürtük.

-yellə işləyən dəğirman: yelbasan. yelqoğan.
yelləmək

1. dilətmək. çilətmək. istətmək. sinəvitmək. sinvitmək. qurdutmaq.
qurqadatmaq. quratmaq. qoğzatmaq. körsələmək. körükləmək. təhrik etmək.
(felo (yunan). -lilayoma (yunan) (l <> d). 1. tüpürmək. töpürmək. kürkəmək.

küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq. -tüpi tüpmək: tüpən, tufan qopmaq. -tüpi
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topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. 1. yelpələmək.

yelsələmək. yelçələmək. 1. yelpəmək. 1. yelpitmək. 1. yelgətmək. əsdirmək. 1.
yelgətmək. şişirtmək. mütəvərəm edmək. 1. yelgətmək. çalbalamaq.

(cünbidən). 1. yelgətmək. şadlatmaq. şadıman edmək. 1. yelgətmək.
tavlanmaq. tovlanmaq. toğlanmaq. (çarxınmaq). 1. yelgətmək. yırqalanmaq. 1.
yelgətmək. yelpikləmək. ititmək. hızlatmaq. ehtizaza gətirmək. 1. yelgətmək.

sallatmaq. səndələtmək. 1. yeldirmək. yaltırmaq. itimək. -odu yaldıranda var,
yatıranda. (# yatırmaq).

yellənib

-yellənib şişən nərsə: {şoş (fars)}. şoşulmaq. -mağaşarlar pişəndə şoşular.

-yellənib, təprəşən nərsə: yeləc. yelpələk. yelsələk. yelçələk. -yelsələk xəzəllərin
xışıltısı.

yellənmək

1. çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq. çallanmaq. 1. səkinmək. səğrinmək.

səkmək. kuflanmaq. 1. yelcənmək. sapırılmaq. savırılmaq. sovurulmaq.
əsinmək. 1. savrulmaq. sovrulmaq. (bir yerdə duramamaq. yerdə göydə
durmamaq). uçarımaq. şişinmək. uçar kimi davranmaq. - geyinib keçinib savrulan
qızlar oğlar. - savrulanında bir gün qol qanadı qırılır. 1. sölənmək. solanmaq. yaşamda özü özünə sölənən çoxdu. 1. göğə uçmaq. 1. hava dəğişinilmək. 1.

bəğənilməz türdə bulunmaq. 1. yerində oturamaz duruma gəlmək. 1.
yelinmək. yelginmək. 1. yelpiklənmək. ehtizazda olmaq.
yellərtən

-gecə əsən yellərdən biri: kürək. kürük.

yellətmək

yelə vermək. savırmaq. uçurmaq. tozatmaq. (toza çevirmək. yelləyib tozun
almaq). - var yoxun savurdu getdi.

yelləyib

-yelləyib tozun almaq: toza çevirmək. (savırmaq. yelə vermək. yellətmək. uçurmaq.
tozatmaq. - var yoxun savurdu getdi).

yelləyib

-yelləyib, yel ilə qoğmaq: yelpətmək. yelpitmək. -milçəkləri üzündən yelpət.

yelli

1. çallı. çağlı. çağıl. sallı. 1. sarqınlı. əsili. - sarqınlı gün.
-şişik, yelli, köpüklü nərsə: solumba < qopulqa. bərcəstə.
-yelli ağız söylədiğin bilənməz.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yelliq

-yellik, yel, tufan tutan yer: tovcal. tüvçül. təpçil. (> tuçal).

yelltirən

-iki neçə qanatlı olub fırlanaraq yelldirən arac: talvır. talbır. çalvır. çalbır. pərvanə.

yellu

tez. çalıt. -yelli gələn yelli gedir.

yelmə

yelpə. yelkə. salça. uzun saç. - salçasından tutb sürüdü.

yelmək

1. yeləmək. əsmək. -ağır yel yelədi. 1. yeləmək. yel kimi, iticə gedmək,
qılınmaq. -eşidən kimi yeləyib qaçdı. 1. yeləmək. yel gücü ilə qırpılmaq. uçmaq.
1. yelkənmək. yel kimi iti davranmaq, sürmək.

yelmırmaq

telmırmaq. {> təlov xordən (fars)} əsrəmək. əsirmək. əsrikmək.

yelnən

(yeltən. yelşən. yelsən. yelçən). yelğən. 1. yel tutan, yeli alan yer, nərsə. 1. yağ
çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm. -lampanın yelkəni olmasa yanmaz. 1.
yelpik.

yelöy

yelboğaz. yelqozağ. boş, dənəsiz başaq, dənə.

yelpə

yelmə. yelkə. salça. uzun saç. - salçasından tutb sürüdü.

yelpəq

yelpək. yelpələk. yeltək. yəltək. yalpaq. yalpalaq. soxulqan. soxulcan.

soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq.
qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. qulpçı. qılpçı. qıpçı.
olcum. bolcum. bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).
yelpələq

yelpələk. 1. yelpək. yeltək. yəltək. yalpaq. yalpalaq. soxulqan. soxulcan.

soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq.
qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. qulpçı. qılpçı. qıpçı.
olcum. bolcum. bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul). 1. yelsələk. yelçələk.
yeləc. yumuşaq yel. əsim. nəsim. -yelçələk bölgə. 1. yelsələk. yelçələk. yeləc.

yellənib, təprəşən nərsə. -yelsələk xəzəllərin xışıltısı. 1. yelsələk. yelçələk. yeləc.
pənkə. ventilator. hava dəişən, arıdan yelpiksi arac.
yelpələmək

1. təlbələmək. yalpalamaq. talbalamaq. dalvalamaq. dalaylamaq. əsrələmək.
salğıramaq. saltıramaq. səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana salınıb
sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük
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sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov). 1. yelsələmək. yelçələmək.

yelləmək. 1. yelsələmək. yelçələmək. yelə, heçə vermək.
yelpələnmək

yalpalanmaq. sallanmaq. salpanmaq. salpalanmaq. salsılmaq. titrəmək.

səndələnmək.
yelpəmək

1. yelləmək. 1. yalpalamaq. yalpalatmaq. təprəmək. təprətmək.

yelpənəq

yelpənək. yeltəmə yeltəmə. tərtələsik.

yelpətmək

yelpitmək. yelləyib, yel ilə qoğmaq. -milçəkləri üzündən yelpət.

yelpiq

yelpik. 1. yel vurma. çalpıq. cin vurma. -yelpik doğası. -yelpik pitiyi yazdırmaq. 1.

yelğən. (yeltən. yelnən. yelşən. yelsən. yelçən).
- yelpik qulağ. səprə qulağ: (səprə:səpər. saçağ. süfrə).
yelpiqləmək

yelpikləmək. yelləmək. yelgətmək. ititmək. hızlatmaq. ehtizaza gətirmək.

yelpiqlənmək

yelpiklənmək. yellənmək. ehtizazda olmaq.

yelpinmək

yalbınmaq. çalxınmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. oynamaq.

yelpinmək

yelə, cinə vurulmaq. çabalanmaq. tullağanmaq. çalpığınmaq. dalpığınmaq.
dalbığınmaq. dəlirinmək. -yelpinmiş uşaq. -yelpinmiş arvad.

yelpirmək

yel, cin vuran kimi çabalamaq, sağa sola tullanmaq. çalpıqmaq. dalpıqmaq.
dalbıqmaq. dəlirmək. dəli olmaq. -nə belə yelpirisin, biraz özüvü ələ al.

yelpitmək

1. yelləmək. 1. yelpətmək. yelləyib, yel ilə qoğmaq. -milçəkləri üzündən yelpət.

yelsələq

yelsələk. yelpələk. yelçələk. yeləc. 1. yumuşaq yel. əsim. nəsim. -yelçələk
bölgə. 1. yellənib, təprəşən nərsə. -yelsələk xəzəllərin xışıltısı. 1. pənkə.

ventilator. hava dəişən, arıdan yelpiksi arac.
yelsələmək

yelpələmək. yelçələmək. 1. yelləmək. 1. yelə, heçə vermək.

yelsən

(yeltən. yelnən. yelşən. yelçən). yelğən. 1. yel tutan, yeli alan yer, nərsə. 1. yağ
çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm. -lampanın yelkəni olmasa yanmaz. 1.
yelpik.

yelsinmək

tazınmaq. tezinmək. təlsinmək. tələsinmək. dalsınmaq. qaçınmaq. -durmadan
tazınır günlər. -o hamıdan tazınır. -tazın gəlib tazın getdi.
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(yeltən. yelnən. yelsən. yelçən). yelğən. 1. yel tutan, yeli alan yer, nərsə. 1. yağ
çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm. -lampanın yelkəni olmasa yanmaz. 1.
yelpik.

yeltə

yeltə. yelkə. yalqa. yalta. 1. çiğin. şana. (> şanə (fars)}. tük. küt. kətf. 1. geyimin,

nərsənin yaxa, boyun, baş tuşu bölümü. -tökük yaltalı geyim: çiğni düşük paltar.
1. yal. yalman. -dağ yalqası: dağ yalı. 1. yələ. at kimilərin boynunun dış yuxarı
qoğzaq bölümü. burda bitən uzun qıllara da yələk, yelək deyilir. -at yaltası
yələksiz olmaz.
-yelkəmin çuxuru görsün: boynumun dalın görməyəlim: heç çağ olmasın.
-yelkəsinə atmaq: çiğninə, üstnə, öhdəsinə atmaq, yükləmək.
-yelkəsin qısmaq: çiğnin büzmək, gizmək, əğmək. (> kəz edmək (fars)}.
-yelkəsinə minib almaq: çiğnində oturmaq. başına çıxmaq. birini üstələyib
əlaltılamaq.

-yelkəmə yelkə: yeltəmə yeltə. yalqama yalqa. yaltama yalta: çiğinbə çiğin. tuşba
tuş. -tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları
yelkəmə yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

yeltəq

yeltək. yəltək. yelpək. yelpələk. yalpaq. yalpalaq. soxulqan. soxulcan.

soğulcan. sovulcan. girgin. sarlaq. qımılqan. qımılcan. qımaşıq. qıymaşıq.
qaymaşıq. atılqan. sallanan. sarqılan. sıvaşıq. girişgən. qulpçı. qılpçı. qıpçı.
olcum. bolcum. bulcum. (soxul. soxdum. salcan. fizul).
yeltələmək

1. iticə tullamaq. 1. yeltələtmək. tələsdirmək. 1. yelkələmək. yalqalamaq.
yaltalamaq. çiğinləmək. çiğninə almaq. 1. yelkələmək. yalqalamaq. yaltalamaq.
çiğinləmək. dayaqlamaq. dəstəkləmək.

yeltələtmək

yeltələmək. tələsdirmək.

yeltəli

yelkəli. yalqalı. yaltalı. kürəkli. göğüşlü. şanalı. çiğinli.

yeltəmə

yüngül kişi. boşqılıqlı. -yeltəmə yeltəmə: yelpənək. tərtələsik.
-yeltəmə yeltə: yelkəmə yelkə. yalqama yalqa. yaltama yalta: çiğinbə çiğin. tuşba
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tuş. -tam yüklərin, görəvlərin yeltəmə yeltə aparmışlar. -arabadan qurbaqları
yelkəmə yelkə daşıdılar: çiğindən çiğinə daşıdılar.

yeltən

(yelnən. yelşən. yelsən. yelçən). yelğən. 1. yel tutan, yeli alan yer, nərsə. 1. yağ
çırağının şüşəsi taxılan torlu bölüm. -lampanın yelkəni olmasa yanmaz. 1.
yelpik.

yeltəş

yelkəş. yalqaş. yaltaş. (əş <> daş). 1. çiğindaş. boydaş. bir boyda olanlar.

həmqədd. 1. bir işdə, biri ilə yardımlaşan. (yavər. püştiban).
yeltəşliq

yeltəşlik. yelkəşlik. yalqaşlıq. yaltaşlıq. (əş <> daş) əməkdaşlıq.

yeltirmə

yeldirmə. 1. evdə, çöldə geyilən gənəbol geyim. 1. üsdon. əba. 1. tuman.

pijama.
yeltirmək

yeldirmək. yelləmək. yaltırmaq. itimək. -odu yaldıranda var, yatıranda. (#
yatırmaq).

yeltutan

yelkən. yeligən.

yelvə

yalva. sehr. cadu.

yelvəçi

yalvaçı. yalvan. yelvən. sehrçi. caduçu. alğan. ovsunçu. -alğan onun özü, dolun
ay yüzi, yardı mənim ürək.

yelvən

yalvaçı. yalvan. yelvəçi. sehrçi. caduçu. alğan. ovsunçu. -alğan onun özü, dolun
ay yüzi, yardı mənim ürək.

yem

1 < yelim ( < yel) vərəm. yel gətirmiş kimi şişilməklə bəllənən kəsəl. şiş. ayağına yem düşmüş kimi: yapba yapba, axsağ axsağ yeriyən. 1 < yen. ( < yemək.
yenmək). 1. tömə. 1. yeyim. qəza. qida. (xurak).

-yem, yemək qa: yemlik.
-bir nəyə yem olmaq: bir nəyə tökünmək, sərf olmaq.
-su basırsa qarışqalar balıqlara yem olur, çəkilmişsə qarışqalar balıqları yərmiş.
-iki yaxın vuruşmuş, ötgələrə yem olmuş. (ötgələrə: özgələrə).
-malheyvana yem, su verilən qab: tuvağ. duvağ. tupağ. ( < tuq).
yemçalıqı

yemçalığı. pozuq yeməkdən töryən kəsəllik.
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- əli çox işə yaxşı, dişi çox yemə yaxşı.
-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.
-yemə, dişləmə, ısırma izi: yeniğ. yeyik. yiyik. diş yarası.
-üzün saxla çox demə, sağlıq üçün çox yemə.
-birlikdə çörək yemə: yemdaş. kasadaş. kasaş. həmkasa.

yeməcə

1. sav. rüşvə. 1. sıy. sığ. yalam. yalama. gəvik. gəvinc. gəvic. gəviş. qırvıt.
qırtıq. kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə.

yemək

1. yarmaq. -ona yeməz: ona yarmaz. 1. yalmaq. yalamaq. sayamaq (> sayidən)
sürtmək. safaltmaq. 1. yendirmək. utmaq. yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq.
əzbərləmək. inanmaq. bəlli edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə
çəkmək. altına qoymaq. geri qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək.
düşlətmək. səbr editmək. 1. yenmək. qatlanmaq. dayanmaq. içinə çəkmək.
götürmək. daşımaq. təhəmmül edmək. tutnulmaq. qəbullanmaq. anlamına
gəlmək.
-toydan sonra verilən yemək çağrısı, qonağlığı: dişə.
-yemək yeyib həzm edib: yenci yeyib sınğırıb. (yenci: yeməli).
-dolğun yemək: vitaminlə dolu yemək.
-süm yağlı yemək. (süm: tüm. teyxa. sıvırt. sıyırt. sıvırt. sıfırt).
-içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu: yeməyin sorularaq içilən suyu. şorba.
sorba. ( < sormaq).

-suyuq yemək: şorba < sorba. sorab. sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə
çörək doğranan suyuq bölümü.

-sucuğ, kalbas, sosis biçimintə içinə yeməklər soxularaq yapılan yemək: soxtu.
soxma. bastıq. baslıq.

-yağsız yemək: susun. sovsun. yavan.
-təkan yemək: təprəşmək. çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək
{> conbeş. conbidən (fars)}. talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. çalbanmaq. əl ayağ,

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

qol qanat çalmaq.

-yemək işi: yeyiş. -davalarıvın yeyiş düzənin dəğiş. -yeyiş kürəni: yemək rejimi.
-iştahla, meyillə yemək: yeyişmək.
-sinirli (quvara) yemək: yeyişli. yeyişsi. yeyimli. ləzzətli.
-yem, yemək qa: yemlik.
-yemək evi: yeməklik. yeməkxana. aşxana.
-duzsuz, duzu az olan yemək: yavın. səpik.
-ayağ üstü yeyilən yüngül yemək: tutğuc.
-birbiri üsdən yığıb soxub basmaq, tıxmaq, yemək: dədlənmək. dürtdürünmək.
dürdələmək. tıxınmaq.

-neçə nərsənin doğranıb qarışımından yapılmış yapılan yemək: doğrul.
-ürəyi tutma üçün ağza atılan azacıq yemək: tutğuc.
-ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək: səməni. sümələk. ösmələk.
- yemək satulu: yemək mizi. - satul başı danşıq: miz başı muzakirə. - iş satul: iş mizi.
-yemək mizi: yemək satulu. - satul başı danşıq: miz başı muzakirə. - iş satul: iş
mizi.
-özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ:sarğuc. >
sərpuş. hər örtük.
-yoxsullar üçün yemək, para, geyim, nərsələr saçılan, verilən yer: səpilik.
yolçuxana.
-çox yemək: güvləmək. tıxmaq.
-az tapılır, tutarlı nərsələr yemək: quş sütüylə bəslənmək
-çox az yemək: quş yemi.
-göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək: salat. salğat. salaş.
-göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan yemək: kükü. göygü.
göykü.
-xaşlanmış, pişib açılmış yemək: sallama.
-çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə: savın. savıq. savuq. savğın.
savnığ. bayat. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq.
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-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən
yemək: sıxma. göy kükü.

yeməqqana

yeməkxana. yeməklik. yemək evi. aşxana.

yeməqlər

- sağlamlığa sağdıran yeməklər. (sağdırmaq. mənfəət yetirmək. istifadə vermək).
-iki saç arasında pişirilən yeməklər: saçarası.
-qurutulmuş yeməklər: quruluq. qurumut. xoşgbar.
-sucuğ, kalbas, sosis biçimintə içinə yeməklər soxularaq yapılan yemək: soxtu.
soxma. bastıq. baslıq.

yeməqli

-yeməkli böyük toplantıları yönədən kimsə: sırbaş. sırıbaş. sırabaş.

yeməqliq

yeməklik. 1. yeməkxana. yemək evi. aşxana. 1. resturan. 1. yemoda.

yeməqtə

yeməkdə. utamaqda. -almaqda (yeməkdə) var, verməkdə: utamaqda var,
ödəməkdə.

yeməqtən

-pozuq yeməkdən töryən kəsəllik: yemçalığı.
-yeməkdən, nərsədən arda salınan, qalan bölüm: salıt. artığ.

yeməli

1. yeyişli. yeyimli. yeməyə yarar. -bu yemişlər yeyişli iməs (değil). -bu bağın
yemişləri yeyişli, bu bulağların suyu içimlidir. 1. yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək.
yeynimək). -yeğni yemək. 1. yenci. -yenci yeyib sınğırıb: yemək yeyib həzm edib.

1. yerinmə. yeyinmə. (xuraki). 1. yeyəcək. yeyiləcək. yeyimlik. yeyinti (istehlak)
yeyim. qəza. qıda. maaş.
-yeməli işməli: suvğun. süygün. dadlı. ləzzətli. güvərə. güvara.
-yer yeməli: yerazıq.
yemər

yemiş. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə.
bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc.
bitəl. çarpım. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

yeməyə

- ehsan yeməyə gedmək: yoğa, qutura gedmək
-üç qanatlı yoncagillərdən, yeməyi yapılan bir göy: quşəkməyi.
-nərsəni yeməyə, işlətməyə yaratan, yasadan, hazırlayan: yengə. yeyingə.
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-yeməyə yarar : yeyişli. yeməli. yeyimli. -bu yemişlər yeyişli iməs (değil). -bu bağın
yemişləri yeyişli, bu bulağların suyu içimlidir.

yeməyi

ütəsik. axşam. şam (ütəsi: ütsü. axşam. ).
-yeməyi, içgini qavlara bölən kimsə: süzüçü. süzüvçü. sızıçı. sızıvçı.
-giriş (antirə) yeməyi: tutğuc.
-bayram, qonağlıq yeməyi, yığvası: şöləngə.
-kəllə paça yeməyi: xaş. sallama.
-obaşdan yeməyi: sökün > sükün. obaşdanlıq.

yeməyin

-dan yeməyin bərkit, günortanı ləngid, gec yeməyin tərkit. (günortanı: tuş yeməyin).
(gec: şam).

-tuş yeməyin: günortanı.
-yeməyin sorularaq içilən suyu: içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu. şorba.
sorba. ( < sormaq).

yeməz

-biri yeyər artar, biri yeməz atar. (atıb artmaq: çəki itirib almaq. arıqlayıb kökəlmək).
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.

yemi

-quş yemi: çox az yemək.

yemic

yemil. (> yeminə (fars)} qarın. qursağ.

yeminə

{(yeminə (fars)} < yemic. yemil. qarın. qursağ.

yemiş

1. yemər. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə.
bəsrə. bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm.
sonuc. bitəl. çarpım. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət. 1.
meyvə. -yemiş (meyvə) suyu: salqı. özsu. covhər. üsarə.
-güzdə yetişən yemiş: . güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq.
payzatıq. - güzəm armıdı.
-yetişməmiş yemiş: qurun. (sulanmamış). kal.
-təbərzə yemiş: saçva. saçav. sağav. sağva.
-çağından dış yetiştirilən yemiş: sava. sova. sezondışı. - sava armıd.
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-çırpılan yemiş ağacının altına tutulan çarşab: yelən. yelan.

-sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam
içi qarışığı: dalğan. təlgən. dadğın.

-içinə cəviz, badam sürülmüş, qoyulmuş quru yemiş: sürmüş alı.
-kal yemiş. : ot çeşiti. çaqqal boğan.
yemişi

-yemişi fındıq boyda olan otası (dərmanlıq) bitgi adı: topalaq.

-üzük üzük, dənər dənər olan, salxım üzrə birişən asma yemişi: üzüm.
-keçi yemişi: göycə biçimli yaba alça.
yemişin

-yemişin çəkirdəkli, yeyilməyən bölümü: kütün.

yemişlər

-narın dənəli yemişlər, nərsələr: sındın.

yemişləri

-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri,
bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).

yemişli

-yemişli, barlı dal: sabalağ. sapalağ. sapağ.

yemləmə

1. təqviyət edmə. 1. təqviyəti. 1. kübrə.

yemləmək

< yenləmək. ( < yemək. yenmək) otlamaq.

yemliq

yemlik. yem, yemək qabı.

yemota

yemoda. yeməklik.

yemşiq

yemşik. yastan. yumşaq.

yemtaş

yemdaş. 1. kasadaş. həmkasa. 1. kasadaş. kasaş. birlikdə çörək yemə.

həmkasa. 1. bir yerdən, qaynağdan yararlanan. 1. ər arvad.
yemtüq

yemtük. yeyimtük. yeyintidən qalan artıq.

yen

1. yenğ. yenis. yensi. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. ərzə. arzu. rica.
diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav.
soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza. 1. yenibar. süfdə.
savda. savat ( < savmaq). nobar. təbərzə. tez yetişən bar. -savat ərik. -bu il
sənin əlinlə tut savatdım, nobarladım. -yenərik. -yenəlçə. -yenincir: yenəncir. 1. >
yem. ( < yemək. yenmək). 1. (yenğ. yenik). alçaq. 1. (yenğ. yenik). qəbih.
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qəbeh. 1. qolluğun, qol geyiminin ast, alt bölümü. astın (> astin). 1. yen!. yenğ!.
yenir!. doğ!. doğur!. düşür!. 1. yen!. üstələ!. -hirsivi yen: öfgəyə qapılma. 1. yenğ.
yenik. alçaq. 1. yenğ. yenik. qəbih. qəbeh.

yenbalıq

yenbalığ. yenğibalığ. yeni şəhər.

yenbaştan

yenbaşdan. yenidən. -oyuna yenbaşdan başladılar.

yencaqız

yencağız. yengə. yencə qız. yengə qız. yencə qız. evlənməmiş, subay qız.

duşizə.
yencə

-yencə qız: yengə. yencə qız. yengə qız. yencağız. evlənməmiş, subay qız. duşizə.

yencəmək

yolcamaq. yalcamaq. yılcamaq. cızmaq. cizmək. xıraşlamaq. -daş ayağım
yolcadı.

yencət

yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt: yüklət) seyrət!. sızğat!. süzgət!. incət!.
seyrəşdir. yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.

yenci

yeməli. -yenci yeyib sınğırıb: yemək yeyib həzm edib.

yencib

- güclə, çəkərək yencib çıxarmaq: sıtıb çıxarmaq.
-yencib, cırıb dağıtmaq: diditmək. dilditmək. dirdidmək {> deridən (fars)}.

yenciq

yencik. 1. encik. 1. yeycik. qırıq. uçuq. bir yanı qopuq, qırıq nərsə. -yencik
yencik: qırıq qırıq. -yencik yencik danışma: sözüvü yeyə yeyə danışma, aydın
darnış. 1. yensik. encik. ensik. solamıq. yoxsul. kasıb. fəqir. -yensiklərə yar olan,
düşüklərə qol tutan.

yenciqmək

yencikmək. 1. yenikmək. sıncığmaq. sınıb tarmadağın olmaq. - iğid gəlsə, göy
kişnəsə, yer təprəsə, yağun dağlar olsa sıncığar. 1. yensikmək. encikmək.
ensikmək. yoxsullaşmaq. kasıblaşmaq. fəqirləşmək.

yencilmək

tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. vurulmaq. zaylanmaq. yarlanmaq.
çalğamaq. zədələnmək. əzinmək.

yencişmək

döğüşmək.

yencitmək

1. incitmək. 1. tıncıtmaq. çeğnəyib əzmək.
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çancamaq. soxmaq. soxamaq. soxqamaq. sökmək. əzmək. döğmək. -duz
soxmaq.

yencmək

sıtmaq . sitmək . çıtmaq. çitmək. didmək. qırmaq. kəsmək. sökmək.

yençəq

yençək. alsağ. həlim. firutən. xiştəndar. -alp yağıda, alçaq yalığda: iyid düşmən
qarşısında, yencək ixtilafda, munaqişədə bəllənir.

yenəcləmək

yenicləmək. yenic, alçaq, zəif, susut saymaq. aşaqlamaq. təhqir, xar edmək. bəğənmədin yenicləmə. -bu aşaqlığı çəkməyə dözənmədi. -yağını aşaqlasan, başa
çıxar: düşməni heçə saysan, başın gedər.

yenələmək

təkrarlamaq. qaytalamaq. -qaytala saytala ayıtdım (söylədim) : tikrarla, diqqətlə
(dəqiqliklə) dedim.

yenəməzliq

yenəməzlik. acizlik. -kişini dörd nədən yıxar. -qanamazlıq, qınamazlıq, yenəməzlik,
çatamazlıq. (qanamazlıq: cahillik). (qınamazlıq: cürətsizlik). (çatamazlıq:
bacaramazlıq).

yenən

yeğən. yengən. qata. qohum. sınar. sınğar. əqrəba.

-yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu
budağlı ağac: sürgü. sürgə. irtıq. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.

yenər

-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,
güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).

yenəvcələmək genəvcələmək. təkərləmək. təkrarlamaq.
yeni

1. eni. yeğni. eğni. yeyni. eyni. yüngül. engillik. xəfif. 1. yaş. (yuş). taza. sulu. 1.
yenzə. yanza. yanız. yeniz. taza. -yanza gəlin: taza gəlin. -yap yanza: yapa
yanza: yana yanza: kavıl kavıl. kəvil kəvil. taza taza: tap taza. 1. sındıdan çıxma.

yeni biçilmiş. acar. taza.
-yeni tutuc: əhdi cədid.
-yeni söz, xəbər: süfdə. savda. savat ( < savmaq). -savdanız nə. -çoxdandı ondan
savat ətərim yox.
-ağacların artığ, yeni çıxmış sürgün, dalların budama, qırma işi, çağı: sırat. sırıt.
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-körpə, yeni cücərmiş, baş vermiş bitgi, nərsə: sivrik.
- sap yeni: lap yeni. (sap: lap)
-yep yeni: saçva. saçav. sağav. sağva.
- yeni biçilmiş: sındıdan çıxma. acar. yeni. taza.

yenibar

yen. süfdə. savda. savat ( < savmaq). nobar. təbərzə. tez yetişən bar. -savat
ərik. -bu il sənin əlinlə tut savatdım, nobarladım. -yenərik. -yenəlçə. -yenincir:
yenəncir.

yenic

-yenic, alçaq, zəif, susut saymaq. yenəcləmək. yenicləmək. aşaqlamaq. təhqir, xar
edmək. -bəğənmədin yenicləmə. -bu aşaqlığı çəkməyə dözənmədi. -yağını
aşaqlasan, başa çıxar: düşməni heçə saysan, başın gedər.

yenicləmək

yenəcləmək. yenic, alçaq, zəif, susut saymaq. aşaqlamaq. təhqir, xar edmək. bəğənmədin yenicləmə. -bu aşaqlığı çəkməyə dözənmədi. -yağını aşaqlasan, başa
çıxar: düşməni heçə saysan, başın gedər.

yeniç

1. alçaq könül. firutən. -yeniçgələnmək: alçaq könüllük edmək. 1. xizu. təslim.
inqiyad. təfviz. tabelik. (fərmanbordari).

yeniçəri

yeni çəri. yengi çəri. (yengil çəri. yeyingil çəri) çirik. yüngül, iti, çalaq çabıq

davranan qoşun türü.
yeniçqələnmək yeniçgələnmək. alçaq könüllük edmək.
yeniq

1. yenik. yenik. taza. -yenik gerik: taza yava (bayağı) acar köhnə. 1. yeniğ.
yeyik. yiyik. aşınış. aşış. yeyiş. istehlak. 1. yeniğ. yeyik. yiyik. yemə, dişləmə,

ısırma izi. diş yarası. -bit yeniği: cüvə yeniği. -əsid yeniği. -şeh yeniği. 1. yeniğ.
yeyik. yiyik. məğlub. 1. yeniğ. yeyik. yiyik. yenmiş. cummuş. uçmuş. 1. yenik.

yeyilmiş. 1. yenik. güvə, qurdquş yeniyi. çürük. 1. yeniğ. həddəqəl. lap az. yeniği güdən, gözü toxlu olur. -bir yeniğ yetər mənə. 1. yenik. yen. yenğ. alçaq. 1.
yenik. yen. yenğ. qəbih. qəbeh. 1. yenik. yeyik. soğuq. sovuğ. çürük. pozuq. sovuğ çiğid: çürük dənə.

yeniqi

yeniği. lap azı. həddiəqəlli. -yeniği bir ay gözləməlisiz.

-yeniği güdən, gözü toxlu olur. (yeniğ: həddəqəl. lap az).
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yenikləmək. yeniksəmək. yeyiksəmək. yeysəmək. bir nərsəni almaq, yemək

üçün qızqın istək, kövəs (həvəs) göstərmək.
yeniqliq

yeniklik. yenlik. yenğlik. 1. alçaqlıq. 1. qəbihlik. qəbehlik.

yeniqmək

yenikmək. 1. xizu edmək. tabe, təslim olmaq. inqiyad. təfviz. (fərman bərdarlıq
edmək). 1. yencikmək. sıncığmaq. sınıb tarmadağın olmaq. - iğid gəlsə, göy
kişnəsə, yer təprəsə, yağun dağlar olsa sıncığar.

yeniqsəmək

yeniksəmək. yenikləmək. yeyiksəmək. yeysəmək. bir nərsəni almaq, yemək

üçün qızqın istək, kövəs (həvəs) göstərmək.
yeniqu

yeniğu. zahı. yeni yenmiş, doğmuş qadın. -yeniğu qadın quymağu, bollu ballı
yağlayu.

yeniqün

yenigün. novruz.

yenil

1. saya. sığ. sadə. silik. ucuz. törək. yörək. bəsit. - ucuz sana: yüngül, sadə
düşüncə. - saya düşünlü. - saya sav: sadə söz. - saya bəzək. - saya san: bəsit
sayılar. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. 1. sın!. !. təslim ol!. 1. enil. çuxur. batıq.
(#yelin: şişik).

yeniləmək

sayalamaq> sərələmək. iyilətmək. seçmək. tanlamaq. tazalamaq.
-yenidən yeniləmək: təzədən təzələmək.
-bir sözü sıx sıx yeniləmək: sayılamaq. sayramaq. səğrəmək. saçılamaq.
savralamaq. (deyinmək. mırıldamaq). -bir sözü on kərə səğirtmə.

yenilənmək

1. yengilmək. tazalanmaq. modernləşmək. 1. yenzəlmək. yanzalmaq.
yanızınmaq. yanızlanmaq. yenizinmək. tazalanmaq.

yenilənməz

yenilməz. təzələnməz . -ata ana yenilməz, qızıl gümüş köhnəlməz.

yeniliq

yenilik. enilik. yeğnilik. eğnilik. yeynilik. eynilik. yüngüllük. engillik. engişlik.

xəfiflik.
yeniliyin

-həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran: həmməşə bahar.
göyçağay. göycəğay. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.

yenilqi

yenilgi. həqarət. -bu yenilgiyə dözmək güc.
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pozqunluq. sınlıq. iflas. -sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə,
pozqunluğa uğraşan, iflas olunan yer: sındırğı.

yenilmək

1. sınırsamaq. 1. sınmaq. sınımaq. sınğımaq. məğlub olmaq.
-nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək,
meyillənmək, təmayül göstərmək: sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq.
səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq.
sartınmaq. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl
yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş
yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl
açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz:
meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

yenilməqtən

yenilməkdən. sınmaqdan. şikəs yeməkdən. -yenilməkdən bayağı, tovlanmaqdan
ağır nərsə yox. (yenilməkdən: sınmaqdan. şikəs yeməkdən). (bayağı: normal. təbii.
məmuli). (tovlanmaqdan: aldanmaqdan).

yenilməyə

sınlığa. pozqunluğa. -sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə, pozqunluğa
uğraşan, iflas olunan yer: sındırğı.

yenilməz

yenilənməz. təzələnməz . -ata ana yenilməz, qızıl gümüş köhnəlməz.

yenimək

1. yenğimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. sindirmək. istəmək. rəğbət
edmək. qanğıramaq. yanğıramaq. iştiyaq, meyl edmək. 1. yenğimək.
yenismək. yensimək. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək.
sərğilmək. əğrilmək. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq.
sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu. 1.
yenismək yenğimək. ( < yenmək. enmək: əğilmək. yönəlmək) yerikləmək.
arzulamaq. aranmaq. aranımaq.

yenimsəmək

1. enimsəmək. axsamaq. 1. yer yer çürümək. -dərinin aşısı ayz olu yenimsəyib. qumaşa güvə düşüb yenimsəyib.

yenir

yenir!. yen!. yenğ!. doğ!. doğur!. düşür!.

yenirqu

yenirğu. yenri. 1. doğurma. zayiman. 1. doğma ayağında olan.
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yenirmək

yenğirmək. doğmaq. doğurmaq. düşürmək. çıxartmaq.

yenirt

yenirt!. yenit!. yenğirt!. doğurt!. doğut!. düşüt!. düşürt!.

yenis

1. yensi. yenğ. yen. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. ərzə. arzu. rica.
diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav.
soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza. 1. yenğ. özləm. ötləm.
öpləm. ökləm. övləm. öfləm. həsrət. iti rəğbət. 1. yenğ. yenğiş. satış.

yenisi

-hər nəyin yep yenisi, təptəzəsi, tap tazası: saçısıcağı. tavtavırma. tavqavırma.

yenisitmək

yensitmək. yenğitmək. yenitmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). çəkiştirmək.
çəkmək. əğlətmək. meyillətmək. -onun nəyidi ki səni belə təpgidir.

yenisli

yensili. yenğli. yenli. yanlı. yanığ. qanlı. düşgün. vurqun. ərsok. arzulu.
(həsrətli) məftun. -yaşamında nəyin yanlısısan. -oğlan qıza, qız oğlana yanlı.

yenismək

1. yensimək. yenğimək. yenimək. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq.
səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq.
axmaq. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu. 1.
yensimək. yenğimək. yenimək. sağınmaq. sindirmək. istəmək. rəğbət edmək.
qanğıramaq. yanğıramaq. iştiyaq, meyl edmək. 1. yenimək. yenğimək. ( <
yenmək. enmək: əğilmək. yönəlmək) yerikləmək. arzulamaq. aranmaq.

aranımaq.
yeniş

- yeniş olmadı, tökülmədən qan: cəfər çalınmadı, qan tökülmədən.

yenişli

-yoxuş yenişli: salğaq. dağlıq. əngəbəli. daşlı çanqıllı.

yenit

1. yengit!. yeyniq!. məğlub ed. məbhut ed. 1. yenit!. yenğirt!. yenirt!. doğurt!.
doğut!. düşüt!. düşürt!.

yenitən

yenidən. 1. yenğlə. yenğilə. tazadan. 1. yalıbaşdan. alnbaşdan. yalıdan.

alnıdan. başdan. dalbaşdan. enğbaşadan. enbaşadan. təzəşdən. -almışdında,
yalbaşdan niyə aldın. 1. yenbaşdan. -oyuna yenbaşdan başladılar.

-yenidən yeniləmək: təzədən təzələmək.
-bitginin gec çiçəklənməsi, quruyub yenidən yəşərməsi: güzlükləmək.
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güzləkləmək.
-bitginin quruyub yenidən yaşarması: güzləkləmək.

yenitmək

1. sürürtmək. züğürtmək. süğürtmək. sovurtmaq. batırmaq. yıxmaq. iflas
edmək. batqıtmaq. məfluc edmək. üzütmək. üzgütmək. xərab, təxrib edmək. 1.
yenğitmək. yenisitmək. yensitmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). çəkiştirmək.
çəkmək. əğlətmək. meyillətmək. -onun nəyidi ki səni belə təpgidir. 1. doğurtmaq.
1. sınamaq. sınatmaq. sındarmaq. sındırmaq. məfluct vermək. məğlub edmək.

yeniyetmə

qığan. qıran. oğlan. nocəvan. novcəvan. nonəhal.

yeniyetməliq

yeniyetməlik. ərgənlik.

yeniyi

-güvə, qurdquş yeniyi: yenik. çürük.

yeniz

yenzə. yanza. yanız. yeni. taza. -yanza gəlin: taza gəlin. -yap yanza: yapa yanza:
yana yanza: kavıl kavıl. kəvil kəvil. taza taza: tap taza.

yenizinmək

yenzəlmək. yanzalmaq. yanızınmaq. yanızlanmaq. yenilənmək. tazalanmaq.

yenq

yenğ. 1. yen. yenis. yensi. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. ərzə. arzu.

rica. diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav.
soğrav. soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza. 1. ninğ. nin.
yuva. duraq. ev. 1. yenğ!. yen!. yenir!. doğ!. doğur!. düşür!. 1. yenğ. yen. yenik.
1. alçaq. 1. qəbih. qəbeh. 1. tənğ. tən. bədən. -yenğim (tənğim, tənim) qımrınır.
1. yenis. özləm. ötləm. öpləm. ökləm. övləm. öfləm. həsrət. iti rəğbət. 1.
yenğiş. sevda. sevət. sevcət. sevcə. sevəc. sevic. 1. yenğiş. sevgi. çəkiş.

əğilim. sığış. sıyış. meyl. meyil. 1. yenğiş. yenis. yenğiş. satış.
-yenğ salışmaq: ətək sallamaq. əl qol salışmaq, sallamaq. 1. bir işdən əl çəkmək.
1. birbirinə işarə edmək.

yenqə

yengə. 1. kəniz. 1. qardaş arvadı. -yengəyolu: toyda yengəyə verilən sevğat. 1.
yeyingə. nərsəni yeməyə, işlətməyə yaratan, yasadan, hazırlayan. 1. yeyingə.

çaşnı. məzə. 1. bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir)
bulunan qız, xanım. -ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. -yengə var qada (bəla.
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yamanlıq) alası, yengə var qada salası. 1. yanqa. evin ilkəsinin (böyük oğlunun)

xanımı. yencə qız. yengə qız. yencağız. yencə qız. evlənməmiş, subay qız.
duşizə. 1. muşata . - əməyi yengə çəkər, daduğu güveyə düşər. (yengə: muşata).
(daduğu: ləzzəti). (güveyə: kürəkənə) .

yenqəq

yenğək. yanğaq. 1. heybə. çiğindən asılan çanta, kif, torba. 1. çuxal. çuval.

gənəlliklə çiğindən (omuzdan), at eşşəyin üstündən aşırılan iki taylı tobra.
yenqəl

yengəl (1 < yeni: enmiş. düşmüş. 1 < yanğı. gözə çarpan. gözə batan. açılı acılı).

yanğal. yanğıl. tanğal. tanğıl. şigift əngiz. əcayib. -yanğallar (tanğıl nərsələr)
gördüm. -orda bizi tanğıllar (tanğıl nərsələr) gözləyir. -belə yanğıl soruların, belə
tanğıl da yanıt olar.

yenqəmək

yenğəmək. yenğimək. yenğişmək. özləmək. ötləmək. öpləmək. ökləmək.

övləmək. (öfləmək) həsrət çəkmək.
yenqən

yengən. yeğən. yenən. qata. qohum. sınar. sınğar. əqrəba.

yenqənmək

yengənmək. boşanmaq. qurtulmaq. -yengəlmədi çaba əmgəkdən.

yenqər

yengər. yengir. 1. alt. tək. təh. ətək. -corabımın yengiri cırıq. 1. zerzəmi.

yenqəsiz

-ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. (yengə: bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan,
oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım).

yenqət

yengət!. yencət!. yüngət!. (# yünüt: yüklət) seyrət!. sızğat!. süzgət!. incət!.

seyrəşdir. yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.
yenqəymək

yengəymək. engəymək. savılmaq. batmaq. yoxumaq. sönğmək. - keçdi günü,
savıldı günü.

yenqi

yengi. 1. engi. həddəqəl. -gəlmiyəcəyidin, yengi diyeydində. 1. səktə.

yenqibalıq

yenğibalığ. yenbalığ. yeni şəhər.

yenqic

yengic. lengic. xərçəng.

yenqiçəri

yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri. yeyingil çəri) çirik. yüngül, iti, çalaq çabıq

davranan qoşun türü.
yenqil

yengil. 1. səhl. asan. 1. yeyingil. məğlub.
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yengil çəri. yeyingil çəri (yengi çəri. yeni çəri) çirik. yüngül, iti, çalaq çabıq

davranan qoşun türü.
yenqilə

yenğilə. yenğlə. yenidən. tazadan.

yenqili

yenğili. 1. nobar. 1. yengilikdə. tazalıqda. -yengili görməmişim.

yenqiliqtə

yengilikdə. yenğili. tazalıqda. -yengili görməmişim.

yenqilit

yengilit. alçaltı. təhqir. itirtmə. utuzdurma. şikəşt vermə. -bu yenilgiyə dözmək.

yenqilmək

yengilmək. 1. yeyingilmək. məğlub olmaq. məbhut olmaq. 1. yenilənmək.

tazalanmaq. modernləşmək.
yenqimək

yengimək. yenğimək. 1. ləngimək {(> ləngidən (fars)}. yenğsəmək. yensəmək.

axsamaq. topallamaq. burtulmaq. 1. yengitmək. yeyingimək. yeyingitmək.
məğlub edmək. məbhut edmək. 1. yenğəmək. yenğişmək. özləmək. ötləmək.
öpləmək. ökləmək. övləmək. (öfləmək) həsrət çəkmək. 1. yingimək. singimək.
səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək.
dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək.

sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (#
minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış
sinmək bilmir. 1. yenimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. sindirmək. istəmək.

rəğbət edmək. qanğıramaq. yanğıramaq. iştiyaq, meyl edmək. 1. yenimək.
yenismək. yensimək. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək.
sərğilmək. əğrilmək. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq.
sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu. 1.
yenimək. yenismək ( < yenmək. enmək: əğilmək. yönəlmək) yerikləmək.
arzulamaq. aranmaq. aranımaq.
yenqinişmək

yenginişmək. sinmək. girinmək. sartınmaq. yaltaqlanmaq. daltaxlanmaq.

yalağlıq, talağlıq edmək. (yalağçılıq. yorğa ağızlıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük.
təzəlzül) .

yenqir

yengir. yengər. 1. alt. tək. təh. ətək. -corabımın yengiri cırıq. 1. zerzəmi.
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yenğirəmək. yenğmək. yenğyirəmək. sındırmaq. qələbə çalmaq. məğlub

edmək.
yenqiri

-corabımın yengiri cırıq. (yengər: yengir: alt. tək. təh. ətək).

yenqirmək

yenğirmək. yenirmək. doğmaq. doğurmaq. düşürmək. çıxartmaq.

yenqirmək

yenğirmək. yenmək. alt, məğlub edmək.

yenqirt

yenğirt!. yenit!. yenirt!. doğurt!. doğut!. düşüt!. düşürt!.

yenqiş

yenğiş. 1. yanğız. > əngizə. engizə (fars) 1. yenğiz. yenğizik. > əngizə. güdü.

dürtü. nədən. yarar. səbəb. motiv. ğərəz. izin. mühərrik. bais. 1. yenğ. sevda.
sevət. sevcət. sevcə. sevəc. sevic. 1. yenğ. sevgi. çəkiş. əğilim. sığış. sıyış.
meyl. meyil. 1. yenğ. yenis. satış. 1. əngizə. təpgi. təpgü.
-istək, yenğiş, əngizə yaratmaq: təpgitmək ( < təpmək: itmək).
yenqişiq

yenğişik. sıysıy. sevə sevə. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. sərişlə. qana

qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.
yenqişmək

yenğişmək. yenğəmək. yenğimək. özləmək. ötləmək. öpləmək. ökləmək.

övləmək. (öfləmək) həsrət çəkmək.
yenqit

yengit!. yeyniq!. yenit. məğlub ed. məbhut ed.

yenqitmək

yengitmək. yengimək. yeyingimək. yeyingitmək. məğlub edmək. məbhut

edmək.
yenqitmək

yenğitmək. 1. yenitmək. yenisitmək. yensitmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək).

çəkiştirmək. çəkmək. əğlətmək. meyillətmək. -onun nəyidi ki səni belə təpgidir. 1.
yengizmək. yerlətmək. yığmaq. -xalçaların içəri yengiz.

yenqitmək

yenğitmək. dağıtmaq. dalğıtmaq. darmadatmaq. tarımar edmək. saçlatmaq.

səlçətmək. - su saçlatıldı.
yenqiz

yenğiz. yenğiş. yenğizik. > əngizə. güdü. dürtü. nədən. yarar. səbəb. motiv.

ğərəz. izin. mühərrik. bais.
yenqiziq

yenğizik. > əngizə < . yenğiş. yenğiz. güdü. dürtü. nədən. yarar. səbəb. motiv.

ğərəz. izin. mühərrik. bais.
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yenqizmək

yengizmək. yengitmək. yerlətmək. yığmaq. -xalçaların içəri yengiz.

yenqlə

yenğlə. yenğilə. yenidən. tazadan.

yenqli

yenğli. yenli. yenisli. yensili. yanlı. yanığ. qanlı. düşgün. vurqun. ərsok. arzulu.

(həsrətli) məftun. -yaşamında nəyin yanlısısan. -oğlan qıza, qız oğlana yanlı.
yenqliq

yenğlik. yenlik. yeniklik. 1. alçaqlıq. 1. qəbihlik. qəbehlik.

yenqmək

yenğmək. yenğirəmək. yenğyirəmək. sındırmaq. qələbə çalmaq. məğlub

edmək.
yenqsəmək

yenğsəmək. yensəmək. 1. yengimək. ləngimək (> ləngidən (fars)}. axsamaq.

topallamaq. burtulmaq. 1. olduğu durumdan kötülüyə üz tutmaq. 1.
yelinsəmək. yerikləmək.
yenqsürmək

yenğsürmək. yenğşürmək. ılışdırmaq. ılımdırmaq. mulayimlətmək.

yenqyirəmək

yenğyirəmək. yenğmək. yenğirəmək. sındırmaq. qələbə çalmaq. məğlub

edmək.
yenləmək

> yemləmək. ( < yemək. yenmək) otlamaq.

yenli

yenğli. yenisli. yensili. yanlı. yanığ. qanlı. düşgün. vurqun. ərsok. arzulu.
(həsrətli) məftun. -yaşamında nəyin yanlısısan. -oğlan qıza, qız oğlana yanlı.

yenliq

yenlik. (yenğlik. yeniklik). 1. alçaqlıq. 1. qəbihlik. qəbehlik. 1. qələbə. piruzluq.

-bu türməndən qurtulsaq, yenlik süycünden içsək. (süycünden: şərabından).
(türmən. girifdarlıq).

yenmək

1. enmək. əğilmək. yönəlmək. 1. yeğmək. sovmaq. soğmaq. savmaq. soxmaq.
udmaq. üstün, qalib gəlmək. -sözdə mən səni soğaram. -görək oyunda kim kimi
soxacaq. 1. yemək. qatlanmaq. dayanmaq. içinə çəkmək. götürmək. daşımaq.

təhəmmül edmək. tutnulmaq. qəbullanmaq. anlamına gəlmək. 1. yendirmək.
yerdirmək. yerə yıxmaq. məğlub edmək. 1. yenğirmək. alt, məğlub edmək. 1.
ortaya, araya, alana, meydana çıxmaq, bəlirmək. 1. yinmək. sinmək. dinmək.
dingimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək.

səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək.
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sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (#
minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış
sinmək bilmir.

-bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan: tərcə. dəric. dərim. darıc. tarıc.
tarım. dərcə. ərcə. ərdə. səki. səkə.

yenmiş

1. yeniğ. yeyik. yiyik. cummuş. uçmuş. 1. yenik. söggə. sökə. yenik. sınığ.
məğlub. məfluc.
-yeni yenmiş, doğmuş qadın: yeniğu. zahı. -yeniğu qadın quymağu, bollu ballı
yağlayu.

yenri

yenirğu. 1. doğurma. zayiman. 1. doğma ayağında olan.

yensə

ənsə. quysar. qoysar. peysər.

yensəmək

yenğsəmək. 1. yengimək. ləngimək (> ləngidən (fars)}. axsamaq. topallamaq.

burtulmaq. 1. olduğu durumdan kötülüyə üz tutmaq. 1. yelinsəmək.
yerikləmək.
yensi

yenis. yenğ. yen. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. ərzə. arzu. rica.

diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav.
soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza.
yensiq

yensik. yencik. encik. ensik. solamıq. yoxsul. kasıb. fəqir. -yensiklərə yar olan,
düşüklərə qol tutan.

yensiqlərə

-yensiklərə yar olan, düşüklərə qol tutan. (yensik: yencik. encik. ensik. solamıq.
yoxsul. kasıb. fəqir).

yensiqmək

yensikmək. yencikmək. encikmək. ensikmək. yoxsullaşmaq. kasıblaşmaq.

fəqirləşmək.
yensili

yenisli. yenğli. yenli. yanlı. yanığ. qanlı. düşgün. vurqun. ərsok. arzulu.
(həsrətli) məftun. -yaşamında nəyin yanlısısan. -oğlan qıza, qız oğlana yanlı.

yensimək

1. yenismək. yenğimək. yenimək. sağınmaq. sindirmək. istəmək. rəğbət
edmək. qanğıramaq. yanğıramaq. iştiyaq, meyl edmək. 1. yenismək.
yenğimək. yenimək. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək.
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sərğilmək. əğrilmək. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq.
sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu.
yensinmək

tapınmaq. boyunsınmaq. yükünmək. dizinmək. çökünmək. təzimə qalxmaq.

yensitmək

yenisitmək. yenğitmək. yenitmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). çəkiştirmək.
çəkmək. əğlətmək. meyillətmək. -onun nəyidi ki səni belə təpgidir.

yenşit

mübtədi. taza varid.

yenti

-yendi bitdi: sındı qutardı. -təpgi göstərmədən yendi bitdi: sındı qutardı.

yentirmək

yendirmək. 1. yerdirmək. yerə yıxmaq. (yenmək) məğlub edmək. 1. yemək.

utmaq. yutqunmaq. içəvləmək. işqurmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli
edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə çəkmək. altına qoymaq. geri
qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.
yentirmək

yendirmək. yindirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. sınğırtmaq.
(?düşürmək. düşlətmək). 1. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək. sovlaşdırmaq.

solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. 1.
qavramaq. özümsəmək. öğrənmək. 1. ürkütmək. qorxudaraq bir işi
yapmaqdan çəkindirmək.
yenyinqə

yeyingə. yengə. 1. nərsəni yeməyə, işlətməyə yaratan, yasadan, hazırlayan. 1.

çaşnı. məzə.
yenzə

yanza. yanız. yeniz. yeni. taza. -yanza gəlin: taza gəlin. -yap yanza: yapa yanza:
yana yanza: kavıl kavıl. kəvil kəvil. taza taza: tap taza.

yenzəlmək

yanzalmaq. yanızınmaq. yanızlanmaq. yenizinmək. yenilənmək. tazalanmaq.

yep

-hər nəyin yep yenisi, təptəzəsi, tap tazası: saçısıcağı. tavtavırma. tavqavırma.
-yep yeni: saçva. saçav. sağav. sağva.

yer

sürə. 1. alan. ara. 1. məkan.
-yer qurdu: suvalcan.
-çox axıntılı, cərəyanlı yer: sürəgən. çox işlək, ged gəlli yer.
-dəlik deşik, yer altlarda yaşayan böcək: soxsar. > susmar. çalbasa.
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-dağ başından aşar, yer qıyıdan. (qıyıdan: qıyısından: qırasından. qırağından).
-geyimi, başmağı çıxardılan yer: soyunuq. soynuq. camedarxanə. camexanə.
-yer tutmaz söz: quru söz. boş söz.
-çıxdığı yer: soxur. hər nəyin qaynağı, kökü.
-eski evlerde yıkanılan yer: sulat. suluh.
-su götürülüb içilən yer: sulağ. suğal. suvat. sutav. sıvat. su başı. (abeşxor).
-kotanın saban dəmiri taxılan yer: dişlik.
-dağ başından aşar, yer qıyıdan. (qıyıdan: qıyısından: qırasından. qırağından).
-yer dişləmək: ölmək.
-yer göy tanrısı: tənqir. tonqur. tanqır.
-yer topu: top. kürə. dünya.
-təkiz yer: düz yer. {təkiz: təksi. dəhsi. ( < dənğ)}.
-uc yer: sınırda yerləşən yer.
-yağız yer: yer kürəsi. (yağız: al qara. alaboz. ətləsi boya. külsi boya).

-yer yer: ara sıra. ara tirə. bəzən.
-quraq yer: yanğır. yanğur.
-yer altdan yasa gedmək. (yasa: yaşan. gizli. yattıq) saman altdan su yeritmək.
-yer yer: ara tirə. ara sıra. bəzən.
-yer açmaq: yer açmaq.
-yer yeməli: yerazıq.
-yük qoyulan, yığılan, alınan yer: yükrük. yük ambarı.
-qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer: sənğir < sınğır > səngər. sovqa.
sufqa.
-duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer: sinə. siynə. dil. (del)
- yer sağrısı: yer sağırsı: yer qabığı. (sağur: qabıq. üz. gön. dəri).
-yer altı dərin saxlağ, ambar: saldolab> sərdaba.
-yer sürmə, şuxum aracı: saban. sapan. sapar. səpər.
- yer sağrısı: yer üzü.
- yer, yatağ salmaq: orun salmaq.
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-çevrəsi, üstü qapalı yer, dam: salma.
-qayqan, şum yer: sallaq.
- deyəcək ara, yer bulmamaq: sözü ağzında qalmaq
-nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer: singir. sınğır. sinğıc.
nərsə üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı.
-çevrəli, saraylı sarılı böyük yer: saray. sarac. qaray.
-suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer: savağ. sovağ.
-uzaq, ucqar, yan, qırağ düşmüş nərsə, yer: savı. - savı qalmaq: ayrı düşmək.
dalqınmaq.
-düz, açıq yer: savınlıq. savıni. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq. kövşadlıq. alan.
meydan.
-düz yer:yapır. yapın. yasır. hamar. sələsov. sərəsov. sırnax. sıvax. sırvax. sıvanağ. bir sırvax yer tap oturalım.
-sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer: silət.
-yer ölçüsü: sığ.
-yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər. (gögər: gövərər. cücərər)
- yer yer: ara sıra. ara tirə. bə’zən.
-at almamış arx çəkmə, bellənməmiş yer əkmə.
- salqın yer: genişlik. açıq yer. yasdanaq. düzəngah. (salqın: geniş. enli. engin.
açıq).
- sələnğ yer. (sələnğ: sərənğ. sərənğ. sərinğ. sərin. saltay. bol. açıq. geniş. yazın.
fərax).
-ayaz, sərin, əsməkli, yelintili olan yer, hava: sarqan. sarqın.
- düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer,
toprağ: göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. sıyrım. sıyırım. sıyırdım.
(nərsənin uzunlaması).

-sığınan yer: sıyırdağ. sığırdağ. sığırlağ. sıydağ. sığdağ. sığlağ.
-üstü çatılı, qapalı yer: sayavan. böyük çardağ. qoruluq. sıyırma. siyirmə. sıyırqı.
sıyma. sırqı. ( < sıyırmaq: ayırmaq). - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking.

yeral

qayıt. yerbasar. canişin.
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-sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma:
sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.
-yeralma əzməsi: yağma. əzmə. pürə.

-yeralma soğan badımcan, səni sevərəm doyuncan.
yeralmamış

boşda. boşa. qayib. (#yertə: yerə. salığ. hazır. yeralmış).

yeraltı

-yapı altına yerləşən yer altı otaq: yarquştaq. yarpuştaq. > xərpiştə.

yeraltı

-yeraltı yol: siçanyolu.
-yeraltı otaq, kovaq: salkova. saltava < sərdaba > sərdabə.

yerazıq

1. yer yeməli. 1. zumar.

yerbasar

yeral. qayıt. canişin.

yerbəyer

dərbədər. sərbəsər. sərpəsər. (zırbazır) alavara. avara.
-silib yerbəyer edmək: sürmək. sürgütmək. saldırıb yaxmalamaq.
-çörəyi saç üsdə yerbəyer edmək üçün axlov çeşiti: yerköç.

yerbəyer

-yer bə yer olmaq: sırcamaq. sırcaşmaq. sürcəmək. sürcəşmək. züyüldəmək.
züyüldəşmək.

yerci

yorcı.

yerciq

yercik. yeric. gor. sin. qəbir.

yercimək

qıncımaq. 1. sıxışdırmaq. tənbihləmək. -uşağı nədən belə yercirsin. 1. qırcımaq.

intiqad edmək.
yerə

yertə. salığ. hazır. yeralmış. (#boşda: boşa. qayib. yeralmamış).

-yere gömülen ocaq: tandur.
-bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq: taxın. taxma. daxma.
qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım
xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

-bir yerə yığılış: birikiş. toplanış. dəğrəş. dərgəş. dərnək. dəğnək. qovlağ. ovlağ.
qovşaq. -yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir. -ərənlər
dəğrəşi. -qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar.

-bitgilərin yerə doğru düz işləyən kökləri: sübək. süvək. sivək. qazığ kök. dikə kök.
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-böyük, qutsal kimsə, yerə gedmək (gəlmək) qulluğa, ayağa gedmək, gəlmək:
qatınmaq. təkinmək. təşrif edmək (aparmaq, gətirmək) müşərrəf, şərəfyab olmaq. -bəy
təkindi. -təbrizə təkinsəz, bizədə baş vurun.

-işdən yapımayan, yerə yamışır. (yamışmaq: yapışmaq. yamanmaq).
-sürülən yerə qoş salma, sınanmış işə qıp salma. (qoş: cüt).
-yerə soxmaq: öldürmək. (soxmaq: batırmaq).
-çağrılan yerə gec qalma, çağrılmaz yerə tez varma.
-yerə quylanan asma, üzüm dalı: tənək. tinək. möv dalı.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan,
gənəlliklə kəlləqəndi andıran, yerə tikili, qırılqan daş: dikit. kövürgə. sorquc.
astalaqmit.

-başın yerə qoymuş: yaypan. yatmış. -yaypan biçənək (əkin) biçilməz.
-yerə yıxmaq: yendirmək. yerdirmək. (yenmək) məğlub edmək.
-yerə çapıldı: yerə girdi.
- tuxum alda yerə var, hər nə səpsən ol gögər.
-əzib yerə sərmək: sıvatmaq. çırpıp əzmək. tapdatmaq. çeğnəmək.
-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy.
siğ.
- boş yerə düşünmək: salğıma çarpmaq. salğıma qovalaşmaq. boşuna xiyal qurmaq.
- yerə vursan göyə səkrəy: çox qımıldağan, şuluğ uşaq.
-bir yerə toplayan: sərmən
-arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar,
ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.
-bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək: sırpınmaq.
sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. yerindən
oynamaq.
-ucu sivri nərsəni ataraq, bir yerə saplamaq: sipləmək. sıplamaq.
-yerə yatırmaq, basmaq: . singirləmək - boynundan tutub singirlədi.

yerəq

yerək. yörək. yürək. yozağ. pırosə. rəvənd. pırosedür. -işləri yörəki.
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yerəl

məhəlli.

yerənər

alçaqlar . -yaşam qorxmazları yeğənər, qorxaqları yerənər. (yeğənər: bəğənər).

yeri

yardaq. maavin. vəkil. -kətgüdəyeri. kitgüdəyeri. kətxudayeri. qaqayyeri. darqayeri:
kətxuda yardımçısı, köməkçisi, maavini, vəkili.
-söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: (söğüt sulunğa, qatınğ
qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).
-nərsənin ən son yeri, çəki: sirgil. sırqıl.
-hər nəyin yuğulan yeri: suvatlığ. yuvatlığ. - xalça sıvatlığı. - araba sıvatlığı. - paltar
sıvatlığı.
-hər nəyin ən incə, əl tutan yeri: sapaldağ. boyun. - yazığın sapaldağına birdənə
endirdi.
-çayın ən dərin yeri: quvu. quyu.
-soxulma yeri: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 <
sovmaq. savmaq).

-alma pişə ağzıma düşə, qovaq yeri tələs işə. (qovaq: yerin).
-içimdə ölmüş artıq qalmamış könül, gömməyə bulunmaz yeri içimdə qalar. (könül:
göyül. istək. həvəs).
-ölkə nədir. -əl çatılmaz arzuların, gözkəmdəki özləmlərin yatan yeri. (gözgəm:
üfüq).
-engəbəli yeri, toprağı, dərə təpəli yeri sürüb safatma aracı: sürgü. sürgə.
-(gözünün ağı qarası sökülüb yei çuxur qalmış olan) soxur. çuxur. kor.
-yeri sox bərkisin: toprağı təp bərkisin. (soxmaq. tıxmaq. döğmək. təpmək).
-iş yeri: sürəkə. sürəlgə. (kərxana. karqah. dəfdər).
-qovuşan nərsələrdə incə ağızın, ucun, gen yana keçdiyi yer, birləşmə yeri: sürət.
sirət.
-(həkimlik kimi) iş yeri. sürüt. kabinet.

-üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca nərdüvan: iki qıçlı nərdüvan. tapcanğ.
tovcan. üzüm qanasında işlənən uca çarpaya.

yeric

yercik. gor. sin. qəbir.
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yerik. 1. rəftar. rəfdar. 1. yergə. yayaş. ayaş. həmkəf. 1. yirgik. alçaq. xoşa

gəlməz. pis. xərab. (zəbun). 1. yerikli. yarıq. sərik. salığ. işlənən. dəbdə olan.
yürkə. yürək. geçərli. mö'təbər. adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı)
1. yörük. yürkə. yürək. rayic. -yörük, yürkə, yürək, (yerik. rayic) pul: sıxqa. >
sikkə. sikgə. çıpqı. məskuk. - sikgə sıxmaq, çırpmaq.

yeriqləmək

yerikləmək. qurumsamaq. nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq.

yeriqləmək

yerikləmək. yeriksəmək. yersəmək. 1. bir nərsiyə qızqın istək, kövəs (həvəs)

göstərmək. 1. yeriməyə başlamaq üçün iməkləmək. 1. yenğimək. yenimək.
yenismək ( < yenmək. enmək: əğilmək. yönəlmək) arzulamaq. aranmaq.
aranımaq. 1. yelinsəmək. yenğsəmək. yensəmək.
yeriqləyən

yerikləyən. köysəkçi. - boylu qadın yeməyə köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı
olur.

yeriqli

yerikli. yerik. yarıq. sərik. salığ. işlənən. dəbdə olan. yürkə. yürək. geçərli.

mö'təbər. adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı).
yeriqli

yerikli. yürüklü. yarıq. keçərli. mötəbər.

yeriqsəmək

yeriksəmək. yersəmək. yerikləmək. 1. bir nərsiyə qızqın istək, kövəs (həvəs)

göstərmək. 1. yeriməyə başlamaq üçün iməkləmək.
yeriqsinmək

yeriksinmək. yerikləməyə enimli, əğimli, meyilli olmaq. istəksinmək. {-sınmaq.
sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin
sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

yerim

-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

yerimək

sərimək. səritmək. sərtimək. dolaşmaq. gəzmək. seyr edmək.
- basa basa, atıla atıla yerimək: kös kös yerimək. küs küs yerimək. küt küt yerimək.
- sınğıl sınğıl yerimək: belin büküb yerimək.
-(kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək: yürbaymaq. ayağa durmaq. yarbaymaq. -ərik
yuxudan qalxınca, irik yürbay: təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar. kəsələ
dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox.
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-şişib silkinərək, tamtaraqla yerimək: süpürmək.
-yanın çəkə çəkə, yanqılışca, düşə qalxa yerimək: yan çəkmək. topallamaq.
axsamaq. -nəyindi niyə yan çəkirsin.

-qıra qıra yerimək: süzələnmək. sızalanmaq.
yeriməyə

-uşağı yeriməyə alışdırmağa yarar arac: sürücək. sürütəc. yürtəc. yügürək. yürgək.

-yeriməyə başlamaq üçün iməkləmək: yerikləmək. yeriksəmək. yersəmək.
yerin

qovaq. -alma pişə ağzıma düşə, qovaq yeri tələs işə.
-sözün bilib söyləsən, üzün suyu tökülməz, yerin bilib tükətsən, cibin pulu
tükənməz. (tükətsən: xəşləsən. sərf edsən).

-qızmar ayın istisi, ovad yerin tüstüsünə söz olmaz. (qızmar ayın: yayın). (ovad >
abad).

-nərsənin, bir yerin, alanın qırağına çəkilən çək, sınır: dalas. çək. sınır.
-bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı:
sanağ san. say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd.
- yerin bərkitmək: orun salmaq. yerləşmək
- yerin tutmaq: orun basamaq. canişin olmaq.

yerinə

-bilirəm sən məni, mənsiz yaşadın, ötdü yandı yaşamın, heç yerinə sən yaşadın.
(yaşadın: yaşaldın).

-dağına görə dumanı, yerinə görə ilanı.
-başlanqıc yerinə dönülən dolaşım, gəzmə, gəziş: tuğ. tur. dolanma.
-yerinə gətirmək: tutmaq. uyutmaq. qılmaq. qurmaq. bərquzar edmək. -toy tutmaq. duzağ tutmaq: incitmək. -oruc tutmaq. -sizin buyruqlarızın hamısın tutduğ. -qanunu
tutun. -qanunu tutulmayan ölkə.

-yerinə qoymaq: yarbamaq. yaratmaq. (saman vermək). -bu işi yarbaya bilirsinmi.
-yerinə gəlmək: tutmaq. gerçəkləşmək. vaqeiyyətə uğraşmaq. -istəklərimin hamısı
tutdu.

-xiyar kimi nərsəyə düz səpmək yerinə, yalatılan, sürtülən daşduz: yalama.
daşduz.
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-yerinə daş atmaq: nərsəni bitirib yoxaltmaq.
-yerinə daş atmaq: nərsəni bitirib yoxaltmaq.
-yerinə tam düşən nərsə: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gövdəyə oturan geyim.
daramdurul. tam uyqun, yapışqan.
-adam yerinə qoyulmayan: sanısız. saylaqsız.

-bir işin başlanqıc gərəklərin yerinə gətirmək, hazırlamaq: saçaltı yapmaq.
-nərsəni gərəkdiyi yerinə, durumuna qoymaq, yerinə gətirmək: salmaq. yadından çıxmasın, qapının dalın sal. - qabına salmaq: gərəkdiyi qarşıtı vermək. bunu ona salanmadım.
-öz yerinə çəkilmək: quyruq qısmaq. quyruğun yığmaq. əl ayağın yığışdırmaq.
-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya.
(güv: yağış suyu yığışan çuxur)
-nərsəni gərəkdiyi yerinə, durumuna qoymaq, yerinə gətirmək: salmaq. yadından çıxmasın, qapının dalın sal. - qabına salmaq: gərəkdiyi qarşıtı vermək. bunu ona salanmadım.

yeriniz

-yeriniz görünür: yeriniz məlum.

yerinmə

yeyinmə. yeməli. (xuraki).

yerinmək

1. dolanmaq. idarə olmaq. -uşağa azla yerinməyi öğrədin. 1. yersinmək.
barımsımaq. istəmək. göyüllənmək. könüllənmək.

yerintə

yerində. sırısında. sırığında. (> sırasında). sürəsində. çağında. zamanında.
- gütrəmədiyin daşı öpdə yerində dursun.
-çağı çağında, yeri yerində olan: yarıq.
-saplığı yerində bərkitmək üçün üzərindən keçrilən dəmir həlqə: salğunc.
-(ey başı yerində olan, işə erkən başla). -sağat baş, ertən bas. (sağat:sağlam.
sağan. sağlıqlı).
- kefi yerində olmaq: ulduza qaş salmaq.
-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında
qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.
-xərmən yerində əkin samanı toplama üçün böyük taxda: sürgü taxdası.
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-soruluq silindisə, soru yerində, kişi ölüşdüsə, işi yerində. (işi: yaradışı). (soruluq:
surəti məsələ).

-yerində oturamaz duruma gəlmək: yellənmək.
yerintəqən

-dal qırılmadan camı sınmadan, can yerindəkən, bilək dəğərin.

yerintən

orundan. -olduğu yerindən, orundan az tərpəşən: yatlın.
-yerindən təprətmək: yırvatmaq. yırbatmaq. -ərvəni (təmbəli) təprəm yırvatmaz.
-yerindən yox edmək, iz bıraxmamaq: tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq. (soğurub:
söküb).

-nərsəni çəkib yerindən çıxarmaq, qoparmaq: soğurmaq. soğurtmaq. soğuymaq.
sökmək. -diş soğurmaq, sökmək: diş çəkmək.

-yerindən çıxart, qaz: sökür. sök. soğur.
-yerindən çıxartmaq, qazmaq: soğurmaq. sökürmək. sökmək. -yel ağacı kökündən
soğurdu. -tək dəmiri ilən soğurub daşlamaq: yerindən yox edmək, iz bıraxmamaq.
-eşitsənsə ölmüşəm, qımıldama yerindən, susub düşünsən bir az , yazılmışı
yayarsan, yazılmazı yazarsan.
-yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici kəsəl çeşiti: tifus. tüfüs. tüpüs. türpən.
turpan. tırpan. tifo.
-əlin, çəngəli nərsiyə salıb ilişəni yerindən qoparmaq: sıvarmaq. sıyırmaq. ağacın yapraqların, dalların sıyırıb qoydu ora.
-yerindən oynamaq: sırpınmaq. sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq.
sirpənmək. sürpünmək. bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək.
-yerindən oynamayan: köskötük. küskütük. qasqatı.
-yerindən qopunmaq:saçınmaq. sıçranmaq. inziac.
-yerindən, ornundan, gücündən olmuş, yıxılmış: . küsgün. çökgün. çöşgün. gənclik küsgünü.

yeriş

- salqın yeriş: dinc sürüş, gediş. (salqın: geniş. enli. engin. açıq).
-atda güclə yeriş, ərdə başla iş (sayılır, hesaba gəlir).

yerişə

-uşağı yerişə alışdırma arabası: yügürək. sügürək. yürügək. sürügək.
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yüqrəqıl. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör, qanda
düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör, harda
düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).

yerişli

-iti yerişli, davranışlı: iti. sülügün. sülgün. süylün. savlın.

yerişmək

yorışmaq. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. devrinmək. təprinmək.

davranmaq. davşınmaq hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək. -ağır
təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. -ağır təprin: { 1. ağır tərpəş (dəbəş). 1.
öndə gedən ağır təprinirsə, dalda qalan çatarmış}. -iti tərpin: { 1. tünd rəftar ed. 1.
çabıq ol. yeyin hərəkət elə}.

yerit

-gerit (geçit) yerit: yaşbük. yaşbüküt. sərcək. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik.
nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin,
kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit. çəkiniş.
keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış. yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü.
görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. biyoqrafi.

yeritən

-saman altdan su yeridən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı
işləyən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan
qaçın. - sosurun dili qarnında.

yeritmək

1. işə salmaq. (rəvan edmək). -qarın yeridən ot. 1. yergitmək. yürgütmək.
yürütmək. göndərmək. salmaq. ulaşdırmaq. irsal edmək. -sav salmaq:

sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər göndərmək. -günəş issi, ışıq salan qaynaq. 1.
yergitmək. yürgütmək. yürütmək. hərəkət etdirtmək.

-saman altdan su yeritmək: yer altdan yasa gedmək. (yasa: yaşan. gizli. yattıq).
yeritti

-tanğa atın yeritdi, dərə təpə düz getdi. (tanğa. tanğı. yanğı. yanğa. yarın. yarqa.
arıq. sabah. səhər. sübh.

yeriyən

-əsə əsə, yalpalanıb yeriyən, duran: səlpik. salpığ.

yeriyərəq

-yeriyərək nazlanmaq, qırcanmaq: silkinmək. özün oynatmaq.

yeriyib

- yeriyib, dolaşıb durmaq: yol salmaq.

yeriyib

-yol yaxcı yeriyib çapan: yorğa yügrə.
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çalşıq. alışıq. eşəyiş. tutuş. gediş. rəfdar
-əldən gəlirsə yeğ iş, yubatmadan yeriyiş. (yeriyiş: əməl ediş).

yerqan

yerğan. yerqın. ərgən. erğin. erən. ərrik. gərrik. gərğik. erik. açıq, gənəbol yer.

(fəlat) (pəhn. qustərdə).
yerqə

yergə. yerik. yayaş. ayaş. həmkəf.

yerqəmək

yergəmək. kəmçitmək. təhqir edmək.

yerqəşmək

yergəşmək. yerləşmək. tutmaq. sığmaq. ca gereftən.

yerqi

yerği. yergi. 1. alçaq. aşaq. alt. -bu ondan yerği qaldı. -bu yergiliyə dözəməm.

1. yermə. dürtgü. dütgü. təhqir.
yerqın

yerğan. ərgən. erğin. erən. ərrik. gərrik. gərğik. erik. açıq, gənəbol yer. (fəlat)
(pəhn. qustərdə).

yerqitmək

yergitmək. yeritmək. yürgütmək. yürütmək. 1. göndərmək. salmaq. ulaşdırmaq.

irsal edmək. -sav salmaq: sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər göndərmək. -günəş
issi, ışıq salan qaynaq. 1. hərəkət etdirtmək.

yerqitmək

yergitmək. yermək. qaqalamaq. qaqlamaq.

yerqöç

yerköç. çörəyi saç üsdə yerbəyer edmək üçün axlov çeşiti.

yerqöqüsü

-çöl yerköküsü: davarkökü.

yerquy

zer zəmi.

yerleri

-yerleri silmeye yarayan bez: sürgüç. pərdaziş.

-iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri: yapış. -uşağ tərləsə yapış
soğıcları tez yanar. (sorğıc: soğıc: gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. zar.
sar).

yerlənmək

sığınmaq. örtünmək. bağınmaq. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq.
qucaqlanmaq. sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. bu ikisi birbirinə sığır.

yerlər

-çox gözləyən kor olar, susuz yerlər çor olar.
-qayalığ, sarp, çarp yerlər: sapqa. çapqa. çıpqa. sıpqa. dağlıq yer.
-göz alanına çarpan nərsələr, yerlər: töküz. tökəz.
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yerlərə

-soyuq yerlərə alışqanlı qartal çeşitlərindən: durumtay.

yerlərin

-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.

yerlərtə

-dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay.
kovzey. kövrəz. kövərəz.
-qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır,
qorxuluq: sakınduruq. saxlac.

yerləşən

-axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ:salavan. salıvan.
çalavan. çalasal > çalasər.
-içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa: somut (# tomut: dışa
doğru çəkik, yığıq, düğün).

yerləşilir

-burada artığ olan nərsələr yerləşilir: bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı. çalva.
çalav. salay. salav. salva. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda) .

yerləşmək

1. orun salmaq. yerin bərkitmək. 1. seyxəşmək. seyrəşmək. sınğamaq. 1.
sıymaq. sıyınmaq. sığmaq. sığınmaq. - bu ora sıymaz. - ağzıva sıyan söz danış.
1. dib tutmaq. 1. yergəşmək. tutmaq. sığmaq. ca gereftən.

yerləşmiş

yerşik. yürşük. kronik. sürənik. sürgənik. müzmin.

yerləştirilən

-kimi qabların qapağın bağlı açığ tutma üçün, yana sürülərək, qapağ üzərində
yerləşdirilən bağlac: sürgü.

-iki nərsənin arasın doldurmaq yerləşdirilən tikə: dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq.
soxulmaq). -bu yarıqı dalğıcla (dalqucla doldur). -çəkişin sapın dalğıcla çıxmasın.

yerləştirilmək

yerləşdirilmək. salınmaq.

yerləştirmək

yerləşdirmək. 1. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək.

saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək.
sağınmaq. sağanmaq. eninmək. azalmaq. unutulmaq. örtbas edmək.
yatınmaq. 1. səritmək. 1. sığzalmaq. sığdalmaq. sığışdırılmaq. sığılmaq. - bunu
ona, onu buna sığzala. 1. saldırmaq. - qonaqları hotelə saldırmayın evə götürün. 1.

salmaq. salbamaq. qurbamaq. qurmaq. döşəmək. yerə bıraqmaq. inşa'
edmək. - qapqa salbamaq: düzaq qurmaq. - yol, tikinti salbamaq. 1. salmaq.
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tutdurmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq.
çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq. taxmaq. çaqmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək.
1. soxmaq. soxamaq. soxqamaq. tıxmaq. içəri qoymaq. yığmaq. toplamaq. para soxmaq. 1. döşəmək. qoymatmaq. oxlamaq. yoxlamaq. salıtmaq. tərtib

edmək. 1. sınğıtmaq. doldurmaq. 1. seyxatmaq.
-nərsəni nərsiyə yerləşdirmək: saldırmaq. bir birinin ucraşdırmaq, tutuşdurmaq.
-özünü yerləşdirmək, toxdatmaq, rahatlamaq: sınğarmaq. singirmək.

-uzatıb yerləşdirmək: dartmaq. -bu yarığı (təsməni) onun çevrəsinə dart. -çağılqan
ütəş dartmaq: bərq simi (kablı) çəkmək.

yerlət

yerlət!. tax!. ötgüz!. ilət!.

yerlətmək

1. taxmaq. (nərsəni nərsiyə) ötgüzmək. iləmək. -əti şişə tax: şişə çək. -gül taxmış
sinəyə: gül iləmiş göğsünə. 1. yengizmək. yengitmək. yığmaq. -xalçaların içəri
yengiz. 1. yığmaq. yığımaq.

-nərsəni nərsiyə uzatmaq, yerlətmək: sürüşmək. sürgəşmək. süykəşmək.
cütləşmək. sikişmək. -mal davarın sürüşmə çağı. 1. birbirin izləmək. izləşmək.
qoğlaşmaq. -uşaq anası ilə sürüşür.

yerli

yerdə. həmyerli. həmşəhrli.
-yerli yersiz ağlayan: sövüklü göz. sızık. zırzır. yaşlı göz.
-cumub yerli dibli siyirmək, götürmək: süpütmək.
-yerli yerindən qırıcı, bulaşıcı, bələşici kəsəl çeşiti: tifus. tüfüs. tüpüs. türpən.
turpan. tırpan. tifo.
-bir işi bir kərədə, yerli dibli eləmək: sıpqırmaq. çıpqırmaq.

- yerli yersiz gələnə çıxışmaq: güpürdəyib durmaq.
-yerli samballı: qoylu samballı: sallısoplu. sallı sartlı.
- yerli yersiz. sıralı sırasız. sırılı sırısız. sırıqlı sırıqsız. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.
- yerli yersiz: sırılı sırısız. sıralı sırasız. sırıqlı sırıqsız. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.
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yerliq

yerlik. zəminə. -yaşıl yerlik parçada, ala güllər güllənər.

yermə

yergi. dürtgü. dütgü. təhqir.

yermək

yergitmək. qaqalamaq. qaqlamaq.

yersəmək

yeriksəmək. yerikləmək. 1. bir nərsiyə qızqın istək, kövəs (həvəs) göstərmək.

1. yeriməyə başlamaq üçün iməkləmək.
yersinmək

yerinmək. barımsımaq. istəmək. göyüllənmək. könüllənmək.

yersiz

1. saçma. əbəs. boş. anlamsız. yava. hərzə. 1. sırısız. sırıqsız. sırasız. yolsuz.
uyqun çağında olmayan. munasibətsiz.
- yerli yersiz: sıralı sırasız. sırılı sırısız. sırıqlı sırıqsız. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.

- yerli yersiz gələnə çıxışmaq: güpürdəyib durmaq.
-yersiz danışan, qılınan: güdük.
- yerli yersiz: sırılı sırısız. sıralı sırasız. sırıqlı sırıqsız. çəkinə çəkinə, çağına yağına
baxmadan.
-yerli yersiz ağlayan: sövüklü göz. sızık. zırzır. yaşlı göz.

-ağzı göyçәk yüngül, yersiz danışan: yuağız. ağzı yufa. ağzı açıq, yırtıq. söz
tutmayan.

yerşiq

yerşik. yürşük. kronik. sürənik. sürgənik. 1. qazetə, dərgilərdə dalbadal gələn

yazılar. 1. yerləşmiş. müzmin. 1. olayların çağsıralı, tarixi düzümü. vəqaye
namə.
yertə

yerdə. 1. yerə. salığ. hazır. yeralmış. (#boşda: boşa. qayib. yeralmamış). 1. yerli.

həmyerli. həmşəhrli.
-olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. səs
səmiri kəsilmək.
-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər
-bir yerdə özəl, seçgin yer: səki. səkə. səkgi. törə.
-yerdə bıraxmaq: sərmək. sərimək. salmaq. atlamaq. unutmaq. üzərində durmamaq.
dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi
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sərmədən işi bitirdilər.
-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman
görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.
- bir yerdə görünmək: bir yerə gəlmək. qara salmaq.
-kəsilən ağacdan yerdə qalan bölüm: kütük. kötük. oturqa.
-yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti: saçratqu. saçratuq.

-bir yerdə aşağı baş: yör. yörə. sürə. -yörə əğləşməyin, buyurun törəyə). (bur: bir
yerin ortancı bölümü) tör. törə. dur. sura. sədr. bir yerdə yuxarı baş.

-birbirin yerdə sürümək, çəkitmək: sütrəşmək. sürgəşmək. sürütüşmək.
-yerdə sürmək, çəkmək: sürümək. sütrəmək. sütərəmək. sürgəmək. sürgərəmək.
-təkər üsdə yerdə gedən arac: sürtüt. sütrüt. sürrüt. araba. qayağ. maşın.
-gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.
-yerdə çəkinmək: sürəlmək. süyrəlmək. südrəlmək (üzbək) sürünmək.
yertən

-qab sınan yerdən süzər. (idiş çatlağından süzər)
-qucaq açar ər yerdən , görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar,
qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək: sırpınmaq.
sırpanmaq. sıyranmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. yerindən
oynamaq.
-nərsəni bir yerdən siyirmək, ayırmaq: sırmatmaq. - sudan balığ sırmatıb satdı. yeməyin, ətin suyun sırmat.
-gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən çəkinmək: sakğınmaq. sayxınmaq.
yayğınmaq.
-nərsəni olduğu yerdən dışar çıxartmaq, çəkdirmək: savurtmaq. - arxa dişlərin
hamısın savurtmuş.
-yerdən uca qurulmuş yataq: sərir < səkir. kürsü.
-varın verən utanmaz, küsük yerdən umanmaz.
-varın verdin utunma, küsük yerdən umunma.
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-yerdən tapsan sanab al, söz bilməsən dinməz.
-son damcısına dək nərsəni bir yerdən götürmək, axıtmaq, ağdarmaq: sırqırmaq.
sıyırmaq. sirgirmək.
-başqa yerdən gətirilmiş: salma. gətirmə. - salma görənək. - salma din (: başqa
yerdən gətirilmiş rəsm, dəb, din). -salma su: çəkilmiş arx.
-bir yerdən şığıb, iticə axan, saçan, çıxan, düşən nərsə: saçma. axın.
-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan
pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri
salmalıq parası ilə yollanır.
-yağlı yerdən yağ damar. (yağlı: faydalı).

-yıxmağıvı göydən, yıxıldığın yerdən gör. (yıxıldınsa yerdən gör, yıxdınsa göydən).
-aşq olan yerdən suç günah qaçmış.
-bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan
qamış, şilank, güh, yol, kanal: sübək. süvək. sürək. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur.

-nərsəni bir yerdən çıxartmaq, boşaltmaq: sürdürtmək. -için sürdürtmək: için,
bağırsağın boşaltmaq, təxliyə etdirtmək.

-bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq: taxın. taxma. daxma.
qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. sandıxana. bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım
xırda qoyulan daldalıq yer. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

-aralı olan iki tikədə bir birininə keçib gəlmə üçün, aralarındaki yerdən alınan,
çəkilən yol: yolağ.

-evdən, bağlı yerdən dışarı yer: yaz. dışar. eşik. (birun. xaric).
yertəş

yudaş. (yurd daş) həmşəhri. (# yerdiş: yuduş (yurd dış) özgə. yad. biqanə).

yertirmək

yerdirmək. yendirmək. yerə yıxmaq. (yenmək) məğlub edmək.

yertiş

yerdiş. yuduş (yurd dış). özgə. yad. biqanə. (#yertəş: yudaş. (yurd daş) həmşəhri).

yerü

durmadan. həmməşə. -yerli yersiz, onun adın yerü anır. -yerü şən qalın.

yesə

-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.
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yesir

yasar. yasamal. yasmal. yasdar. (yassar). aciz. -yasar uşaq. -yasar qaldıq.

yeşiq

yeşik. yasıq. bağlı. buxca. tobra.

yeşil

-yaşıl suyut. (suyut: suvut. süyüt. boya. rəng).

yetbatur

yetimli ər. tapdağlı. müdəbbir. sahibi tədbir. tədbirli.

yetbə

yetbək. satanğ. usta. mahir.

yetbəcərliq

yetbəcərlik. yetbəlik. məharət. maharət. başarcanlıq. ustadlıq. ustağlıq.

yetbəq

yetbək. yetbə. satanğ. usta. mahir.

yetbəliq

yetbəlik. yetbəcərlik. məharət. maharət. başarcanlıq. ustadlıq. ustağlıq.

yetə

-arzular uzun ömrümüz güdə, kimləri yetə, kimləri gedə!.

yetəliq

yetəlik. çitəlik. vəkalət.

yetən

-dəğmə kişi öz olmaz, yadla yağuq düz olmaz: (dəğmə: hərkəs). hər yetən kişi öz
(içdən. səmimi. məhrəm. xodi) olmaz, yadla düşman düz, doğru ola bilməz).

yetənəq

yetənək. soğa . sovğa. qabiliyyət. sığım. sığa. ərəmik. irəmik. vergi. (don) .

yetər

ətər. yetiş. ( < yetişmək). xəbər. əxbar. -yetərin yoxdu danışma. -xəbər ətərsiz
ora.

-çoxda düzlük yaramaz, yetər əğriliyin az olsun.
- axar axarda gedər, barıb oluna yetər. (oluna: olacağına).
-usluya bir söz yetər, ussuza min söz itər.

-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.
-yetər yetməzlə. -sənin qardaşındaki, yetər yetməzlə tutcu duruşur, dirişir. (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

-tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim
yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı.
ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq.
tirgəklənmək. dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək
(göstərmək)}.

-yetər yetməz: dəğər dəğməz. ərir ərməz.
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-sevəndə ölür, seviləndə, yetərki aşqla yaşa aşqla öl!.

-çox yaxşı olmağa gərək yox, yetərki yamanlığın olmasın.
yetərsən

-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.

yetəverin

yetişin. tutaverin. yaraş. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. qol. qolaq. qoltuq. yardım.

imdad. mədəd.
yeti

1. həfdə. -yeti sonu: yeygün. yegin. 1. sağış. tapdağ. tədbir.

yetib

yiyə. sahib.

yetili

sakınqan. sak. çapçağ. ayğaq. huşyar. aqil. həkim. saxlaşlı. sağlaşlı. tapdağlı.
tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir.

yetim

yetişli. ədəbli.
-yetim gözü ac olur
-yetim qoduq söyüşgən, dul arvadlar deyişgən.
-yalançının sözü quyruqlu, yetim cocuq buyruqlu.
-yetim dəğər bilirsə, sudan kərə çıxarram. (dəğər: qədir) .

yetimcə

yetimçə. dərimcə neçə nərsə qarışğından düzəlmiş yemək.

yetimə

-kim vermiş yetimə malın, el yığıla alanmaz.
-yetimə bir tikə ver, ikincisin özü götər. (götər: götürər)
-alan əlin uzunluğu yetimdə.

yetimin

-yetimin nə hayın gör, nə vayın.

yetimiş

irərmiş. {dolqa: dalqa. {tarqa (divan)}. qora. salmanın (mövün, üzüm ağacının) yeni
bağlamış, dolmuş dənəsi. -dolqaları alarmış, süycü (şərab) çağı ilərmiş. (alarmış:
qızarmış)}.

yetimli

-yetimli ər: yetbatur. tapdağlı. müdəbbir. sahibi tədbir. tədbirli.

yetimtə

-yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz. (ut : utanış. utanma. həya).

yetin

güc. qeyrət. -yetininə dək döğüşdü.

yetinli

güclü. qeyrətli.

yetinmək

gücgünmək. qeyrət göstərmək.
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yetinsiz

gücsüz. qeyrətsiz.

yetir

ulat. irtət. çatıt. -bunu ona ulat.

yetirib

-soxub yedirib becərtməkq soxlatmaq. soxlamaq.

yetirimək

sağışdırmaq. sağındırmaq. tapdatmaq. tapdağıtmaq. tapdağ, tədbir vermək.
(tapdağıtan: tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən) .

yetirmək

1. təkürmək. dəğürmək. dəğirmək. sallamaq. salmaq. -məndən atava salam
dəğür. -söz təkürmək: peyğam yetirmək. 1. yetgirmək. təkdirmək. təkirmək.

dəğirmək. dəğgirmək. gətirmək. gətgirmək. (təkizmək. təkdizmək. dəğizmək.
dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək. yetizmək. yetgizmək) çatdırmaq. çatğızmaq.

çatğıtmaq. -bunu ona təkiz. 1. qoymaq. -göz yetirmək: göz qoymaq. baxmaq. 1.
savdarmaq. səvdirmək. sağdırmaq. çağdırmaq. çatdırmaq. sovq edmək.
göndərmək. - səni tanrı mənə savratdı.
yetirsə

-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son
yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz .

yetirtilmiş

-kəsmək üçün yedirtilmiş heyvan: soxum. soxlum.

yetirtmək

yedirtmək. 1. sınğdırmaq. sınğıtmaq. sinğitmək. sinğdirmək. çəkindirtmək.

cəzb editmək. özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq. 1. saxlamaq. bəsləmək.
kökləmək. köklətmək. kökətmək. baxmaq. - kim kimi saxlır. 1. sınğırtmaq.
sınğıtmaq. yağı dəriyə sınğıtdı. 1. tapışdırmaq. çatışdırtmaq. çatdırtmaq.
verditmək.
yetisizliq

yetisizlik. sakınc. bir çözüm önündə acizlik. gücsüzlük. sığımsızlıq. sığasızlıq.

qabiliyyətsizlik.
yetiş

1. ( < yetişmək). yetər. ətər. xəbər. əxbar. -yetərin yoxdu danışma. -xəbər ətərsiz
ora. 1. ədəb. 1. ulaş. irtəş. çatış. -düşənlərə yardıma ulaş. 1. yetişdiri. yetişdirmə.

yetişmə. ərtim. eğtim. baydalış. tərbiyət.
yetişən

-çağından, başqalarından gec yetişən, pişən: sava. sova. - sava yemiş: gec yetişən
yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa sava əkinlərdə yaxşı olur.
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-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.
-tez yetişən tərəvəz çeşitləri: saldı pişdi.
-güzdə yetişən yemiş: . güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq.
payzatıq. - güzəm armıdı.

yetişən

-tez yetişən bar: süfdə. savda. savat ( < savmaq). yenibar. yen. nobar. təbərzə. savat ərik. -bu il sənin əlinlə tut savatdım, nobarladım. -yenərik. -yenəlçə. -yenincir:
yenəncir.

yetişilən

-kimlik, sicill işlərinə yetişilən yer: kütüklük. kötüklük.

yetişin

yetəverin. tutaverin. yaraş. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. qol. qolaq. qoltuq.

yardım. imdad. mədəd.
yetişqin

yetişgin. yetgin. böyük. baliğ.

yetişli

yetim. ədəbli.

yetişmə

yetişdiri. yetişdirmə. yetiş. ərtim. eğtim. baydalış. tərbiyət.

yetişmək

1. sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq. göyərmək.
göysərmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd. rovnəq.
nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli
bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə işlərimiz
daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi. 1. yedişmək. (yed <

metatez > dey) deyişmək. gedişmək. gərişmək. gerişmək. qırvaşmaq.
qırvışmaq. qırvalaşmaq. başbaşa qoymaq. sözləşmək. söyləşmək. mubahisə
edmək.
yetişməmiş

savıyı. kal.
-yetişməmiş yemiş: qurun. (sulanmamış). kal.
-yetişməmiş, kal üzüm: qurun. (sulanmamış). qora.

yetişməz

-ölüyə pay yetişməz. (ölüyə pay düşməz).
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-çağından ötə qalmış, yetişmiş: suvar. sovar. suar ( < savışmış). gec. -sovar yemiş
(armıd, alma, üzüm) : gec yetişən yem, yeməli, meyvə. -sovar yemiş ucuz olmaz. yatıb sovara qalma ha. -sovara qalsan arabanı qaçıracaqsın.

yetişsin

toxdasın. dolsun. çatsın. -mənim əlimə bir tümən toxdasın.

yetiştiri

yetişdiri. yetişdirmə. yetişmə. yetiş. ərtim. eğtim. baydalış. tərbiyət.

yetiştirilən

-çağından dış yetiştirilən yemiş: sava. sova. sezondışı. - sava armıd.

yetiştirmə

yetişdirmə. yetişdiri. yetişmə. yetiş. ərtim. eğtim. baydalış. tərbiyət.

yetiştirmək

yetişdirmək. təyərləmək (türkmən). dəğərləmək. dəğirləmək. təhiyyə, amadə

edmək. -uzman təyərləmək.
-güdüb böyütmək, yügürtmək, yetişdirmək: sırıtmaq.

yetit

-yedit qonağı, yıxsın ocağı.

yetitmək

-güclə, basaraq doldurmaq, yeditmək: tıxıtmaq. -uşaq yemir tıxıtma, varı yoxdu
sıxıtma.

yetitməz

-toxluq nə deditməz, para nə editməz, aclıq nə yeditməz.

yetiv

-sayılar {birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

yetiyi

-yediyi çörəyə, kişiligə dəğər vermək: duzlaşmaq. -atla itlə doslaşan, kişilərlə
duzlaşar.

yetiyin

-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox
yediyin qəmdən ötür.

yetizmək

yetgizmək. təkizmək. təkdizmək. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək.

yetqi

yetgi. 1. tanal. tanac. tanay. təsdiq. əhliyyət. 1. səlahiyyət.

yetqiləşmək

yetgiləşmək. kamilləşmək.

yetqilətmək

yetgilətmək. kamillətmək. - çala işləri yetgilətmək: yarımçılıq işləri qurtarmaq.

yetqili

yetgili. 1. kamil. - səndə barı yetgili: səndə hər nə kamildir. 1. yarıq. əhil. qadir.

muqtədir. təvana.
yetqililər

-bilgililər yetgisiz, yetgililər bilgisiz.

yetqin

yetgin. yetişgin. böyük. baliğ.
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yetgirmək. yetirmək. təkdirmək. təkirmək. dəğirmək. dəğgirmək. gətirmək.

gətgirmək. (təkizmək. təkdizmək. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək. gətgizmək.
yetizmək. yetgizmək) çatdırmaq. çatğızmaq. çatğıtmaq. -bunu ona təkiz.

yetqisin

yetgisin. tanlığ. səlahiyyət. təsdiq. kart. əhliyyət. -yetgisin almaq: səkətləmək.
səktələtmək. səkələtmək. ( < səkmək: atılmaq) yana atmaq. alı qoymaq. işdən
salmaq. fələc, məfluc edmək.

yetqisiz

-bilgililər yetgisiz, yetgililər bilgisiz.

yetqizmək

yetgizmək. yetizmək. təkizmək. təkdizmək. dəğizmək. dəğgizmək. gətizmək.

gətgizmək.
yetmək

1. dəğmək. ərmək. -dəğər dəğməz: yetər yetməz. ərir ərməz. 1. ərişmək. varmaq.
dəğmək. çətmək. çatmaq. -bu ayaqla yarına evə dəiğiriz. -ivək evə dəğməz:
tələsən yolda qalır. 1. tutmaq. görmək. kafi olmaq. -bu gəlir böylə gediri tutmaz. 1.

ödəmək. - gəliri gedirin ödəmir. - dadı acısın ödəmir.
-təkinə yetmək: için çıxartmaq. (təkin. : dibinə).
yetməmişləri

-canlı nələrin kiçiyi, olqunlaşmamışları, yetməmişləri: törpə. törpü. körpə. çırpı.
kiçik uşaq.

yetməsə

-baş yetməsə qırxında, baş qutarmaz qırğında.

yetməz

namərd. -yetməz çörəyi, acı qoxar ürəyi. (yetməz: namərd).
-atsan imgəyə dəğər oxun doğrusu, bir barığa yetməz yükün oğrusu. (imgəyə:
nişana). (barığa: mənzilə). (oğrusu: əğrisi).
-yetər yetməz: dəğər dəğməz. ərir ərməz.

yetməzlə

-yetər yetməzlə. -sənin qardaşındaki, yetər yetməzlə tutcu duruşur, dirişir. (tutcu:
tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).

yetmir

ödəmir. kafi değil. - gəliri gedirin ödəmir. - dadı acısın ödəmir.

yetmiş

(irnəmədən, qanamadan qurtulmuş yara) düzəlmiş. iltiyam tapmış. -yetmiş başığı
qırtama: qaşıma.
-qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal
qalar.
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-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.
-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.

yetmişi

-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.

yetnə

yeznə. qoraqan. kürəkən. körəgən. görəgən. gözəgən. güvəgən. güvey.

güveyi. güvəy. güyəv. gəv. giyev. giyev. oğulluq. damad. -giyev var eli öğünər,
giyev var elə öğünər.

yetti

-cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.

yettisi

-bir baş dərin, yeddisi ondan derin.

yettitə

-ayda gəl, ildə gəl altına sərrəm xalı, yeddidə gəl, gündə gəl astuva sürrəm çalı.
(çalı: çər çöp).

yey

1. seç. seçi. seçə. imtiyaz. təfəvvüq. təmayüz. bərtəri. tərcih. rüchan. 1. yeğ.

iyi. yaxcı . -söyləyəndə az söylə, dinləyəndə yey dinlə.
-yeydən yey. yeğdən yeğ. yeyrətin. yeğrətin. yaxcıdan yaxcı. lap yaxcı. alitərin.
behtərin.

yeyciq

yeycik. yencik. qırıq. uçuq. bir yanı qopuq, qırıq nərsə. -yencik yencik: qırıq
qırıq. -yencik yencik danışma: sözüvü yeyə yeyə danışma, aydın darnış.

yeyə

1. yeğə. yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək. yeynimək). bərk nərsiyə sürtülərək
yeyən, oğan arac. qoğara. sayan. soğan. sovğan. -yeyələmək: sayalamaq.
qoğralamaq. -yeyələnmək: qoğralamaq. sayalanmaq. 1. yeğə. yiyə. yiğə. 1. səyə.
sərə. səfə. səfhə. səhvə. kağız üzü.

-yekə yeyə: qoğara.
-kiçik yeyə: xırda qoğara. çirtik. çırtıq. xirtik. xırtıq. qırtıq.

yeyəcəq

yeyəcək. 1. yeyiləcək. yeyimlik. yeyinti (istehlak) yeyim. yeməli. qəza. qıda.

maaş. 1. tölövlük. ösülüv. tuştuq. tutu. tutluğ. bəslik. becəlik. bəcəlik. barlama.
təğziyə.
yeyəq

yeyək. 1. yeğək. yeyrək. yeğrək. yeyrax. yaxcırax. behtər. 1. xurək.
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yeyəgən. yeyici. yeğici. nərsəni bala bala sürtüb, çeğnəyib, oğub aparan.

sayağan. soğayan. sovağan.
yeyələmək

sayalamaq. qoğralamaq.

yeyələnmək

qoğralamaq. sayalanmaq.

yeyəmək

yeyləmək. yeğləmək. yeğəmək. 1. bəğənmək. tərcih edmək. 1. cəzb edmək.

yeyən

- dərdi çəkən bilər, dayağı yeyən.
-aşımı yeyən olardı, yaşını tökən olardı.
-bərk nərsiyə sürtülərək yeyən, oğan arac: yeyni ( < yeğnimək. yeynğimək.
yeynimək). yeyə. yeğə. qoğara. sayan. soğan. sovğan. -yeyələmək: sayalamaq.
qoğralamaq. -yeyələnmək: qoğralamaq. sayalanmaq.
-tez evlənib, gec ayrılan, tezin yatıb, gecin duran batırar, çox çalışıb azca yeyən,
gecin yatıb tezin duran aparar.

yeyənin

-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
qapanın. (qut: baxt).

yeyənlər

- süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş.
(süycü: dadlı). (gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək).

yeyənmək

yeylənmək. yeğlənmək. yeğənmək. 1. bəğənilmək. tərcih edilmək. 1. cəzb

olunmaq.
yeyər

-götdən yeyər, ağızdan sıçar. (ağzıgözəl, deyingən, alaşa qadına deyiliir)
- küt küt yeyər yoncanı, yada salmaz daycanı. (küt küt:kürt kürt. xırt xırt. xıt xıt. xırp
xırp. xıp xıp. qırç qırç) .
-yeyər doymaz, tutcu ac. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).
-yeyər doymaz: qarınsaq. qarnpa.
-irtə yasda, urta toyda yeyər. (irtə: səhər) (urta: gecin. axşam). (səhər yasda yiyər,
axşam toyda).
-biri yeyər artar, biri yeməz atar. (atıb artmaq: çəki itirib almaq. arıqlayıb kökəlmək).
-min bir quşu doğrayıb birin yeyər quş türü: doğrul.
-əl uzanar, ağız yeyər göz utanar.

yeyət

tabağ. tabqa. məcmə. əncümən. kanun. başqah.
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> yeb. -yeb durmaq: 1. yeyibdə, durub dalın gözləmək. 1. yeyib bitirmək. 1. yeyib
dəvam edmək.
-yeb qoymaq: yeyib bitirmək.
-yeb gedmək: yeyib qurtarmaq.

-yenci yeyib sınğırıb: yemək yeyib həzm edib. (yenci: yeməli).
-yeyib içib yatıb gəvşək, təmbəl kimsə: soxum. soxlum.
-it pişiyin yeyib içmək qabı: yalağ. çalağ.
-yeyib içməkli qonağlıq: şölənğ. şölən. şöləngə. qurama. sallıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi,
təşrifatlı çağrış.
-yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən):
səmirgin.

yeyibtə

-yeyibdə, durub dalın gözləmək: yeb durmaq.

yeyici

1. qora. xurə. 1. yeğici. yeyəgən. nərsəni bala bala sürtüb, çeğnəyib, oğub
aparan. sayağan. soğayan. sovağan.

yeyiq

yeyik. yeniğ. yiyik. 1. aşınış. aşış. yeyiş. istehlak. 1. yemə, dişləmə, ısırma izi.

diş yarası. -bit yeniği: cüvə yeniği. -əsid yeniği. -şeh yeniği. 1. məğlub. 1.
yenmiş. cummuş. uçmuş.
yeyiq

yeyik. yenik. soğuq. sovuğ. çürük. pozuq. - sovuğ çiğid: çürük dənə.

yeyiqsəmək

yeyiksəmək. yenikləmək. yeniksəmək. yeysəmək. bir nərsəni almaq, yemək

üçün qızqın istək, kövəs (həvəs) göstərmək.
yeyiləcəq

yeyiləcək. yeyəcək. yeyimlik. yeyinti (istehlak) yeyim. yeməli. qəza. qıda. maaş.

yeyilən

-ayağ üstü yeyilən yüngül yemək: tutğuc.

-göyüt boyalı, dadlı ətli yeyilən quş: tovalaq. toğdaq. gövdək.
-içinə çörək doğranaraq yeyilən yemək suyu: yeməyin sorularaq içilən suyu. şorba.
sorba. ( < sormaq).

yeyilib

-işlənib yeyilib gedmək: yıpqalamaq. aşınmaq. sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq.
sığpamaq. sıyqalamaq.

yeyilir

-sulaq yerdə çıxıb, yeyilir göbələk çeşiti: quzugöbəyi.
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yeyilmək

1. sürtülmək. 1. müstəhlək olmaq.

yeyilməyən

-yemişin çəkirdəkli, yeyilməyən bölümü: kütün.

yeyilmiş

yenik.

yeyim

1. yem. qəza. qida. (xurak). 1. yeyəcək. yeyiləcək. yeyimlik. yeyinti (istehlak).
yeməli. qəza. qıda. maaş.

yeyimli

1. yeyişli. yeyişsi. ləzzətli. sinirli (quvara) yemək. 1. yeyişli. yeməli. yeməyə
yarar. -bu yemişlər yeyişli iməs (değil). -bu bağın yemişləri yeyişli, bu bulağların
suyu içimlidir. 1. yeyişli. xoş xurək.

yeyimliq

yeyimlik. yeyəcək. yeyiləcək. yeyinti (istehlak) yeyim. yeməli. qəza. qıda. maaş.

yeyimsiz

1. çörəksiz. 1. iştahsız.

yeyimtüq

yeyimtük. yemtük. yeyintidən qalan artıq.

yeyin

1. suvunlu. sürünlü. irtin. sürətili. basıncılı. hızlı. 1. sürgən. yörgən. iritli. irtə.
yorqa. iti. hızlılı. tələsik. əcələ. acil. -ox kimi dağları sürgən aşdı. -bu qıssa yaşım,
göz qıpımı sürgən keçdi. -yörgən at: yorqa at. 1. uçar. uçarı. uçğun. çalağ. -uçar
ged gəl. 1. yeğin. tavra. tovra. iti. -tovra keçər gəniclik (gənclik. yaşlıq), tovrağ enər
qocğalıq. 1. yelin. yeləvimiş. yelə minmiş kimi. çox tez, çalıt (cəld). -yeləvimiş
gedib gəldi. 1. yeyin!. yelin!. itin!. itilən!. çapın!. çalın!. 1. üttər. ütgər. ütlər. üttür.

uçqar. uçarsı. uçar kimi. çapıcaq. iti. həmən. tələsik. tezcən. təcili. -ütri kağaz. ütri gəl bura. 1. yügrük. iti. itin. tünd. -yügrük gedən yorular. -yügrük keçdi
çağımız. 1. sapıq. savıq. iti. yelkən. ilkən. tünd. səri'. - savıqçapar: aşğınçı. it
çapar: yelkən. foriyyətli, səriüsseyr peyk, qasid.

-çox iti, yeyin olan: süpür.
yeyincə

öttüc. ötrüc. üttərkən. ütgəri. ütəri. çalçapıq. çapıqca. iticə. (ütgətmək. ütətmək).

yeyinqil

yeyingil. yengil. məğlub.

yeyinqilçəri

yeyingil çəri. yengil çəri. (yengi çəri. yeni çəri) çirik. yüngül, iti, çalaq çabıq

davranan qoşun türü.
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yeyingillik. məğlubluq. məğlubiyyət. -yengilmək yeyingilmək: məğlub olmaq.

məbhut olmaq.
yeyinqilmək

yeyingilmək. yengilmək məğlub olmaq. məbhut olmaq.

yeyinqimək

yeyingimək. yengimək. yengitmək. yeyingitmək. məğlub edmək. məbhut

edmək.
yeyinqitmək

yeyingitmək. yengimək. yengitmək. yeyingimək. məğlub edmək. məbhut

edmək.
yeyinlətmək

sürgənlətmək. sürgündütmək. sovqanlatmaq. tovqanlatmaq. ititmək.
hızlandırmaq.

yeyinliyi

-axan nərsələrin basıncı, hızı, yeyinliyi, irti, sürəti: suvun. sürün.

yeyinmə

yerinmə. yeməli. (xuraki).

yeyinmək

itinmək. hızlanmaq. sürgənmək. sürgəndəmək. sürgünmək. sürgündəmək.
sovqanmaq. tovqanmaq.

yeyinti

(istehlak) yeyəcək. yeyiləcək. yeyimlik. yeyim. yeməli. qəza. qıda. maaş.

yeyintir

yeyindir. yelindir. itit. itilət. çapıt. çalıt.

yeyintitən

-yeyintidən qalan artıq: yemtük. yeyimtük.

yeyir

-yumurtanın sarısın bu gün yeyir, ağın yarın. (çimri).

yeyiş

1. yemək işi. -davalarıvın yeyiş düzənin dəğiş. -yeyiş kürəni: yemək rejimi. 1.
yoğatım. yoxatım. tökətim. aşış. istehlak. 1. aşınış. aşış. yeniğ. yeyik. yiyik.
istehlak.
-aşırı istək, yeyiş, iştah, könül: gürəlik. guralıq. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım.
qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

yeyişi

-yeyişi qalmadı: iştahı, meyli qalmadı.

yeyişli

1. yeyişsi. yeyimli. ləzzətli. sinirli (quvara) yemək. 1. yeməli. yeyimli. yeməyə
yarar. -bu yemişlər yeyişli iməs (değil). -bu bağın yemişləri yeyişli, bu bulağların
suyu içimlidir. 1. yeyimli. xoş xurək.

yeyişmək

iştahla, meyillə yemək.
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yeyişsi

yeyişli. yeyimli. ləzzətli. sinirli (quvara) yemək.

yeyqantı

yeyxantı. yılxantı. yuğantı. tıxantı. (pəsab).

yeyqi

yeygi. xurəki.

yeyləm

cazibə.

yeyləmək

1. yeğləmək. seçinmək. yeğləmək. üst tutmaq. bəğənmək. istisinmək.
istəsinmək. tərcih edmək. ərcəhiyyət, ovləviyyət vermək. - bu donların seçimi
(çeşiti) çox olduğundan seçinmdə güclük çəkdim. 1. yeyəmək. yeğləmək. yeğəmək.

1. bəğənmək. tərcih edmək. 1. cəzb edmək.
yeylən

cazib.

yeylənmək

1. yeğlənmək. iyilənmək. yaxcılanmaq. 1. yeyənmək. yeğlənmək. yeğənmək.
bəğənilmək. tərcih edilmək. 1. yeyənmək. yeğlənmək. yeğənmək. cəzb
olunmaq.

yeyliq

yeylik. yeğlik. iyilik. yaxcılıq.

yeynətən

yeynədən. tovratçı. tavratçı. tovatçı. tavatçı. tüprətici. itildən. qızdıran.

yeyni

( < yeğnimək. yeynğimək. yeynimək). 1. yeğni. eğni. eyni. yeni. eni. yüngül.
engillik. xəfif. 1. yeməli. -yeğni yemək. 1. yüngül. yaxcı. sındırımı, həzmi qolay.
1. yeyə. yeğə. bərk nərsiyə sürtülərək yeyən, oğan arac. qoğara. sayan.
soğan. sovğan. -yeyələmək: sayalamaq. qoğralamaq. -yeyələnmək: qoğralamaq.
sayalanmaq.

yeyniq!

yengit!. yenit. məğlub ed. məbhut ed.

yeyniliq

yeynilik. eynilik. yenilik. enilik. yeğnilik. eğnilik. yüngüllük. engillik. engişlik.

xəfiflik.
yeynimək

yeğnimək. yeynğimək.

yeynqimək

yeynğimək. yeğnimək. yeynimək.

yeyraq

yeyrax. yeyrək. yeğrək. yeyək. yeğək. yaxcırax. behtər.

yeyrəq

yeyrək. yeğrək. yeyrax. yeyək. yeğək. yaxcırax. behtər.

yeyrətin

yeğrətin. yeydən yey. yeğdən yeğ. yaxcıdan yaxcı. lap yaxcı. alitərin. behtərin.
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yenikləmək. yeniksəmək. yeyiksəmək. bir nərsəni almaq, yemək üçün qızqın

istək, kövəs (həvəs) göstərmək.
yeytən

-yeydən yey. yeğdən yeğ. yeyrətin. yeğrətin. yaxcıdan yaxcı. lap yaxcı. alitərin.
behtərin.

yeytirtmək

yeydirtmək. yeğdirtmək. bəğəndirmək. tərcih editmək.

yeznə

yetnə. qoraqan. kürəkən. körəgən. görəgən. gözəgən. güvəgən. güvey.

güveyi. güvəy. güyəv. gəv. giyev. giyev. oğulluq. damad. -giyev var eli öğünər,
giyev var elə öğünər.

yəhər

1. güvtün. palan. səmər. köpən. qapan. çul. 1. sarça. 1. daşaq.

yəhərin

-yəhərin altına qoyulan keçə, parça: saçım. atqı. gecim ( < 1. keçə. 1 < saçım).
-yəhərin qaşı: umzuq. yumzuq.

-yəhərin oturduğu ağac otraq: yəhərlik. əkərlik. yəhərduruq.
-yəhərin ətəyi: təpəngi. təpənək.
yəhərliq

yəhərlik. əkərlik. yəhərduruq. yəhərin oturduğu ağac otraq.

yəhərturuq

yəhərduruq. yəhərlik. əkərlik. yəhərin oturduğu ağac otraq.

yəqtən

-böyük küp, sələ, sandıq, yəxdən: tapu. təpü. təpi. kumrə. kumər. kuprə. kupər.
xaral (yekə çuval).

yəqtən

yəxdən. saldağ. çəmədan. - geyimlərin saldağa salıb, bağlayıb çıxıb geddi.
(salmaq: içinə qoymaq) .

yələ

yala. sala. sadə (sıradan. öğrəşildiyindən, gözlənildiyindən artığ bir bilgi, qatnaşığ,
aralığ, qoşu, vəsilə, vasitəsi olmayan, olmamazlıq. adi. məmul. məmuli). 1. yalçın.

çalpağ. çılpağ. lüt. 1. bayığ. sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram.
sıyrağ. sərik. yüz. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. sadə.
bəsit. 1. yalnız. ancağ. təkcə. təki. kəsik. fəqət. sal. salt. sırf. sirf. mütləq.
münhəsirən. 1. süssüz. saçısız. -yala ev: sıradan bir ev. məmuli, sadə ev. -bayığ
yaşam: sadə yaşam. -sayığ biçimli: sadə duruğlu, qiyafəli. 1. sayığ. səfeh. bön.
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yelkə. yeltə. yalqa. yalta. at kimilərin boynunun dış yuxarı qoğzaq bölümü.
burda bitən uzun qıllara da yələk, yelək deyilir. -at yaltası yələksiz olmaz.
- gedər yelə çox sürməz, qarınpalar qarından, çox danışan sözündən.
-yelə verilmək: savruşmaq.
-yelə verilmiş: savuq. sağuq. savrılmış.
-yelə vermək: yellətmək. savırmaq. uçurmaq. tozatmaq. (toza çevirmək. yelləyib
tozun almaq). - var yoxun savurdu getdi.
-qayığ hər yelə qalxmaz, qayğı hər beli bükməz, ağrı hər kimi utmaz. (utmaz:
öldürməz).
-yelə minmiş kimi: yeləvimiş. yelin. yeyin. çox tez, çalıt (cəld). -yeləvimiş gedib gəldi.
-yelə, heçə vermək: yelpələmək. yelsələmək. yelçələmək.
-yelə, cinə vurulmaq: yelpinmək. çabalanmaq. tullağanmaq. çalpığınmaq.
dalpığınmaq. dalbığınmaq. dəlirinmək. -yelpinmiş uşaq. -yelpinmiş arvad.

yələcə

yalaca. yalca. yalıca. yalnızca. salaca. salca. sadəcə.

yələq

yələk. yelək. yazı xətti. -hər yaprağında on iki.

yələqiq

yələkik. yalalıq. salalıq. sadəlik.

yələli

yallı. -yallı at, yaxalı don.

yələz

yalaz. sülüc. zülüc > ləzic.

yəlitilmək

yalıtılmaq. salıtılmaq. sadələşdirilmək.

yəmsə

yamsa. yansa. nəməsə. nəmsə. yaxud. yaki. -verərsin mənə nəməsə ona.

yəmşək

-işlənmiş (güllü, bəzəkli, naxışlı) yəmşək, çərqət: uyalı. oyalı.

yəmşəqli

-başı sarıqlı, əmmaməli, börklü, yəmşəkli: sarbaş. (# çalbaş: dalbaş: başaçıq) .

yəpsi

təpsi < səpsi. nərsə düzmə, qoymaq üçün yassı, çevrəli qab. sini. tabağ.

yərmək

yərmət. yarmat. yarmaq. rəhmət. təşəkkür.

yərmiş

-su basırsa qarışqalar balıqlara yem olur, çəkilmişsə qarışqalar balıqları yərmiş.

yəşərib

-kötülük çürüyən bir tuxum deyil, əkənin qaşına yəşərib çıxar.

yəşərməsi

-bitginin gec çiçəklənməsi, quruyub yenidən yəşərməsi: güzlükləmək.
güzləkləmək.
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yəşil

-bir yəşil yapraq olur derviş əlindən sovqat.

yətəq

1. yədək. yatır daldıq. ekonomi. pəsəndaz. -çilə paylaşdıqca azalar, yatır
tükətdikcə. 1. yetək. çitək. vəkil.

-çaparxanada anıq (hazır) dayanan yədək at: ulağ. ( < ulamaq: çatmaq).
yətəqlətmək

yədəklətmək. qoşartmaq. əklətmək. yamıtmaq. yanıtmaq. saplatmaq. həmrah

edmək.
yıbar

< iybur. iybır (iyi: yaxcı + bur. buraq: iy. qoxu) xoşbur. xoşburaq {> xoşbuy
(fars)}. xoş iy. ətir.

yıq

yığ. topar. -tüpür göyə, topar üzə.

-yığ sığıt: topla təpələ.
- yığ yığış (yır yığış) edmək. sarağamaq.
-qanmaza ver çörəyi, başında yığ kürəyi.

yıqac

1. yığac. yağac. yarğac. yarac. 1. yığac. ağac, təxdə parçası, tikəsi. 1. yığac.
yaraq. kişilik aracı. sik. 1. yıxac. yuğac. yuvac. ovac. oğac. ovma, oğma maşını.
paltar yuğan. paltar maşını.

yıqaqız

yığağız. yığaz. yumaz (yumağız) ağzı bütün, az danışan.

yıqan

yığan. 1. (ayıraraq) seçici. seçən. dərən. dərici. saylavçı. seçmən. (# saçıcı:
saçan. dağıdan) . 1. mən edən. (darəndə). -məni düz yeməkdən yığan yoxki.

-qazaş edən qazan assın, odun yığan ocaq yaxsın.
yıqanılan

-eski evlerde yıkanılan yer: sulat. suluh.

yıqar

- ölüm gələr alar gedər, ayrılıqlar yıxar didər.
-bilək yıxmazı, bilik yıxar.
- göyə sağuran üzündə yığar. (sağuran: tüpürən)
-üzülməkdən nə çıxar, nərsə yapsan üzülməyin evin yıxar.
-kişini dörd nədən yıxar. -qanamazlıq, qınamazlıq, yenəməzlik, çatamazlıq.
(qanamazlıq: cahillik). (qınamazlıq: cürətsizlik). (yenəməzlik: acizlik. ). (çatamazlıq:
bacaramazlıq).

yıqarsan

-kötülərdən yaxcılığı umarsan, toxmaq başda çomağıvı yığarsan.
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yıqaşımaq

yığaşımaq. yığşamaq. yığamaq.

yıqaz

yığaz. yığağız. yumaz (yumağız) ağzı bütün, az danışan.

yıqbası

-milli gəngəş (şura) yığbası: tomar. tombal. milli məclis. milli gəngəş (şura) yığbası.

yıqcalamaq

yığcalamaq. sıymalamaq. sımalamaq.

yıqcı

yığcı. tikici. tikinci. dərzi. xəyyat.

yiqə

yiğə. yiyə. yeyə. yeğə.

-yekə yeyə: qoğara.
-kiçik yeyə: xırda qoğara. çirtik. çırtıq. xirtik. xırtıq. qırtıq.

yıqı

yığı. tığı. tom. tün. kom. bükdə. toxu. hər nəyin bol, sıx olanı. (ənbuh). -yığı
saçlı: tom saçlı. -yığı ağac: tom ağac. -yığı diş: birbirinə kipləşmiş dişlər. -yığ tikiş:
incə, kip tikiş.

yıqıb

-birbiri üsdən yığıb soxub basmaq, tıxmaq, yemək: dədlənmək. dürtdürünmək.
dürdələmək. tıxınmaq.
-çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün: salqan. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit.
baş düğün.

yıqıcı

-yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş: vurağan. urağan. dalqum.

yıqıq

yığıq. yumğı. tumğı. çox. ağır. giran. -yumğı dənğ: yekə, ağır nəsə. -kişi yumğı
gələr: çoxlu kişi gələr.
-yığıq, toplanmış hər nə: qurum. topar. koma. - bu mal davar qurumu nəyivə gərək.
- bir qurum mal yığdı.
-içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa: somut (# tomut: dışa
doğru çəkik, yığıq, düğün)
-dışa doğru çəkik, yığıq: tomurtuq. (# somurtuq: içə doğru çıxıq, yığıq. )
-içə doğru çıxıq, yığıq: somurtuq. (# tomurtuq: dışa doğru çəkik, yığıq) .

yıqıqla

-yıxıqla yıxılma, yanığla yanma: saçılan sütə ağlama. keçəndən keç, ötəndən öt.

yıqıl

yığıl. ehtiyat.

yıqıla

-kim vermiş yetimə malın, el yığıla alanmaz.
-paylaşılmaz kit çilə ulalır, yıxıla sürcə çağa ulalır. (kit çilə: dəd kədər). (ulalır:
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böyüyür. yekəlir). (sürcə: büdrürər). (çağa: bala).
-yıxıla yazmaq: yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək. dalvalamaq.
dalaylamaq. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. səndələmək. sərgəkləmək. oyan
buyana salınıb sərinmək. düşə yazmaq. aşayazmaq. -əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi:
kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).

yıqılan

-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan
pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində
gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri
salmalıq parası ilə yollanır.
-dilənçilikdə alınan pul, bölük, yığılan gövət, ehsan, mə'rəkələrdə toplanan pul:
parsa. - parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq.
-im, iz olaraq yığılan daş koması: quşqa
-yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz: quş tuttu.
-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən,
yığılan paranı toplamaq: kisələmək
-neçə qətlənərək yığılan nərsə: . sındı. qətli. - sındı çəlik: neçə tikədən oluşub,
tikələri birbiri içinə girib, yaxud üst üsdə qətlənərək yığılan əsa.

yıqılan

-el yanından (tərəfindən) eldən yığılan yardım, yarmağ: toyana. toyan. (toy: el.
cəm).

-yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən, itələnib yığılan birikinti: sürgün. -qar
sürgünü. -kişi sürgünü. -işsizlər sürgünü. -sürgün avı: ovları ovlamaq üçün
çevrədən ürküdüb bir yerə yığıb ovlamaq.

-birbiri üstə yığılan: dərilgən. -yatırılmış paranın asısına dəğməsən dərilgən oli. dərd dərdə dərilgən oldu.

-yük qoyulan, yığılan, alınan yer: yükrük. yük ambarı.
yıqılar

-çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan). (ağrıq: sinsik. sinsiyən).
-su ayağında atılan, su başında yığılar.

yıqılıb

-tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can
düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla
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yalnızlıq)
-el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan: saylağ. saylanğ. səyləğ.
səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə.
salyanğa).
-yığılıb dərilməmiş: sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərəsür. sürsət. törtöküntülü.
səlqiyə salınmamış. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.
-suyu çəkilib yığılıb büzülmək: soğalmaq. - soğalıb solağmaq.
-yığılıb yatmaq: uşulmaq. uyşulmaq. -bir daxma tapıb uşuldular.

-yıxılıb yatmaq: uzanıb yatmaq.
yıqılını

-yığılını, büzüyü, bağlını, düğünü, qatlağı açmaq: yazmaq. açmaq. ipi uzatmaq,
doğrutmaq. sərmək. -könül yazan sözlər.

yıqılır

-yıxır özündən, yıxılır özgədən. (yıxılsa özgədən görür, yıxsa özündən).

yıqılırsa

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən
kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

yıqılış

yıxılış. sökülüş. pozuluş. çökülüş. çövülüş.
-boğaza yığılış: sıxılcağlığ. bıqqınlıq.
-bir yerə yığılış: birikiş. toplanış. dəğrəş. dərgəş. dərnək. dəğnək. qovlağ. ovlağ.
qovşaq. -yol dərgəşi. -su dərgəşi. -bu yerlər oğrular, qaçaqçılar dəğrəşidir. -ərənlər
dəğrəşi. -qalın dəğnəşlər qurdular: iclaslar, yığvalar.

yıqılma

-yıxıqla yıxılma, yanığla yanma: saçılan sütə ağlama. keçəndən keç, ötəndən öt.

yıqılmaq

1. yığılmaq. dərdirimək. tikəlmək. 1. yıxılmaq. dalanmaq. 1. yığılmaq.
yumrulmaq. bərkinmək. qarqınmaq. qatqınmaq. (# mumrulmaq: mum kimi
olmaq. yumşanmaq. salqınmaq. açılmaq). 1. yıxılmaq. salınmaq. düşmək. baş göt

olmaq.
-vurulub soxulmaq, hörülmək, yığılmaq, birbirinə keçmək, girmək: toxulmaq: -bez
toxundu. (#. döğülmək: vurulub sökülmək, oğulmaq, açılmaq. -buğda döğüldü. ).
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-nərsə çevrəsinə yığılmaq: yumurlanmaq. öz çevrəsinə yığılmaq.
-öz çevrəsinə yığılmaq: yumurlanmaq. nərsə çevrəsinə yığılmaq.
-birdən yıxılmaq: kürpüşmək. kürtüşmək. güpüşmək. - evin dirəyi durdüğu yerdə
kürtüşdü.

yıqılmayar

-yıxılmayar ev olmaz, başıqanlıda baş olmaz.

yıqılmaz

-torba ağzı yığılmış, elin ağzı yığılmaz.

yıqılmış

-neçə qolun bir yerə yığılmış ucları: tomar. tombal. -neçə çubuğ tomal edim, çadır
qurulur.

-torba ağzı yığılmış, elin ağzı yığılmaz.
-koma koma yığılmış: yapızdı. qapızdı. topar. topaq. kümür. kümül. yığın. çoğa.
kültə. qalaq. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən yapızdı
yapmışdılar.
-qatar biçimində, toplum durumda birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış
nərsələr: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam.
-yıxılmış, düşmüş, qırılmış nərsə: söggə. sökə.
-yerindən, ornundan, gücündən olmuş, yıxılmış: . küsgün. çökgün. çöşgün. gənclik küsgünü.

yıqılsa

-yıxır özündən, yıxılır özgədən. (yıxılsa özgədən görür, yıxsa özündən).

yıqıltıqı

-malqaranın yığıldığı, sağıldığı yer: sürtün.

yıqıltıqın

-yıxmağıvı göydən, yıxıldığın yerdən gör. (yıxıldınsa yerdən gör, yıxdınsa göydən).

yıqıltıqıntan

-nərsənin birbiri üsdə yığıldığından oluşan koma, yığın: tomba. komba. yeralmaları tomba yığ. -evi yıxıldı tombası qaldı. -ot tombası: qalağ. taya.

yıqım

yığım. püştə. tudə.

yıqımaq

yığımaq. yığmaq. yerlətmək .

yıqımcıl

yığımcıl. idarəli. qənaətkar.

yıqımı

-bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma: dəğirmə. dərimə. savağan. savğan. sovğan.
-bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma: savağa. savğa. sovğa. dərimə. dəğirmə.
-keşişlər yığımı: şurayi nigəhban.
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yığın. 1. yığın. mitinq. 1. yığın. tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur.

topur. ( < tapmaq. topmaq) sıxul. 1. yığın. tapul. tapıl. oturum. qalağ. -ot tapılı:
ot yığını. 1. yığın. tıqnaz. tıkaz. tınaz. tıyaz. çoğa. kültə. xərmən. kürmən.

kümür. 1. yapızdı. qapızdı. topar. topaq. kümür. kümülçoğa. kültə. qalaq.
koma koma yığılmış. -tarlamızın yapızdı tayaları var. -pitik sərgisində hər pitikdən
yapızdı yapmışdılar. 1. sığınğır. sığqır. sınğır. səngər. təpə. kümə. koma. 1.

çoğa. gürtük. kürtük. kirtik. kütlə. - yaz gələndə dərə bucaqlarında yığılan qar
gürtüklərinin altında su axar.

-nərsənin birbiri üsdə yığıldığından oluşan koma, yığın: tomba. komba. yeralmaları tomba yığ. -evi yıxıldı tombası qaldı. -ot tombası: qalağ. taya.

-yığın yığın. çoğa çoğa. kültə kültə. qalaq qalaq. koma koma. kümür kümür. kümül
kümül. topa topa. topar topar. topaz topaz. topaq topaq. yapız yapız. qapız qapız.
-koma, yığın durumunda olmayan: (sərili nərsə) sərgən. səryək. sərsək.
-səngər, təpə, yığın, kümə, koma oluşdurmaq: sığınğırlamaq. sığqırlamaq.
sınğılamaq.

yıqıncaqa

yığıncağa. yığvıya. cələsiyə. -yığvıya, yığıncağa, cələsiyə yubandıq: yığvadan
yayaq qaldıq. (yayaq: körpə. göyüt. göysüt. göysüq. naşı).

yıqını

-küləklə sürüklənən qar yığını: gürs. gürüs. gurs. gurus.
-ot yığını: ot tapılı. (tapıl: tapul yığın. oturum. qalağ).

-taxıl toparı, topası, yığını: yapız. qapız.
yıqınmaq

yığınmaq. tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. bir araya götürülmək,

gətirilmək. -döğüşə tümənlər döğüşçü tökündü.
yıqınta

-bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı:
sanağ san. say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd.

yıqıntı

yığıntı. tıxıntı. cığıntı. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı.

yıqır

-yıxır özündən, yıxılır özgədən. (yıxılsa özgədən görür, yıxsa özündən).

yıqış

yığış. yış. izdiham. -bu yış nə üçündür.
- yığ yığış (yır yığış) edmək. sarağamaq.
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-yağış suyu yığışan çuxur: güv. -fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək
yerinə suv tökülür güv quyuya.

yıqışar

yığışar. uklaşar. -üri (ur qoğ) qopsa, oğuş qağuş uklaşar, yağı qonsa, çəmrəm
əmrəm toplaşar. {ur qoğ: vur qoğ. ür küy. səs küy. hay küy. (bang o həyahu) cağ cuğ}.
(səs küy qalxsa, qohum qonşu yığışar, düşman gəlsə, el oba yığışar).

yıqışıq

yığışıq. kütləşik. cütləşik. kitləşik. çitləşik. küməşik. komaşıq. topluşuq.

yıqışmaq

1. yığışmaq. tıxışmaq. tuğuşmaq. topuşmaq. topaşmaq. izdiham edmək. 1.
yığışmaq. yığrışmaq.

-kip kip yığışmaq, dolumaq: tıxışmaq. -nə ötürdü belə hammız tıxışmısız. (nə
ötürdü: nə xəbərdi. nə olub).

-nərsə başına, çevrəsinə yığışmaq: üşümək. üşmək. birikmək. toplanmaq. dərilmək.
darılmaq. (# uçmaq: dağılmaq. çalınmaq. saçılmaq).

yıqıştırmaq

-əl ayağın yığışdırmaq: quyruğun yığmaq. quyruq qısmaq. öz yerinə çəkilmək.

yiqit

yiğid. saltal. sattal. saytal. sağtal. güclü. qoçağ. qorxmaz. - saltal kişilər.
-sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid: salvadur. sarvatur. sarbatur. sağbatur.
sağqurat.

yıqızlayıb

-yığızlayıb salmaq, qoymaq: tıxmaq.

yıqlamaq

yığlamaq. sığtamaq. sağatmaq. ağlamaq.

yıqlat

yığlat!. sıxlat!. qaqlat!. - onları sıxlat, hamısına yer olsun.

yıqlav

yığlav. 1. ağlamaq . -aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz
doğub. (gülüv: gülmək). (yığlav: ağlamaq) 1. ağlamaq . -aclıq tokluq, gülüv yığlav,
eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub. (gülüv: gülmək). (yığlav: ağlamaq) .

yıqma

-kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə. (qay: pis).

yıqmaq

1. yığmaq. yığamaq. yığaşımaq. yığşamaq. 1. çəkmək. -başın yığ: ovsarın çək. 1.
yığmaq. azaltmaq. kütətmək. -gedişin, sürətin yığ. 1. yığmaq. mən edmək. (baz
daştən). -məni düz yeməkdən yığan yoxki. 1. yığmaq. tutmaq. avlamaq. -çərik
tutmaq: döğüşçü yığmaq. 1. yığmaq. yengizmək. yengitmək. yerlətmək. xalçaların içəri yengiz. 1. yığmaq. soxmaq. soxamaq. soxqamaq. tıxmaq. içəri
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qoymaq. toplamaq. yerləşdirmək. -para soxmaq. 1. yığmaq. sıymaq. sımaq. 1.
yığmaq. gürələmək. gürələtmək. cürələmək. canlatmaq. 1. yığmaq. yığımaq.

yerlətmək . 1. yıxmaq. saldamaq. satlamaq. - sel basıb ağacları saldamış. 1.
yıxmaq. salmaq. - yel ağacları saldı. 1. yıxmaq. salmaq. uçurmaq. - sel bir gündə
bu duvarı saldı. 1. yığmaq. qaldırmaq. devşirmək. toplamaq. dərmək. dərləmək.
- kitab, xərmən, tarla qaldırmaq. 1. yığmaq. kütdəmək. kütləmək. küpdəmək.

küpləmək. dərləmək. toplamaq. topalamaq. qalaqlamaq. 1. yığmaq. sürmək.
sürgütmək. boylatmaq. yüklətmək. sikmək. -bu yaşıvacan neçəsin sürmüsən. 1.
yıxmaq. sürürtmək. züğürtmək. süğürtmək. sovurtmaq. yenitmək. batırmaq.

iflas edmək. batqıtmaq. məfluc edmək. üzütmək. üzgütmək. xərab, təxrib
edmək. 1. yığmaq. dərmək. almaq. {# tərlətmək. (> dəmlətmək). ödəmək.
töləmək. vermək}. 1. yıxmaq. düşürmək. 1. yığmaq. sarcamaq. (# yarcamaq:
sərpəmək. sovamaq. savamaq. sovğamaq. savğamaq. xərcləmək). -satıb yarcamaq:
satıb savcamaq. satıb savmaq. 1. yığmaq. yükürmək. birbirini üsdüsdə yığmaq.

-baş götün bir yerə yığmaq: tutuzdurmaq. quraşdırmaq. 1. yığmaq. tikmək.
(tıkmaq) yapışdırmaq. (# çıtmaq: bölmək. ayırmaq). 1. yığmaq. tomlamaq.
toplamaq. 1. yıxmaq. dalamaq.
-yalanın quyruğun yığmaq olmaz.
-onurun, onarın, dəğərin, dəğrənin. örtünün, donaqın yıxmaq: kiçitmək. bulamaq.
bulaşdırmaq. bələşdirmək. salaqlamaq. çalaqlamaq. ləkələmək.

-yerə yıxmaq: yendirmək. yerdirmək. (yenmək) məğlub edmək.
-boğaza yığmaq: sıxboğaz edmək. bıqdırmaq. dartıtmaq.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel
biçimli arac: sıyırqa.
- dövrə vurub pul yığmaq: parsayı toplamq
-quyruğun yığmaq: əl ayağın yığışdırmaq. quyruq qısmaq. öz yerinə çəkilmək.
-dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq,
mahasirə edmək: . sağır. səğir. - sağır av: savır av: avları çevrələyib bir ortaya
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savırıb, qoğub tutma, avlamaq.
-çox para, var dövlət toplamaq, yığmaq: kürüşləmək. zənginləşmək.
-əllə, nərsə ilə itələyib yığmaq: küpürmək. süpürmək. kürərmək.

yıqmaqıvı

-yıxmağıvı göydən, yıxıldığın yerdən gör. (yıxıldınsa yerdən gör, yıxdınsa göydən).

yıqmaqtı

yıxmaqdı -doğmadan qolay boğmaqdır, qurmadan qolay yıxmaqdı.

yıqmalıq

-yıxmalıq çökük yapı: yatır. -bu təprəmdən son evlərin çox yatırlıq oldu.

yıqmazı

-bilək yıxmazı, bilik yıxar.

yıqmış

-biləyi yoğun birin yıxmış, biligisi yoğun minin. (yoğun: zor. güc).

yıqnac

yığnac. salasğal. nərsənin topalndağı yer. ambar.

yiqrənmək

yiğrənmək. çiğrənmək. iğrənmək. irgənmək. dirgənmək. disginmək. ürpənmək. qorxub tükləri yiğrəndi.

yıqrış

sığrış. düşün.

yıqrışmaq

yığrışmaq. yığışmaq.

yıqsa

-yıxır özündən, yıxılır özgədən. (yıxılsa özgədən görür, yıxsa özündən).

yıqsın

-yedit qonağı, yıxsın ocağı.

yıqşamaq

yığşamaq. yığaşımaq. yığamaq.

yıqşılıq

yığşılıq. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. küməlik. komalıq. topluluq. kütləvi.

kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.
yıqtaçımaq

yığdaçımaq. önləyən. mane olan. cilov girəndə. pişgirəndə.

yıqtamaq

yığdamaq. önləmək. mane olmaq. -bu işləri yığdayanlar: cilovgirlik, pişgirlik
edənlər.

yıqtayanlar

yığdayanlar. cilovgirlik, pişgirlik. -bu işləri yığdayanlar: cilovgirlik, pişgirlik edənlər.

(yığdamaq: önləmək. mane olmaq. ).
yıqva

-toy, yığva, qanaqlığ dəlisi, havalısı: toysuq.

yıqva

yığva. köpçilik. məclis.

yıqvalar

yığvalar. iclaslar. dəğnəşlər. -qalın dəğnəşlər qurdular: (dəğrəş: dərnək. birikiş.
toplanış).
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-bir yığvanın dağılışdırmağ: seyxatmaq.
-bir yığvanın dağılışması: seyxəşmək. seyrəşmək. - el toydan seyxəşdi.

yıqvası

-bayram, qonağlıq yeməyi, yığvası: şöləngə.

yıqvasın

-çoğan ( < çoğ, çox xan), toy yığvasın dolandıran: sırbaş. sırıbaş. sırabaş. toyxan.
toyxanı. tamata. tamada.

yıqvatan

yığvadan. -yığvadan yayaq qaldıq: yığvıya, yığıncağa, cələsiyə yubandıq. (yayaq:
körpə. göyüt. göysüt. göysüq. naşı).

yıqvıya

yığvıya. yığıncağa. cələsiyə. -yığvıya, yığıncağa, cələsiyə yubandıq: yığvadan
yayaq qaldıq. (yayaq: körpə. göyüt. göysüt. göysüq. naşı).

yılcamaq

yalcamaq. yolcamaq. yencəmək. cızmaq. cizmək. xıraşlamaq. -daş ayağım
yolcadı.

yılıq

ılıq. yılqın. yalqın.

yılıqı

yılığı. heyvanı. -yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun,
yoğun çivi: siy. siğ.

yılıqın

yılığın. heyvanın. -sancılanan yılığın (heyvanın) qarnına iyiləşdirmək inancıyla
vurulan çubuğ: sancı çubuğu. sancı kötəyi. sancı kötüyü.

yılıqlar

heyvanlar. -yer altı yaşayan yaratıqlar, yılıxlar (heyvanlar): sığınqar.

yılım

1. həlim. 1. yılım. yumşaq . -dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu
daş eylər.
-neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb: sırışı. siriş. çiriş.
kiriş. sırac. çirək. siriş. ( < sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) kitiş.
( < kitmək) (sirişm (fars)}. sürüş.
-yılım qaya: sıldırım. düz qaya.

yilim

yapışqan. tutqal. çəsb.

yılısıq

1. ılısıq. yılsıq. ılsıq. əsnək. əslək. əğilən bükülən. elastik. 1. qırnac. qırcanıq.
qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet.
sırbit. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük.
sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva.
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çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq.
qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən.
simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın
caydırır. 1. sıvışıq. sırışıq. sıvnaşıq. sırnaşıq. sırınığ. sırıtığ. sırtığ. sürtük. 1.

sıvışıq. sıvşıq. süyüşük. yapışqan, dadlı olan.
yılqantı

yılxantı. yeyxantı. yuğantı. tıxantı. (pəsab).

yılqapmaq

ilqapmaq. ilqartmaq. qıvlamaq. qıvmaq. qıncıqlamaq. qıncılıqlamaq. qaçmaq.

yılqapmaq

ilqapmaq. ilqartmaq. qıvlamaq. qıvmaq. qıncıqlamaq. qıncılıqlamaq. qaçmaq.

yılqı

1. yılxı. atun. at sürüsü. (un: çoxluğu göstərən ək). 1. yılxı (divan) heyvanların

gənəl adı. 1. heyvan. -alnında sağıntı, axıntı izi olan at, yılxı (heyvan): sağqar.
qaşqay. qaşqa.
-sağılan yılxı (heyvan), nərsə: sağın.

-yılxı tükəl qoputdu: atlar hamısı coşub sıçraşdı.
-yalqı yılqı: insan heyvan. -yalqu alası qarında, yılqı alası alında (kişi alası içdin, yılxı
alası dışdın).
-yaman yılxı satılmış, yaman qardaş qaçılmış, yaman arvad atılmış. (yılxı: heyvan).

yılqıçı

yılxıçı. atunçu. (un: çoxluğu göstərən ək).

yılqılar

heyvanlar. -sağılan yılxılar : sağılıq.

yılqıları

heyvanları. -yılxıları (heyvanları) birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi:
salım. qoşun. qoşnu.

yılqıların

yılxıların. heyvanların -qonun, keçi kimi yılxıların kiçik quyruğu: sınğırığ. büzdüm.

yılqılarta

heyvanlarda. -yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma,
qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq.
kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

yılqın

yılıq. ılıq. yalqın.

yılqının

yıxılının. heyvanın. -köpəyin, bir yılxının (heyvanın) qapmaması üçün vurulan
ağızlığ: saçqı. ağızduruq. ağızlıq.

yılqınlı

ürkül. qorxul. yılqınmış. ürkmüş. qorxmuş.
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yılqınmış

yılqınlı. ürkül. qorxul. ürkmüş. qorxmuş.

yılsıq

ılsıq. yılısıq. ılısıq. əsnək. əslək. əğilən bükülən. elastik.

yımrışmaq

yumruşmaq.

yın

kimi. -sapcayın: sıpçayın. çapcayın. qırçayın. - kəlləsin qırçayın (qırça kimi)
vurmaq, qırmaq: başını sapçayın üzmək.

yinqimək

yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək.
seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək.

yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq.
savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

yinmək

yenmək. sinmək. dinmək. dingimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək.
sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq. sakinmək.

sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək.
sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün
sinər. - yağış sinmək bilmir.

yintirmək

yindirmək. yendirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. sınğırtmaq.
(?düşürmək. düşlətmək). 1. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək. sovlaşdırmaq.

solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. 1.
qavramaq. özümsəmək. öğrənmək. 1. ürkütmək. qorxudaraq bir işi
yapmaqdan çəkindirmək.
yipar

1. ötür. ətir. güldamı. güldamlası. 1. ətir dağarcığı. {ənbər (ərəb)} {odor < ətir.
ötür}.

yıpar

ətir.

yıpar

-yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq (# sapar qulaq) .

yıpaş

1. sun. sum. ( < savın). yaxşıqay. uysal. ipəş. suyşuq. sulu. xoşəxlaq. (#
kötüqay: girtüc. bədəxlaq) xuylu. -yıpaş balam. 1. ipəş. uysal. səssiz. sakit. yobaş heyvan.
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yıpaşmaq

ipəşmək. uysanmaq. səssizləşmək. sakitləşmək.

yıpatmaq

1. uysatmaq. səssizlətmək. sakitlətmək. 1. yıpratmaq.

yıpıq

yıpşaq. yumuşaq. həlim. itik olmayan.

yıpqa

yupqa. yufqa. yuvqa. 1. incə. işgə. -yupqa kölgəli: yupqa sayalı: (kölgəsi yupqa).
1. işgə yapılı. 1. yarı canlı. zayıf. 1. incə könüllü, doğalı, təbli.

yıpqalamaq

aşınmaq. işlənib yeyilib gedmək. sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq.
sığpamaq. sıyqalamaq.

yıpqalamaq

sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. nərsənin
çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək.

yıpratmaq

yıpatmaq.

yıpratmaq

yiprətmək. salxatmaq. solxatmaq. (# sapartmaq: şaxlatmaq)
(sapar qulaq (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .

yiprətmək

yıpratmaq. salxatmaq. solxatmaq. (# sapartmaq: şaxlatmaq)
(sapar qulaq (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .

yiprüşmək

əprişmək. yuprüşmək. xərab olmaq.

yıpsamaq

yırpsamaq. yapsamaq. sırpsamaq. sıpsamaq. azalmaq. düşmək. - yağın çapsını
sıpsadı: yağış şiddəti düşdü.

yıpsırmaq

yapsırmaq. (> əfsordən (fars)}. sıxılmaq. darıxmaq. - evdə qalmaqdan sıxıldıq.

yıpşaq

yıpıq. yumuşaq. həlim. itik olmayan.

yır

1. lığ. ağır. 1. yar. ara. (çağ) (yaxınlıq). -bu yırlıqda gəl. -onun evi bu yırlıqda
olmalıdır. 1. yağ. -yırlı aş. -yırsız ət. -çırağa yır süz. 1. qoşqa. qoşma. türkü. 1.

şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. oxuma. əzgi. türkü (xalq mahnısı). nəğmə.
- yığ yığış (yır yığış) edmək. sarağamaq.

yıratmaq

ıratmaq. ıraqlatmaq. uzaqlatmaq.

yırbatmaq

yırvatmaq. 1. yerindən təprətmək. -ərvəni (təmbəli) təprəm yırvatmaz. 1. silmək.

bərtərəf edmək. -üzündən ləkəni yırvat. -su tökülüb dəfdərimin yazılarını yırvatıb.
yırçı

şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. ötücü. ötəçi. oxucu.
əzgiçi. mahnıçı. türküçü. nəğməçi. müğənni.
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yırıc

didəc. sırıc. qırıc. çırıc. vəhşi.

yırıq

1. (yaraq) fürsət. imkan. nərsənin çağı, uğru, vaxdı, movqeyi. 1. yarıq. cırıq. gündə yarıq (yırıq) yox, bəydə qayıq yox. (qayıq : dönmə). (yarıq: yırıq). (bəylər
sözlərindən dönməzlər). 1. yırtıq.

yırıqlıq

-aşınma, köhnəlmə sonucu oluşan yoluqluq, yırıqlıq, şırıqlıq: yoluşmaq.

yırılmaq

-uzununa yırılmaq, cırılmaq: üzülmək.

yırış

ayrılıq. aralıq. firağ. firğət. fürğət. cüdalıq. -əşlər yırışı: ər arvad uzaqlığı.

yırışı

-əşlər yırışı: ər arvad uzaqlığı. (yırış: ayrılıq. aralıq. firağ. firğət. fürğət. cüdalıq).

yırışmaq

ayrılmaq. aralanmaq. firağ, firğət, cüdalıq bulmaq.

yırqalamaq

yüğrələmək.

yırqalanan

-körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. salıncağ çevirmək, yırqalamaq.

yırqalanmaq

yelləmək. yelgətmək.

yırqanmaq

1. asılanmaq. yasılanmaq. arasılmaq. məəttəl olmaq. 1. ırqanmaq. silkinişmək.
çalxanmaq. sallanmaq. oynamaq.

yirqiq

yirgik. yerik. alçaq. xoşa gəlməz. pis. xərab. (zəbun).

yırlanmaq

lığlanmaq. ağırlanmaq. -bu ara tənim çox yırlanmış.

yırlı

yağlı. -yırlı aş.

yırlıq

qənimət. -ağır yırlıq çapladılar.

yırmalamaq

yarmalamaq. turpalamaq. turpulamaq. tırmalamaq. darğaşlamaq. araşlamaq.
taraşlamaq. yonamaq.

yırpsamaq

yıpsamaq. yapsamaq. sırpsamaq. sıpsamaq. azalmaq. düşmək. - yağın çapsını
sıpsadı: yağış şiddəti düşdü.

yırsız

yağsız. -yırsız ət.

yırtı

yırtıq. -yırtı süzü iş yarmaz: dərdə dəğməz.

yırtıc

1. yırtıcı. didək. didci. didici. {> dəd (fars)}. 1. vəhşi.
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1. sırqıc. ısırqan. sökür. azqın. azığ. vəhşi. 1. yırtıc. didək. didci. didici. {> dəd
(fars)}.

yırtıq

1. yırtı. -yırtı süzü iş yarmaz: dərdə dəğməz. 1. yartıq. yarıq. 1. yırıq.
-ağzı açıq, yırtı: yuağız. ağzı yufa. ağzı göyçәk yüngül, yersiz danışan. söz tutmayan.
- yırtığ pırtığ: saltar sultar. cırım cırıq. parıç puruç.
-əsgimiş, yırtıq geyim: küvül. küfül. əsgi.
-yırtıq pırtıq: sal sal. salxım saçaq. - əğnində sal sal köynəyi varıdır.
-yırtığ yamaqlamaq: saplamaq. pinəçilik edmək.

yırtılmaq

1. saltıranmaq. parçalanmaq. 1. satılmaq. çatılmaq. çartılmaq. ayırılmaq.
cırılmaq. - köynəyim çakı satılmış. 1. dağılmaq.

yırtışmaq

yartışmaq. birbirin yaralamaq. -atışıb yartışdılar.

yırtqıc

dırtqıc. dirtgic.

yırtmac

yarıq. uzun, dar kəsik, dəlik.

yırtmacı

-şalvarın yırtmacı: uçuş. uçma.

yırtmaq

1. saltıratmaq. parçalamaq. 1. satmaq. çatmaq. çartmaq. ayırmaq. cırmaq.
(qosəstən (fars)}.
-birbirin sökmək, yırtmaq, piçağlamaq, güllələmək: soxruşmaq. sökrüşmək.

yırtmış

-hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi olan: sallam saçaq. sallam sağçaq. salxım
saçağ.

yırvatmaq

yırbatmaq. 1. yerindən təprətmək. -ərvəni (təmbəli) təprəm yırvatmaz. 1. silmək.

bərtərəf edmək. -üzündən ləkəni yırvat. -su tökülüb dəfdərimin yazılarını yırvatıb.
yış

yığış. izdiham. -bu yış nə üçündür.

yışıq

sıcıq. sicim. gön ip. qayış.

yışın

-yışın yışnatmaq: ıldırım şaxlatmaq.

yışnatmaq

-yışın yışnatmaq: ıldırım şaxlatmaq.

yitiq

yitik. itik. itmiş. (napeyda).

yitirmək

itizmək. itirmək. utuzmaq. utsulmaq. aldızmaq. qayb, qeyb edmək. -o var yoxun
utuzdu.
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(yiv. iğ). iv. dəndə. dəndənə. yalav. yalağ. (çalağ). burqu, pincdə olan incə
dişlər. qırış. qırıc. -bu pincin yalağları yalanmış: yeyilmiş, hərz olmuş.

yivəliq

yivəlik. yivərik. ivərik. somun. çivəlik. uçquruq. burqulu çivilərin (piçlərin) bir

başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə. möhrə.
yivəriq

yivərik. yivəlik. ivərik. somun. çivəlik. uçquruq. burqulu çivilərin (piçlərin) bir

başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə. möhrə.
yiyə

1. ağa. sahib. malik. - iş ağaları. - yer ağaları. - mal ağaları. 1. yiğə. yeyə. yeğə.
yetib. sahib.
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

-yekə yeyə: qoğara.
-kiçik yeyə. xırda qoğara. çirtik. çırtıq. xirtik. xırtıq. qırtıq.

-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

yiyəsi

-ev yiyəsi tutanmasa oğrunu , kəndi özün qınarmış.

-düşüncə yiyəsi: usmuş. usmanlı. başlı kəlləli kimsə. düşünəcəkli. anlaqlı.
-it ölsə yiyəsi gömər, ər ölsə qarısı.
-it yiyəsin tanar, yiyəsi itin.
-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
(yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən).

yiyəsin

-it yiyəsin danmamış.
-it yiyəsin tanar, yiyəsi itin.

yiyəsiz

salıvar. səlivər. səlləminə. ıssız. - səlivər mala göz tikən, alıvar (almalı) maldan
qalar.
-yiyəsiz dərə, tülkü bey.

yiyiq

yiyik. yeniğ. yeyik. 1. aşınış. aşış. yeyiş. istehlak. 1. yemə, dişləmə, ısırma izi.

diş yarası. -bit yeniği: cüvə yeniği. -əsid yeniği. -şeh yeniği. 1. məğlub. 1.
yenmiş. cummuş. uçmuş.
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yızıq

yozuq. pısıq. pozuq. pis qoxan nərsə.

yızımaq

iylənmək. qoxumaq.

yobaq

yobağ. yubağ. yasız. yumuşaq. yalabıq. çalabıq. yalağay. alağay. ürək

oxşayan. mulayim. şəfəqətli. nərm.
yofunmaq

-aşınıb yofunmaq: torunmaq. -tornmuş parça tez cırılar.

yoq

1. yox. dal. dəl. 1. yoğ. tox. rahat. 1. yoğ. anlam. məni. məfhum. -bu yoğda:
anlamda. -bu yoğa desən: bu anlamda desən. -yoğsuz: anlamsız. -yoğun dəğişər:
anlamın dəğişər. -yoğlu yoğalı: anlamlı. mənili məfhumlu.

-aydılmadıq söz yox, eşidilmədik söz çox.
-sevgilərin varlığının yükü yox, yoxluğunun yükü çox.

-var, paxır, yox, altın. {(əldə) olan mis sayılır, (əldə) olmayan altın}.
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə,
könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-yox edmək: sıypıtmaq. siyirtmək. qaldırmaq.
- yox edmək: sonuna soğan əkmək. bitirmək. - birinə, nərsiyə soğan doğramaq:
birnə toxunmaq. bir dadlıya acı qatmaq. - baş soğan: dib soğan.
-yox olmaq: sıyrılmaq. sıdrılmaq. siyrilmək. sidrilmək. silinmək. qeyb olmaq.
-yox salı, xoş salı. (salı: xəbər).

yoqa

yoxa. yuxa. 1. toxa. incə, nazik, yapıq, yumuşaq parça, qumaş. 1. incə. işgə. yoxa saç. 1. seyrək. 1. yufa. yalxı. yalxoy. yüngül. nazik.

-oxa yoxa: uyum düzən. daraq dərik. nəzm o tərtib.
-yarma yoğa: qat qat, lay lay olan çörək. yağlı, içli kükə.
-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar
kölgələr.
- yoğa, qutura gedmək: ehsan yeməyə gedmək.

yoqaq

yoğaq. yuvaq. girdəkan. cəviz. qoz.

-qoldaçıya min yoğaq, barça belə ver dayaq. (qoldaçıya : dilənçiyə). (yoğaq:
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girdəkan). (dilənçiyə min girdəkan boşluyam, üstəlikdə bir dəğənəklə vurmalıyam ki
birdə geri dönməsin).

yoqalı

-yoğlu yoğalı: anlamlı. mənili məfhumlu.

yoqalış

yoğalış. toxdalım. toxdalış. toxdaşıq. yoğalma. yoğalım. yoğayma. yoğayış.

yoğayım. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

yoqalqan

yoxalqan. itgən. itən. itik.

yoqalma

yoğalma. toxdalım. toxdalış. toxdaşıq. yoğalış. yoğalım. yoğayma. yoğayış.

yoğayım. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

yoqalmaq

1. yoğalmaq. yoxalmaq. ölmək. tükənmək. bitmək. savılmaq. ərinmək.
ərginmək. nabud, məhv, nist olmaq. 1. yoxalmaq. sıyrılmaq. sıvrılmaq.
savrılmaq. itmək. itinmək. təpinmək. savılmaq. qeyb olmaq.

yoqalmasıtır

-yalnızlıq çevrənin boşalması yok, başın boşalmasıdı. (için yoxalmasıdır).

yoqalmış

yoxalmış. yoxut. ərinmiş. ərginmiş. savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) (nabud,
məhv, nist olmuş) .

yoqaltmaq

yoxaltmaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. qaldırmaq. - elə
silmışki izi tozuda qalmamış.
-nərsəni bitirib yoxaltmaq: yerinə daş atmaq.
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-otaçılıqda boğazı yoxlamaq üçün dili aşağı basan kiçik çöb: dilbasan.
boğazbasan.

yoqan

yoğan. 1. oğan. yuğan. uğan. tanrı. allah. 1. yoxan. yoğadan. yoxadan. ölətən.

tükətən. tökətən. bitidən. bitirən. 1. fil.
yoqana

yoxana. yoxna. 1. üzsüz süd. 1. az dəğərli. 1. yoğursıq. yoğurqıt. oğursıq.

yoğurqıt. az südlü, qazanclı. 1. yavan. dadsız, duzsuz olan. 1. zibil, pislik qabı.
1. oxana. oxna. yoxana. yoxna. süzgə. sızqa. sıvınc. qarurə. sidik, südük atma
qabı. qaşot.
yoqasalmaq

yoxasalmaq. yoxsalışmaq. yoxaslamaq. (proceding. emal. işləm. pərdaxtən).

yoqasan

yoğasan. toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən. -qırıq könül yiyəsi, dərdi
çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.
(yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən).

yoqasi

yoxasi. fani. - yoxasi evirdən keçməliyəm mən.

yoqaslamaq

yoxaslamaq. yoxsalışmaq. yoxasalmaq (proceding. emal. işləm. pərdaxtən).

yoqaş

-yoğaş bulmaq: çox yumuşaq, sevimli, mehriban görmək.

yoqatan

yoğadan. yoxadan. yoğan. yoxan. ölətən. tükətən. tökətən. bitidən. bitirən.

yoqatım

yoğatım. yoxatım. tökətim. aşış. yeyiş. istehlak.

yoqatlıq

yoğatlıq. yonğatlıq. yonatlıq. suyçalıq. suçalıq. dadılıq. dadlılıq. şirinlik.

məlahət.
yoqatmaq

-kişilik yamanlığı yoxatmaq yok, azaltmaqdır.

yoqava

yoxava. yuxav. çox yumuşaq. məxmər.

yoqayım

yoğayım. toxdalım. toxdalış. toxdaşıq. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma.

yoğayış. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
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rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

yoqayış

yoğayış. toxdalım. toxdalış. toxdaşıq. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayma.

yoğayım. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

yoqayma

yoğayma. toxdalım. toxdalış. toxdaşıq. yoğalma. yoğalış. yoğalım. yoğayış.

yoğayım. dincəliş. dincəlmə. dincalma. dincalış. yastılış. yastalma. yastalım.
yasayma. yasayış. yasayma. yaşayma. yaşayış. yaşayım. yasayış. yasayım.
(> asudəlik. asayış) saltama. saltalış. saltayış. saltalım. saltayım. yaraqatlıq.
yarqatlıq. axlağıq. yağlağıq. axlatıq. yağlatıq. qoyuc. toxdatlıq. toxdaşlıq.
rahatlıq. sınaş. sınağ. sinğic. sinic. sınğıc. sınıc. istirahət. -toxdaşıqa çıxmaq:
istirahət çıxmaq.

yoqevli

yoxevli. evsiz.

yoqırcın

yoğırcın. yoğurcın. çağa. çala. qoyas. acra. maya.

yoqla

yoxla. qara. -çıxdığın dağın təpəsin qara, aldığın kişinin ağzını qara. (aldığın kişinin:
evlənmədə erkək, dişi). (ağzın: sözün).

-dağa çıxdın ayağın yoxla, elə çıxdın dilin saxla. (elə: camaat içinə).
yoqlama

yoxlama. 1. sayğı. sayma. çəkləmək. sınlama. sərmələmə. baxlama. gözləmə.

1. yoxlaş. sanaş. sanma. sayaş. sayma. dəğərləş. dəğərləmə.
yoqlamaq

1. yoxlamaq < toxlamaq. toxunmaq. dəğmək. görüşmək. 1. yoğlamaq. ehsan
vermək. 1. yoxlamaq. raslamaq. tuşlamaq. (bərxurd edmək). -onu yoxlamamaq
üçün yolumu dəğişdim. 1. yoxlamaq. dəğib dolaşmaq. 1. yoxlamaq. oxlamaq.

döşəmək. yerləşdirmək. qoymatmaq. salıtmaq. tərtib edmək.
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yoxlamaq. 1. əllə incələmək. saylamaq. kovlamaq. kovalamaq. - heç bir nəyin
yoxlamadan alıb getdi. 1. gözdən keçirmək. maayinə, müayinə edmək. 1.

görüşmək. ziyarət edmək. - yeddidə üç kərə yoxlayır. 1. durumu bəlləmək,
anlamağa çalışmaq. - nə olub olmadığın yoxlayın. 1. ağız aramaq. savlaşmaq.
sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək. - kimdən bu sözləri yoxladın. - ilk
axşamdan yoxlamağa el içinə, küçələrə casutlar saldı. 1. bəlli bəlirsiz, yüngülcə

dəğmək, toxunmaq. - bu gün təprəm üç kərə yoxladı. - bu bir keçəri yoxlamadı,
kəsin sınavlar ilərdədir. 1. yoğurlamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq.

bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək.
götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq.
saymaq. sıylamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq.
qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. anıqlamaq. təxminləmək. - qiymətləri
anıqlamaq. 1. salbamaq. sambamaq. samlamaq. sallamaq. bilsənmək.

sorumaq. 1. sızğamaq. süzləmək.
-əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq: sıypalamaq. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.
-sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq: saldarlamaq. ağır yüngül edmək. danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.
-əl sürüb, nərsə sunub yoğlamaq, yağlamaq, yoxlamaq: sıypalamaq. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq.

yoqlanıltı

- yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı:yol sızrıldı.

yoqlasan

yoxlasan. yaxınlaşsan. -bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə
qarşınaq, çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’
olar). (qarşınaq: tərsinə. muxalif).

yoqlaş

yoxlaş. 1. yoxlama. sanaş. sanma. sayaş. sayma. dəğərləş. dəğərləmə. 1.

sınaş. dənəş. azimayiş. azimun. imtahan. analiz. mayna. test. ixtiyar.
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yoğlaşmaq sinəksimək. alışmaq. aşılaşmaq. öğrəşmək. (qarşmış su ilə un kimi
olmaq. xəmirləşmək) səmimiləşmək.

yoqlayış

yoxlayış. saldarış. (sallayıb ağırlığına baxma) ağır yüngül edmə. ölçəyiş. dartış.

tutuş. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.
yoqlayışa

-qoşunun salçı (önçü) gücləri yoxlayışa çıxmaq: salçılaşmaq.

yoqlaz

yoğlaz. 1. sözü yox. çox gözəl. heç kəsirsiz. mükəmməl. 1. yaraş. gözəl.

görəgən. gözəgən.
yoqlu

-yoğlu yoğalı: anlamlı. mənili məfhumlu.

yoqluq

1. yoğluq. uyluq. qol bud. nərsənin ən dayanlı, yoğun, qalın yeri. 1. yoğluq.
uyluq. yutluq. qol qıçın ən yoğun bölümü.
-nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ
çuxadur donumuz.

yoqluqu

-sevgi batağ, yoxluğu qalağ. (qalağ: veyran. xaraba).
-sevgilər batar, yoxluğu qalar.

yoqluquntan

-nərsənin qıtlığından, yoxluğundan korluq çəkmək: yanğıylamaq. yanqı, susuz
düşmək.

yoqluqunun

-sevgilərin varlığının yükü yox, yoxluğunun yükü çox.

yoqlunmaq

yoğlunmaq. yoğunmaq. 1. hamilə 1. bəslənmək.

yoqluş

yoxluş < toxluş. dəğiş. görüş. mulaqat. vizit.

yoqluvcan

yoğluvcan. yoğuluvcan. sıxılıvcan . sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət).

sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi. - qazların sıxılcanlığıv: qabiliyyəti təraküm.
yoqmac

yoğmac. oğmac. ovmac. undan yapılan şorba.

yoqmaq

yoğmaq. 1. yoluğmaq. keçmək. -bu iğ (kəsəl) ölkəyə yoğdu. 1. bələşmək.

sürtüşmək. (aludə olmaq). -paltarım yağa yoğdu. -başıqa (yara çözməyi. yara) yağ
yoğ. 1. yaxınlaşmaq. onun gəlməsi yoğdu. -bir ona yoğma. 1. ləms edmək. əllərimiz yoğuşdu. 1. yoğuqmaq. bulaşmaq. bələşmək. sürülümək. çalbışmaq.
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(çaplaşmaq. yaplaşmaqq) (kəsiflənmək). -əlləri qana yoğuqmuş. 1. övmək.
yaxşılamaq. yaxşılatmaq. onaylamaq.
yoqna

yoxna. yoxana. 1. üzsüz süd. 1. az dəğərli. 1. yoğursıq. yoğurqıt. oğursıq.

yoğurqıt. az südlü, qazanclı. 1. yavan. dadsız, duzsuz olan. 1. zibil, pislik qabı.
1. oxana. oxna. yoxana. yoxna. süzgə. sızqa. sıvınc. qarurə. sidik, südük atma
qabı. qaşot.
yoqratmaq

1. yoğratmaq. yüklətmək. çoxaltmaq. (# yoxratmaq: məhv edmək). -biri mal
davarın yoğratır, həmdə biri var yoxunu yoxratır. 1. yoxratmaq. məhv edmək

(#yoğratmaq: yüklətmək. çoxaltmaq. ). -biri mal davarın yoğratır, həmdə biri var
yoxunu yoxratır.

yoqrın

yoğrın. kasa. hər girdə nərsə. - yemək dadı duz olsada, yoğrun yeyilməz.

yoqru

yoğru. doğru. oxru. 1. uyqun. uyar. uyan. onğat. oğat. onat. onart. oğart.

doğart. yalığ. salığ. sadiq. -özünə yalığ qal. -ən yalığ dosdum. (yalığın. yalğın.
yalığca. salığın. salğın. salığca. sadiqanə. sadiqcə) (yalığlıq. salığlıq. sadiqlik). 1.

həqiqət. 1. dik. -tam doğru dirəklər. 1. (# oğru).
yoqruq

yoğruq. yoğurma. ovma. oğma. masaj.

yoqrulmaq

yoğrulmaq. doğrulmaq. oxrulmaq. yönəlmək. üz tutmaq. düzəlmək. dizəlmək.

(doğrultu. yoğrultu. oxrultu: yön. üz tutulan yol. istiqamət).
yoqrultu

yoğrultu. doğrultu. oxrultu. yön. üz tutulan yol. istiqamət.

yoqrum

yoğrum. yoğur, xəmir yapma. -bir yoğrum un.

yoqrunmaq

yoğrunmaq. yorunmaq. yortunmaq. doya doya yapmaq. dadını çıxarmaq. zevq

almaq. həzz almaq.
yoqruşmaq

yoğruşmaq. qutruşmaq. şadlıq edmək. həzz, ləzzət aparmaq.

yoqrutmaq

yoğrutmaq. 1. yönəltmək. istiqamətləndirmək. 1. yorutmaq. yortutmaq. ziyafət

vermək, çəkmək. yasıtlamaq. ağırlamaq. 1. yorutmaq. yortutmaq. əğləndirmək.
dad, zevq, həzz vermək.
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-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın qalar
boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq
qoşuna. (qoşuna: cütlükdə)
-yoxsa gücün ayaqda, başmaqda suç arama.
-qatnaşmaqla bağlı qapı açılmaz, pitik yoksa, yazan yoksa heçbir haçar yapılmaz,
gizli dərdə didəm dərman tapılmaz.

-yanğu yoxsa səs batsın, qeyrət yoxsa ər batsın. (yanğu: yanğı. yanığ. əksi səda).
-könlün olsa tut, könül yoxsa, unut.
-könül yoksa, ürək sevgi tanımaz. (ürək: ağıl).

yoqsaq

yoğsaq. yoğursaq. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yaxın. isrik. isti qanlı

(xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin
sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
yoqsalışmaq

yoxsalışmaq. yoxaslamaq. yoxasalmaq (proceding. emal. işləm. pərdaxtən).

yoqsayın

yoxsayın. yox kimi. (sayın: kimi) .

yoqsıramaq

yoxsıramaq. yoxsunlamaq. kasıblamaq. yalnaşmaq. fəqirləşmək. ehtiyaca

düşmək. möhtac olmaq.
yoqsıratmaq

yoxsıratmaq. yoxsunlatmaq. kasıblatmaq. yalnatmaq. fəqirlətmək. ehtiyaca

düşürmək. möhtac editmək.
yoqsul

yoxsul. 1. qaçaqsız. yalqın. bitgin. çarasız. beçara. sağalmaz. iyginməz. 1.

yencik. yensik. encik. ensik. solamıq. kasıb. fəqir. -yensiklərə yar olan, düşüklərə
qol tutan. 1. suğur. soğur. su qoğur. su qoğuran. əli boş. 1. sök. sökük. kasıb.

yalnağ. fəqir. - sök ər: sökə yalnız: sökə yal: arxasız, dossuz kişi.
-yoxsul olda ucuz yox, istəyin ol yalan yox.

yoqsullar

-yoxsullar üçün yemək, para, geyim, nərsələr saçılan, verilən yer: səpilik.
yolçuxana.

yoqsullartan

-yoxsullardan əl tutan quruluş: səpilik.
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yoxsullaşmaq. yencikmək. yensikmək. encikmək. ensikmək. kasıblaşmaq.

fəqirləşmək.
yoqsulluqa

-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.

yoqsulluqa

-zənginlikdən yoxsulluğa düşmək: sürcümək.

yoqsulluqtan

-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan
gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı).

yoqsulta

-nə işlər var gəlməzki başa, dönər çoğun yoxsulda paşa. (dönər çoğun: fırlanar
fələk. devir çönər) .

yoqsun

-yaxşı görək sənki toxsun, nə bilirsin çəkdiyin yoxsun.

yoqsunlamaq

yoxsunlamaq. yoxsıramaq. kasıblamaq. yalnaşmaq. fəqirləşmək. ehtiyaca

düşmək. möhtac olmaq.
yoqsunlatmaq yoxsunlatmaq. yoxsıratmaq. kasıblatmaq. yalnatmaq. fəqirlətmək. ehtiyaca
düşürmək. möhtac editmək.
yoqsunluq

yoxsunluq. yozunluq. düşgünlük. zavallıq.

yoqsunmaq

yoxsunmaq. 1. darağmaq. daralmaq. darda qalmaq. sıxışmaq. möhtac olmaq.

ehtiyaca, zərurətə düşmək. 1. üzsünmək. üzülmək. yazqınmaq. heyifsinmək.
mütəəssir, mütəəssif olmaq. -heç nəyə yoxsunma. -yoxsunluqdan yoxsunan. 1.
özləmək. özsəmək. -kimi yoxsunursun: kimi özlüyürsün.
yoqşacaq

yoğşacağ. yapışacağ. xoş (xoşa) gələcək.

yoqşalmaq

yoğşalmaq. sırmalmaq. sürməlmək. sürtülüb aşınaraq süzəlmək, safalmaq.

yoqşan

yoğşan. yoğuşan. yapışan. -yoğşan iş gör, oxşasın görəni, görənləri.

yoqşatan

yoğşadan. yapışdıran. xoşa gətirən.

yoqşatan

yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən.

xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici.
əğləndirici.
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yoğşayan. yoğşadan. yoğuşluq. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən.

xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici.
əğləndirici.
yoqşuluq

yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. şadlığ. xurrəmlik.

inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz
hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.

yoqşunmaq

yoğşunmaq. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. xoşallanmaq.

şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.
yoqşunu

yoğşunu. şükrünü. -sağlığın qədrini bilgil, xəsdə bolmasdan burun, xəstəlik
yoğşunu qılğıl, ta ki ölməsdən burun, (bolmasdan: olmasdan). (burun: qabaq. ön).

yoqşur

yoğşur. yapışır. xoş gəlir.

yoqşuyub

-yaxşayıb yoxşuyub: silib sıyıb. nazlayıb duzlayıb. - uşağı silib sıyıb oxuya (dərsə)
göndərdi.

yoqtaş

yoğdaş. yuğdaş. yoldaş. dustaq. dostaq. dosdaq. dost. dosd. bağlı. ilişgili.

yoqtu

-olmaz değən yoxdu, olar değən oldu. (değən: deyilən. adlı. adlanan).
-sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz)
-yoxdu gücün eyləməyə yaxcılıq, olsun gücün kötülüyə yox demək!
- yoxdu işgil danışıqla çözülə olmuyasi
-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı
-keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.

yoqtur

-acı yoxdur dinilməsin ölümlə, olay yoxdu batılmasın ötünlə. (ötünlə: zamanla).
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur
çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.

yoqturmaq

yoğdurmaq. yovdurmaq. dığırlatmaq.

yoqturtmaq

yoxdurtmaq. pozdurmaq. silmək. məhv edmək.

yoqturur

-doğursa nisgilim səndə, gedən sənidin , suç kesir, yoxdurur məndə.
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-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa
söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin
küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz.
(savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

yoqu

-könül ürək barışsa, hənlə yoxu alışsa, yaşam bular dəngini, ləngi tapar ləngini.
{(könül gəl gəl (hən hən) deyər, ürək ged ged (yox yox)}. (könül: istək (həvəs). (ürək:
ağıl).

yoquc

yoğuc. yoğuş. övüş. övgü. övgüş. şükür. şükr. həmd. minnətdarlıq. inayət.

yoqucu

yoğucu. yoğunladan.

yoquq

1. yoğuq. qoğuq. (ğəltanidə) dağdan quğulub, dığırlanıb düşən daş. 1. yoxuq.
silik.
-yağ yoğuq: yağuq. bulaşıq. batşıq. alaşıq. aludəgi.

yoqulamaq

yoğulamaq. qoğulamaq. dığırlatmaq. (ğəltandən). - bu daşları ayağınla qoğula
qırağa.

yoquluvcan

yoğuluvcan. yoğluvcan. sıxılıvcan . sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət).

sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi. - qazların sıxılcanlığıv: qabiliyyəti təraküm.
yoqumaq

1. yoğuqmaq. yoğmaq. bulaşmaq. bələşmək. sürülümək. çalbışmaq.
(çaplaşmaq. yaplaşmaqq) (kəsiflənmək). -əlləri qana yoğuqmuş. 1. yoxumaq.
savılmaq. batmaq. sönğmək. engəymək. yengəymək. - keçdi günü, savıldı günü.

yoqumuş

- nə pox geridə qoyduq, yoxumuş kimi yox olduq.

yoqun

yoğun. 1. (tux. tox. tuqa. tuqat. tuqta) ( < tut. tuq) tutqun. boğuq. qoyu. sıx.

qəliz. qatı. qalın. pür püşt. artıq. fazla. meşə. cəngəl. güclü. sağlam. dayanıq.
sift. ənbuh. külüft. sitəbr. -tox sox: incə qalın. hər halda. -tox sarım: qalın dəri.
hissisiz. -toxa baş: qanmaz. 1. bəm. 1. güc. -biləyi yoğun birin yıxmış, biligisi

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yoğun minin. (yoğun: zor. güc). 1. çaqqın. müztərib. (# yağın: uyut. sərin. dingin.
tingin. tingit. (rahat) durqun. asudə. sakin. toxdayın. (asayişli. ). 1. toxun. sıxı. sıxığ.

tıxız. tıkız. öz. özlü. mütərakim. -qazların sıxılcan. 1. sıx. sığ. dar. qatı. bükük. (#
sığ < sıy. sıyız dayaz. sayaz. dərinliyi az olan)
-uzun, yoğun iğnə. sıyıq. qıyıq. çuvaldız.

-bayağı iğnədən uzun, yoğun, qıyıqdan kiçik soxac, iğnə: soxsu. sosı. sosu.
-aclıq yoğunladıqca (bətərləşdikcə), hər bir yoğun torunar. (torunmaq: arıqlayıb
incəlmək).

-hər nəyin yoğun ucu: topaç. qısıldaq.
-topuğun ardında, banla balça arasında olan yoğun sınır: dalba. pey.
-qol qıçın ən yoğun bölümü: uyluq. yutluq. yoğluq.
-yoğun dəğişər: anlamın dəğişər.
-nərsənin ən dayanlı, yoğun, qalın yeri: yoğluq. uyluq. qol bud.
-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy.
siğ.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.
-qazma uclu yoğun çivi: qazıq
-uzunsov, yoğun, ağır toxmaq çeşiti: sallama. salman. salman toxmaq. güpsə.
güpsük. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir)
-odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək: küsgü. kösgü.
çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. közgü.
-qalın, yoğun olan nərsə: kütük. kötük.

yoqunan

yoğunan. sarınan. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim,
soyunan kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1. dolamaq. 1.
doldurmaq).

yoqunlaşsan

-utanmazdan ıraq dur, yoxunlaşsan ut qalmaz. (ut: həya).

yoqunlatan

yoğunladan. yoğucu.
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yoğunladıqca. bətərləşdikcə. -aclıq yoğunladıqca , hər bir yoğun torunar.

(torunmaq: arıqlayıb incəlmək).
yoqunlatmaq

yoğunlatmaq. 1. (artıraraq) ağırlatmaq. qatılaşdırmaq. soxmaq. suxmaq. -bu
torba çox soxmağa dözməz. 1. yağurtmaq. yumarlatmaq. hamarlatmaq. (#
oğurtmaq: doğurtmaq: xırdatmaq). 1. yağlamaq. yoğurmaq. yağramaq ( < yağ <
yoğ). qalınlatmaq. bəsləmək. bərkimək. kökləmək. köklətmək. kökətmək.

yoqunluq

yoğunluq. öğünsüzlük. tərbiyəsizlik. (#yoğurluq: tərbiyəlilik. müəddəblik) .

yoqunmaq

yoğunmaq. 1. yoğlunmaq. hamilə 1. yoğlunmaq. bəslənmək. 1. yaxınmaq.
toxunmaq. bərxurd, mültəfit olmaq. 1. yoğuşmaq. alışmaq. uyğuşmaq. -yeni
toprağa yoğuşmaq güc.

yoqunsa

-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın
qalar boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.

yoqunur

yoğunur. sarınır. geyinir. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim:
yoğunan kim, soyunan kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). (sarmaq: 1.
dolamaq. 1. doldurmaq).

yoqur

yoğur. 1. müstəhcən. 1. qusur. 1. oğur. yoruğ. qaçaq. örtülü, gizli iş. 1. səntez.
(sığır: tez. - -soğur: səntez).
- sınık yoğur: acımış qabarmış xəmir. - sınık yoğurdan pişirilən çörək ürəyə düşməz.

yoqur

yoğur. yorma. yoruş. yorum. (sınış. siniş). 1. fəlsəfə. 1. hikmət. 1. təbir. təfsir.

-yoğur tutma qabı: yalabıq. çalabıq. tağar.
-yoğur, xəmir yapma: yoğrum. -bir yoğrum un.
yoqurcın

yoğurcın. yoğırcın. çağa. çala. qoyas. acra. maya.

yoqurqan

yoğurqan. yorqan. yapırğan. yapılğı. örtük.

yoqurqıt

yoğurqıt. yoğursıq. oğursıq. yoğurqıt. yoxana. yoxna. az südlü, qazanclı.

yoqurquc

yoğurğuc. vərdənə.

yoqurlamaq

yoğurlamaq. yoğlamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq.

bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək.
gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

sıylamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq.
qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu
eşitmək, o demək deyir ki onadın.

yoqurlanmaq

yoğurlanmaq. yumalanmaq. yuvarlanmaq. dığırlanmaq.

yoqurlatmaq

yoğurlatmaq. yumalatmaq. yuvarlatmaq. dığırlatmaq.

yoqurluq

yoğurluq. tərbiyəlilik. müəddəblik. (#yoğunluq: öğünsüzlük. tərbiyəsizlik) .

yoqurma

yoğurma. yoğruq. ovma. oğma. masaj.

yoqurmaq

1. yoğurmaq. yoğurtmaq. oxurtmaq. doğurmaq. doğurtmaq. səbəb, bais olmaq.
1. yoğurmaq. qatıb sıxışdırmaq. 1. yoğurmaq. ovmaq. ovalamaq. ovuşdurmaq.
oğmaq. oğalamaq. oğuşdurmaq. 1. yoxurmaq. yaxurmaq. için, ah çəkmək. 1.
yoğurmaq. yağlamaq. yoğunlatmaq. yağramaq ( < yağ < yoğ). qalınlatmaq.

bəsləmək. bərkimək. kökləmək. köklətmək. kökətmək.
yoqursaq

yoğursaq. yoğsaq. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yaxın. isrik. isti qanlı

(xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin
sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst.
doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
yoqursıq

yoğursıq. yoğurqıt. oğursıq. yoğurqıt. yoxana. yoxna. az südlü, qazanclı.

yoqursuz

yoğursuz. 1. oğursaq. oğursuz. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal.

qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz.
gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək.
kəvzən. qısıl. kovlaş. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş.
götüqızıl. uysan. oyasa. oysal. 1. sitil. şitil. ( < sütül). sütal. eğitimsiz.
mədəniyyətsiz. tərbiyəsiz. təməddünsüz.
yoqursuzlar

yoğursuzlar. yorumsuzlar. sanalanmazlar. düşünəməzlər. -bilimsizlər başarmaz,
yorumsuzlar qayğılı. (qayğılı: anqıra. şaşa. heyran).

yoqursuzmaq

yoğursuzmaq. oğursuzmaq. korlanmaq. qıvıcqaşmaq. kirincimək. kitincimək.

kilincimək. çitincimək.
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- sıxıq yoğurd: süzük yoğurd. (sıxıq. süzük).
-yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə.

-tam tutmamış yoğurt: sütümən. sütəmən.
-yoğurt çalmaq: səssiz səmirsiz, dinmədən dinlənmək.
yoqurtan

-yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı: sarqa. > səllə. sələ. güşbərə.

yoqurtmaq

1. yoğurtmaq. yoğurmaq. oxurtmaq. doğurmaq. doğurtmaq. səbəb, bais olmaq.
1. yağurtmaq. yoğunlatmaq. yumarlatmaq. hamarlatmaq. (# oğurtmaq:
doğurtmaq: xırdatmaq).

yoquru

-çörək yoğuru yayma taxdası: yasac. yasğac. (yayvan, yassı ağac).

-özlü buğdanın yoğuru sünək olur. {sürnək: sünək. sırnığ. əsnək. uzanan. (şirəli)}.
-üstün açılmış yoğuru sərib, təndirə çırpma, yapma döşəkcəsi: səpic. (1 <
sərmək. sərpmək) çörək döşəkcəsi.

yoqurun

xəmirin. -təndirə çörək yoğurun uzatıb sərmə aracı: kürək. küyrək. gürək.

yoquş

1. yoğuş. yoğuc. övüş. övgü. övgüş. şükür. şükr. həmd. minnətdarlıq. inayət. 1.
yoğuş. yaxış. (yax <> xah) xahiş. sorağ. sorat. 1. yoğuş. ehsan. 1. yoğuş.

dəstgiri. maazidət. 1. yoğuş. xələt. -yoğuşlu gəlin, güveyi yavaş bulur: xələtli gəlin
kürəkəni yumşaq, əxlaqlı görür, bulur. 1. yoğuş. sürək. daraq. darlağ. dərlək.

dərik. pırojə. bərnamə. 1. yoğuş. yaxış. qurban. qurbanlıq.
-ağır, iti yoxuş: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. gəriş. kəriş. sinəkeş.
-yoxuş yenişli: salğaq. dağlıq. əngəbəli. daşlı çanqıllı.
-çıpıt yoğuş: söğüş oğuş. lə'nət rəhmət.

yoquşan

yoğuşan. yoğşan. yapışan. -yoğşan iş gör, oxşasın görəni, görənləri.

yoquşq

yoğuşq. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət.

yoquşların

-səni görüm yoxuşların qalxış ola. (deyim). (alqış).

yoquşlu

-yoğuşlu gəlin, güveyi yavaş bulur. (xələtli gəlin kürəkəni yumşaq, əxlaqlı görür,
bulur, gözlür). (yoğuşlu: xələtli).

yoquşluq

yoğuşluq. 1. yoğşadan. yoğşayan. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən.

xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici.
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əğləndirici. 1. yoğşuluq. xoşluğ. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. şadlığ. xurrəmlik.
inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz
hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.

yoquşmaq

1. yoğuşmaq. yoğunmaq. alışmaq. uyğuşmaq. -yeni toprağa yoğuşmaq güc. 1.
yoğuşmaq. yapışmaq. xoşu gəlmək. ləzzət vermək. -heç nə biləmə yoğuşmur. yapışır: yoğşur xoş gəlir. -yapışmır: yoğuşmur: xoş gəlmir. -yapışan: yoğşan.
yoğuşan: xoş gələn. -yapışsın: yoğuşsun. xoş gəlsin. -yapışdıran: yoğşadan: xoşa
gətirən. -yapışdır: yoğşur. xoşa gətir.

yoquşmur

yoğuşmur. yapışmır. xoş gəlmir.

yoquşsun

yoğuşsun. yapışsın. xoş gəlsin.

yoquştan

-yoxuşdan yenən daşqanın sürətin, irtin almağ üçün, ardına bağlanan qollu
budağlı ağac: sürgü. sürgə. irtıq. sürətgir. -sürgü tökünüyü: bu ağac sürünməsindən
arda qalan süpürülmüş iz.

yoqut

yoxut. yoxalmış. ərinmiş. ərginmiş. savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) (nabud,
məhv, nist olmuş) .

yol

1. biçəm. yolqut. yürgüt. salqıt. sırış. sırğış. uslub. rəviş. şivə. tərz. -kəsəldən
qorunmağın ən qolay sırğışı arassaçılığdır. 1. toruk. törük. yoruq. sürük. yürük.

caddə. təriq. 1. sürə. 1. sapıl. çəkib, uzanıb gedən.
-ovcu neçə tov bilsə, ovul anca yol bilər. (tav tov: yap yup. kələk külək. nəxşə. hilə.
məkr).

-işlənməmiş, engəbəli, daşlı çanqıllı yol: çala. patika. cığır. (#yala: yaldırım.
qaldırım. tapdanmış, düzlənmiş, sələsovlanmış, sərəsovlanmış, səsovunmuş,
yapırlanmış, hamarlanmış (daş döşəmli, asfaltlı) yaylıq yol. ).

-tutulan yol: toruk. törük. yoruq. sürük. yürük. məzhəb. təriqət. firqə. tapdığ. məslək.
-ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz. (yengə: bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan,
oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım).

-yol üstü: yoldan. -yoldan tanışlıq: yol üstü tanışlıq. yolda tanış olan.
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-yol üstü tuşlanmaq, raslanmaq: yoluğmaq. yolğunmaq. -açıq tükana yoluğsan
çörək al.

-yol, icazə vermək: yoluqdurmaq. açatmaq. açatımaq. sorlatmaq. soratlamaq.
-yoldaş ilə, yol daşı: tək yola çıxma.
-yol yaxcı yeriyib çapan: yorğa yügrə.
-yol üzrə quraqlarda qurulan sayavan: yantay. (yanlıq: yanda olan). -bu şəhərin
duraqlarında yantay yox.

-yol arası dinlənmə, oturma üçün qoyulan dikəl, oturacaq: yola daşı.
-üz tutulan yol: doğrultu. yoğrultu. oxrultu. yön. istiqamət.
-. doğru yol: uğrağay. bir iməcə, amaca yönələn yol. müvəffəqiyyətli. -yolun uğrağay
olsun.

-çıxar yol: sova. sava. nəcat yolu.
-suyuğ yol. (suyuğ: qolay. kullanışlı. rahat).

-yol sürə: yol üstü: sürtün. -sürtün ona bir baş çəkdim.
-yol arac deməkdir. aracın gözəlliyi amacı alamaz.
-dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə,
güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).

-yol yoldaşın it olsa, arxan güllə yaslaşmaz. (yaslaşmaz: iltaf olunmaz. oxşanmaz.
bəzənməz).

-kiçik amac, güdə yol. (yaşam güdə).
-bir axıcı nərsəni bir yerdən başqa bir yerə daşımağ, axıtmağ üçün qoyulan
qamış, şilank, güh, yol, kanal: sübək. süvək. sürək. -ayağ yoluna durub gedənmiyən
xəsdələrə sübək qoyulur.

-yol çapqınından, oğurluqdan əsirdən tutulan, ələ keçən dağar yağar. (mal o
mənal): soyqa.

-doğruya yol dar, qıs.
-yanğı olsa yol qolay, gəngəş olsa iş qolay. (yanğı: yanğ. ülgü. ).
-at minənin, ət yeyənin, don geyənin, yol gedənin, dəd çəkənin, kef görənin, qut
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qapanın. (qut: baxt).
-bacarıqlıya yardım ol, bacarıqsızlar yol tapar.
-bendən ayrı yol batsın, sevgidirsə, sinə yatsın. (sinə: qəbrə).

-könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar. (qutaylığa: xoşbəxlik).
-yol gedənin, yol ardıca ağlama, ürək tövlə deyil, öküz inək bağlama.

-körpü üsdə yol üsdə söz verənə inanma. -körpü üsdə yol üsdə dosla yoldaş
tutulmaz.

-söz, yol açar, iş açmaz. (açmaz: çözməz).
-yol ölçüsü: yarqış. yarqıc. ağac.
-dar yol, küçə: yart. gədik.
-yol yol olan: yolsu. yolsı. yarsı. > əsri. pələngi. alayola. xət xət.
-yol salan: yol düzəldən.
-yol salma: yol düzəltmə.

-yol çıxmaq: səfər, musafirət qabağa çıxmaq, üz vermək.
-yol saymaq: 1. incəliklə araşdırmaq. 1. intiqad edmək.
-yol üzərə taxılan yol imləri, simgələri: taxul.
-uğurlu yol: yol uğurlu. səfər bexeyr.
-yol dərgəşi. (dəğrəş: dərnək. birikiş. toplanış).
-yol dərmək: yol gedmək.
-dar, güdə, cürə yol: (> kurə rah). zolaq. yolaq. qoğaq.
-yol yol: yolağ. yolağlı olan. yol yol. rah rah. xət xətli. rah rah.
-yol vermək: yolatmaq.
-aralı olan iki tikədə bir birininə keçib gəlmə üçün, aralarındaki yerdən alınan,
çəkilən yol: yolağ.

-yol yarasın: (yarasın: uğur olsun. xeyr olsun). yolun uğurlu, açıq olsun. istəklərivə
çatasın. başarılar!. müvəffəqiyyətlər!. nailiyyətlər!.
- dadımlığı analayan, doyumluğa yol tapar
- işləyənlər tez armaz, işləməyən yol tapmaz. (armaz: yorulmaz)
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- qısa yol sapmaz, düz gəpən yormaz. (gəpən: qonuşan)
- yol sızrıldı: yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı.
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən
üçün.
-iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolun
başına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit). (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
-(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma). -qapatsansa keçmişin, açıq durar
yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
-özün öldürmək yol deyil, yolsuzluqdur.
-yaman yoldaş yol üsdə, yanmaz kabab köz üsdə. (yol üsdə tanımazla yoldaşlığın
sonu, çoğun pis bitir)
-yol arac biz araçı.
-yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz üzə gələr). (yaşam boyu biriylə daha üzləşmək çox
olasıdı)
-yolda yoldaş tapsana, yol üsündə atsana.
-yoldaşların yamanı, yol üstünün yoldaşı
-dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım.
sıldırım. kəsmən. seldırım.
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.
- arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis)
-bilki yol bitsədə, istəklərimiz sonsuz olur
- ömür bitər yol bitmez, varın itər, söz itməz.
-yol yolağay: yol yoləğəy. yolda. - yol yoləğəy gördüm. - yol yoləğəy danışmaq
olmaz, oturun.
- savrıq yol: keçinmiş, teyy olunmuş yol.
-hər yol: yolsayın (sayın:hər).
-nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol, sala, çara: savacağ.
savac. savağ. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış.
-daşan nərsənin aldığı yol: savacağ. savac. savlağa. savağ. sovağ. supab.
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-yol dəğişmək: sapmaq. saraşmaq. sarpmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək.
ayrılmaq. dalqınmaq. qıvrılmaq. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir.
- az getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi.
-yol yasaların göstərən imlər, işarələr, tablular, ışıqlar: sapan. savan.
-yol yordam: sayqal. yasqal. say qural. yas qural. rəsmi mərasim. nizami mərasim.
silukiyyat. servis
-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.
-ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.
-yol yoldaşın yolda qoy.
-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi
yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə.
muxalif)
-qaçaq yol: sındırqaç. sovap. savap. soğaq. supap.
- tərs yol:sarpac. sapalac. (düz yolun qarşıtı)
-yeraltı yol: siçanyolu.
-daş duvar arasından açılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq.
1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). sökük. gədik. (surax (fars)}.
-qaçaq yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 < sökmək. 1 <
sovmaq. savmaq). sökmük. ana yoldan ayılan yol.
- bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq: quş uçurmamaq. quş yuxusu: yüngül yuxu.
- yol salmaq: yeriyib, dolaşıb durmaq.
-fəri' qol, yol, soru: salma.
-gözü yol çəkmək: sakırmaq. ılqın yalqına düşmək. sәrab görmək. xəyala qapılmaq,
tutsuğmaq.
-yol göstərmək: sağışdırmaq. sağındırmaq. rahnamalıq edmək.
-yol uzunluğuna çıxan: qurumsaq. yola salan.
-yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə
uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq.
sürətgir.
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-yol yol: qol qol. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə. sərə sərə.
dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.
-iş diləyim, yol yolağım, yar yarağım uğurlu.
- sal yol. (sal:uzun).
-üzü aşağı yol, kimsə, nərsə: salqan.
-yolkəsən: salğınçı.

yola

1. yovaş. ram. 1. şayisdə. 1. rəva. 1. yana. tərəfə. -evyola: evə tərəf. -buyola: bu
yana.

-yola vermək: uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. keçindirmək. -sən bir körpəni
uzartanmısanmı.

-yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül qaramaz. (eyku: yaxcı).
(qaramaz: baxmaz).

-yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola salmaq:
uğurlamaq. təşyi edmək.
-yola çıxan kimsəni sayqı sıyağla, iyi diləklərlə keçirmək, yola salmaq:
uğurlamaq. təşyi edmək.

-yola salmaq: uğurlamaq.
-yola salmaq: uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. yollamaq. ötgərmək. ötügəmək.
ötügülmək. göndərmək. salmaq. -çağrıları qonaqlara uzarın.

-üzü yola: uyuş. yaxcı. sözə baxan.
-yola daşı: yol arası dinlənmə, oturma üçün qoyulan dikəl, oturacaq.
-nərsənin artığ əsgiyin gidərib yola, düzənə qoymaq: yonamaq. onamaq. yolamaq.
olamaq. olatmaq. imkan yaratmaq.

-yola qoymaq: yolatmaq. yoldatmaq. qılavutmaq. qılovlamaq. cilovlatmaq.
-üzü yola: yolcaq. yolacaq. yumşaq. ətrək. həlim.
-yola salmaq: yolaçlamaq. iqdam edmək.
-yola verən: ataş. aytaş. ötəş. yolğaş. xoş rəftar. siluklu.
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-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.
-qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ:
duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə
bulunma sözü).
-yola salmaq: savsalamaq.
-yola verən: qavışsın. yumuşaq. yarsıy. yastağ. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin.
yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy,
çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli
dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.
- yola salmaq: uğurlamaq.
- yola salma: ötürmə.
-yola salan: qurumsaq. yol uzunluğuna çıxan.

yolacaq

yolcaq. yumşaq. üzü yola. ətrək. həlim.

yolaçlamaq

yola salmaq. iqdam edmək.

yolaq

yolağ. 1. qurban. -sözü verib tutana, canlar yolağ qanana. 1. bulaq. 1. zolaq. aralı

olan iki tikədə bir birininə keçib gəlmə üçün, aralarındaki yerdən alınan,
çəkilən yol. 1. zolaq. bulaq. kiçik su axıntısı. kiçik arx. -axdırar gözüm yolağ: göz
yaşım bulağ tək axır. 1. zolaq. qoğaq. dar, güdə, cürə yol. (> kurə rah). 1. zolaq.

yolağlı olan. yol yol. rah rah. xət xətli. -yolağ barçın (parça). 1. zolaq. məcra.
məsir. tərə (sulağ: novdan) kanal. çanal. şəbəkə. (tilviziyon kanalı) xətti məşy.
şiyar. rədə. nərsə üzərində uzunasına açılan iv. 1. yoluğ. sorağ. sorat. açaz.
açat. icazə.
-incə işgə çuxur, iv, yolağ: . sınğırığ. - yağış dağları sınğırığlara bəzədi.

yolaqay

-yol yolağay: yol yoləğəy. yolda. - yol yoləğəy gördüm. - yol yoləğəy danışmaq
olmaz, oturun.

yolaqım

-iş diləyim, yol yolağım, yar yarağım uğurlu.

yolaqlanmaq

bulaqlanmaq. (çeşməzarlanmaq). -suluq olsa qara topraq yolaqlanar.

yolaqlı

bulaqlı.
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yolalçı

yolçu. yolalıçı. musafir.

yolalıçı

yolçu. yolalçı. musafir.

yolamaq

yonamaq. onamaq. olamaq. olatmaq. nərsənin artığ əsgiyin gidərib yola,

düzənə qoymaq. imkan yaratmaq.
yolamamaq

yonamamaq. onamamaq. olamamaq. olanmamaq. yollanamamaq.

düzənilməmək. qoyunulmamaq. yapamamaq. edəməmək. edləməmək.
edinəməmək. -kitabsız olamam.
yolar

1. yular. ovsar. qılov. cilov. mahar. 1. maqqab.

yolata

el başçı. rəhbər. -eli düzən, eli pozan el başçı.

yolatmaq

1. yoldatmaq. qılavutmaq. qılovlamaq. cilovlatmaq. yola qoymaq. 1. yol
vermək.

yolcaq

1. hamar. 1. dözümlü. çəkimli. 1. yolacaq. yumşaq. üzü yola. ətrək. həlim.

yolcamaq

yalcamaq. yılcamaq. yencəmək. cızmaq. cizmək. xıraşlamaq. -daş ayağım
yolcadı.

yolçu

1. yolalçı. yolalıçı. musafir. 1. yolğaçı. yolğac. uzaq görən. alqar (al + qaramaq:
uzağı, ilərni görmək) (rovşənbin. durbin. tizbin. durəndiş). 1. yoluq. yolqa. qocaş.

qılavuz. kosaman. kösəmən. gözəmən. qapran. aparan. burqan. sükançı.
nərsəni yönətən kimsə.
-usda yolçu: yorcı. qılavuz. bir konunun usdası.
-yolsuz yolçu yolda qalar, könəz kişi sevgidən olar.
yolçuqana

yolçuxana. səpilik. yoxsullar üçün yemək, para, geyim, nərsələr saçılan,

verilən yer.
yolçuluq

-heç bir minikdən yararlanmadan yolçuluq edən: yaya. yala. sala. ayğın. piyada.
piyeton.

yolçunu

-yolçunu pula, qonşunu paya öğrətmə.

yolqa

yoluq. 1. göstəriş. rahnəma. 1. yolçu. qocaş. qılavuz. kosaman. kösəmən.

gözəmən. qapran. aparan. burqan. sükançı. nərsəni yönətən kimsə.
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yolğac. yolğaçı. yolçu. uzaq görən. alqar (al + qaramaq: uzağı, ilərni görmək)
(rovşənbin. durbin. tizbin. durəndiş).

yolqaçı

yolğaçı. yolğac. yolçu. uzaq görən. alqar (al + qaramaq: uzağı, ilərni görmək)
(rovşənbin. durbin. tizbin. durəndiş).

yolqanır

-yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi quran iki ənli sümük). (yolqanmaq:
solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək. güclənmək) hər nəyin gücü
belində, kürəyindədir.

yolqanmaq

solqanmaq. zayıflamaq. -yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi quran iki ənli
sümük). (# bolqanmaq: şişmək. güclənmək) hər nəyin gücü belində, kürəyindədir.

yolqansa

-yarın yolqansa, el yolqanır. (yarın: kürəyi quran iki ənli sümük). (yolqanmaq:
solqanmaq: zayıflamaq. (# bolqanmaq: şişmək. güclənmək) hər nəyin gücü
belində, kürəyindədir.

yolqarış

yolğarış. yolğarma. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş.

salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma.
gəzişmə. gəziş. gəzi. səyahət. gərdiş.
yolqarma

yolğarma. yolğarış. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş.

salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma.
gəzişmə. gəziş. gəzi. səyahət. gərdiş.
yolqarmaq

-çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq: salyanmaq. bayralmaq.
sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək.

yolqaş

yolğaş. ataş. aytaş. ötəş. yola verən. xoş rəftar. siluklu.

yolqəsən

yolkəsən. salğınçı.

yolqımaq

yolğımaq. yoluğmaq. qurban, fəda olmaq. -buda sizin yoluza yolığdı. -özün
yoluğdı ona: canın qurban etdi ona.

yolqıra

yol üstü. -düşsə sənə yolqıra, oyqut onu oyqura.

yolqoqan

yolqoğan. 1. oportünist. fürsəttələb. 1. yel, külək dalğısı, hizbi, partısı.

yolqu

yolğu. ülgüc. qıray.
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yolğun. 1. kəsgin. məhrum. misgin. müstəmənd. fəqir. naçar. dərmandə.

naümid. şanssız. nakam. məyus. bədbəxt. şurvəxt. bədiqbal. mütəəssir.
mütəəsif. 1. tutucu. müsri.
yolqunmaq

yolğunmaq. yoluğmaq. yol üstü tuşlanmaq, raslanmaq. -açıq tükana yoluğsan
çörək al.

yolqur

yolğur. üzgür. mütəəssif edici. təəssüf verici. əsəfnak.

yolqut

yürgüt. salqıt. 1. görgü. yarıt. ədəb. tərbiyə. 1. sırış. sırğış. uslub. yol. biçəm.

rəviş. şivə. tərz. -kəsəldən qorunmağın ən qolay sırğışı arassaçılığdır.
yolla

atur. ötür. hidayət ed.
-kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq, qatmaq: soxmaq. suxmaq. (#
sökmək: kimi yolla ayırmaq, azaltmaq, qırmaq).
-kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq: soxmaq. qatmaq.

yollamaq

1. uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. yola salmaq. ötgərmək. ötügəmək.
ötügülmək. göndərmək. salmaq. -çağrıları qonaqlara uzarın. 1. yönətmək.
yöndərmək. göndərmək. 1. saldamaq. satlamaq. göndərmək. - gedəndən bəri
bir xət yazıda saldamamış. - özəl qaravullar satladır.
-kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək: sırvatmaq. sırıştırmaq.
sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq.
süvüşdürmək. süvşütmək.

yollanamamaq yolamamaq. yonamamaq. onamamaq. olamamaq. olanmamaq.
düzənilməmək. qoyunulmamaq. yapamamaq. edəməmək. edləməmək.
edinəməmək. -kitabsız olamam.
yollanan

uğrağucu. gedən.

yollanmaq

həmrahlıq edmək.
-sağa sola yollanmaq: sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək.
sallanmaq. titrəmək. dəbərcənəmək. - yel vurub yapraqla sərğildəyir.

yollar

-(yanılmadan doğru yollar alınmaz) . -yaşam yolu dolambac, yanılmadan alınmaz.
-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən
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dönən yok.
- yanlış sorqu düz yolları qapıyar, əğri yollar hamarlayıb yapıyar.
- mutluluğda gedən yollar mutluluğun özüdür, mutluluğa gedən yollar mutluluğun
sözüdür.
-bilki yollar bitəcək arzu kanı bitməyəcək.
-yollar bitir, arzular itir
- sapba yollar. (sappa: sapba. əyri üyrü olan).
-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa).
-əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.

-yollar ayrılmış, seçimə gec qaldıq.
yollara

-əğri yollar düz yollara çatanmaz, borc veribdə alanmayan yatanmaz.

yolları

- yanlış sorqu düz yolları qapıyar, əğri yollar hamarlayıb yapıyar.
-bu işləri uyutma (uytama), başarı, icra yolları: sağın. törətim (tovlid) sağlama,
düzətmə, yasatma, fənn işləri.

yolların

-qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.
(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma).

yollaşmaq

taplaşmaq. tavlaşmaq. razılaşmaq. -su ilə od taplaşmaz.

yollu

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini
bir çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).

yolluca

qaydalı usullu.

yolluq

güpür. küpür. kipir. soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına
qoyulan tikə, parça. dalqıc. ayrıq. yayqı.

yolluya

-doslar olar üç qollu, dilək, çörək, can yollu. diləkçini xoş söz ilə danışdır, çörəkçini bir
çörəklə barışdır, can yolluya varınca, saxla onu özünlə, qoru canın gözünlə. (qollu:
çeşitli).
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dartmaq. datmaq. -saçların dartıb verdi əlinə.
- saçın başın yolmaq: çox üzülmək.

-tutuğ yolmaq: rəhndən, girovdan çıxarmaq.
-bulunğ yolmaq. -bulunğ yolunmaq. əsiri, dusdağı bıraqmaq.
-arvad yolundu: arvad başın yoldu: başın açmaq. arvad kəbinin bıraxıb boşandı,
canın qurtardı.
yodurtmaq: azad edmək.

-birbirin yolmaq: yolnuşmaq. dartışmaq. datmaq.
yolnuş

qurtuluş. rəhayi.

yolnuşmaq

dartışmaq. birbirin yolmaq. datmaq.

yolsayın

hər yol (sayın:hər).

yolsı

yolsu. yol yol olan. yarsı. > əsri. pələngi. alayola. xət xət.

yolsu

yolsı. yol yol olan. yarsı. > əsri. pələngi. alayola. xət xət.

yolsuz

1. əxlasız. pozuq. çorman. korman. 1. məssəbsiz. dinsiz. azqın. mürtəd. 1.
sırısız. sırıqsız. sırasız. yersiz. uyqun çağında olmayan. munasibətsiz.
-yolsuz yolçu yolda qalar, könəz kişi sevgidən olar.

yolsuzluqtur

-özün öldürmək yol deyil, yolsuzluqdur.

yolşuq

yoluşlu. 1. xətli. 1. xətkeşlik.

yolta

-almış yolun yürüyən, qalmış yolda yürüməz.
-yaman yoldaş yolda daş, ya qoğgilən yada qaç.
-yol yoldaşın yolda qoy.
-işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz: sıxqa. > sikkə. sikgə. saz.
- o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda olamaz.
(irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan)
-yolda yoldaş tapsana, yol üsündə atsana.
-ikisin yel aldı, üçün yolda saldı. (salmaq: itirmək).
-gözü yolda qoyan, gözlətmə işi: umduru. -umduru iş gördünsə, yerinə gətir. -
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görülməyən umduru iş, aldatmaqdır. -umduru sözlər. -gəlməməklə bizi umduru
qoydular. -qalmasın gözün umduru.

-körpü üsdə yol üsdə dosla yoldaş tutulmaz.
-tələsən yolda qalır: ivək evə dəğməz.
-yolsuz yolçu yolda qalar, könəz kişi sevgidən olar.
yoltac

yoldac. kürdan. kürlan. qordan. qorlan. kürçək. pərhizkar. rəstqar.

yoltan

yoldan. yol üstü. -yoldan tanışlıq: yol üstü tanışlıq. yolda tanış olan.

-uzun yoldan arığmış (yorulmuş), qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl
(əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.

-uzağ yoldan, yaxın könüldən söz salmaq: yanıx yanıx, dərdli dərdli danışmaq.
-ana yoldan ayılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq. suxmaq. 1 <
sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). sökmük. qaçaq yol.
-bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası, nuxdəsi: sapağ. savağ. çapaq.
-bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq,
sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək: səktirmək. səğdirmək. səğirtmək.
səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm
nəyidi məni yolumdan səkdirdi.
-gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək: səğirmək. səğrimək.
-yoldan çıxmaq, çaşmaq: qartanlamaq. çartanlamaq. çərtmək. çertmək. sapınmaq.
sapmaq.
-ir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq,
burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq: səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək.
səpmək. çarpmaq. çalımaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi.
-nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq: savırmaq. sovırmaq. çevirmək.
devdirmək. döndürmək. nərsənin yolun dəğişmək. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş
atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.
-yoldan götürmək:saldamaq. satlamaq. salınğlamaq. təmizləyib, dəf edmək. acımadan qarşına çıxdığın saldadı.

yoltasa

-könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar. (qutaylığa: xoşbəxlik).
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yoldaş. 1. sağdıc. arxadaş. dosd. 1. yoğdaş. yuğdaş. dustaq. dostaq. dosdaq.

dost. dosd. bağlı. ilişgili.
-yoldaş ilə, yol daşı: tək yola çıxma.
-yoldaşların yamanı, yol üstünün yoldaşı
- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.
-yaman yoldaş yol üsdə, yanmaz kabab köz üsdə. (yol üsdə tanımazla yoldaşlığın
sonu, çoğun pis bitir)
-yaman yoldaş yolda daş, ya qoğgilən yada qaç.
-yolda yoldaş tapsana, yol üsündə atsana.

yoltaşı

-ərik oldu dağlar başı, qaytaq oldu ər yoldaşı, düz doğrunun gözlər yaşı, axıb durar
dənğiz olar. (qaytaq: dönük).

-bir işdə yan yoldaşı, əməkdaşı: yanşağ. -zırnaçı yanşağı (dəm tutanı, züytutanı)
züyçü olur.

yoltaşın

-at yoldaşın pisini, işdən qoyar kişini.

yoltaşın

-kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın qarası. (kötüyə yanaş qarası, yoldaşın, qazana
yanaş qadası).
-yol yoldaşın it olsa, arxan güllə yaslaşmaz. (yaslaşmaz: iltaf olunmaz. oxşanmaz.
bəzənməz).
-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq
qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani.
-yol yoldaşın it olsa, arxan güllə yaslaşmaz. (yaslaşmaz: iltaf olunmaz. oxşanmaz.
bəzənməz).
-yol yoldaşın yolda qoy.

yoltaşların

-yoldaşların yamanı, yol üstünün yoldaşı.

yoltatmaq

yoldatmaq. yolatmaq. qılavutmaq. qılovlamaq. cilovlatmaq. yola qoymaq.

yoltu

-arvad başın yoldu: arvad yolundu: başın açmaq. arvad kəbinin bıraxıb boşandı,
canın qurtardı.

yolturmaq

yoldurmaq. nərsəni birindən güclə, dirənclə istəmək, sorğatmaq, qoparmaq,

almaq, qaldırmaq. -o nərsə yoldumadan itilib gedməz.
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yoru. noru. nolu. boru. -su yoru.
- iş yolu: satış. davranış. yöntəm. işləm. sırış. sürüş. təriqə. rəviyyə. ruval. şivə.
-göz yolu uzaq görər ayaq yaxın.
- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda
olamaz. (irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan)
-qaçağ yolu:qaçağ. savağ > surax.
-siçanyolu: yeraltı yol.
-yaşam yolu dolambac, yanılmadan alınmaz. (yanılmadan doğru yollar alınmaz)
-gələn nərsənin gedər yolu: savacağ. savac. savağ.
- kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq:güdür açmaq.
{güdür:(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar.
kəriz. kəhriz}.
-çıxış, qurtuluş yolu: ışıqlıq. (nəcat. fəcr) sabah. sapağ. savağ. ( < sapmaq: çıxmaq)
yarın. ( < yarınmaq: açılmaq)
-yaşantı, yaşam yolu, biçəmi, tərzi: salıntı.
-suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1 < soxmaq.
suxmaq. 1 < sökmək. 1 < sovmaq. savmaq). güdük.

-öc almanın güclü yolu başarı, səndə başarı, öclüvü qırar. (qırar: üzər).
-südük yolu tutsunmaq: südüklüyü sıxılmaq.
-tükətmə, işlətmə, çalışma, saxlama yolu: tutmaq. -işlətdiyin nərsələri yeni tut, arı
tut, sağlam tut. -bu necə araba tutmaqdır. -işivi özənli tut: diqqətli.

-yaşam yolu: yaşantış. yazıntış. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. durmuş. olumluq.
yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir
nəyin, kimsənin yaşam keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. yaşgeric. yörged. yaşkeçit.
çəkiniş. keçiniş. sürnüş. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş. yaşbük. yaşbüküt. gerit
(geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.

yoluc

xətkeş.

yoluç

tovuc. ( < tovmaq). çevrəyə, duruma görə, nərsənin uyarlamağa yarar arac.
ana düğmə. fərman. dəstur. (toggle). -bu işin tovucun bul.
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1. yolqa. göstəriş. rahnəma. 1. yolqa. yolçu. qocaş. qılavuz. kosaman.

kösəmən. gözəmən. qapran. aparan. burqan. sükançı. nərsəni yönətən kimsə.
1. yoluğ. fırığ. fılığ. çəkilib yolunaraq bütün çıxarılan dəri. 1. yoluğ. yolağ.
sorağ. sorat. açaz. açat. icazə. 1. yoluğ. girifdarlıq. 1. yoluğ. qayib. 1. yoluğ.
qurbarnlıq. fəda. -min kişi yoluğ olub özünə (onun ruhuna), veriblər özün (ruhun)
onun gözünə (yoluna. yolunda). -bu olsun yoluğ yoluna.

-qıçı yoluq: duruma uyqun olmayan, geri qalmış, sapıq qılavuzluq. qılavuzçu.
-yoluğ ölük: əsgi püsgü. kövən kövəz.
yoluqqan

yoluğqan. yapışqan. sarqın. salğın. yoluxucu xəstəlik. yoluşqan.

yoluqluq

-aşınma, köhnəlmə sonucu oluşan yoluqluq, yırıqlıq, şırıqlıq: yoluşmaq.

yoluqmaq

yoluğmaq. 1. düçar, vırqın olmaq. vırqınmaq. düşəkmək. -pis ağrıya yoluqduq.

1. yoluğmaq. yolğunmaq. yol üstü tuşlanmaq, raslanmaq. -açıq tükana yoluğsan
çörək al. 1. izləmək. sürgüləmək. -onun uyu yoluğma: onun dalıcan gedmə. 1.

yoğmaq. keçmək. -bu iğ (kəsəl) ölkəyə yoğdu. 1. yolğımaq. qurban, fəda olmaq.
-buda sizin yoluza yolığdı. -özün yoluğdı ona: canın qurban etdi ona. 1.
uğralmadan. baş vurmadan. güzər edmək.
yoluqşmaq

düçar, vırqın oluşmaq. vırqışmaq. düşəkişmək. -birbirinə yoluquşdu.

yoluqturmaq

yoluqdurmaq. açatmaq. açatımaq. yol, icazə vermək. sorlatmaq. soratlamaq.

yoluqucu

-yoluxucu xəstəlik: sarqın. salğın. yapışqan. yoluğqan. yoluşqan.

yolum

məbər.

yolumaq

yolunmaq. bir durumdan güclə qaçmaq. (bir gücdən, bağdan) qurtulmaq. azad

olmaq.
yolun

-çıxarlılar çıxar yolun tapallar, iş bilənlə söz qanan, atın minib çaparlar.
-düzü qoru yalandan, yalan tapar öz yolun.

-yolun tutmaq: yolunu izləmək.
-yolun uğurlu, açıq olsun: yol yarasın. (yarasın: uğur olsun. xeyr olsun). istəklərivə
çatasın. başarılar!. müvəffəqiyyətlər!. nailiyyətlər!.
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-almış yolun yürüyən, qalmış yolda yürüməz.
-quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.
-neçə yolun qovşağı: sındağ. (meydan. çatrağ. iskuer)
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur,
bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu
koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).
-iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolun
başına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit). (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
-iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir
yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit). (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
-kəndi yolun, kəndi yasan, kəndin ol
-dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur,
bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu
koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).
-nərsənin yolun dəğişmək: savırmaq. sovırmaq. çevirmək. devdirmək. döndürmək.
nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş
atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.
-yolun, axar suyun qollara ayrılan yeri: savdırma. (çavdırma). savaq.
-yolun, qolun ayrıldığı yer: sapağ. savağ. çapaq. ayrım. ayırım. dalqıc.
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.
-bir neçə nərsənin (yolun, çayın) birləşdiyi yer: saçır. sapır.
-qanmamazlıq qaldı bir ‘çıxmaz quyu’ hər çağ ıraq, qanmamazlardan uzaq dur
çaşmasın durmuş yolun.

yoluna

-nərsəni yoluna qoymaq: salamanlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq.
sağsıllamaq. çağçıllamaq. sağmana salmaq. hazırlamaq.
-dünya malı yoxunsa çalış əldə edəsən, pulsuz dilək boşuna, ağız yeməz qarın qalar
boşuna, diləklərin gələr olsa düşünə, para yoxsa qoyulmamış yoluna.
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-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna,
yala yolun ipək döşə yoluna.
-yoluna qoymaq: uzqarmaq. uzarmaq. uzartmaq. -öz işlərivi uzar sonra. -sən bu işi
uzart baxalım.

yolunaraq

-çəkilib yolunaraq bütün çıxarılan dəri: yoluğ. fırığ. fılığ.

yolunmaq

1. bənddən qurtulmaq. 1. yolumaq. bir durumdan güclə qaçmaq. (bir gücdən,
bağdan) qurtulmaq. azad olmaq.

-bulunğ yolunmaq: bulunğ yolmaq. əsiri, dusdağı bıraqmaq.
yolunsa

- sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.

yolunta

yolunda. sırısında. sırığında. (> sırasında). düzəsində.
-işləri yolunda, gəlişmədə: dirik işli.
-tanrı yolunda: tanrı toxay. fi səbilillah.

yoluntu

-arvad yolundu: arvad başın yoldu: başın açmaq. arvad kəbinin bıraxıb boşandı,
canın qurtardı.

yolunu

-yolunu izləmək: yolun tutmaq.

yolunuz

-yolunuz açıq ola, yurduza bolluq ola. (alqış. dua).

yoluşqan

yoluğqan. sarqın. salğın. yoluxucu xəstəlik. yapışqan.

yoluşlu

yolşuq. 1. xətli. 1. xətkeşlik.

-yoluşlu kağaz: xətli kağaz.
yoluşmaq

aşınma, köhnəlmə sonucu oluşan yoluqluq, yırıqlıq, şırıqlıq.

yoluva

-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.

yoluvi

-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar.
(uzsa : uzansa).

yoluvu

- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən,
varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana
topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar
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koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan:
ayıblamayasan).

yoluyla

sırısıyla. sırığıyla (> sırasıyla) uyğun biçimdə, şəkildə. usuluyca.

yolüstə

-arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar,
ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.

yolüstü

yol üstü. yolqıra. -düşsə sənə yolqıra, oyqut onu oyqura.

yomaq

yumaq. komaq. (çomaq. tomaq. başı yuvarlaq döğüş aracı. tübür. topur).

yon

yonğ. danğ. dan. çanğ. çan. lüt çılpaq. -dan ət: sümüksüz ət. teyxa ət. 1. çınğ.

zınğ. zəng. -qulağın çınğ etdi: zəh çaldı. -qulağımda bir çıbınca zınğıldır. (çıbınca:
sımınca. mığmığa. pəşə).

-yön yon: yön yos. yön don. səri saman.
yonac

1. həqqaq. həkkak. həkk edən. 1. həqqaqlıq qələmi, aracı.

yonaq

yonağ. oyma. həgg. həkg. kəndə. -yonaq yazı: qazılara oluşan yazı. həkqaqlıq
olunmuş xət.

yonamaq

1. turpalamaq. turpulamaq. tırmalamaq. yarmalamaq. yırmalamaq.
darğaşlamaq. araşlamaq. taraşlamaq. 1. onamaq. yolamaq. olamaq. olatmaq.
nərsənin artığ əsgiyin gidərib yola, düzənə qoymaq. imkan yaratmaq. 1.
yonmaq. yonatmaq. oymaq. həgg (həkg) edmək. kəndə karlıq edmək. -başıva
yona bu sözü. -daşa yonmaq: daşa yazmaq. -suya yonmaq: buza yonmaq: boşuna
işləmək.
-su oyulmaz, buz oyular: su yonulmaz, buz yonular: su ilə buz bir öznədən
(maddədən yapılsada, durumuna (moqeiyyətinə) görə dəğişik olasılar (imkanlar) əldə
olunur. dəğişik biçimin, formun başqa özəllikləridə var.

yonamamaq

onamamaq. yolamamaq. olamamaq. olanmamaq. yollanamamaq.

düzənilməmək. qoyunulmamaq. yapamamaq. edəməmək. edləməmək.
edinəməmək. -kitabsız olamam.
yonatlıq

yonğatlıq. yoğatlıq. suyçalıq. suçalıq. dadılıq. dadlılıq. şirinlik. məlahət.
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yonmaq. yonamaq. oymaq. həgg (həkg) edmək. kəndə karlıq edmək. -başıva
yona bu sözü. -daşa yonmaq: daşa yazmaq. -suya yonmaq: buza yonmaq: boşuna
işləmək.
-su oyulmaz, buz oyular: su yonulmaz, buz yonular: su ilə buz bir öznədən
(maddədən yapılsada, durumuna (moqeiyyətinə) görə dəğişik olasılar (imkanlar) əldə
olunur. dəğişik biçimin, formun başqa özəllikləridə var.

yoncaqillərtən -üç qanatlı yoncagillərdən, yeməyi yapılan bir göy: quşəkməyi.
yoncanı

- küt küt yeyər yoncanı, yada salmaz daycanı. (küt küt:kürt kürt. xırt xırt. xıt xıt. xırp
xırp. xıp xıp. qırç qırç) .

yonq

yonğ. yon. danğ. dan. çanğ. çan. lüt çılpaq. -dan ət: sümüksüz ət. teyxa ət. 1.

çınğ. zınğ. zəng. -qulağın çınğ etdi: zəh çaldı. -qulağımda bir çıbınca zınğıldır.
(çıbınca: sımınca. mığmığa. pəşə).

yonqalı

yonqallı. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı.

qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü.
qıtalı. qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. boylu. boyqalı. heykəlli.
oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu.
vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.
yonqallı

yonqalı. daşlı. qaballı. qavallı. qabarlı. qavarlı. qabalalı. qavalalı. qabaralı.

qavaralı. bədənli. boylu buxunlu. görkəmli. gövdəli. göpdəli. göpülü. göplü.
qıtalı. qarayapa. qarayapalı. qarayarpaq. qarayarpaqlı. boylu. boyqalı. heykəlli.
oldaşlı. boldaşlı. boluş. boloş. qarıtlı. qarutlu. cüssəli. durğun. vicudlu. vucudlu.
vücudlu. kalbüdlü. kalbodlı. -daşlı bir kişi, ağac.
yonqamaq

yonğamaq. yortunmaq. yontamaq. tortunmaq. tortuşmaq. incə lay, qat

götürərək nərsəni işləmək, incətmək. rəndələmək. -ağac tortunmaq.
yonqatlıq

yonğatlıq. yoğatlıq. yonatlıq. suyçalıq. suçalıq. dadılıq. dadlılıq. şirinlik.

məlahət.
yonlamaq

yunutmaq. qırdırmaq. qırıqdırmaq. -davar yonuşu: qoyun keçi yünün yonma çağı.

yonma

-düzəlmə, qondarma, yonma söz: yasma söz.
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-nərsəni qaşıma, yonma, sürtmə piçağı: kartək. sırtaş. sırtac. sırtax. - boyaçı
sırtaşı.

yonmaq

1. qırxmaq. -yün yonmaq. 1. yonamaq. yonatmaq. oymaq. həgg (həkg) edmək.
kəndə karlıq edmək. -başıva yona bu sözü. -daşa yonmaq: daşa yazmaq. -suya
yonmaq: buza yonmaq: boşuna işləmək.
-su oyulmaz, buz oyular: su yonulmaz, buz yonular: su ilə buz bir öznədən
(maddədən yapılsada, durumuna (moqeiyyətinə) görə dəğişik olasılar (imkanlar) əldə
olunur. dəğişik biçimin, formun başqa özəllikləridə var.

yonmata

-daş, nərsəni yonmada, yarılan ağacı açıb yarmada işlənən tirə, qıssa soxu,
qələm: yalma. yarma.

yonta

1. conta. sıxışdırılmış iki nərsənin arasında heç bir açıqlıq qalmaması üçün
qoyulan incə şırıq, tikə. 1. yondaq. onda. ondaq. usda. çəpər.

yontaq

yondaq. onda. ondaq. yonta. usda. çəpər.

yontalamaq

törpüləmək.

yontamaq

1. yortunmaq. yonğamaq. tortunmaq. tortuşmaq. incə lay, qat götürərək nərsəni
işləmək, incətmək. rəndələmək. -ağac tortunmaq. 1. süvəltmək. sivəltmək.
suvaltmaq. ititmək.

yontu

tıraşa. tirşə.

yontuc

yonduc. onduc. dülgər dəzgahı.

yonub

-dirəyi yonub girdələtmək: somurtmaq. somurtmaq.
-nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib,
qabaqkındanda kötüyə gətirmək: quşa bənzətmək. quşa döndərmək.

yonular

-su yonulmaz, buz yonular. (su oyulmaz, buz oyular). {su ilə buz bir öznədən
(maddədən yapılsada, durumuna (moqeiyyətinə) görə dəğişik olasılar (imkanlar) əldə
olunur. dəğişik biçimin, formun başqa özəllikləridə var}.

yonulmaz

-su yonulmaz, buz yonular. (su oyulmaz, buz oyular). {su ilə buz bir öznədən
(maddədən yapılsada, durumuna (moqeiyyətinə) görə dəğişik olasılar (imkanlar) əldə
olunur. dəğişik biçimin, formun başqa özəllikləridə var}.
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yonulmuş

-yonulmuş, incə, uzun, düz olan nərsə: sıy. sıyıq. sırıq.

yopatmaq

yubatmaq. yupatmaq. burbatmaq. dalı salmaq gecikdirtmək. girdələmək.

curlamaq. baş qulağ edmək. başdan eləmək. -o işi yupatdi.
yopulqan

yopulğan. 1. yopur, gözəl qoxu saçan. 1. yopur. mərhəm.

yopur

yopulğan. mərhəm.
-yopur, gözəl qoxu saçan: yopulğan.

yor

1. aç. -uşağı bələkdən yor. -bağlı yordu, hər nə töküldü. -yor sandığı, tök pambığı.
{yarmaq. yazmaq. yormaq. yozmaq. açmaq. (ayırmaq)}. 1. yoru. (riyaziyyat) təvan.

yoraq

yaraq. gediş. pırosə. rəvənd. -iş yarağı. -işlərin yorağı dəğişmiş. -bir yeni yorağ
açmaq gərək.

yoraqı

-işlərin yorağı dəğişmiş.

yoran

saratan. sarsıdan.

yorcı

1. yerci. 1. qılavuz. usda yolçu. bir konunun usdası. 1. rahnəma.

yorcu

yormcu. sərçi. sərmçi. tanğıtan. tanıtan. tanatan. ifadə, bəyan, şərh, tərif edən.

nəmayəndə. təmsilçi. dəlil. nəsir.
yorıq

1. axar. cərəyan. -çayın iti yorığına düşdük. 1. təpiş. təpriş. təviş. tavuş. rəftar.
hərəkət. -kötü yorıq. -iyi yorıq. -nə gözəl yorıqlı qız.
-yarq, yorıq dil: açıq, iti, dolun dil. (rəsa, fəsih, roşən).

yorışmaq

yerişmək. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. devrinmək. təprinmək.

davranmaq. davşınmaq hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək. -ağır
təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. -ağır təprin: { 1. ağır tərpəş (dəbəş). 1.
öndə gedən ağır təprinirsə, dalda qalan çatarmış}. -iti tərpin: { 1. tünd rəftar ed. 1.
çabıq ol. yeyin hərəkət elə}.

yorıtmaq

yormaq. sevq edmək.

yorqa

1. sürgən. yörgən. iritli. irtə. yeyin. iti. hızlılı. tələsik. əcələ. acil. -ox kimi dağları
sürgən aşdı. -bu qıssa yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. -yörgən at: yorqa at. 1.

yüğrük. çabıq. hız.
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-yorğa ağızlıq: yorğazlıq. məddah. xoşa gələn sözlər söyləyən. yaltaq. yaltaşa.
yalayürən. çaplus. mütəməlliq.

-yorğa yügrə: yol yaxcı yeriyib çapan.
-yorğa ağızlıq: yalağçılıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük. təzəlzül
- çox iti, yorqa, çapqın olan: bulutlara səkrəyən.

yorqaq

yorğaq. örütük. örtük. bulut. bürüküt. -o qalmış qıraqdan uzaq (çox uzaq), olmasın
yorğaq könlünün göyü. -göy üzü yorğaq oldu.

yorqan

1. yörğən. hörgən ( < hörmək). 1. yorğan. {çulqan. burğan. sarğan. dürgən.
burğan. bürgən}. 1. yoğurqan. yapırğan. yapılğı. örtük.

-yorqan döşək: yatıb duracaq.
-gön dəri, qalın parçaları (çəkmə, yorqan döşək) tikməkdə işlənən uzun, incə
iğnə: süzən. sozan. (> suzən (fars)}.

-uzun yorqan qısqa ayaq, düşünəmmiyən qalar gayaq. (gayaq: gay. gic).
- yorqan sırımaq. (sırımaq: sıvımaq. suvumaq. bulamaq).
-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.
- yorqan sırmaq: yünü iki parça arasına yayıb tikmək. yorqan tikmək.

yorqanaqı

yorqanağı. yorqan savrığı. yorqan savruğu. yorqan saruğu. yorqan mələfəsi.

yorqanı

-bitə qızıb, yorqanı yaxma.

yorqantan

-yorqandan artıq qaçılsa ayaq, üşüyür. (qaçılsa: keşilsə. sösülsə).

yorqası

yorğası. sarğası. məğlətə.

yorqaşmaq

yozqaşmaq. yarqaşmaq. yazqaşmaq. dağılmaq. pəxş olmaq.

yorqatmaq

yorğatmaq. sarğatmaq. çevğətmək. (çərmətmək) iki nərsəni birbirinə qatıb

hörmək, toxumaq, qarışıtmaq. məxlut edmək. -sarğalı saç: rəhli sapla hörülmüş
saç. -sarğalı at: quyruğu rəhli sapla hörülmüş at.
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yorğazlıq. 1. yalağçılıq. yorğa ağızlıq. çaplusluq. təməllük. təzəlzül . 1. yorğa

ağızlıq. məddah. xoşa gələn sözlər söyləyən. yaltaq. yaltaşa. yalayürən.
çaplus. mütəməlliq.
yorquluş

yorğuluş. yorğuş. 1. yarılış. yarğılış. 1. yalğırış. oxşama. yazış. sıvazış.

siyləmə. sıylanma. nazlama. 1. yalğırış. dadğılıq. (süycümlük. sevimlilik. şirinlik.
mehribanlıq) mulatifət. 1. incəlik. zərafət. siliklik. nəzakət. 1. sıtqıllıq. sitgillik.

sədaqət. yaxqınlıq. yaxcanlıq. tutşılıq. tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət.
səhubiyyət.
yorqun

-yarqun yorqun: yovqılı rəfdarlı.

yorqunluq

-boşuna, gərəksiz yorqunluq: dolbat. tuğbat.

yorqunluqun

- yorqunluğun aldırmaq: çatığ vermək. azacığ dincəltmək. (çatığ:sinğiş. siniş. sınğış.
sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. istirahət).

yorqunmaq

yorulmaq. süytünmək. süytükmək. süytühmək. süytühlənmək. sıytınmaq.
sıytığlanmaq.

yorqunmaz

-güclü olan dincəlməz, dinc oturan yorğunmaz.

yorquş

yorğuş. yorğuluş. 1. yarılış. yarğılış. 1. yalğırış. oxşama. yazış. sıvazış.

siyləmə. sıylanma. nazlama. 1. yalğırış. dadğılıq. (süycümlük. sevimlilik. şirinlik.
mehribanlıq) mulatifət. 1. incəlik. zərafət. siliklik. nəzakət. 1. sıtqıllıq. sitgillik.

sədaqət. yaxqınlıq. yaxcanlıq. tutşılıq. tutşuluq. tuştuluq. səmimiyyət.
səhubiyyət.
yorma

yoruş. yorum. yoğur. (sınış. siniş). 1. fəlsəfə. 1. hikmət. 1. təbir. təfsir.

yormaq

1. yozmaq. yarmaq. yazmaq. açmaq. (ayırmaq). -uşağı bələkdən yor. -bağlı yordu,
hər nə töküldü. -yor sandığı, tök pambığı. -hava bürütdən, dumandan yordu. 1.

sərmək. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. ifadə, bəyan, şərh, nəmayan, tərif,
təmsil edmək. 1. yorıtmaq. sevq edmək.
-düş yormaq: 1. yuxu açıqlamaq. 1. fala baxmaq.
-dirənib, qurdalayıb incitmək, daraltmaq, yormaq: sırtınmaq.
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yarmayış. yazmayış. yozmayış. azimayiş (> azemayeş (fars)}. 1. dənək. dənəmə.

1. burqu. təcrübə. 1. təcziyə.
yormaz

- qısa yol sapmaz, düz gəpən yormaz. (gəpən: qonuşan).

yormcu

yorcu. sərçi. sərmçi. tanğıtan. tanıtan. tanatan. ifadə, bəyan, şərh, tərif edən.

nəmayəndə. təmsilçi. dəlil. nəsir.
yorta

qaça qaça. -yorta gəlib yorta keçdi.

yortaq

yoturaq. yurtaq. salon.

yortam

yordam. yüzüş. qılış. çalışma. ərdəm.
-yol yordam: sayqal. yasqal. say qural. yas qural. rəsmi mərasim. nizami mərasim.
silukiyyat. servis.

yortu

1. yorut. sayqat. tamtaraqlı, görməgəli qonağlıq. ziyafət. 1. yorut. sıylıq. sürğat.
sürən. yürən. yürün. öğrün. şölən. qonağlıq. ziyafət. 1. yorut. törən. törə.
tutuzuq. tutşuq. tuştuq. ayin. təşrifat. 1. yordu. açdı. -hava bürütdən, dumandan
yordu. {yarmaq. yazmaq. yormaq. yozmaq. açmaq. (ayırmaq)}.

yortuq

yortuğ. həmrah. muşayiətçi.

yortun

yorut. festival.

yortunmaq

1. yontamaq. yonğamaq. tortunmaq. tortuşmaq. incə lay, qat götürərək nərsəni
işləmək, incətmək. rəndələmək. -ağac tortunmaq. 1. yorunmaq. yoğrunmaq.
doya doya yapmaq. dadını çıxarmaq. zevq almaq. həzz almaq.

yortutmaq

yorutmaq. yoğrutmaq. 1. ziyafət vermək, çəkmək. yasıtlamaq. ağırlamaq. 1.

əğləndirmək. dad, zevq, həzz vermək.
yoru

yolu. noru. nolu. boru. -su yoru.

yorub

-sevə bilsən sev gözəlcəsinə, yorub acıdan, qırıb tökən sevgidən düşdüm.

-təlim yorub, gücün kəv: çox yorub gücdən sal.
yorucu

-yorucu, güc, sıxıntılı, çətin iş: dolbat. tuğbat.

yoruq

yoruğ. 1. toruk. törük. sürük. yürük. yol. caddə. təriq. 1. toruk. törük. sürük.
yürük. (fəlsəfi) məktəb. 1. toruk. törük. sürük. yürük. tutulan yol. məzhəb.
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təriqət. firqə. tapdığ. məslək. 1. toruk. törük. sürük. yürük. şəkil. biçim. 1. xuy.
rəfdar. hərəkət. 1. təbir. təfsir. -düş yoruğ: yuxu təbiri. -söz yoruğu: söz təfsiri,
təbyini. 1. yoğur. oğur. qaçaq. örtülü, gizli iş.

yoruqçu

yoruğçu. elçi.

yorular

-yügrük gedən yorular.

yorulmaq

1. salqatınmaq. sıyrınmaq. səqqətinmək. bıqqınmaq. tənginmək. 1. sarsınmaq.
salsınmaq. sallanmaq. bıqqınmaq. sovlanmaq. soğlanmaq. sustalmaq. 1.
tökülmək. tökünmək. döğülmək. döğünmək. dönüştürülmək. çevrişdirilmək.
koruqsumaq. koraqsumaq. -hər nəyi şuxluğa tökütür. -mənim sözümü, şuxluğumu,
ciddiyə tökülmə. 1. yorqunmaq. süytünmək. süytükmək. süytühmək.

süytühlənmək. sıytınmaq. sıytığlanmaq. 1. boşalmaq. tükənmək. bitinmək.
qurtulmaq. (gücündən, yaşından) quruğulmaq. 1. tökülmək. təxliyə olmaq. 1. həll
olmaq. açılmaq. çözülmək. təcziyə olmaq. təşrih olunmaq. 1. tərxis olmaq. 1.
ödənmək. əda olunmaq. 1. silləsi qalmamaq. gücü, taqəti qalmamaq. sillədən
düşmək. - çox yeridim sillədən düşdüm.
-nərsənin ağırlığından, uzunluğundan əzilmək, yorulmaq, cana gəlmək,
öləsinmək: üzülmək. -üzülməsin ilqarın: sınmasın əhdin. -iğil (sökəl) üzülür: xəsdə
çox acır.

yorulmasan

-yorulmasan sevməgindən doymazsan.

yorulmaz

armaz. - işləyənlər tez armaz, işləməyən yol tapmaz.
- ərinib, təmbəlləşib yorulmaz:ərib armaz. ərib ərməz. -azıqlı kişi ərib ərməz.
(yeməyi olan arınıb yorulmaz).

yorulmuş

arığmış. -uzun yoldan arığmış , qayğı əldən darığmış, bənzi üzü sarığmış, çapıl
(əcəl) gözlər can verə. {ümüdsüz kişi doğruda (haqda) söylənir}.

yorulsan

-yaşam bitəcək bilisin, durulsan, yorulsan, qırılsan belə.

yorum

1. yaxım. yaxın. mərhəm. əm. yam. 1. yorma. yoruş. yoğur. (sınış. siniş).
fəlsəfə. 1. yorma. yoruş. yoğur. (sınış. siniş). hikmət. 1. yorma. yoruş. yoğur.
(sınış. siniş). təbir. təfsir.
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yorumlamaq

yardırtmaq. yarıtmaq. yartamaq. aydınlatmaq. açıqlamaq.

yorumsuzlar

yoğursuzlar. sanalanmazlar. düşünəməzlər. -bilimsizlər başarmaz, yorumsuzlar
qayğılı. (qayğılı: anqıra. şaşa. heyran).

yorun

yarun. yarın. torqu. incə, yumşaq parça. diba. hərir. -yarın yuxa: qızarmış lavaş
(incə çörək).

yorunmaq

yortunmaq. yoğrunmaq. doya doya yapmaq. dadını çıxarmaq. zevq almaq.

həzz almaq.
yoruş

yorma. yorum. yoğur. (sınış. siniş). 1. fəlsəfə. 1. hikmət. 1. təbir. təfsir.

yorut

1. yortu. sayqat. tamtaraqlı, görməgəli qonağlıq. ziyafət. 1. yortu. sıylıq. sürğat.
sürən. yürən. yürün. öğrün. şölən. qonağlıq. ziyafət. 1. yortu. törən. törə.
tutuzuq. tutşuq. tuştuq. ayin. təşrifat. 1. yortun. festival.

yorutmaq

yortutmaq. yoğrutmaq. 1. ziyafət vermək, çəkmək. yasıtlamaq. ağırlamaq. 1.

əğləndirmək. dad, zevq, həzz vermək.
yos

-yön yos: yön yon. yön don. səri saman.

yosamıncıq

sevimli cocuq.

yosma

satanğ. nazlı. işvəli.

yosmaq

1. # soymaq. 1. yosunmaq. yosnamaq. isnəmək. islənmək. xoşu gəlmək.
xoşlamaq. bəğənmək. -hər nə verdim yosmadı.

yosnamaq

yosmaq. yosunmaq. isnəmək. islənmək. xoşu gəlmək. xoşlamaq. bəğənmək. hər nə verdim yosmadı.

yosramaq

yasramaq. baş sağlığı vermək.

yosuq

-yön yosuq. qayda yosun. qayda qanun. rəsm o risum.

yosun

suysun. su yosunu. xəzə. cülbək.
-qayda yosun: yön yosuq. qayda qanun. rəsm o risum.
-qarayosun:yozun. sarq bağa. sarqabağ. sulbağa. sulqabağ. > cülbək. mamır. xəzə.
-çay daşı yosun tutmaz, yalnız qalan evin qurmaz.

yosunmaq

yosmaq. yosnamaq. isnəmək. islənmək. xoşu gəlmək. xoşlamaq. bəğənmək. hər nə verdim yosmadı.
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-daşdı, duvardan yana, otdu, davardan yana, illərdi gözləyirəm, bir xoş salığdan
yana. (salığdan: xəbərdən). (süleyman həziyev).

-dadrışalı xoş gəlibən ağzına, dadın tutar adı düşməz yadına. (dadrışmaq:
dadmaq).

-xoş qoxulu: yupqun.
yoş

xoş. 1. yarıq. mehriban. 1. uğur. unğur. oğur. onğur. -keçən xoş günlər. -indi
artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!. 1. saya. yumuşaq. - saya yatağ:
yumuşaq yatağ. 1. sevincli. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü.

söğüncülü. söğüşlü. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər. 1. sığa. -sığa
gördük: xoş gördük. - sığa gördük siz hara bura hara. 1. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc.

yoğuşq. şad. kef. dinək. ləzzət.
-xoş tamlaşmaq: xoş məzələşmək. sucurmaq. sucunmaq. dadlanmaq. tamlaşmaq.
- xoş görməmək. soğuq görmək. nərsədən soğumaq.
-yox salı, xoş salı. (salı: xəbər)
-xoş qalın: eyqalın. {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalın)}.
-xoş qalsınlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}.
-xoş qalsın. eyqalsın {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalsın)}.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi
olmayan.
- açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan: soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq
tumsuğ.
-xoş əndam: salqalı. boy buxunlu. qamətli.
-xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli: . sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq.
soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. - sayraq şarkıçı.

yoşa

xoşa. -əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər.

yoşallanmaq

xoşallanmaq. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq.

şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.
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xoşallaşmaq. 1. sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək. öğünmək.

öğlənmək. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) 1. sıynışmaq. sıyınmaq.
sevnişmək. sevinmək. öğünmək. öğlənmək. şad olmaq. (sıyındırmaq.
sevindirmək) .

yoşallatan

xoşalladan. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan.

yoğuşluq. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.
yoşallıq

xoşallıq. 1. xoşhallıq. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc. 1. xoşluq. səriş.

sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. çatlıq. şadlıq. şənlik.
yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş.
sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ.
səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət.
neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz.
fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. saçağ. şadağ. çadlığ. şadlığ. şənlik. sürən. 1. sıycın.
sürən. şadlıq. yarğaşlıq. məsərrət. xoşnudluq.
yoşbəxliq

xoşbəxlik. uğur. unğur. oğur. onğur. səadət. yümünlük.

yoşbəqt

xoşbəxt. -xoşbəxt olsun: qut bulsun. günüsün. (#küt bulsun: bədbəxt olsun) .

yoşbəqtliq

xoşbəxtlik. - keçmiş xoşbəxtlik ardında olma:keçmiş qutuğ irtəmə.

yoşboy

xoşboy. xoşheykəl. boyqalı. yaxboy. sağday. sayaq. sıyaq.

yoşhallıq

xoşallıq. xoşallıq. seviş. süyüş. söyünc. səviş. sevinc.

yoşheyqəl

xoşheykəl. xoşboy. boyqalı. yaxboy. sağday. sayaq. sıyaq.

yoşqarışlı

xoşqarışlı. uyumsar. optimisit. xoşbin . -yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir.
(yoşqarışlı: xoşqarışlı. uyumsar. optimisit. xoşbin). (iygərir: iyi sayır).

yoşlamaq

1. xoşlamaq. yosmaq. yosunmaq. yosnamaq. isnəmək. islənmək. xoşu
gəlmək. bəğənmək. -hər nə verdim yosmadı. 1. yoşlanmaq. yuşlanmaq.
yuşlamaq > nuşlanmaq. nuş edmək. 1. xoşlamaq. yaranmaq. bəğənmək. -oğlan
qızı çox yarandı. 1. xoşlamaq. yaxturmaq. yarturmaq. yartuqmaq. bəğənmək.
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xoşlamamaq. -olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq: üz çevirmək. nərsədən
darılıb qayğınmaq. tutulmaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq.
qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək.
çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1 < qıs. kis. {1 <
qız. köz. qoz. qos. qoş. 1 < qaz. qas)}.

yoşlamaz

xoşlamaz. yaranmaz. bəğənməz.

yoşlanma

xoşlanma. xoşluq. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü.

qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc.
sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan.
həzz. ləzzət. fərəh. nişat .
yoşlanmaq

xoşlanmaq. -bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq: . səğirmək. səğrimək.
əsğirmək. - içqi başa çıxıb səğirir.

yoşlanmaq

yoşlamaq. yuşlanmaq. yuşlamaq > nuşlanmaq. nuş edmək.

yoşluq

xoşluq. xoşallıq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq.

çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş.
sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş.
söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. (- oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi)
xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq.
eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. xoşlanma. atığ. atış.
coşu. şovq. sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum.
kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc.
söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat 1. qutluq.
xoşbəxlik . -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır. bayırda) 1.
yoğşuluq. yoğuşluq. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq . şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz
''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura
hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla:
sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sayalıq. yumuşaqlıq.
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq
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qoşuna. (qoşuna: cütlükdə)

- arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis).
yoturaq

yortaq. yurtaq. salon.

yoturtmaq

yodurtmaq. azad edmək.

yovalaq

yuvar. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ. yumalaq. toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ.
top. topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq) (güllə.
külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə.

yovaş

yola. ram.

yovqılı

-yovqılı rəfdarlı: yarqun yorqun.

yovlıc

çox yasuq, yumuşaq.

yovşan

sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti
qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici.
duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli.
simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz.
qəmxar .

yovşanmaq

sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək.
sosyallaşmaq. ictimailəşmək.

yovturmaq

yovdurmaq. yovdurmaq. yoğdurmaq. dığırlatmaq.

yoza

yoza: sapıta. münhərif edə . -unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı
yad olanları qoymadı yoza. (tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif
edə). (kişi dünyasında qutsal qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

yozaq

yozağ. yörək. yürək. yerək. pırosə. rəvənd. pırosedür. -işləri yörəki.

yozan

ozan. 1. oynaqçı oynaçı. şakaçı. 1. gözəl, dadlı sözlü, danışan.

yozanlamaq

ozanlamaq. 1. tasarısız, bədahətən söyləmək. 1. köksüz, dayaqsız danışmaq.

özündən qoşmaq, çıxartmaq.
yozqaşmaq

yorqaşmaq. yarqaşmaq. yazqaşmaq. dağılmaq. pəxş olmaq.
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1. qəymək. qaymaq. kırıxmaq. sapmaq. yön dəğişmək. imi, hədəfi şaşmaq. 1.
yormaq. yarmaq. yazmaq. açmaq. (ayırmaq). -uşağı bələkdən yor. -bağlı yordu,
hər nə töküldü. -yor sandığı, tök pambığı. -hava bürütdən, dumandan yordu.

yozmayış

yazmayış. azimayiş (> azemayeş (fars)}. yarmayış. yormayış. 1. dənək. dənəmə.

1. burqu. təcrübə. 1. təcziyə.
yozuq

yızıq. pısıq. pozuq. pis qoxan nərsə.

yozun

sarq bağa. sarqabağ. sulbağa. sulqabağ. > cülbək. qarayosun. mamır. xəzə.

yozunluq

yoxsunluq. düşgünlük. zavallıq.

yozuş

1. üzüş. xərablıq. -işlərin yozuşu, üzüşü: xərablığı. xarablığı. 1. uzlaş. düzüş.
yaraş. yarac. yaraşış. çaraş. çaraşış. barış. barışış. yarğaş. saziş. musalihə.
(aşti). 1. pozuş. quruş. qudurtma. sapıtma. sapdırma. azıtma. iğva. gümrahlıq.

yozuşu

-işlərin yozuşu, üzüşü: xərablığı. xarablığı.

yön

1. doğrultu. yoğrultu. oxrultu. üz tutulan yol. istiqamət. 1. yan. təkə. tay. tərəf. bu təkəsində: bu yanında. -bu təkədən: bu yandan. -bu təkə o təkə: bu yan o yan. sən bizim təkədə qal. -sağ təkə, sol təkə. -hər kim öz təkəsinə tartmış. 1. ön. üz. -bu
yönünə bax.

-yön yos: yön yon. yön don. səri saman.
-yön yosuq. qayda yosun. qayda qanun. rəsm o risum.
-yön dəğişmək: qəymək. qaymaq. kırıxmaq. yozmaq. sapmaq. imi, hədəfi şaşmaq.

yönə

- sapcamaq düşmək, gedmək: bir yönə qıvraq qaçmaq.
-nərsəni bir yönə doğrultmaq, fırlatmaq, atmaq, qoymaq:salmaq. - suya daş
salmaq. - işə salmaq. yada salmaq.
-bir yana, yönə yönəlmək, çevrilmək: üz tutmaq. -gedgedə sağa üz tutdu.

yönələn

-bir iməcə, amaca yönələn yol: uğrağay. doğru yol. müvəffəqiyyətli. -yolun uğrağay
olsun.

yönəlim

-yönəlim, dərs tutmaq: öğrəşmək.

yönəlmək

1. əğilmək. enmək. yenmək. 1. oxrulmaq. doğrulmaq. yoğrulmaq. üz tutmaq.
düzəlmək. dizəlmək. (doğrultu. yoğrultu. oxrultu: yön. üz tutulan yol. istiqamət). 1.
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uğramaq. gedmək. -işlər hara uğrayacaq bilməm. -uğrası yerim yox. -uğrası yönün
bilmirəm. -uğramasın: uzaq olsun. allah göstərməsin. -uğranılmaz arman.
(uğranılmaz: çatılmaz). -uğrasız qalası: avara. -evə uğrayın. -uğrağucu: gedən.
yollanan. uğrağan: alışıq. uğrağu. 1. üzlənmək. azim olmaq.

-bir yana, yönə yönəlmək, çevrilmək: üz tutmaq. -gedgedə sağa üz tutdu.
-qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək: ağnamaq. - salı ağnamaq: qayığı,
gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək.

yönəltmək

yoğrutmaq. istiqamətləndirmək.

yönərqə

yönərgə. əkitim. əkiti. əkəti. eğitim. öğrətim. yarqarat. {tədarükat. direktiv.
(instruction. ordre. directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}.

yönəş

yönləş. sıraş. məsir.

yönət

yörət. tanıqlat. tanıt. bildir. anlat.

yönətən

-nərsəni yönətən kimsə: yoluq. yolqa. yolçu. qocaş. qılavuz. kosaman. kösəmən.
gözəmən. qapran. aparan. burqan. sükançı.
-yeməkli böyük toplantıları yönədən kimsə: sırbaş. sırıbaş. sırabaş.

yönətim

1. siyasət. rəhbərlik. 1. yönülüş. direction. istiqamət. müdürlük. rəhbərlik.

yönətiş

yörətiş. tanğıtış. tanıtış. bildiriş. anlatış. izah. tovzih.

yönətmək

1. yönün dəğişdirmək. tutmaq. çevirmək. -çırağı bura tut. 1. yollamaq.
yöndərmək. göndərmək.

yönqəlmək

yönğəlmək. yanınmaq. yanğınmaq. yamınmaq (qaşqar). yanlanmaq. əğlinmək.

meyillənmək. -könlüm ona əmitir. -pozuqlara yanğıtma, kötülüyə artıtma. -bu cızıq
sola yanıtmış: əğilmiş.

yönlərə

- bir arxın suyun dəğşik yönlərə dağıdan bədlər: savaq - ana qoldan savaqla
ayrılan qolar) .

yönləş

yönəş. sıraş. məsir.

yöntaş

yöndaş. yandaş. doğraş. doraş. bir yöndə olanlar.

yöntavul

yöndavul. öndavul. yandavul. tutğaq. tutaq. pişqaravul. təlayədar. tilayədar.

yöntə

-bir yöndə olanlar: doğraş. doraş. yöndaş. yandaş.
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1. satış. davranış. işləm. iş yolu. sırış. sürüş. təriqə. rəviyyə. ruval. şivə. 1.
sürəm. usul. gediş.

yöntəmli

yöndəmli. tovar. ərdəmli.

yöntən

-erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel: sürtük. soğut.

yöntərmək

yöndərmək. göndərmək. yönətmək. yollamaq.

yönüc

software.

yönülüş

yönətim. direction. istiqamət. müdürlük. rəhbərlik.

yönün

-gələn nərsənin (güc, ışığ, iliktirisitənin) yönün çevirən arac, nərsə: sovğuc. sovğac.
savğuc. savğac. dönüşdürüc. dönüşdürəc. (dəğşiş, təviz, təbdil, təhvil, , edən.
commute. transmute. transform). -ıldırım savğacları.

-yönün dəğişdirmək: yönətmək. tutmaq. çevirmək. -çırağı bura tut.
-nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək: sarmaq. sarpmaq. səyirmək.
səğirmək. səkirmək. - suyu bizə sar.
- danışıq yönün sapdırmaq, dəğişdirmək: sözü çevirmək.

yönünə

-yan yönünə, sağ soluna baxınmaq: yanğurmaq.

yör

yörə. sürə. bir yerdə aşağı baş. -yörə əğləşməyin, buyurun törəyə). (bur: bir yerin
ortancı bölümü) tör. törə. dur. sura. sədr. bir yerdə yuxarı baş.

yörə

sektör ( < sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. məhəllə. ilçə. elçə.
nahiyə. hovzə. dayirə. belt. bölək. bilok. bağral. orçın toyran (toğran) özəl yer,
durum. band. zon. rejyon.
-dəğərə yörə: döğərə yörə. dövərə bərə.

-yan yörə: yan dövrə: yantörə. dövrə bər.
-yörə, dövrə bəri dolanma: yörüş. gəziş. gərdiş.
yörəq

yörək. 1. törək. sayda. sadə. sərdə. bəsit. 1. törək. saya. sığ. sadə. silik. ucuz.

yenil. bəsit. - ucuz sana: yüngül, sadə düşüncə. - saya düşünlü. - saya sav: sadə
söz. - saya bəzək. - saya san: bəsit sayılar. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. 1.

törək. sığ. sıy. sıyğın. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı.
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yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. yürək. yerək. yozağ. pırosə. rəvənd.
pırosedür. -işləri yörəki.
yörəqən

yörəkən. yörgən. törgən. törəkən. törgər. törəgər. yörgər. yörəgər. (tör. tür. yör.
yür) hünərli. sənətkar. -öz işində törkənlər.

yörəqər

yörəgər. yörgər. törgən. törəkən. törgər. törəgər. yörgən. yörəkən. (tör. tür. yör.
yür) hünərli. sənətkar. -öz işində törkənlər.

yörəqlənmək

yörəklənmək. törəklənmək. saydalanmaq. sadələnmək. sərdələnmək.

bəsitlənmək.
yörəqləntirmək yörəkləndirmək. törəkləndirmək. saydalandırmaq. sadələndirmək.
bəsitləndirmək.
yörəqləşmək

yörəkləşmək. törəkləşmək. bəsitləşmək. saydalaşmaq. sadələşmək.

sərdələşmək.
yörəqləşmək

yörəkləşmək. törəkləşmək. saydalaşmaq. sadələşmək. sərdələtmək.

bəsitləşmək.
yörəqlətmək

yörəklətmək. törəklətmək. sayalatmaq. sadələtmək. bəsitlətmək.

yörəqliq

yörəklik. törəklik. sayalıq. saydalıq. sadəlik. sığlıq. sərdəlik. bəsitlik.

yörənqəli

abıhavalı. -güzlük yörəngəli (abıhavalı) dağ ətəyi: quzey yamac.

yörət

yönət. tanıqlat. tanıt. bildir. anlat.

yörətiş

yönətiş. tanğıtış. tanıtış. bildiriş. anlatış. izah. tovzih.

yöritə

yörtə. 1. məkanbaki. bir iş, nərsə üçün quşanmış, çapdığlı, təchizatlı yer, iş

yeri, quşaq, şərayit. -oxu yöritəsi: oxuma, tədris məkanı. -televizyon yöritəsi:
televizyon məkanı. -iş yöritəsi. -istədiyiniz işə yöritə yaratmışıq. 1. uyqun. sizin
durumuz bizim işə yörtə değil. -əkimə yöritə yer.

yörqet

yörged. yaşgeric. yaşkeçit. durmuş. olumluq. yaşam. dirilik. nərsənin keçirmiş,

dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri. bir nəyin, kimsənin yaşam
keçimi, ötüşü, öyküsü, nağılı. çəkiniş. keçiniş. sürnüş. yaşantış. yazıntış.
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yaşam yolu. yaşamöyküsü. yaşamötgüsü. görümlük. ötrək. geçmiş. özgeçmiş.
yaşbük. yaşbüküt. gerit (geçit) yerit. sərcək. biyoqrafi.
yörqən

yörgən. 1. yörəkən. törgən. törəkən. törgər. törəgər. yörgər. yörəgər. (tör. tür.
yör. yür) hünərli. sənətkar. -öz işində törkənlər. 1. sürgən. törgən. başarılı. 1.
sürgən. sürətli. iritli. irtə. yorqa. yeyin. iti. hızlılı. tələsik. əcələ. acil. -ox kimi
dağları sürgən aşdı. -bu qıssa yaşım, göz qıpımı sürgən keçdi. -yörgən at: yorqa at.

yörqər

yörgər. yörəgər. törgən. törəkən. törgər. törəgər. yörgən. yörəkən. (tör. tür. yör.
yür) hünərli. sənətkar. -öz işində törkənlər.

yörqəşmək

yörgəşmək. dağılmaq. pəxş olmaq. (pərakəndə olmaq).

yörqətmək

yörgətmək. hörgətmək. burğatmaq. dolamaq. -badağa hörgətmək: patava
bağlamaq. {badağa (> patava. patabe (fars) baldağa (baldıra) dolanan bez}.

yörqüc

yörgüc. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. sürgü.

sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala
aparan. müshil.
yörqüş

yörgüş. törgüş. düz. yassı. yastı. düzləm. pəhn. müsəttəh. münbəsit.

yörtə

səkiş. imkan.

yörtə

yöritə. 1. məkanbaki. bir iş, nərsə üçün quşanmış, çapdığlı, təchizatlı yer, iş

yeri, quşaq, şərayit. -oxu yöritəsi: oxuma, tədris məkanı. -televizyon yöritəsi:
televizyon məkanı. -iş yöritəsi. -istədiyiniz işə yöritə yaratmışıq. 1. uyqun. sizin
durumuz bizim işə yörtə değil. -əkimə yöritə yer.

yörtələrtən

- bölümlərdən, ehtimallardan, yörtələrdən, imkanlardan hər biri: seçənək. şəqq.
çaqq.

yörüq

yörük. törük. 1. heyvan. 1. sorqul. (insan. heyvan. bitgi) canlı. sorub soluyan,

nəfəs alıb verən, tənəffüs edən varlıqlar.
yörüq

yörük. yürkə. yürək. yerik. rayic. -yörük, yürkə, yürək, (yerik. rayic) pul: sıxqa. >
sikkə. sikgə. çıpqı. məskuk. - sikgə sıxmaq, çırpmaq.
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yörüngə. 1. iş. pırosə. gediş. -yaş gedişi: yaşam yolu, keçişi. yaşayış. 1. nərsənin

oluşundan, qımıldamasından oluşan cızıq, iz, xədd. -ox, top, gəzəgən
yörüngəsi. 1. gedib gəlinən, dolaşılan çevrək, məhdudə.

yörüş

yörə, dövrə bəri dolanma. gəziş. gərdiş.

yös

(hüs. tüs. tös. tıs. dış. süs. sös. səp. sis. his. mas. pas. püs) boya. rəng. -türlü tüslü:
rəh bə rəh.

yuaqız

yuağız. ağzı yufa. ağzı açıq, yırtıq. ağzı göyçәk yüngül, yersiz danışan. söz

tutmayan.
yuba

təxir.

yubaq

yubağ. yobağ. yasız. yumuşaq. yalabıq. çalabıq. yalağay. alağay. ürək

oxşayan. mulayim. şəfəqətli. nərm.
yubanc

sürüng. sürünc. dirəng. təxir.

yubanma

salış. geçikmə. geriyə qalma. (əqəbmandəgi). - bu gediş salışa nədən ola
bilməzmi.

yubanmaq

1. uzaq barmaq. uzaq gedmək. gecikmək. 1. yapanmaq. qafil olmaq.
kehlənmək.
-yavaşınıb yubanmaq, gecikmək: sürəlmək. süyrəlmək. südrəlmək (üzbək)
sürünmək.

yubantıq

yubandıq. yıqvıya. yığıncağa. cələsiyə. -yığvıya, yığıncağa, cələsiyə yubandıq:
yığvadan yayaq qaldıq. (yayaq: körpə. göyüt. göysüt. göysüq. naşı).

yubat

sava. sova. gec. - bu sava çağda hara gedirsin. - sava gəlmək: gecə qalmaq. - sava
olmaq: gecikmək.

yubatmaq

1. saldırmaq. müəvvəq, müəlləq edmək. 1. sallamaq. salqatmaq. salsallamaq.
salsatlamaq. salsatmaq. asılı, məəttəl qoymaq. damıtmaq. 1. sallamaq.
uzatmaq. məəttəl, mə'ttəl edmək.

yubatmaq

1. sütsündürmək. sürsərətmək. sütsərətmək. sürtülətmək. sütrülətmək.
uzandırmaq. -o işlərin edələb (bilərək) sütsündürür. 1. yupatmaq. yopatmaq.
burbatmaq. dalı salmaq gecikdirtmək. girdələmək. curlamaq. baş qulağ
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edmək. başdan eləmək. -o işi yupatdi. 1. uzatmaq. təxirə salmaq. -işi uzatma. qulaq uzatmaq qulaq çəkmək.

yubatmatan

-əldən gəlirsə yeğ iş, yubatmadan yeriyiş. (yeriyiş: əməl ediş).

yubaz

<> yavuz. qudurqan. igit. qonur. iti. çarpıq. qoçqar. uçqar. acqurd. laçın. yalçın.
cəsur. gözü açıq. öngörən.

yuçqınmaq

yuçğınmaq. yuçunmaq. saçılmaq. səçilmək. açılmaq. çözülmək. qutulmaq.

sərbəsinmək. sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından ipi səç.
yuçunmaq

yuçğınmaq. saçılmaq. səçilmək. açılmaq. çözülmək. qutulmaq. sərbəsinmək.
sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından ipi səç.

yuçut

1. açıq. azad. -yuçut, açıq, azad bölgə: sərbəs quşaq. (quşaq: bölgə. məntəqə.
zon). 1. saçıq. səçik. açıq. çözük. qutuq. sərbəst. azad. bağsız olan hərnə. 1.

salbaş > sərbəst. açıq. 1. salt. salta. sərbəst. azad. 1. suruğ. sürük. sərbəst.
azad.
yuçutluq

salılıq. sərbəslik.

yufa

yoxa. yalxı. yalxoy. yüngül. nazik.
-ağzı yufa: yuağız. ağzı açıq, yırtıq. ağzı göyçәk yüngül, yersiz danışan. söz
tutmayan.
-yufa, yuvaş ürəkli: qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. quturlu. gövətli. yaxımlı.
yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul.
qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

yufqa

yupqa. yuvqa. yıpqa. 1. incə. işgə. -yupqa kölgəli: yupqa sayalı: (kölgəsi yupqa).
1. işgə yapılı. 1. yarı canlı. zayıf. 1. incə könüllü, doğalı, təbli.

yuq

yuğ. yuvalaq. yum. yumağ. yumalaq. yuvar. yovalaq. toğ. toğalaq. tuğ.

tuğalaq. yoğ. top. topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota.
potlaq) (güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə.

yuqa

1. yuxa. toxa. yoxa. incə, nazik, yapıq, yumuşaq parça, qumaş. 1. boyunduruq.
bağ. sancığ. 1. yuxa. yoxa. incə. işgə. -yoxa saç. 1. yuxa. yoxa. seyrək.
-yuxa çörək: yayma. lavaş.
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yuğac. 1. yuvac. ovac. oğac. yıxac. ovma, oğma maşını. paltar yuğan. paltar

maşını. 1. yunğaq. yuğan. çoğan. yumada işlənən öznə. (sabın. fab).
yuqan

yuğan. 1. yoğan. oğan. uğan. tanrı. allah. 1. yunğaq. yuğac. çoğan. yumada

işlənən öznə. (sabın. fab).
-paltar yuğan: yuğac. yuvac. ovac. oğac. yıxac. ovma, oğma maşını. paltar maşını.
yuqantı

yuğantı. yeyxantı. yılxantı. tıxantı. (pəsab).

yuqarı

yuxarı. 1. yuxqarı. yuquş. yücə. uca. (yücəlmək. ucalmaq. yüksəlmək).
(ucca (sanskirit) udhata (sanskirit) usa (zen). hoş (alman). oki (japon)) usa (sinqal) uş
(qaelik). hay (high) (ingilis). 1. tolu. baha.

-at kimilərin boynunun dış yuxarı qoğzaq bölümü: yelkə. yeltə. yalqa. yalta. yələ.
burda bitən uzun qıllara da yələk, yelək deyilir. -at yaltası yələksiz olmaz.

-gövdənin qarından yuxarı çiğinlərə dək olan bölümü: yelkən.
- yuxarı durumsanmaq: kəndin yüksək tutmağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. {sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.
nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.
-yuxarı qəddəmək: sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək.
sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq.
çığmalamaq. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya
basdılar. - qamı el işə sıtğandı.
-nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına tikə:
saltımal. qaltımal.
-dalın boşu yukarı baxar, dolusu aşağı.

yuqarını

-topuğdan yuxarını çulqayan ayağsız geyim: topuğluq. qıç dolağı. patava.

yuqarta

-ən öndə, yuxarda olan: satığ. üstük. (# sapığ. astığ. çapığ. ən aşağda, altda olan.
ətək. damənə) .

yuqartan

-yuxardan aşağı yağmaq, enmək: sağalmaq. sağılmaq.
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-ağır təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. (təprinmək. devrinmək.
davranmaq. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq yorışmaq. yerişmək.
hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək).

yuqav

yuxav. yoxava. çox yumuşaq. məxmər.

yuqqarı

yuxqarı. yuxarı. yuquş. yücə. uca. (yücəlmək. ucalmaq. yüksəlmək).
(ucca (sanskirit) udhata (sanskirit) usa (zen). hoş (alman). oki (japon)) usa (sinqal) uş
(qaelik). hay (high) (ingilis).

yuqmaq

yuğmaq. yumaq. arıtmaq. içgərləmək. ışqarlamaq. ışıq saçdırmaq. ifşa, faş

edmək.
yuqru

yuğru. xəmiri. -mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı
yox undan gəlir.
-sayağ yuxu: yüngül uyku. - sayağ yatmaq.
-yüngül yuxu: quş yuxusu. yüngülcə yatma. hər bir səsə oyanma.

yuqtaş

yuğdaş. yoğdaş. yoldaş. dustaq. dostaq. dosdaq. dost. dosd. bağlı. ilişgili.

yuqu

-yuxu təbiri. düş yoruğ.
-yuxu açıqlamaq: düş yormaq.
-yazılmamış, bəlirsiz düşən, gələn nərsə, yuxu: düş. ( < düşmək). röya.

yuqub

-yuğub arıdlamaq: yuğub daramaq.

yuquçulu

yuxuçulu. yatağan. sırğuy. sığyuğ. sığyuxul.

yuqulan

-hər nəyin yuğulan yeri: suvatlığ. yuvatlığ. - xalça sıvatlığı. - araba sıvatlığı. - paltar
sıvatlığı.

yuqulu

yuxulu. 1. yuxudan tam oyanmamış. yuxulu kimi davranan. təmbəl. yasamal.

yasmal. yasdar. (yassar). yasar. -yasmal qılığ. 1. uysuz. yuxusuz. -uysuz
qaldım. 1. (süzük. sızık. xumar). 1. uysuq. uysuruq. uylu. uyxulu.

-tutcu yuxulu. (tutcu: tutuc. tutğuc. həmməşə. barqın. barqan).
-yuxulu kimi davranan: yuxulu. yuxudan tam oyanmamış. təmbəl. yasamal. yasmal.
yasdar. (yassar). yasar. -yasmal qılığ.
-səyrək, yüngül yuxulu: sıyğaq. sırğaq. sərgək. quşqaq.
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yuxululuq. -səyrək, yüngül yuxululuq: sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik.
quşqaqlıq.

yuqun

yuğun. suyun. duş. hamam. -həfdədə iki suyun uyğun.

-yuğun yağlı: yuğur yağur.
yuqunaq

yuğunaq. yunaq. yapınca. qapınca. girmə. ılıca. qızqın. qızqan. qızışıq.

qızmaqam. kirəvit. kirəvlik. kirəvgit. kirəllik. kirənlik. hamam.
yuqunan

-üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt: sartax. saltax.

yuqunmaq

yuğunmaq. 1. suvunmaq. suyunmaq. hamam tutmaq. -üç gündü suyunmadım.

1. suyunmaq. duş, hamam tutmaq.
-yuğunmaq üçün hamamda qurulan böyük su qabı: sulan. suvlan. suvan. hovuz.
van. vanna. banna.

yuqunmaqa

-su içməyə, keçməyə, yuğunmağa əlverişli yer: suvat. suvla. suval.

yuquntu

yuğuntu. yundi. yuma işi.

yuquntutan

-yuğuntudan sürən, arda qalan kirli su: sarsu. sürsu. çalba. pəsab.

yuqunun

-hər yuxunun bir sonu , min ağrının bir donu.

yuqur

-yuğur yağur: yuğun yağlı.

yuqurmaq

yuğurmaq. unutmaq. ötnütmək. -keçənləri yuğur gedsin.

yuqusu

-ikindi yuxusu: tüş ötü. qilulə yastı.
-yuxusu qaçmaq: sıyqaqlanmaq. sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq. sərgəklənmək.
quşqulanmaq. quşqulu olmaq.
-bir nədənlə yuxusu qarışıb, yuxudan olmaq, oyanmaq: ötdəklənmək.
quşqulanmaq. quşq olmaq.
-quş yuxusu: yüngül yuxu. yüngülcə yatma. hər bir səsə oyanma.

yuqusun

-bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə yuxusun almaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq.
mürgülənmək. yüngülcə yatmaq.

yuqusuz

yuxusuz. uysuz. yuxulu. -uysuz qaldım.

yuqusuzluq

yuxusuzluq. sıyırqaq. sırğaq.
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yuxarı. yuxqarı. yücə. uca. (yücəlmək. ucalmaq. yüksəlmək).
(ucca (sanskirit) udhata (sanskirit) usa (zen). hoş (alman). oki (japon)) usa (sinqal) uş
(qaelik). hay (high) (ingilis).

yuqutan

-bir nədənlə yuxusu qarışıb, yuxudan olmaq, oyanmaq: ötdəklənmək.
quşqulanmaq. quşq olmaq.
-yuxudan tam oyanmamış: yuxulu. yuxulu kimi davranan. təmbəl. yasamal. yasmal.
yasdar. (yassar). yasar. -yasmal qılığ.

-ərik yuxudan qalxınca, irik yürbay: təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar.
kəsələ dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox. (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə).
{yürbaymaq: yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

yuqutur

yuxudur. düşdür. gümandır. -sevməyi sevmək kiminə düşdü, sevgidə ilqar boşuna
düşdür.

yuquya

-yuxuya batan qalxdı, ona dalsınan batdı! (yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya
vurmaq)
- özün yuxuya vurmaq: yuxuya dalsınmaq
-yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya vurmaq.
-yuxuya gedmək: üyüşmək. uyuşmaq.

yular

yolar. ovsar. qılov. cilov. mahar.

yulavlamaq

savlamaq. sovlamaq. suvlamaq. (ağzına savağ taxmaq). sarlamaq. cilovlamaq.
maharlamaq.

yum

-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır
gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən).

yuma

-əl üz yuma üçün dəlikli daş, kaşı qab: dəsşuyi. yalağ. çanağı. govun. kovun. kövün.
oysar.

-su ilə yuma, yelxama: suyuş. suyuc.
-yuma işi: yundi. yuğuntu.
yumaq

yomaq. 1. komaq. (çomaq. tomaq. başı yuvarlaq döğüş aracı. tübür. topur). 1.

yumalaq. yumyuvar. yuğ. yuvalaq. yovalaq. toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ.
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top. topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq) (güllə.
külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə. 1. yuğmaq. arıtmaq. içgərləmək.

ışqarlamaq. ışıq saçdırmaq. ifşa, faş edmək.
-yuğub daramaq: yuğub arıdlamaq.
-üstündə paltar çırpıp yumağ daşı: sapanğ. ( < sapmaq: çıpmaq).

yumaqız

yumağız > yumaz. -yumaz (yumağız) ağzı bütün, az danışan: yığağız. yığaz.

yumal

rulo. tuvalet ağızı.

yumalaq

1. yumağ. yumyuvar. yuğ. yuvalaq. yovalaq. toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ.
top. topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq) (güllə.
külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə. 1. yumlaq. qəltək.

yumalanmaq

yuvarlanmaq. yoğurlanmaq. dığırlanmaq.

yumalatmaq

yuvarlatmaq. yoğurlatmaq. dığırlatmaq.

yumamaq

-ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd:
sapay. səpəy. savba. savğa.

yumamısınız

-sabınına kir yumamısınız: hələ onu tanımamısız.

yumar

-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü,
sayma kimin yumar saxla gözünü.

yumarlatmaq

yağurtmaq. yoğunlatmaq. hamarlatmaq. (# oğurtmaq: doğurtmaq: xırdatmaq).

yumata

-yumada işlənən öznə: yunğaq. yuğac. yuğan. çoğan. (sabın. fab).

yumaz

< yumağız. -yumaz (yumağız) ağzı bütün, az danışan: yığağız. yığaz.

yumqaq

yumğaq. tumğaq. girdə. müdəvvər.

yumqaqlanmaq yumğaqlanmaq. tumğaqlanmaq. girdələnmək. müdəvvərlənmək.
yumqı

yumğı. tumğı. çox. ağır. yığıq. giran. -yumğı dənğ: yekə, ağır nəsə. -kişi yumğı
gələr: çoxlu kişi gələr.

yumlaq

yumalaq. qəltək.

yummaq

bağlamaq.

yumruq

sıxım. (sıxımlamaq: yumruqlamaq).
- yumruq salmaq. (salmaq. vurmaq. çırpmaq).
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yumruqlamaq

sıxımlamaq. (sıxımq yumruq).

yumrulmaq

yığılmaq. bərkinmək. qarqınmaq. qatqınmaq. (# mumrulmaq: mum kimi olmaq.
yumşanmaq. salqınmaq. açılmaq).

yumruşmaq

yımrışmaq.

yumrutmaq

tomrutmaq. boğnatmaq. nərsəni girdə girdə kəsmək.

yumsuz

-umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək: səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq.
sələğləmək.

yumşaq

1. sillik . silgik. silli. silik. ussal. uysal. (nərm). - silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual
cəvab. - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silli qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi. 1.

yamşaq. yamışaq. sar. sər. qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ,
arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət. initaf pəzir. 1. seyrək. səğrək. səkrək. kəvrək.
lətif. rəqiq. 1. yılım. -dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş
eylər. 1. sulum. məlih. - üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab: ısı sıt.
sırtı ısıq. sırtası ısıq. 1. uyan. -uyan səslər. 1. əsnək. -qatlı, yumşaq: dayanıqlı,
əsnək. 1. sığ. kövəgə. kövəg. açıq. köfül. kövül. yüngül. kavazaq. kağazaq. ayıl

sayıl. düşnüklü. rəvan. 1. yasrıq. kəvik. 1. yastan. yemşik. 1. yolcaq. yolacaq.
üzü yola. ətrək. həlim.
-yumşaq, sərin əsən yel: sağac. sarac. (səhər yeli)
-boş, yumşaq topraq: guvac. güvəc. güvəş. guvaş.
-erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan,
yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. ( < sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq,
oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.
-davamlı durumlu, sərt yumşaq, əsnək ağac çeşiti: kürt. (yay, çubuq düzəlinir)
-iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz:nəğz, lətif söz. sağın. savın.
-incə, yumşaq, yüngül olan: sapıq. savıq. (> səbok (fars)}.
-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı
ağac: söğüt. söyüt. dal.
-yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu: söğüt. söyüt. söyümlü. sevimli.
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-yumşaq sərin, səngin, dəngin hava: sayrın. (mö'tədil)
-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə:
sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. sırğım al boya: ət rəngi.
-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq.
ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.
-söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur: (söğüt sulunğa,
qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).
-yumşaq başlı: silik. uysal. alçaqkönül. əsik. sıypa. sıypac. firutən. mütəvaze'.
(sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik).
-yumşaq üzlü: sırpancıq. sirpəncik. sürpəncik. tərs. səqqət. dirəc. inadçı. müsirr
olmayan. sübatsız. əzimsiz.

-(ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel: nəsim. dan. -dan əsməyə başladı.
-incə, əprik, yumşaq parça: yələk. diba.
-incə, yumşaq sapdan, seyrək toxunmuş parça: torğu. toruğ. ipək. -xanımbəyin
torğusu təlim, dəngəmədən (dəhləmədən) biçmə. (böyükxanımın ipəyi çoxdursada,
ölçmədən biçməz).

-çox yumşaq parça: sovsur. iprik. diba. hərir.
yumşaqca

yavaşca. silik.

yumşaqlıq

-yumşaqlıq edmək: söygəllik, uysallıq, mulayimət, məhəbbət, mehribanlıq
edmək: sıyqalamaq. sıypalamaq. sıyğamaq. sığqalamaq. sıypamaq. söygələmək.

-yumşaqlıq gözləmək, istəmək: söygəllik gözləmək, istəmək. uysallıq gözləmək,
istəmək. sınlığ gözləmək, istəmək. sıylıq gözləmək, istəmək. mulayimət, məhəbbət,
mehribanlıq gözləmək, istəmək. sığınmaq. söygənmək. süygənmək. sıyqanmaq.
sıypanmaq. sıyğanmaq. sığqanmaq. pənah gətirmək.

yumşaqlıqa

yumşaqlığa yuşaqlığa. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz.

yumşaqlıqla

-yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq: sıypalamaq. sıypamaq.
sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox,
sıypamaq yeydir. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq.
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1. silikləşmək. siləkləşmək. (nərm, rəvanlaşmaq). 1. sınışmaq. sinişmək.
sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. ərinmək. ərginmək. mulayimül
məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. suvsımaq. susımaq. kəsginliyin itirmək. 1.
mumrulmaq. mum kimi olmaq. salqınmaq. açılmaq. (#yumrulmaq: yığılmaq.
bərkinmək. qarqınmaq. qatqınmaq).

yumşatan

yumşadan. siliğləyən. siləvçi. silici. (nərm, rəvanlaşdan).

yumşatmaq

1. silikləşdirmək. siləkləşdirmək. (nərm, rəvanlaşdırmaq). 1. sağındırmaq:
sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. məhəbbət, iltaf, itifat edmək.
(#səkindirmək: səksindirmək. siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək).

yumtuqun

-göz yumduğun açmaz gözü. (saymazdığın soru çözülməmiş).

yumtun

-gözün açdın ‘’doğdu’’ dedilər, gözün yumdun ‘’öldü’’ dedilər, göz qırpışa ‘’ömür’’
dedilər. (mevlana).

yumub

-bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə yuxusun almaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq.
mürgülənmək. yüngülcə yatmaq.

yumuq

1. (üz). tutuq. burşuq. sallaq.
-tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer: quşuçmaz.
quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.

yumur

tomur. 1. girdə. şar. -yer tomuru. -tomur top. 1. kor bağırsaq.

yumurlanmaq

nərsə çevrəsinə yığılmaq. öz çevrəsinə yığılmaq.

yumurta

- çiğ yumurta sıyılmaz. (soymaq:sıymaq).
-yumurta ağının qabığı: sıy. siy.
-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən
yemək: sıxma. göy kükü.
-göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan yemək: kükü. göygü.
göykü.
-yumurta döğüşündə kəlləsi bütün qalan yumurta: sağa.
-yumurta döğüşündə kəlləsi bütün qalan yumurta: sağa.
-yarı pişmiş yumurta: silik. ılığ.
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- sirkəsi su götürməz: 1. dəğmə düşər. incikcan. 1. şuxluğ götürməz.

yumurtqa

-yumurtqa yaş: kələm.

yumurtlamaq

səritmək. tuxum, dənə tökmək.

yumurtlarqən

-toyuq yumurtlarkən qıt qıt edməsi: qaqalamaq. qaqlamaq. qaqanlamaq.
qıqqıldamaq.

yumurtlatıqı

-toyuğun yumurtladığı yerdə olan çuxur, cola: yalağ. çalağ.

yumurtmaq

yumuşatmaq. yuvuşatmaq. mulayimlətmək.

yumuruq

-baş barmağı iki barmağın arasına qoyub (soxub) vurulan düdmə, yumuruq:
soxulma. soxrulma. (> soqolmə (fars)}.

yumuş

( < yummaq: bağlamaq). 1. uğraş. məşquliyyət. 1. elçilik. risalət.

yumuşaq

1. səpik. səvik. yüngül. xəfif. sıyap. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. mulayim. - səpik
müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. qavışsın. yola verən. yarsıy. yastağ. səlim.

tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm)
ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan.
canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. saya.
xoş. - saya yatağ: yumuşaq yatağ. 1. seyrək. səğrək. səkrək. kəvrək. lətif. rəqiq.
1. səngin. dəngin. dərgin. tərgin. mö'tədil. musaid. mürəttəb. (# gərgin: çəngin:
qarqın. qağır. ağır) . 1. sürtük. 1. yasız. yubağ. yobağ. yalabıq. çalabıq. yalağay.

alağay. ürək oxşayan. mulayim. şəfəqətli. nərm. 1. yıpşaq. yıpıq. həlim. itik
olmayan.
-nazik, ağıllı başlı, yumuşaq, məqul olan: uyqulu duyqulu. uyuq duyuq. ictimai olan.
-incə, nazik, yapıq, yumuşaq parça, qumaş: toxa. yoxa. yuxa.
-yumuşaq yel, əsinti: əsim. səp. səpik. nəsim. səba yeli. şumal yeli.
-mum kimi yumuşaq olan: sıvcın. sıvcın. uysal.
-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip,
dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan ( < sarmaq).
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-çox yumuşaq, sevimli, mehriban görmək: yoğaş bulmaq.
-çox yumuşaq: yoxava. yuxav. məxmər.
-yumuşaq yel: yelpələk. yelsələk. yelçələk. yeləc. əsim. nəsim. -yelçələk bölgə.
-çox yasuq, yumuşaq: yovlıc.
yumuşaqlaşmaq

yasızlaşmaq. şəfəqətlənmək.

yumuşaqlaştırılmaq

yasızlaştırılmaq.

şəfəqətləntirilmək.
yumuşaqlıq

sayalıq. xoşluq.

yumuşamayan -heç cürə, bir türlü yumuşamayan, vazkeçilmədən sürdürülən inad: keçi başlı.
yumuşanmaq

yapğınmaq. yapcıqmaq. yapcıraqmaq. gəvşənmək. ərcinmək. ərçinmək.
ərşinmək.

yumuşatan

yumuşadan. yağrığan. yağladan.

yumuşatmaq

1. sulandırmaq. xamsıtmaq. ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək. 1. süytütmaq.
sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. ərcitmək.
ərçitmək. ərşitmək. 1. yuvuşatmaq. yumurtmaq. mulayimlətmək.

yumuşatmaq

sindirmək. ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək. könlün almaq.

yumuz

bodur. külə kök. güdə kök.

yumyuvar

yumağ. yumalaq. yuğ. yuvalaq. yovalaq. toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ. top.
topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq) (güllə. külçə)
kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə.

yumzuq

umzuq. yəhərin qaşı.

yunaq

yunaq. yuğunaq. yapınca. qapınca. girmə. ılıca. qızqın. qızqan. qızışıq.

qızmaqam. kirəvit. kirəvlik. kirəvgit. kirəllik. kirənlik. hamam.
-yunaq kisəsi: can sürtən kisə. siyəcən. siğəcən. sütəcən. (1 < sığallamaq: oğmaq. 1
< savallamaq: qoğarıb götürmək. 1 < sürtmək)
-açığ yunaq: açığ hamam: salqam.

yunaqın

-yunağın (hamamın) çıxış dəhlizi: soyunağ. soğunağ. savunağ. sovunağ.
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yunaqta

- isti yunaqda tərləmək: saçağ başında gurlamaq.

yunqaq

yunğaq. yuğac. yuğan. çoğan. yumada işlənən öznə. (sabın. fab).

yunquş

(suy: gözəl) tovuz. tavus. sunquş. suyunquş. suğunquş.

yunmaq

cunmaq. -suda yunmaq: suda cunmaq. çimmək.

yunti

yundi. yuğuntu. yuma işi.

yunturmaq

yundurmaq. cundurmaq. cumdurmaq. çimdirmək.

yunutmaq

yonlamaq. qırdırmaq. qırıqdırmaq. -davar yonuşu: qoyun keçi yünün yonma çağı.

yupaqlıq

yupağlıq. 1. saybırlıq. saybirlik. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. sulağlıq.

sulalıq. gözəllik. məlahət. səbahət. 1. saybırlıq. saybirlik. sapığlıq. sapağlıq.
savığlıq. savağlıq. xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət.
yupatmaq

yubatmaq. yopatmaq. burbatmaq. dalı salmaq gecikdirtmək. girdələmək.

curlamaq. baş qulağ edmək. başdan eləmək. -o işi yupatdi.
yupqa

yufqa. yuvqa. yıpqa. 1. incə. işgə. -yupqa kölgəli: yupqa sayalı: (kölgəsi yupqa). 1.

işgə yapılı. 1. yarı canlı. zayıf. 1. incə könüllü, doğalı, təbli.
yupqun

xoş qoxulu.

yupruq

1. yapraq. 1. yuprul. yaprıq. yaprıl. fasid. xərab. viran.

yuprul

yupruq. yaprıq. yaprıl. fasid. xərab. viran.

yuprüşmək

yiprüşmək. əprişmək. xərab olmaq.

yupuq

yupuş. fayl. puşə. qovuq.

yupuş

yupuq. fayl. puşə. qovuq.

yurt

- yurd saxıcı: ölkəni qoruyan qoşlar (ruhlar).
-tülküsüz topraq, öz tazısız yurd olmaz.
-yurd vurqusu: vətən eşqi.

yurtaq

yoturaq. yortaq. salon.

yurtçul

vətənxah.

yurtlu

-dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır. övür. sevir).

yurtsuz

-dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır. övür. sevir).
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-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım
yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

yurtuza

-yolunuz açıq ola, yurduza bolluq ola. (alqış. dua).

yuş

1. (yaş). göy. göyək. 1. (yaş). yeni. taza. sulu. 1. yoş. > nuş.

yuşaqlıqa

yuşaqlığa. yumşaqlığa - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz.

yuşlamaq

nuşlanmaq. nuş edmək < yuşlanmaq. yoşlanmaq. yoşlamaq.

yuşlanmaq

yoşlanmaq. yoşlamaq. yuşlamaq > nuşlanmaq. nuş edmək.

yut

- yud alına, ev salına, çox keçər(salmaq:bina edmək).
-əlinə, belinə, dilinə, aşına, işinə, əşinə yiyə dur, manları ört, sırları tut, öfgəni yut.
(bektaşi).

yutaş

yudaş. (yurd daş) yertəş. həmşəhri. (# yerdiş: yuduş (yurd dış) özgə. yad. biqanə).

yutqunmaq

utmaq. yendirmək. yemək. içəvləmək. işqurmaq. əzbərləmək. inanmaq. bəlli
edməmək. basdırmaq. içinə çəkmək. sinəyə çəkmək. altına qoymaq. geri
qoymaq. dözdürtmək. dindirtmək. düşürmək. düşlətmək. səbr editmək.

yutluq

uyluq. yoğluq. qol qıçın ən yoğun bölümü.

yutuc

utuc. sıxılcağ. boğaz. dərbət. dərbənd.
-bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay.
kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

yutuq

yutuğ. vicdan. -üzgü üzün, yutuğ özün göstərir. (yutuğ: vicdan).

yutuş

yuduş (yurd dış). yerdiş. özgə. yad. biqanə. (#yertəş: yudaş. (yurd daş) həmşəhri).

yuva

1. surax (fars) < soxaq. sökə. dəlik. 1. yenğ. ninğ. nin. duraq. ev.
-eşq olsa quranmaz yuva qorxu.

yuvac

yuğac. ovac. oğac. yıxac. ovma, oğma maşını. paltar yuğan. paltar maşını.

yuvaq

yuvağ. 1. mənzil. -dilək hara yuvaq ora. 1. yoğaq. girdəkan. cəviz. qoz. 1. sırvac

daşı. dığır daş. sürgü. silindir. tapan. qəltək. loğ.
yuvalaq

yuğ. yum. yumağ. yumalaq. yuvar. yovalaq. toğ. toğalaq. tuğ. tuğalaq. yoğ.
top. topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota. potlaq) (güllə.
külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə.
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yuvalatmaq. kürələmək. kötələmək. kütələmək. kündələmək. kürdələmək.
tutub fırlatmaq.

yuvalatmaq

yuvalamaq. kürələmək. kötələmək. kütələmək. kündələmək. kürdələmək. tutub
fırlatmaq.

yuvalı

gilifli. -qapı taylarını ayağda tutmağa, açıb bağlamağa yarar, öz üzərində
durduğu, oturtduğu oxlu yuvalı (gilifli) qurac (ayqıt): sürüm. burum. tuşum.
lovlova. lovla. -elçilər əlindən qapı yerindən burum çıxdı. -ged gəldən eşik (qapı)
tuşumları düşə qaldı: yejindən oynadı.

yuvar

1. açıqla. -öncə təməl, geyin duvar, öncə sökə, sonra suvar, öncə düşün, sonra
yuvar. (sökə: şuxum). 1. bucar. burcaq. kürəc. topcar. qılob. cəhan. keyhan.

fələk. 1. yovalaq. yuğ. yuvalaq. yum. yumağ. yumalaq. toğ. toğalaq. tuğ.
tuğalaq. yoğ. top. topalaq. topar. dol. dolğar. dolğaq. şar. şarlaq. (pot. pota.
potlaq) (güllə. külçə) kurə. kürə. dünya. dayirə. fələk. fələkə. 1. yuvarlaq. dönəm.

toparlaq. topar. girdək. girdə. dayrə.
yuvarış

yuvuş. silkiş. sıvarış. savarış. açıtış. arıqış. arıtma. təsviyə. təxlis. təthir.
palayiş.

yuvarlaq

yuvar. dönəm. toparlaq. topar. girdək. girdə. dayrə.
-baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı: küpü. güpü. güpünün toppuz başı.
-içdən yuvarlaq oyuq olan: güvbəz. gövbəz. govbaz. kövsək. (#gümbəz. gömbəz.
gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan)
-dışardan üstü yuvarlaq olan: tümsək. gümbəz. gömbəz. gombaz. (# govbaz:
güvbəz. gövbəz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan)
-kümük, yuvarlaq, qabarıq əkmək: somun.

yuvarlanmaq

yumalanmaq. yoğurlanmaq. dığırlanmaq.

yuvarlatmaq

yumalatmaq. yoğurlatmaq. dığırlatmaq.

yuvaş

yavaş. xoşəxlaq. ram.
-yufa, yuvaş ürəkli: qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. quturlu. gövətli. yaxımlı.
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yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul.
qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

yuvatlıq

yuvatlığ. suvatlığ. 1. hamam. 1. hər nəyin yuğulan yeri. - xalça sıvatlığı. - araba
sıvatlığı. - paltar sıvatlığı.

yuvqa

yupqa. yufqa. yıpqa. 1. incə. işgə. -yupqa kölgəli: yupqa sayalı: (kölgəsi yupqa). 1.

işgə yapılı. 1. yarı canlı. zayıf. 1. incə könüllü, doğalı, təbli.
yuvruq

-götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə.
səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

yuvuş

yuvarış. silkiş. sıvarış. savarış. açıtış. arıqış. arıtma. təsviyə. təxlis. təthir.
palayiş.

yuvuşatmaq

yumuşatmaq. yumurtmaq. mulayimlətmək.

yuyan

yalan. qoşdurum. kof. kofa. kofan. kofda. koftan. kolan. ötrük. ütrük. {> duruğ
(fars) doruğ (fars)}. -yalan yuyan, yalan yulan sözlər.

yücə

uca. yuxarı. yuxqarı. yuquş. (yücəlmək. ucalmaq. yüksəlmək).
(ucca (sanskirit) udhata (sanskirit) usa (zen). hoş (alman). oki (japon)) usa (sinqal) uş
(qaelik). hay (high) (ingilis).

yücəqliq

yücəklik. yücəlik. ucalıq. ucaqlıq. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq.

uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük.
yücəliq

yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq.

uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük.
yücəlmək

yücəlmək. ucalmaq. yüksəlmək.

yücəltmə

ucaltma. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə.
sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış.
ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram.
ezaz. təziz.

yüq

yük. 1. minnət. mingit ( < minmək). ağırlıq. - bunun bizə mingiti yox. - bunun
mingitindən necə çıxa bilirim. 1. qalın. cehiz.
-ortaqlı yük dəh düşməz. (dəh : dəngəli. miyzanlı)
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- çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.
-yük arabası: səli. seli. çəli. taksıbar.
-yük kimi alınan nərsə: sığıntı. sığtı. sığıt. çağrılmamış. istənməmiş. sorulmamış.
təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.

-yük ambarı: yükrük. yük qoyulan, yığılan, alınan yer.
-yük, nərsə sallamaq üçün işlənən arac: yüküc. -təndirə yüküclə qazan aslar.
-yük qoyulan, yığılan, alınan yer: yükrük. yük ambarı.
-bir kərədə daşınan yük: sürgə. çatı.
-gəlin qızla, yerdə qalan iş olmaz, ər kişiylə, yerdə qalan yük olmaz.
-qudurqanın kəndi başı kəndisinə yük olar.
-yük ipini sıxmaq üçün bir tikə təxdə ipə ilişdirib burmaq: dalğuc. ( < dalmaq:
soxmaq. soxulmaq).

-artığlı, ağır yük: dolbat. tuğbat.
yüqə

yükə. 1. > yekə. uca. -yekə aqan: uca hökmdar. 1. yükləniş. oxa. oxlanış. birinin

görəvi, borcun yerinə gətirməyi üstələnən, öhdələnənən. kəfil. kəfalət edən.
zamin. zəmanət edən.
yüqəlmək

yükəlmək. yüklənmək. oxlanmaq. ödlənmək. birinin görəvi, borcun yerinə

gətirməyi üstələnmək, öhdələnmək. kəfillənmək. kəfalət edmək. zamin olmaq.
zəmanətləmək.
yüqəmək

yükəmək. yükləmək.

yüqən

1. yüğən. yükən. (hörgən. örgən) nərsiyə sarılan sarıq, salınan salıq. 1. yükən.
sarmal. hörən. sarıl. - şaxda basar tüm varlığı sarmalar. - birdə görəydim sizi, qollar
boyun sarmalı.

yüqətmək

yükətmək. söyəmək. söyətmək. sökətmək. kökətmək. tükətmək. butatmaq.

dayamaq. dayatmaq. yaslamaq. yaslatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına
dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.
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yüklək. yüklənik. yüklət. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq.

yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq.
yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq.
diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik.
tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə.
kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit.
sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
yüqləm

yükləm. müsnədün əley. müsnəd. məfuli beh. məhmulə.

yüqləmə

yükləmə. yüklətmə. salqıtma. salıtma. isnad edmə. nisbət vermə. birinə

bağlama.
yüqləmək

yükləmək . 1. (# yıxlamaq. yoxlamaq: boşaltmaq). mindirmək (# indirmək). - yüklə:
mindir. - yükləyən: mindirən. - yükləyiş: mindiriş. 1. sarıtmaq. təhmil edmək. 1.

sarmaq. - onu da mənə sardılar. 1. satmaq. çatmaq. bıraxmaq. - öz işivi heç kimə
satma. 1. soxmaq. suxmaq. təpmək. dövətmək. döğətmək. məcbur edmək. səni kim bu suça soxdu. 1. tapşırmaq. devirmək. vermək. bağışlamaq.

barçatmaq. çatdırmaq. ötürmək. təslim, təhvil edmək. 1. yükəmək.
yüqlən

yüklən. barlan. 1. boylan. məsuliyyət götür. 1. şarj ol.

yüqləniq

yüklənik. yüklək. yüklət. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat. yassaq.

yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc. yaplanıq.
yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq. daynaq.
diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə. təggəlik.
tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat. dönəlgə.
kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik. bətlit.
sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
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söykət. salqı. salığ. saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika.
yüqlənir

-təyirman eşşəyi kimi ya sürülür, ya minilir, ya yüklənir. (deyim).

yüqləniş

yükləniş. yükə. oxa. oxlanış. birinin görəvi, borcun yerinə gətirməyi üstələnən,

öhdələnənən. kəfil. kəfalət edən. zamin. zəmanət edən.
yüqlənmək

yüklənmək. 1. barlanmaq. şarj olunmaq. 1. yükəlmək. oxlanmaq. ödlənmək.

birinin görəvi, borcun yerinə gətirməyi üstələnmək, öhdələnmək. kəfillənmək.
kəfalət edmək. zamin olmaq. zəmanətləmək. 1. ağram salmaq.
-istəmiyərək alınmaq, yüklənmək: salınmaq. saldınmaq. sartınmaq. sırtınmaq.
sırıtlanmaq. təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki.

yüqlənmiş

-olduğundan (məmulundan) artığına yüklənmiş görəv, iş, vergi, nərsə: təpir.
tabur. təpgir. tapqur.

yüqlət

yüklət. 1. yüklənik. yüklək. yassanıc. yasanıc. yaslanaq. yaslaq. yaslat.

yassaq. yassat. yastıq. yaslıq. yassıq. yastaq. yastat. yatsaq. yatsıt. yaplanıc.
yaplanıq. yaplanaq. yaplanat. yatlanaq. dayanıc. dayaq. dayanıq. daynıq.
daynaq. diriklik. dirəklik. dirsəlik. dirənic. duranıq. duranıc. təkyə. təggə.
təggəlik. tikətlik. tikitlik. endirik. endirit. arxa. arxaq. arxat. arxanaq. arxanat.
dönəlgə. kök. kökənik. köklək. könəlgə. çönəlgə. atverik. bağlaq. bağlat. bətlik.
bətlit. sarnıc. sarınc. sarış. söykək. söyənik. söyənit. söykənic. söykək. söyək.
söykət. salqı. salığ . saxlaq. saxlat. saxlanıq. bitinik. bitinic. püştənik. götlük.
kötük. daban. dabanlıq. ayaqlıq. ayaqlıt. məsnəd. sənəd. istinad. ittika. 1.
barlat. şarj ed. 1. yünüt. (# yencət!. yengət!. yüngət!) seyrət!. sızğat!. süzgət!.
incət!. seyrəşdir. yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.
yüqlətmə

yüklətmə. yükləmə. salqıtma. salıtma. isnad edmə. nisbət vermə. birinə

bağlama.
yüqlətmək

yüklətmək. 1. dayandırmaq. bataqlatmaq. taxdırmaq. doğrultmaq. oxlatmaq.

dikdirmək. həml, mübtəni, isnad, itlaq edmək. 1. sürmək. sürgütmək.
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boylatmaq. yığmaq. sikmək. -bu yaşıvacan neçəsin sürmüsən. 1. yoğratmaq.
çoxaltmaq. (# yoxratmaq: məhv edmək). -biri mal davarın yoğratır, həmdə biri var
yoxunu yoxratır.

yüqlü

yüklü. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. salbatlı. barlı. hasıllı. - saltığlı bağlar.

yüqlüq

-malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü: palan. səmər < çəmər. (> kəmər). paltan.

yüqlülüq

yüklülük. salmığ. saltığ. salbat. barlılıq. hasıllılıq.

yüqrə

yükrə. sırt. kürək.

-yorğa yügrə: yol yaxcı yeriyib çapan.
yüqrəqıl

yerişqıl. -ündəb uluğ tabaru, tavraq gəlib yügrəqıl, qurğaq ilin bodun gör, qanda
düşər qoydıqıl: səsləyən ulu tərəfinə, iticə gəlib yerişqıl, qıtlıq ildə xalqı gör, harda
düşsə yıxılqıl (harda olsa orda ol).

yüqrələmək

yüğrələmək. yırqalamaq.

yüqrüq

yügrük. 1. sazğan. tazğan. sezğan. sızğan. süzğan. ütük. iti. çapığ. 1. çabıq.

hız. yorqa. 1. quduruq. 1. haziq. huşlu. əhatəli. -yüğrük bilgə. 1. yeyin. iti. itin.
tünd. -yügrük gedən yorular. -yügrük keçdi çağımız. 1. yelkən. şitabəndə. 1.
qaçıcı. qoşucu. dəvəndə. 1. yükrük. yük qoyulan, yığılan, alınan yer. yük
ambarı.
-yügrük gedən yorular.
yüqrüş

yügrüş. qaçma yarışı.

yüqsəq

yüksək. uçqar. ucqar. uca. ucun. uçun. sarp. dik.
-yüksək, iti səs: savan. savın. (təpici. iti).
-dağın, ən yüksək, sivri ucu, təpəsi: sirgil. sırqıl.
- sürəkli, dəvamlı, yüksək səslə səslənmək: sağır çağır.
-böyük, yüksək çatılı ambar: salğar. sarpın. sarpun. hanqar.

yüqsəqtən

-gobud, boş, çox yüksəkdən satılan söz: dərəbəyi söz.

yüqsələntə

-yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.

yüqsələr

-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.

yüqsəlmək

yüksəlmək. 1. dərcələnmək. 1. yücəlmək. ucalmaq.
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yüqsəltmək

yüksəltmək. qatlamaq. rütbələmək.

yüqsüq

yüksük. üksük. üsgük. təpəcik.

yüqsünmək

yüksünmək. tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək.

girəklinmək. qaraqlınmaq. üstünmək. ərnilmək. kişilənmək. ucqanmaq.
salğınmaq. kibarlanmaq.
yüqsüz

-yüksüz at: salt. salta.

yüqü

-sevgilərin varlığının yükü yox, yoxluğunun yükü çox.

yüqüc

yüküc. 1. yük, nərsə sallamaq üçün işlənən arac. -təndirə yüküclə qazan aslar.

1. söküc. ərsin. şişi. 1. yüküş. okuc. öküc. çox. ağır.
yüqümsü

-yükümsü, sıxıntısız kimsə: salt. salta. salt suvay. sat subay. arvad uşaqsız.

yüqün

yükün. namaz. - könülsüz yükün, göyə ağmaz. (ağmaz: çıxmaz).
- biri yükün sarır, biri yükün sağır: (sağır: sarığın, ipin açır).
-atsan imgəyə dəğər oxun doğrusu, bir barığa yetməz yükün oğrusu. (imgəyə:
nişana). (barığa: mənzilə). (oğrusu: əğrisi).

-bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib,
burulan çubuğ: dalquc. darquc. dilgic. qəmə.

yüqünc

yükünc. yüküş. 1. itaət. ibadət. 1. namaz. -yüküş yükünmək: namaz qılmaq.

yüqünlüq

yükünlük. mingitli. minnətli. minnətdar. ( < minmək). - sizə mingitli qaldıq.

yüqünmək

yükünmək. tapınmaq. boyunsınmaq. yensinmək. dizinmək. çökünmək. təzimə

qalxmaq.
-yüküş yükünmək: namaz qılmaq.
yüqünüz

yükünüz. məsuliyyətiz . -geri qalar yükünüz, baş qoşdunsa özgüyə.

yüqürəq

yügürək. 1. yürgək. sürücək. sürütəc. yürtəc. uşağı yeriməyə alışdırmağa yarar

arac. 1. sügürək. yürügək. sürügək. uşağı yerişə alışdırma arabası.
yüqürqan

yügürğan. çapar. (piştaz).

yüqürmək

1. yügürmək. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. - itlər üzərimə
sardılar. 1. yügürmək. saldırmaq. 1. yügürmək. saldırmaq. bir nərsənin üstünə

süprülmək. 1. yükürmək. yığmaq. birbirini üsdüsdə yığmaq.
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-güdüb böyütmək, yügürtmək, yetişdirmək: sırıtmaq.
-iti iti, uca uca yüğürtmək, qonuşmaq: sağırdamaq. sağırdatmaq.

yüqürttü

-tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim
yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı.
ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar. {toğraqlanmaq: tığraqlanmaq. tirgəklənmək.
dirgəklənmək. çalğanaqmaq. çalağlanmaq. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək)}.

yüqürtücü

yügürtücü. qudurducu. quduzducu. qurçatçı. azdırıcı. daşıtıcı. daşqıtıcı.

yüqüş

yüküş. 1. namaz. ibadət. -yüküş edmək: namaz qılmaq. 1. yüküc. okuc. öküc.

çox. ağır. 1. yükünc. itaət. ibadət. 1. yükünc. namaz. -yüküş yükünmək: namaz
qılmaq.

yüqüvü

-yüküvü at uçuzlan. (uçuzlan: yüngülləş).

yüqüz

yüküz. öküz.

yülələmək

> lülələmək. türmələmək. türgələmək. dürmələmək. dürgələmək. burmalamaq.
burqalamaq. -tüm yeməyin bir tikədə durmələr. -yar yarağın türgələ götür çıx ged.

yüməyin

-sulu bir yüməyin, sorularaq içilən, yaki içinə çörək doğranan suyuq bölümü:
şorba < sorba. sorab. suyuq yemək.

yün

-birbirinə sırılan, tikilən iki nərsə arasına qoyulan yün, parça, nərsə: sırmıq. sırlıq.
içlik.
-yün, pambığ dövmə dəğnəyi: sabu. sapu. çapı. ( <> çapmaq. çıpmaq).
-güzdə qırxılan yün: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq.
payzatıq.
-güzdə qırxılan yün: güzəm. gizəm.
-yün eğirme aleti: teşri. həllac.

-içinə yün, pambığ sürülmüş parça: içi quşmaş. sürtük. sürtükə. kürtükə.
-yün qırxmaq: yünləmək.
yünqət

yüngət!. yencət!. yengət!. (# yünüt: yüklət) seyrət!. sızğat!. süzgət!. incət!.

seyrəşdir. yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

yünqül

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

yüngül. 1. saya. sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. çatlığ. yalpaq.

suvağı. sıvağı. səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya
başlı. 1. sayağ. üzdən. üzgül. dərin olmayan. -yüngül uyku: sayağ yuxu. 1.

salmıqsız. çəkisiz. ağramsız. 1. silik. etgisiğ, əsəri az olan. xəfif. 1. yumşaq.
sığ. kövəgə. kövəg. açıq. köfül. kövül. kavazaq. kağazaq. ayıl sayıl. düşnüklü.
rəvan. 1. səpik. səvik. yumuşaq. xəfif. sıyap. ərik. ərim. ərip. əriç. əris.
mulayim. - səpik müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. yalxı. yalxoy. yufa. yoxa.
nazik. 1. engillik. yeni. eni. yeğni. eğni. yeyni. eyni. xəfif. 1. yeyni ( < yeğnimək.
yeynğimək. yeynimək). yaxcı. sındırımı, həzmi qolay.
-ağır yüngül edmə: saldarış. (sallayıb ağırlığına baxma) yoxlayış. ölçəyiş. dartış.
tutuş. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.
-ağır yüngül edmək: saldarlamaq. sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq. danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.
-incə, yumşaq, yüngül olan: sapıq. savıq. (> səbok (fars)}.

-yaman arac doğru yola yaramaz, eyku işlər ağır yüngül qaramaz. (eyku: yaxcı).
(qaramaz: baxmaz).

-yüngül kişi: yeltəmə. boşqılıqlı. -yeltəmə yeltəmə: yelpənək. tərtələsik.
-çəksən dərdi birlikdə, yüngül keçər ağrısı.

-batman otur yüngül qalx.
-çox yüngül qılıqlı kimsə: suyuq. (nərm. rəqiq).
-yüngül ağrı, sancış, dərd: suzeş < sızış ( < sızlamaq: ağrımaq). -diş sızış. -ürək
sızış.
-ağır təprin, yuğaş gör, yüngül təprin, savaş gör. (təprinmək. devrinmək.
davranmaq. təvşinmək. devşinmək. təpşinmək. davşınmaq yorışmaq. yerişmək.
hərəkətlənmək. hərəkət edmək. rəfdar edmək).
-yüngül sürüş, toxuş: soğur. sovur. məs. təmass.
-yüngül, incə parçalı geyim: sovus.
-içiboş, yüngül dəmirsi nəsiyə çarpıldığında çıxaran səs: tın. çın.

-ağzı göyçәk yüngül, yersiz danışan: yuağız. ağzı yufa. ağzı açıq, yırtıq. söz
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tutmayan.

-yüngül ayaq: onğul ayaq. ayağlı. udum. qutum. xoş qədəm. mubarək.
-yüngül, iti, çalaq çabıq davranan qoşun türü: yengi çəri. yeni çəri. (yengil çəri.
yeyingil çəri) çirik.
-səyrək, yüngül yuxululuq: sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. quşqaqlıq.
-səyrək, yüngül yuxulu: sıyğaq. sırğaq. sərgək. quşqaq.
-sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə: sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac.
qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax.
güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva.
çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı.
qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl
çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.
- yüngül düşüncə: ucuz sana. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə. bəsit).
-əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək: salbamaq.
sambamaq. samlamaq. sallamaq.
-yüngül yuxu: quş yuxusu. yüngülcə yatma. hər bir səsə oyanma.

yünqülcə

-bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə yuxusun almaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq.
mürgülənmək. yüngülcə yatmaq.
-yüngülcə yatma: quş yuxusu. yüngül yuxu. hər bir səsə oyanma.
-yüngülcə yatmaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq. mürgülənmək. bir kiçik sürə göz
yumub, yüngülcə yuxusun almaq.
-bəlli bəlirsiz, yüngülcə dəğmək, toxunmaq: . yoxlamaq. - bu gün təprəm üç kərə
yoxladı. - bu bir keçəri yoxlamadı, kəsin sınavlar ilərdədir.

yünqülləmək

yüngülləmək. engilləmək. ucuzlamaq. alçatmaq. yalçatmaq. pəst, xar, təhqir

edmək.
yünqülləş

yüngülləş. uçuzlan. -yüküvü at uçuzlan.

yünqülləşmək

yüngülləşmək. 1. savığlanmaq. sapığlanmaq. 1. savruqmaq. savrıqmaq.

sovruqmaq. azalmaq. xəfifləşmək. - istilər savruğur. 1. uçuzlanmaq. -yüküvü at
uçuzlan. -boşlarımı versəydim bir uçuzlanardım.
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yüngüllət. seyrət!. sızğat!. süzgət!. incət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt:
yüklət) seyrəşdir. naziklət. - işlərivi seyrət.

yünqüllətici

-oxşayıcı, yüngüllətici, təsgin verici sözlər, işlər yapmaq: yasıyat. oxşayat. təziyət.
təsliyət. toxdayat.

yünqüllüq

yüngüllük. engillik. engişlik. yenilik. enilik. yeğnilik. eğnilik. yeynilik. eynilik.

xəfiflik.
yünləmək

yün qırxmaq.

yünlü

-hər nəyi yorqan döşək kimi, içi yünlü, parça qatlı olan qalın nərsələri, sırım
sırım, rədif rədif hər yanın iğnəsaplamaq, tikmək:sırımaq. sırınan nərsənin incə
qalınlığına görə tikişləri işgə, iri olur.

yünü

- yünü iki parça arasına yayıb tikmək: yorqan sırmaq. yorqan tikmək.
-yünü, nərsəni çırparaq şişirtmək: sabamaq. sabmaq. çapmaq. çapamaq.

yünüt

yüklət (# yencət!. yengət!. yüngət!) seyrət!. sızğat!. süzgət!. incət!. seyrəşdir.
yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.

yür

1. qıl. qılın. -köp bilən get, özbaşınla yür. (köp : çox). (çoxuyla danış, öz bilənin ed).
1. yür. sür. ged. {# toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. əkin. əklən.
əkilən. diklən. dik(üzbək) dikin. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!)}.
-yaşama anlam, duyu biz veririz. nədən boş olacaq. eyi tut , eyi yür , eyi sür , eyi
qarşıla.

yürbay

-ərik yuxudan qalxınca, irik yürbay: təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar. kəsələ
dərman tapıldı, armana (təmbələ) yox. (ərik: təmbəl). (irik: xəsdə). {yürbaymaq:
yarbaymaq. (kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq}.

yürbaymaq

(kəsəl, yatalağ kimsə) qalxıb yerimək. ayağa durmaq. yarbaymaq. -ərik yuxudan
qalxınca, irik yürbay: təmbəl özünə gəlincə xəsdə ayağa qalxar. kəsələ dərman
tapıldı, armana (təmbələ) yox.

yürc

yürcə. surca. surc. sürcə. sürc. sorca. sorc. 1. boylam. uzunluq. 1. sürgün. 1.

səğə. öcük. ösük. budağ.
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yürc. surca. surc. sürcə. sürc. sorca. sorc. 1. boylam. uzunluq. 1. sürgün. 1.

səğə. öcük. ösük. budağ.
yürcənmək

sürcənmək. sorcanmaq. surcanmaq.

yürə

1. tədbir. -ağzıva bax tikə kəs, yağdaya bax yürə kəs. (yağdaya: duruma) 1. yürə.
davran. rəfdar ed . - köp bilən ged, öz başnla yürə. (köp: çox).

yürəq

yürək. 1. yörək. yerək. yozağ. pırosə. rəvənd. pırosedür. -işləri yörəki. 1. yürkə.

rovnəq. rivac. 1. yürkə. sürük. rayic olan pul, nərsə. durmuş. rəsm risum. 1.
yürkə. sərik. salığ. yerik. yerikli. yarıq. işlənən. dəbdə olan. geçərli. mö'təbər.
adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı) 1. yörük. yürkə. yerik. rayic. yörük, yürkə, yürək, (yerik. rayic) pul: sıxqa. > sikkə. sikgə. çıpqı. məskuk. - sikgə
sıxmaq, çırpmaq. 1. yürkə. sarqun. gənəl. yayqın. mütədavil. külli. mə'muli.

imumi. came'.
yürəqli

yürəkli. yürgəli. sürəkli. sürgəli. duraqlı. durqalı. quraqlı. durqun. sürgün. 1.

həmməşə. dayimən. durmadan. aralıqsız. tutaşı. tutşuna. tutaşına. -duraqlı
işində işləmək. -duraqlı yatmaq. 1. həmməşəlik. tutşun. əbədi. cavidan. dayimi. durqun yaşam. 1. bəlirli bir çağ, nərsə boyunca. -gün durqununa: gün boyunca.

yürən

sürən. yürün. sıylıq. sürğat. öğrün. şölən. qonağlıq. yortu. yorut. ziyafət.

yürqə

yürkə. 1. yürək. sarqun. gənəl. yayqın. mütədavil. külli. mə'muli. imumi. came'.

1. yürək. sərik. salığ. yerik. yerikli. yarıq. işlənən. dəbdə olan. geçərli.
mö'təbər. adi. mərsum. rayic. mütədavil. cari. (axıc. axarlı) 1. yörük. yürək.
yerik. rayic. -yörük, yürkə, yürək, (yerik. rayic) pul: sıxqa. > sikkə. sikgə. çıpqı.
məskuk. - sikgə sıxmaq, çırpmaq. 1. yürək. rovnəq. rivac. 1. yürək. sürük. rayic

olan pul, nərsə. durmuş. rəsm risum.
yürqəq

yürgək. yügürək. sürücək. sürütəc. yürtəc. uşağı yeriməyə alışdırmağa yarar

arac.
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yürkətmək. yürgətmək. sərmək. sərgitmək. cari, rayic edmək. cərəyan vermək.

axıtmaq. tutaşırmaq. tutaşıtmaq. tuşatıtmaq. adətə, dəbə salmaq. mərsum
edmək.
yürqünər

-seviş ağış, tün gün üzə yürkünər: yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar.

yürqüt

yürgüt. yolqut. salqıt. 1. görgü. yarıt. ədəb. tərbiyə. 1. sırış. sırğış. uslub. yol.

biçəm. rəviş. şivə. tərz. -kəsəldən qorunmağın ən qolay sırğışı arassaçılığdır.
yürqütmək

yürgütmək. yürütmək. yergitmək. yeritmək. 1. göndərmək. salmaq. ulaşdırmaq.

irsal edmək. -sav salmaq: sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər göndərmək. -günəş
issi, ışıq salan qaynaq. 1. hərəkət etdirtmək.

yürşüq

yürşük. yerşik. kronik. sürənik. sürgənik. 1. qazetə, dərgilərdə dalbadal gələn

yazılar. 1. yerləşmiş. müzmin. 1. olayların çağsıralı, tarixi düzümü. vəqaye
namə.
yürtəc

sürütəc. sürücək. yügürək. yürgək. uşağı yeriməyə alışdırmağa yarar arac.

yürtən

yeryən . -çox yürtən, bir sürcər.

yürüb

-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil
şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.

yürüq

yürük. sürük. toruk. törük. yoruq. 1. yol. caddə. təriq. 1. (fəlsəfi) məktəb. 1.

tutulan yol. məzhəb. təriqət. firqə. tapdığ. məslək. 1. şəkil. biçim.
yürüqəq

yürügək. sürügək. yügürək. sügürək. uşağı yerişə alışdırma arabası.

yürüqlü

yürüklü. yerikli. yarıq. keçərli. mötəbər.

yürüməz

-almış yolun yürüyən, qalmış yolda yürüməz.

yürün

sürən. yürən. sıylıq. sürğat. öğrün. şölən. qonağlıq. yortu. yorut. ziyafət.
-nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ
çuxadur donumuz.

yürüş

1. sökür. söküt. saldıran. saldırqan. sürən. təpiş. salış. hicum. həmlə. 1. sürüş.
həmlə.

yürütmək

salmaq. mətrəh edmək. - sözün salmadan kim biləcək nə istirsin.
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yürütmək. yürgütmək. yergitmək. yeritmək. 1. göndərmək. salmaq. ulaşdırmaq.

irsal edmək. -sav salmaq: sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər göndərmək. -günəş
issi, ışıq salan qaynaq. 1. hərəkət etdirtmək.

yüryən

yürtən. -çox yürtən, bir sürcər.
-almış yolun yürüyən, qalmış yolda yürüməz.
-durub uzanan, yürüyən (uzanıb duran) içi boş yüyə, lülə: durba. burba. boru. lülə.
(tuyub. tiyub. tüb) (latin).

yüslüq

yüslük. yüstük. yüzlük. yüztük. üzlük. üztük. üslük. üstük. 1. sinc. saya. sayağ.

sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv. 1. surat.
surət. -sorunun üzlüyün qıldın, indi içliyin yaparsana.
yüstüq

yüstük. yüslük. yüzlük. yüztük. üzlük. üztük. üslük. üstük. 1. sinc. saya. sayağ.

sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv. 1. surat.
surət. -sorunun üzlüyün qıldın, indi içliyin yaparsana.
yüvəq

yüvək. tüvək. lülə.

yüvqəlmək

yüvgəlmək. devgəlmək. çevgəlmək. sarılmaq. hörəlmək. burulmaq.

yüyə

yüyük. tütə. lülə. düdük.
-durub uzanan, yürüyən (uzanıb duran) içi boş yüyə, lülə: durba. burba. boru. lülə.
(tuyub. tiyub. tüb) (latin).

yüyən

salğar. ovsar. noxda. cilov. qənaət. (qayda. usul. idarə). - özüvə güman, salğarlı
dolan.
-əlində yüyən, kəndivə güvən. (yüyən: cilov. noxda) .

yüyüq

yüyük. yüyə. tütə. lülə. düdük.

yüz

1. sayığ. sayram. seyrəm. seyrək. seyik. sıyram. sıyrağ. sərik. yala. yələ. sala.
sadə. bayığ. qolay. sığ. sıx, tünlük, tünd, dar, dərin olmayan. saya. bəsit. 1. üz.
silət. yalıt. sutur ( < tutur) surət. siluet.
-yüzdə yüz: yüzlük. səd dər səd. -mən ona yüzlük inanıram.
-yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş: quzudişi.
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yüzlük. 1. yüztük. yüslük. yüstük. üzlük. üztük. üslük. üstük. sinc. saya. sayağ.

sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv. 1.
yüztük. yüslük. yüstük. üzlük. üztük. üslük. üstük. surat. surət. -sorunun üzlüyün
qıldın, indi içliyin yaparsana. 1. yüzdə yüz. səd dər səd. -mən ona yüzlük
inanıram.

yüzsül

saya. sığ. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ. yalpaq. suvağı. sıvağı.
səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya başlı.

yüztə

- yüzdə əllidən çox olan sayı: salt çoxunluq.
-yüzdə yüz: yüzlük. səd dər səd. -mən ona yüzlük inanıram.

yüztüq

yüztük. yüzlük. yüslük. yüstük. üzlük. üztük. üslük. üstük. 1. sinc. saya. sayağ.

sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. əcektiv. 1. surat.
surət. -sorunun üzlüyün qıldın, indi içliyin yaparsana.
yüzü

-iki yüzü > ikzü. -istəyənin birzü (bir üzü) qara, verməyənin ikzü (iki yüzü). (istəyənin:
diləyənin).

yüzün

qılışın. -üzün görmə, yüzün gör: (yüzüş: qılış. çalışma. yordam. ərdəm) üzün
görmə, işin gör. görüşün sayma qılışın say. (surətə baxma, sirətə bax).

yüzüş

qılış. çalışma. yordam. ərdəm.

z

-a dan z eyə dək: sapdan hörüyə. sapdan örə dək.

zahı

yeniğu. yeni yenmiş, doğmuş qadın. -yeniğu qadın quymağu, bollu ballı yağlayu.

zan

ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri

alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ.
nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

zanıc

sanıc. (san: oy. uy. fikir). savçı. sorağçı. xəbərçi.
-heyvan qılavası üzündədir işində, kişi qılavası harasıda, bəlirməz.
-bu qılava səni ayağdan salar.

zanq

zanğ. danğ. dan. çanğ. çan. içi boş nərsiyə çırpınanda çıxan səs.
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sar. sorğıc. soğıc. gövdənin ən incə, həssas dərisi, pərdəsi. -uşağ tərləsə yapış
soğıcları tez yanar: (yapış: iki qıçın ağı, arası, qoltuğ kimi, gövdənin bükük yerləri).
-beynin üzərindəki incə, yufa zar, pərdə: qısı.

zarı

-qulaq zarı: qulaq davı. qulaq pərdəsi. -ürək davı. (dav: incə dəri, pərdə).

zarıq

qısıq. qıtıq. azıq. çəkik. darıq. əksik.

zarıltamaq

zarıldamaq. sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. inildəmək. -qolu qırıq it, sabaha can
sinsidi durdu.

zarımaq

sızlamaq. zırlamaq. nalə edmək.

zarıyaq

zarıyağ. zəriyəğ. saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. səriyəğ. kəryağ. kər yağı.

kərə yağı.
zarıyaqız

zarıyağız (z <> s) sarıyağız. saryağız. sarıbet. sarı bəniz, surat. - saryağız göy
gözlü.

zarqırıb

-yanğırıb, zarqırıb ağlamaq: (> nalə, zari edmək). sığdamaq.

zaryaq

zaryağ (z <> s) saryağ. sarıyağ. səriyəğ. zarıyağ. zəriyəğ. kəryağ. kər yağı.

kərə yağı.
zayıl

- zayıl çayıl: çavıl. sayıl bayıl. sayır bayır. səyir çəyir. - sayıl bayıl qonuşmaq:
sayığlamaq. saçma sapanlamaq. sapıq supuqlamaq.

zeh

qıyıq. qıyqı. qıyıq. yıyqı. yıyıq. yayqı. yayıq. qıyqıt. qayqıt. yayqıt. qıycıt. qaycıt.
yaycıt. qıyman. qayman. yayman. yıyman. qaman. kaman.

zeytun

-pənir, zeytun kimi yeməliləri saxlamaq üçün duzlu, sirkəli su:qırma. salamura.

zəhlətöqən

zəhlətökən. səkit. səkti. ətacı.

zəli

suluq. soruq.

zəmbaq

zəmbağ. qızambıq.

zəmbəq

-susən, zəmbəq gülü: sursal.

zənbil

salba. səlbə. səbət. sələ. sala. kirtil. kitril.

zəncir

kişən. kiçən. (dəmir, sap bətlərinin birbirinə keçirilməsi ilə toxunan ip).
-gəmilərdə yükü, qayıqları qaldıran yoğun, iri dəmirli, bükülən zəncir: qırva. qırva sıxışıb geri dönmür.
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sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. qatın (tikələrin birbirinə qatılmasından oluşan
nərsə. catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ. qıyınc. (séquence).

zəncirə

-zəncirə dayanqlı, asılı ölçək aracı: qırvanqa. qapn. qantar. - ağır yüklər qırvanqa ilə
dartılır.

zəncirləmək

kişənləmək. kişən salmaq. kiçənləmək.

zənq

-zəng çalmaq: yanğılamaq. çanğılamaq. çınğlamaq. çınlamaq. -qulağım çınladı:
qulağıma bir səs gəldi.

zənqi

zəngi. çanı. -günlər keçər ayrıq çanı çalınar, köşlər köçə qalxınar. (ayrıq: ayrılma.
vida).

zənqin

-yoxsul düşmüş zəngin: qopar düşgünü. bəylik taslayan, satlayan, oylayan.
aristokrat.

zənqinləşmək

zənginləşmək. kürüşləmək. çox para, var dövlət toplamaq, yığmaq.

zənqinliqtən

-zənginlikdən yoxsulluğa düşmək: sürcümək.

zər

-su üzərində uçan, zər qanatlı, yuvarlaq, iri başlı, pırtlaq gözlü, yassı uzun, incə
tənli böcək: qızböcəyi.

zəriyəq

zəriyəğ. zarıyağ. saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. səriyəğ. kəryağ. kər yağı.

kərə yağı.
zərli

-qızıl, gümüş, parrak bərəkli bəzəkli, zərli sırım, sap: güləbatın. sırma.
-zərli, gümüşlü, bəzəkli incə tel: sırma. -ipə, sapa sırma sarımağa yarar dolablı,
çaxlı arac: qolab. qollab. dolab. dolqab.

zibəq

zibək. zivək. sıvaq. zıvaq. 1. kəsgin. çapıq. atıq. 1. sıyaz, siyəz, duyqun, həssas

çəkə, nuqdə. 1. canlı. yaşa dolu. can dolu. 1. yasır. hazir. amadə.
ziqil

zigil. ziyil. soğal. soğul.

zili

çanı. imi. işarəti. -təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti: acır. ajir. didik. titik. tetik.
sakın. sakıt. sakıc. sakış. çalan. çalanğ. çorqul. alarm. alert. bəllət. öğrət. örgət.
savrat. xəbərdarlıq.

zilqaranlıq

tutal qaranlıq. qapqaranlıq. (tutal: total. tam. əksiksiz. küllən. kompilet).

zınqırv

sınc. sinc. çınğ. qaval kimi nərsələrə taxılan həlqə.
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1. zindan. sindan. örsan. örsən. üstün döğülən ağır batman kündə dəmir. töğülən dəmir sınmasa, sindan olur. (sindan: zindan: örsan. örsən. üstün döğülən
ağır batman kündə dəmir). 1. dustaq. türmə. kitəs. kovas. kotas. kodas.

qazamat. qutuqluq. qoruluq. tutuqluq. bazdaştqah. 1. zindan. sindan. tomrum.
kündə.
zintani

zindani. tutğun.

zıplamaq

< saplamaq. sıçramaq. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək. atılmaq. aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.

zıplamaq

sipləmək. sıplamaq. nərsəni nərsiyə soxmaq.

zıplatmaq

< saplatmaq. sıçratmaq. atlatmaq. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək.
səksətmək.

zıpzıp

qurataq. bilyə. tilə. yoyu. möhrə.

zır

silək. arın. təmiz. teyxa. - silək dəli.

zırbazır

dərbədər. sərbəsər. sərpəsər. yerbəyer. alavara. avara.

zırbazır

-zırbazır olar: ayaqlara düşər . -unutmaq ölüm kimidir, ölməyin bacarmayan,
zırbazırolar.

zirehləmək

savıtlamaq.

zirehlənmək

savıtlanmaq.

zirəq

zirək. 1. tetik. tezik. tizək. didək. (deşik. açıq. oyuq) huşlu. 1. sıyğaq. sırğaq.

sərgək. ayğaq. ayın. aylın. usqar. huşyar. 1. satanğ. çalanğ. zəki. məkkar. 1.
sağ. sayığ. huşlu. huşyar. - çox sağ bir cocuq. 1. sivrək. sivrəgər. qurnaz. qura.
başlı. huşlu.
-tüzlu dadlı, ətli atlı, sivri zirək bir xanım. (deyim).
zirəqliq

zirəklik. 1. usqarlıq. huşyarlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik.

ayğaqlıq. ayınlıq. 1. tavlıq. tovlıq. -bu hardan tovlığı öğrəşdin. 1. salbat.
başarılıq.

Turuz Sözlügü-Türkce-Türkce III

zirənq

01\11\2017

Tebriz-Bey Hadi

zirəng. zirək. 1. açığgöz. uçuş. uçma. oyanıq. çapıq. 1. qıvcıv. qırval. qırvac.

qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. iti. oxarlı. qılav. qılac. ötəbas. ütəbas.
hızlı. qıvlı. qıflı. qılvı. qıcılı. 1. qoyu. bətər. quymaq. qəliz. tünd. tüd. qırdıma.
qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. iti. qılav. qılac.
şədid. - qoyu biçimdə: şədid biçəmdə, tərzdə. 1. qırvaq. qıvraq. qıv. yeyin.
qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. oxarlı. iti. qılav.
qılac. 1. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. iti. oxarlı.
qılav. qılac. ötəbas. ütəbas. hızlı. qıvlı. qıflı. qılvı. qıcılı. 1. qoyu. bətər.
quymaq. qəliz. tünd. tüd. qırdıma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld.
çalıt. qurnaz. qura. iti. qılav. qılac. şədid. - qoyu biçimdə: şədid biçəmdə, tərzdə.
1. qırvaq. qıvraq. qıv. yeyin. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt.
qurnaz. qura. oxarlı. iti. qılav. qılac.
-zirək, çalaq davranmaq: iş görməyə özənmək, istənmək, əğbət göstərmək. canla
başla qurçanmaq. çabalamaq. qurtlanmaq. gürtlənmək. təpələnmək. qıvranmaq.
qıvrılmaq. qıvanmaq. qıvnıqmaq. qıvlanmaq. qıynıqmaq.

zırıltamaq

zırıldamaq. zırıncamaq. sırıncamaq. sığıncamaq. ağlamaq. acı çəkmək.

zırıltısı

- ağlağan zırlağanın zırıldısı: kor ağıdı.

zırıncamaq

zırıldamaq. sırıncamaq. sığıncamaq. ağlamaq. acı çəkmək.

zırqefli

zırkefli. küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. köskütük. köskötük. içib

sızmış, əsrük kimsə. dadlanmış.
zırlaqanın

- ağlağan zırlağanın zırıldısı: kor ağıdı.

zırlamaq

sızlamaq. zarımaq. nalə edmək.

zırna

sürnə > . {(> sorna (fars)}. sürəndə, sevişdə çalınan incə səsli çalqı.

zırvan

süvgən. züvgən. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli

nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış durumu. - sırnax təkər yol tutmaz.
- bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax olmuş,
artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir.
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1. tiriz. dağın ən yüksək bölümü. təpə. köbər. satğal. savqal. çatğal. qoppa.
qopa. kopa. kupa. qullə. 1. uc. təpə. kəllə. qıy. qıyı. qıya. qıt. qıtı. qıta. - dağ
qıyına çıxan gözəl, en gəl bəri bəri. - dağların qıyı qayaları sıldırım olur.

zirvə

ucğur. ucur. doruq. üstüc. qullə.

zirvələrə

uclara . -havayla qalxan uca uclara, düşəndə düşər dərin quyuya.

zirvəsi

- nərsənin ən yükəsək yeri, zirvəsi: qıttəpə.

zırya

-qırya zırya: sır saxlamayan. - ona sır açılmaz, qırya zıryanın biridir.

zırzır

sızık. sövüklü göz. yerli yersiz ağlayan. yaşlı göz.

ziv

iv. qıyba. qıyma. qıy. qıyıq. qığıq. qıv. qıvıq. bir yerdə, nərsədə açılan kiçik iz,
oycuq.

zıvaq

sıvaq. zivək. zibək. 1. kəsgin. çapıq. atıq. 1. sıyaz, siyəz, duyqun, həssas çəkə,

nuqdə. 1. canlı. yaşa dolu. can dolu. 1. yasır. hazir. amadə.
zivəq

zivək. zibək. sıvaq. zıvaq. 1. kəsgin. çapıq. atıq. 1. sıyaz, siyəz, duyqun, həssas

çəkə, nuqdə. 1. canlı. yaşa dolu. can dolu. 1. yasır. hazir. amadə.
zıvıq

cıvıq. sıvıq. suvuq. suyuq. sulu.

zıvır

-qıvır zıvır: qıvır savır. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qatıq.
qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.
-qıvır zıvır: savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. savsavat. sürsavat. vəsayil.
-qıvır zıvır: qısır. ötəbəri. şey şüy. - qısırları hara qoyduz.

zivirmək

siyirmək. 1. süzürmək. axıtmaq. 1. süpürmək. silmək. bitirmək.

zivirtmək

zivritmək. siyritmək. siyirtmək. 1. süzütmək. axıtmaq. axdırmaq. tökdürmək. 1.

süprütmək. silitmək. bitritmək.
zıvışmaq

-(nərsədən) zıvışmaq, qaçışmaq: sürüşmək. sürgəşmək. ara açmaq. salışmaq.
alısmaq (alıs: uzaq). (üzüşmək). -onlar birbirindən sürüşürlər. -boşlu boşludan
sürüşər.

zivmək

1. sızrınmaq. sızmaq. zivrinmək (sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq.
sıymaq. qaymaq. -əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm). 1. taymaq. caymaq.
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qaymaq. 1. züvmək. sürüşmək. sivişmək. sivrişmək. səkirmək. səkrəmək.
səkmək. səksəmək.
zivməlmək

zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq. süvşünmək. sıvşınmaq. (züvşünmək) süzüb

gedmək, qaçmaq, yox olmaq. sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq.
zivrəlmək

sikrəlmək. sızvalmaq. zivməlmək. süvşünmək. sıvşınmaq. (züvşünmək) süzüb

gedmək, qaçmaq, yox olmaq. sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq.
zivrilmək

siyrilmək. süzülmək. axınmaq. axıtılmaq. tökülmək.

zivrinmək

sızrınmaq. sızmaq. zivmək. (sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq. sıymaq.

qaymaq. -əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm).
zivritmək

zivirtmək. siyritmək. siyirtmək. 1. süzütmək. axıtmaq. axdırmaq. tökdürmək. 1.

süprütmək. silitmək. bitritmək.
zivtirmək

zivdirmək. züvdürmək. sürüşdürmək. sivişdirmək. sivrişdirmək. səkirtmək.

səkrətmək. səkətmək. səksətmək.
ziyil

zigil. so ğal. soğul.

zoqal

zoğal < (qız <> zığ <> zoğ) qızal. qızılcıq. qızılca. gözən. alas. qırmızı, al yaban

yemiş türü.
zoqalıq

zoxalıq. zoqqalıq. soxalıq. soqqalıq. qıyıcılıq. qıyaqlıq. qıyımlıq. asırqamazlıq.

yasırqamalıq. acırqamazlıq. əsirgəməzlik. əsriksizlik. əsiksizlik. yassızlıq.
yasızlıq. acımazlıq. qıylılıq. qıyasılıq. gücməçilik. yaxımsızlıq. yaxışsızlıq.
quruluq. insafsızlıq. rəhmsizlik. mərhəmətsizlik. gücəmə. basqaqlıq. deşğanlıq.
çapaqlıq. zalimlik. qəddarlıq. çapaclıq. cəbbarlıq. sitəmkarlıq.
zoqqa

zoxaq. soxaq. soqqa. qıyqı. qıyınc. qıyıc. qırıq. deşğan. qəddar. çapac.

cəbbar. basqaq.
zoqqalıq

zoxalıq. soxalıq. soqqalıq. qıyıcılıq. qıyaqlıq. qıyımlıq. asırqamazlıq.
yasırqamalıq. acırqamazlıq. əsirgəməzlik. əsriksizlik. əsiksizlik. yassızlıq.
yasızlıq. acımazlıq. qıylılıq. qıyasılıq. gücməçilik. yaxımsızlıq. yaxışsızlıq.
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quruluq. insafsızlıq. rəhmsizlik. mərhəmətsizlik. gücəmə. basqaqlıq. deşğanlıq.
çapaqlıq. zalimlik. qəddarlıq. çapaclıq. cəbbarlıq. sitəmkarlıq.
zolaq

yolaq. 1. bulaq. kiçik su axıntısı. kiçik arx. -axdırar gözüm yolağ: göz yaşım bulağ
tək axır. 1. qoğaq. dar, güdə, cürə yol. (> kurə rah). 1. yolağlı olan. yol yol. rah

rah. xət xətli. -yolağ barçın (parça).
-zolağ zolağ. rizə rizə. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə. sərə sərə. dərə dərə. gərə
gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola. saz saz.
dizə dizə.

zor

1. gücük. -çoxgücükolan: sapanqıran. ipqıran. belqıran. 1. iş. çalışma -qanmaq işi
iş istir, qanmamağa navarki. 1. təpgi. təpgü. güc. gərəyit. icbar. 1. yoğun. güc. biləyi yoğun birin yıxmış, biligisi yoğun minin. (yoğun: zor. güc).
-qatı əsən, tez yatar, asda gələn, zor batar
-sözlə işin bir olsa, başın uca qolun zor.
-zora düşmək: gücənmək. -gücənmək xoş deyil, gücənib çıxmaq pis deyil.
-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər
anlam verə yaşına.
-çətin, güc, zor kimsə: qoca baş. qopuq. lotu. çapqın. düğün. quyaq. qoyaq. (#
suyaq. sevək. yumşaq) . sərtin. gücün. qabaqol. qabaqul. qabadayı.

-zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar.
-zor demək: təpmək. zülm edmək.
-zor deməz: təpməz. zülm edməz.

-zor demə: təpiş. zülm edmə.
zora

-fişara, zora, əzaba düşmək: gücənmək. qırcıqmaq. çalbanmaq. çalbağmaq.

zoraqi

zoraki. gücən. gəriş. gərit. salcan. icbari.

zoraylıq

dolaylıq. (# qolaylıq: yolaylıqş bolaylıq. rahatlıq. asudəlik).

zorba

1. saltur. çapqır. dikdator. müstəbidd. çapaq. çapqı. zalim. 1. salmıq bilən.

zorqunluq

zorğunluq. tıxınçılıq. sarğınlığ. darıqınlıq. (təngi. səxti).
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1. çapdama. çaldama. saldama. qandama. qandırma. qısdırma. qıstırı. 1.
soxuş. zoruş. gücləmə. gücətmə. gücləyiş. gücürəmə. gücrəmə. basqı. basıq.
qotay. qotaş. təcavüz.

zorlamaq

1. aşmaq. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. (satğamaq). 1. güc salmaq. (salmaq:
başvurmak. dəğinmək. əl atmaq). 1. salmaq. soxmaq. gücləmək. dürtmək.

dürtdəmək. -səni kimsə bu duruma salmamış ki, özün özüvü saldın. - quşsalmaq:
quş uçurtmaq. - ovaquşsalmaq: ov üçün quş uçurtmaq. 1. dartmaq. sıxmaq. -uşağı
niyə belə dartırsın. 1. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək.

basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq.
pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək.
gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. büzmək. 1. təpgitmək ( < təpmək: itmək).
gücətmək. gəritmək. darıtmaq. dürtmək. dürtdəmək. icbar edmək. -məni bu yola
təpgidən yoxudu. 1. toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək. saldırmaq.

basqılamaq. basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq. çapdamaq.
qoturmaq. qotarmaq. dürtmək. dürtdəmək. təcavüz edmək.
zorlanmaq

sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq.
qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq.
qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq.
tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq.
qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək.
qolaclanmaq. çapdanmaq.

zorlu

götürümlü. girqallı. girdallı. dözümlü. dözəmli. dayanımlı. dayaqlı. ayaqlı.
kövüslü. köğüslü. dayanımlı. dayanıqlı. dayınıqlı. dayınaqlı. dayanışlı. çəkətli.
çəkitli. çəkişimli. çəkimli. şəkibli. kəşişli. {> kəşeş (fars)}. cıtamlı. cıdamlı.
çıdamlı. dartıtlı. çaqatlı. taqatlı. taqətlı. təhəmmüllü. qatlanışlı. qatlanımlı.
durumlu. arxalı. arxaqlı. çəkişmə. könəlgəli. çönəlgəli. dönəlgəli. sığışlı.
sığımlı. sığıqlı. qıtırlı. güclü. güvlü. guvlu. qocurlu. qurplu. qurclu. quvvətli.
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qudrətli. basınclı. kürlü. gurlu. sıxlı. ərkli. ərkəli. örgəli. hörgəli. öğkəli. enerjili.
çabalı. çapalı. gərmikli. yamanlı. biləkli. edərli. tablı. tupanlı. tüpənli {> tovan.
təvan (fars)}. toxalı. istitaətli. hallı. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal.

tutamlı. onuşlu. duraqlı. bağdallı. vəziyyətli. çaparızlı. sərin. qəvamlı. kitəmli.
çitəmli. cıdamlı. tutağan. durna. dəvamlı. girgili. gərgili. olqumlı. olqamlı.
onqumlu. onqamlı. səbirli. tovman > təvanmənd. tovana > təvana. qədir. qadir.
qəhhar. təvana. muqtədir. iqtidarlı. - çox köndümlü kişi. 1. döğlü. qovlı. qoğlı.
qorlı. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl.
kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü.
güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat.
qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın.
qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal.
çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli.
zorteməqliq

zordeməklik. qoçluq. qoçuluq. lotuluq. qolçomaqlıq. yoğuqluq.

zorunma

qısılma. gücənmə. kəndini sıxma. kəndini sıxaraq nərsəni özündən çıxarma.

zoruş

soxuş. zorlama. gücləmə. gücətmə. gücləyiş. gücürəmə. gücrəmə. basqı.
basıq. qotay. qotaş. təcavüz.

zuq

zuğ. şüv. qısqa. qışqa. qırqa. - ağacdan bir qışqa qoparıb çapıp getdi.

-kəsilmiş ağac kötüyündən zuğ, sürgünlə cücərmək: qolbanlamaq. qolballanmaq.
qolçanlamaq. qolçallanmaq. gövərmək. göğərmək. göyərmək.
-ağacların dibindən çıxan zuğ, sürgün, qurç: qızılqanat. qızan.
-kəsilmiş ağac kötüyündən cücərən zuğ, sürgün, qurç: qolban. qolçan.

zuqlanma

-yaz çağı ağacların, bitlərin cücərmə, zuğlanma çağı: dalçavğan. dalçağan.

zuqlartan

-incə şüvlərdən, zuğlardan hörülərək toxunan qab: səbət. çəpət. sələ. çələ.

zuqtan

-zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti: sıyırma. sıyırtma.
sıyırt. sıyrıt. sırıt.

zuqu

-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.
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yerazıq.
-qonaq gələr eşikden, zumar çıxar deşikdən. (qonaqçıllığa çağrılar söz) .

zumarı

-qış zumarı: qış qayığı. qışla. qışlıq. - qışda çatdı, hələ qış qayığı görəmədik.
-qış zumarı: sovum. savım.

zuvrulmaq

suvrulmaq. sürvülmək. (sivrilmək. uzamaq. uzanmaq).

züqam

zükam. suzam. sucam. burun suyu dayanmada axan soyuğdəğmə kəsəli.

züqtürmək

züğdürmək. süğdürmək. üzdürmək. suyun, nərsənin üzərində qaydırmaq.

züqürt

-lağır züğürt: sarı soruğ. soğar solağ. suyu çəkilmiş, solmuş. arığ soluq.

züqürtmək

züğürtmək. sürürtmək. süğürtmək. sovurtmaq. yenitmək. batırmaq. yıxmaq.

iflas edmək. batqıtmaq. məfluc edmək. üzütmək. üzgütmək. xərab, təxrib
edmək.
züqürtü

züğürtü. sürürtü. süğürtü. sovurtU. iflas.

zülüc

sülüc. > ləzic. yələz. yalaz.

zürülətmək

sürülətmək. sırıtmaq. sırılatmaq. axıtmaq.

zürülmək

sürülmək. sırılmaq. qayılışmaq. qaymaq.

zürülüş

sürülüş. sırğalış. sırılış. qayılış.

zürüş

sürüş. sırğaş. sırış. qayış. qayma. sırğalış. (sırılış. sürülüş. zürülüş. qayılış).

zürüşmək

sürüşmək. sırğaşmaq. sırışmaq. qayışmaq. qaymaq.

zürütmək

sürütmək. sırıtmaq. qayrıtmaq. qayıtmaq. qayratmaq. qaylatmaq.

züv

züv!. züvün! sürən! sürün!.

züvənt

züvənd. züvət. savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. 1. bilöv.

savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.
züvət

züvənd. savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. 1. bilöv.

savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.
züvqən

züvgən. 1. süygən. say. 1. süvgən. zırvan. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. dişli,

pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış durumu. sırnax təkər yol tutmaz. - bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım
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işləməkdən sıvax olmuş, artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir. 1.

qayıq. -qayıq bolan axrışur.
züvmək

1. süvmək. süyrülmək. sürülmək. (ləğzidən). -ayağım süydü. 1. züvünmək.
sürənmək. sürünmək. (> soridən (fars)}. (sürən! sürün!. züvün! züv!). 1. zivmək.
sürüşmək. sivişmək. sivrişmək. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.
-özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan: sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ.
sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq. sığaq) patinaj.
-sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.
-qızaqla qaymaq, züvmək: qızanmaq. qazanmaq. qıyanmaq. qayınmaq. qızaqınmaq.
qazaqınmaq. qıyaqınmaq. qayaqınmaq.

züvşünmək

(sıvşınmaq. zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq. süvşünmək. süzüb
gedmək, qaçmaq, yox olmaq. sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq).

züvtü

-əlimdən süzüldi, züvdü: əlimdən sürməldi. (süzülmək: sürməlmək).

züvtürmək

züvdürmək. 1. qayırmaq. (sıyırmaq. sıvırmaq. sivirmək. siyirmək). 1. zivdirmək.

sürüşdürmək. sivişdirmək. sivrişdirmək. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək.
səksətmək.
züvültaq

-züvüldaq uçmaq: züvüldaq gedmək. (uçmaq: gedmək).

züvün

züvün! züv!. sürən! sürün!.

züvünmək

züvmək. sürənmək. sürünmək. (> soridən (fars)}. (sürən! sürün!. züvün! züv!).

züvüşmək

sürüşmək. süvüşmək. sıyılmaq. sıypalmaq.

züyültəşmək

züyüldəşmək. züyüldəmək. sırcamaq. sırcaşmaq. sürcəmək. sürcəşmək. yer

bə yer olmaq.

