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.
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lərəbi

. el, il, gil : bəygil

yit

yid. qazanc, girdəç

aba

. apa, apal, ənnə, böyük qadını çağıranda

aba

. apa, apal, ənnə, böyük qadını çağıranda söylənir

abadan

. çox (gözəl)

abamaq

. qaçmak, gizlənmək

aban(l)amaq: üstünü örtmək, üstünə əyilmək, üstünə qalkmaq, şişmək, qabarmaq ustünə
sarkmaq, şaşιlι durmaq, asιlι durmaq, yüklənmək,
abanğa

. zorluk, bədbəxlik

abaq

.türmə. zindan. həbs.

abaqan

.abağan. abay. möhtat. ehtiyatlı olan

abarmaq

. şaşmak, qorxmak, ülkmək

abartmaq

. gurrung etmək, gözün bәrәtmək, tə'rifləmək, şişirmək

abatan

.abadan < avadan . bolluq.

abatlamaq

. babatlamaq, onarmaq

abay

. ehtiyat - abayla : ehtiyat et - abaysız : apansız, bilməzdən § abayla
gözətlə

abay

. yasır. amadə. hazir. .örtük. - abaylı kişi.

abay

.abağan. möhtat. ehtiyatlı olan

abayla

.ayığ ol. gözlə. ehdiyatlı ol.

abaylamaq . muvazib olmaq. ehdiyatlı olmaq. möhtat olmaq
abaylanmaq.ayığ düşmək.
abaysız

. ehdiyatsız.

abaysızın

. qəflətən. qəflətdə

.

abaysızlıq

. ehdiyatsızlıq. möhtatsızlıq.

abı

. böyük nənə, əcə, ulusay, alasan nənə, sonk ənə, çonk ənə, dev ani, qartı əbə

abıdan

. gözəl, təmamən, qayət, abıdan böyük, yaxci yaxcısına, büsbütün § abıdan
yakşı - abıdan ağıllı kişi

abınqu.

.gizlənmək.-yağış yağsa qabın olsa yapınqu gərərk, yavuz kişi yakın gəlsə abınqu
gerek. (yapınqu: örtmək) (yavuz: yaman)

abıy

. ağa, dədə, çong

abla

apa. bacı . böyük, ulu, apay, əcə, əcək, əcəkə, ağa-əçə

abray

. e'tibar § abraylı : başı uca

absolut

.çəkilməqən (hakimiyət).

abusif

.dışıq. &abusif.

ac acdan, ac yoluxda nə umar

aç göz

. doymaz, opkur, tamahkar

ac gözlülük . boğazlık, oburluk

aç gözünü açarlar götünü

ac

. fil dişi, qıyaq

ac

. guvis

ac

. qıyaq

ac

.- ac yatan dinc yatar

ac

.- əbbək minmişdir ata, yoxsul qala ac yata. (əbbək:çörək)
.-ac böri tox böri ağzı qan.
.-ac qarınqa gəp yakmaz.( gəp: söz)
.-qıbıran ac qalmaz. (qıbıran: qımıran. qıdıran. arayan. ).
.-tox dediyin düşünsün, ac yediyin.

.-elə işənən ac qalmış. (işənən: inanan)
.-ac evində qatıq uyumaz (tutmaz).
.-ac gələni doyduran, gec gələni qonduran.
.-ac it havlamaz.
.-ac qarın duymaz
.-ac qarınlı dik durmaz
.-ağzı qarnından yekə ac qalar
.- el ağzına baxan aç qalır.
.-ac doya bilir, kəmək səmirə bilir.(kəmək: zayıf ).
.-ac qoyma hırsız, çox söyləmə üzsüz olur.
.-topraq əkən ac qalmaz.
.-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.
.-ac gələni doyduran, gec gələni qonduran.
.-ac it havlamaz.
.-ac ölmez, gözü qararır, susuz ölmez, benzi sararır.
.-ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma. məsxərə). (halaydı:
qalaydı. şənlik)
.-ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (çapılar: döğülər. əzilər). (tapılar: alqış
alar)
ac qarın duymaz
.-ac qarınlı dik durmaz
.-ağzı qarnından yekə ac qalar
.-alveri bilən ac qalmaz, yolunu bilən gej qalmaz
.- el ağzına baxan aç qalır.
.-ac doya bilir, kəmək səmirə bilir.(kəmək: zayıf ).
.-ac doyar, arıq toxar. (toxar: səmizər. şişir). ( ac doymaz demə, arıq toxmaz
demə)
.-ac qoyma hırsız, çox söyləmə üzsüz olur.
.-topraq əkən ac qalmaz.
.-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.

ac

.-ac aman bilməz

ac

.-ac at yol almaz, ac it av almaz

ac

.-ac ayı oynamaz, doysa öksüz ağlamaz.

ac

.-ac çox yiyər, acığlı çox diyər.

ac

.-ac ivəcik, tox yavaş olur.
.-ac ivək, tox təvək. (təvək: yavaş)

ac

.-ac ivək, tox dölək. (ivək: tələsik. hövüllü). (dölək: dinc. rahat)

ac

.-ac ölməz gözü qaralır, borclu ölməz bənzi sararır. (bənzi: üzü. suratı)

ac

.-ac olub barın ac görmə, tox olub barın tox görmə. (barın: hamını. tüm
kesleri)

aç

.-aç qutuyu, tök kötüyü

ac

.-bir ac olsa yoldaşın, yeməm deyib sömürür.

ac

.-dəvə yükü aş olsa, ac gözünə az gələr

ac

.-doymamış ac bakmaq ilə tox üzə.

ac

.-əğridə tox doğruda ac görmədim.

ac

.-nərdə ac, ordan qaç, nərdə aş yürü yanaş

aç.

.-ağzın qapa, gözün aç.
.-yamandan qaç, yaxşıya qoyun aç.

aç.

.-qaz kimi ağzın açınca gözün aç.

aça

. çatal

açağızlı

. ağzı açıq, istəkli

açağızlı

. ağzı açıq, istəkli

açağızlı

. ağzı açıq, istəkli

acalsız

. ölməz

açanta

.-gəlini gələndə gör, qalanğı açanda (qalanğı: cehizi)

acar

. ahar, şüləli, şüymal, aşıyan, cavan, çağa, gözəl üz § acarı soyuk : çirkin,
suratsız

açar

.-elti eltidən qaçar, baldızlar bayraq açar. (elti: qayınxatın). (baldızlar:
görüməcələr)

acar

.sifət.
.- dörd çapar, birin açar, birin yapar . (yapar: qapar. bükər)

açar.

.-borcdan qorxan, qapusun küçük açar.

açarçılık

. aclık

acardan

. şanli olmak, neşəli olmak

acarlanmaq .rəh ruf tapmaq. üz göz olmaq. .yenilənmək.
acarlı

.sifətli. gözəl. bəzəkli.

acarsız

. çirkin, suratsız

acarsız

. dərmansız

., gəvşək

acdan alqın olmasın, bəyqə vergin olmasın. (alqın: alacağın). (vergin: verəcəyin).
açğıç

. açar

acgöz

. acqara, obur, opkur, doymaz, tamahkar, doymaz

açğun

. aydın

aci

-aci kəngər: təlxə

acı dilli

. alaycı

acı söz

. iğnəli, toxunan, avılı söz

acı su

. sirkə

acı

. küyək, dərd, yanıq, ıztırab, üzüntü

acı

. tünd, iti, qıp-qızıl, acı - qızıl, qızıl - ala, ala - qızıl

acı

. uclu, batan -acı yılğırış : şəhvətli gülüş

açı

. zaviyə

acı

.- acı dil başdan çıxarat, ballı dil baş aylanat. (aylanat: döndürər)

acı

.-acı dil soxar, dadlı dil yaxar. (soxar: sancar). (yaxar: mərhəm)

acı

.-acığanın acı dili.

acı

.-acını acı, sevgini sevgi basar.

acı

.-dadlı dadlı söylər, acı acı soxar.

acı

.-dadlı söz baldan ötə, acı söz ağudan ötə

acı

.-dadlı söz can azığı, acı söz can qazığı.
.-paylaşılan bir acı yarıya enər
.-acı acıyı su sancıyı batırır.
.-bibər acı, dadlı yesən dad verər
.-yamanı yaman kəsər, acını acı.

acı

.-dosd acı söylər, ballusun dinlə yağundan. (yağundan: düşmənindən)

acıdan

. maya, acıtıcı, acıtqıç

acığan doymam sanır, susayan qanmam sanır
acığan yanağından, susayan dodağından bellənir
acığan

. qazabli - acığan düşman : amansız - fəna düşman : yaman

açık boyamak : rəsmi işləmək
açık sarı

. qır, ağ, kül rəngi, çal, ağçıl sarı, ağsır, ak- sarı, sorğılt, boz

açık

. ışıq

acıkıyık

. vurdumduymaz, dikqafalı, qavrayışsız, danqaz, qanmaz

açıklayan

. yarğaşayan

açıklık

. aydınlık, anıklık, aşıklık, eniklik, düşünüklük, yazuv.., yazik

açıklık

. yaktı, aydın, yaktılık, ot, aylın, anıklık, carıklık, yağtılık

acıksız

. xunsa

açılan

.-açılan solar

açılan

.-açılan solmuş, danışan susmuş, alışan sönmüş, yaşayan ölmüş.

acılaşmaq

. acıqlaşmak, söyüşmək . söküşmək : uca, iti səslə söyləmək . acıqlı yür : hızlı
yeri

açılır

.-el qapısı həm gec, hem güc açılır. (el: yad)

açılma

.-çox açılma üşürsün

açılmaq

. anğlamak

açılmaq

. yavaşlamaq, bəkləmək, ayalmaq, gözləmək, əylənmək

açılmaz

.-dağdaki ova, evdə saçaq açılmaz

açılmış

. anğıkıt, yayılmış, çıkarılmış

acımaq

. ayanmak, əsirgəmək

acımaq

.-kötülərə acımaq, eygilərə qıyındır, çapqanlari oxşamaq, çıpqınlara qıyındır.
(çapqanlari: zalimləri) (çıpqınlara: məzlumlara) . (qıyındır: zulumdur)

acımaz.

.-dilənən doymaz, dilənməyən acımaz.

acın andı and olmaz
acın evində nə od olar nə ocaq
acın inancı olmaz, toxun gümanı. (gümanı: quşqusu. şəggi)
acın

.-acın dosdu olmaz, toxun dossuz olmaz. (toxun: toxlar)

açın

.-evlənmədən göz qulağı dörd açın, evləndikdən yarı yarıya qapatın

acın

.yasın. rəhm ed.

açınca

.-qaz kimi ağzın açınca gözün aç.

acını

.-acını acı, sevgini sevgi basar.

acını

.-yamanı yaman kəsər, acını acı.

acınmatan. .acınmadan. yasınmadan. rəhm edmədən.
acınmayan ürək, ya ölük ya dəlik. (ölük: ölününki. ölü ürəyi).(dəlik: dəlininki. dəli ürəyi)
acıntan

.-acından ölən yox, toxundan ölən çox.

açıp genişləndirmək : bölüş, bulaş, yaymax, bulamax
açıq

. çarık, çarıv., aydın, aykın, yaktı, yarıt, anğıt

acıq

.-acığ girdi, baş köçdü.

açıq

. aydınq, yəqin, ayıq, anıq, bəlli

açıq

. aykın, çarık, çarıv., aydın, yaktı, yarıt, anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık, aylın ot,

açıq

.- açıq ağza sinək düşər

acıq

.-acığ gəlir üz qızarır, acığ gedir üz qaralır

acıq

.-acığ gəlsə, us qaçar

acıq

.-acığ tutdu, baş geddi.
acığ tutsa, baş gedər.

açıq

.bəl > bər. -bəl bəl baxmaq: bər bər baxmaq: domba, didik gözlə baxmaq

açıq

.gen.-yoldaşlının yolu gen
- gözüaçıq: dünya görüşlü. bilgin
-alnı açıq üzü ağ
.- gələnə qapı, gedənə yol açıx.
.-ağız qapıq, gözün açıq.
.- sevilən gözəl baxtı açıq.

acıqan

.-acığan uyumuş, acıyan uyumamış

acıqan

.-acıyan bilməz nə yeyir, acığan bilməz nə deyir

acıqanın

.-acığanın acı dili.

aciqənqər

aci kəngər. təlxə

açıqlamaq .ayğınlamaq. aydınlamaq. düşündürmək. şərh vermək. tovzih edmək.
acıqlı

.-ac çox yiyər, acığlı çox diyər.

acıqlı

.-acığlı baş işləməz.

açıqlıq

.açığlıq. müfərrəh. varlı.-açığlıq ər çabuq qarımaz.

acıqmatan .-acıqmadan yemə, sormadan demə, istəmədən vermə.
açır

.- bağlanan qapı, qapılar açır. (iyimsərlik)
.-armanilə ulduzun iki olur oxşarı, hər ikisi tutlmaz, bırak tün gecədə yol açır.
(bırak: fəqət. ama). (tün gecədə yol açır: tul qaranlıq gecəcədə gılavuzluq edir)

açıra

.-atıra açıra qalmaq: kəssiz adamsız qalmaq. - açıra qalmış: adamsız qalmış. ıssız
qalmış

açıray

.atıray . heyran.

acırı

. aşırı, asi

acırı

. aşırı, asi

acırmaq

. yatırmak, bağlı halda bırakmak, əl vurmamak, sakit qoymak, faalaşdırmamakacıryan : mürtaz, nəfsinə acurmak imtina etmək

açış

. yanğılış, asış

acısı

.-dil acısı ürək başın yarçalar. (yarçalar: yarar. parçalar)

acısız süycü yok, yalansız doğru
acışma

acitərə
acıtmaq

. qızqınlıq durumu, təhrik olunma durumu, təhrik olma
şahtərə
. sancıtmak, incitmək

acıyan uyumuş, acığan uyumamış

acıyan

.- acıyan susmaz, qanığan susamaz
.-acıyan yanağından, susayan dodağından belli.

acıyan

.-acığan uyumuş, acıyan uyumamış

acıyan

.-acıyan bilməz nə yeyir, acığan bilməz nə deyir

acıyı

.-acı acıyı su sancıyı batırır.

acız

. acqarιn - acıza gəl : nıştab gəl

aciz

. yaravsız, yaramaz, yavuz

acıza

. ac + qarιna, nəştab

açkarak

. acgöz, acqara, obur, opkur, doymaz, tamahkar, doymaz

açkuç

. aşkış, açar

aclıq

.-aclıq dışar çıxarır, lütlük içər qaçırır. (lütlük: yalınlıq)

aclıqla

.-ümidlə keçinən aclıqla ölür.

aclıqnı

.-aclığnı yastıq götürər. (yatan aclıq bilməz)

aclıqtan

.- bayramda aclıqdan ölən, yayda donuqdan ölür

açmaq

. ayalamaq

açmaq

. boşatmaq, güşətmək, yumuşamak, ovşamaq(oğulmuş)

açmaq

. çalmaq, parıldamaq, aydınlatmaq, canlandırmaq, doğmaq

açmaq

. çanımaq, qazmaq, kəsmək, baltalamaq

açmaq

. çapmaq, qovuşmaq, çatmaq, qazmaq, oymaq

açmaq

. çəçmək, çözmək

açmaq

. danlamak, təmizləmək, arılamak, saylama

açmaq

. dartmak § qapını aç : eşik dart

açmaq

. dəngəmək, samlamaq, dəyərləndirmək, düzətmək, çözmək, sahmanlamaq,

.

işləmək, sağmanlamaq, dəngəmək, həll etmək
açmaq

. fət etmək

açmaq

. pardaklamak, parlatmak, pardalamak, paklamak, yalınlamak, pası açmak, fəth
etmək, zəbt etmək, yaymak, qovmak, itələmək, uzağa sürmək, açığa
vurmak, ifşa etmək

açmaqı

.-oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi biçməyi. (bəlləmək:
öğrəşmək. əzbərləmək). (saçağ: süfrə)

açmaz qoymak: olduğu kimi bırakmak, üzü üstü bırakmak
açmazlanmak : açılmak istəməmək
açmış

.-bilinc qafanı açmış, inanc qafanı yapmış. (yapmış: qapamış. qapmış)

acqarιn

. acız - acıza gəl : nəştab gəl

acqöz

.-acgöz kəsə, parasız ağı baldan dadlı gələr.

açqu

. açacak, parlatacak şey, cilaç

açsa

.- üzüş bilməz suya girsə batası, sözün bilməz ağız açsa batası.

acsan belə toxum de, təksən belə çoxum de

acta

.-acda alqın, bəyə bergin olmasın. (alqın: alacağın. alcağın). (bergin: borcun)

actan

.-acdan alqın olmasın, bəyqə vergin olmasın. (alqın: alacağın). (vergin: verəcəyin).

actan

.-toxluq nədir acdan sor

açtı

.- dəli qatdi, bilən açdı. (dəli işi qarışdırar, ağıllı düğünü açar)

açtı

.-açdı qutuyu, söydü kötüyü.

açtı

.-ovucun açdı: rüsvay etdi. faş etdi

actı.
açtım

.- dilənçidə göz doymaz eller gəzər acdı göz.

.-düş uykuya, uyku düşə qarışdı, açdım gözüm tam uykular qaçışdı

açtırmayacaq

.- bu gün göz yumduqlarımız, yarın bize göz açdırmayacaq olanlardır.

acιmaq

. kəkrəmək, əkşimәk

acιq

. < açιq .

ad - san

. namus, qayrət, saman : ad san

ad tutmaq

. yadavərlık, addamak, yad etmək, yaddamak

ada qonmak: ünlənmək
ada

. adırıl, ayırıl (ayrılmak), ortalık § ada. : utrau., aral

ada

. aral, iki suyun aralığı § yarım ada : yarım ara

ada

. ortalık

adak

. son, ayak - adağidə : sonunda - adağicə : sonuna qədər

adal adam

. dürüslük

adalqa

.

termin .

adam başına: baş aşa, başdan ayağa, hər bir başa
adam sandıq eşeği, qatqat sərdik döşəği.

adam var dəngini, adamda var kəndini arar. (dəng: təadül)

adamaq

. mə' muriyyət vermək, nişan vermək, mə' muriyyət : adak, adlak - adlamak

adamaq

. və’d etmək ( mal - pul adamak : rüşvət vemək - və’d etmək adaptatsiya :
ürəniv

adamcıllanım: adam kimi görünmək
adamın sözə baxanı, suyun dayaz axanı .
adamlari yazınları qarşılaşdırır, olduğları yakınlaşdırır, söztükləri anlaşdırır,davranışları
uzaqlaşdırır. (yazınları: qederleri). (olduğları: karakterləri). (söztükləri:
qərarları)
adanmış

. müşəxxəs, qararlı

adanmış

. qararlı, müşəxxəs

adaptatsiya: ürəniv, öyrəniş

adartı( adarlı): təhlikəli
adaşıp-aldaşıp : iştibah

.

adaşkın

. şaşkın, çaşkın

adaşmaq

. yolu şaşırmak - adaşmak : xata yapmak

addi

. maldi, madli

addım

. : < at . atlım, atım, atılmaq,, özgərişmək, ötgərişmək, adgəgərişmək, dəyişmək

addım

. ardım, iki ayağın aralığ

addım

. ardım, iki ayağın aralığ

addım

. uğur, qədəm § qədəmli : uğurlı

addlamaq

. xatırlamaq

adət

. boyınsınıv, tutuk, bağlı

adət

. qılık, qιymιl, iş, qιmιldι, fe'l, yol, çəm, meyl, endik, istək

adətetmək

. alışmaq, mənimsəmək, özləşmək

adı-çapı yayıldı : ünü yayıldı
adı-çapı yayıldı : ünü yayıldı
adın

. başqa

adın

. özgə, özgənin, yadın

adınaqunun : özgənin, başqasının
adınçı

. ayrı, başqa, digər

adınçı.

. başqa, ayrı, digər

adır.

. ayrı, qol, təpə § ayır : adırılmaq : ayrılmaq

adıs

. usul

adlanmaq

. çaplanmaq

adlı

. addı, adlım, dadlı, xoş, gözəl - adlı günlər, gözəl günlər

adnaqu

. başqa - adınlarğın : başqalarının - adınağunun : özgəsinin, başqasının

adsız düşə ölüm dedilər

afaq

. < apağ < ap+ağ

aftafa

. kunduk

ağ dağ

. : yara izi

.

ağ göz

. qorkak

ağ gümüş

. gümüş, aqar altın

ağ könül

. mehriban, meyirban

ağ manğız

. təcrübəsiz

ağ quş

. quğu

ağ quş

. quğu

ağ yer

. ağlanğ, bitgisiz qum təpə, boş yer

ağ

. boş, ıssız( ağlamak, içini boşatmak )

ağ

. çin, arassa, tüys, xalis

ağ

. doru

ağ

. fürsət, ağa çıkmak : fürsət

ağ

. kül rəngi, qır, çal, açık sarı, ağçıl sarı, ağsır, ak- sarı, sorğılt, boz

ağ

. peş ( şalvarın)

ağ

. təmiz, xalis, dəyərli ) ağ qurdu, ağ örən, böcək, tırtıl

ağ

. xalis, həlal, həq . göylü ağ : hiləsiz . ağ xidmət : xilusanə . iş ağına geddi : iş

.

bəraətə geddi
ağ

. tutaq,duzaq, çökəmə, tor

ağ(k)lamaq . ağtamak, ağatmak, həlal etmək, namus qazandırmak, bəraətləmək
ağa bəy

. bəy ağa

ağa- iyə

. ata ana

ağa

. bayar, ağa bəy, böyük oğul, böyük ərkək qardaş, baba, ata, əziz - ağa qadın:

.

adıncık : hörmətli gadın
ağa

. əkə böyük ağa § ata əkə, ana əkə, əcəkə : böyük bacı

ağac kökündən, ölkə başından çürür.
ağac

. bağ § ağac tikmək : bağ salmaq

ağacda çıxar özündən, kişidə çıxar sözündən
ağaclı kəndi sel basmaz
ağa-əçə

.

bacı

., böyük, ulu, apay, apa, əcə, əcək, əcəkə,

.

ağar altın

. gümüş, ağ gümüş, qiymətli şeylər

ağarmaq

. yarımək

ağartmaq

. bilim vermək

ağaş

. yaşında verilən aş

ağası (qızlar)

. hərəm başçısı

ağasız

. baş-başdak, öz başına, bağsız, qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, irikli, ərkin,
ərkənə, ərikkən, eygin, irkin, azad, müstəqil

ağasız

. irikli, ərkin, irkin, erkin, erkana, ərikkən, eygin, azad, qaravsız, qaraşsız,
bağsız, müstəqil

ağat

.

ağatmaq

. ağdarmaq, çalımaq

ağatmaq

. ağdarmaq, çalımaq

ağa-uğa

. uka(çiçik qardaş) <> aka böyük qardaş§ ağa-uğalar: böyük-çiçik qardaşlar

ağa-uğa

.uka : çiçik qardaş <> aka böyük qardaş§ aka: böyük qardaş <>uka çiçik

boş söz, laqğa, yanqıra, yanqır, sandırak, şatpak

qardaş §ağa-uğalar

. böyük-çiçik qardaşlar

ağa-uğalar

. böyük-çiçik qardaşlar

ağa-uğalar

. böyük-çiçik qardaşlar

ağay

. əkey, bayka, əki, əməki, tağa, əmi

ağayana

. özgürcə, sərbəst

ağayın

. ailə

ağban ev

. böyük ev, otaq . tənəbi

ağ-boz

. ala-boz, çal, xallı

ağçıl sarı

. qır, ağ, kül rəngi, çal, açık sarı, ağsır, ak- sarı, sorğılt, boz

ağciyər

. öpkə

ağciyər

. öpkə

ağdamaq

. ağnamak, çevirilib dığırlanmak

ağdamar

. sınır, əsəp

ağdar

. qoğza, ucat, ağrat, yüksət

ağdar

. qoğza, ucat, ağrat, yüksət

ağdar-döndər: altüst, daşιr-deşir- ağıklık : üstünlük

ağdarmaq

. ) çevirmək : kitabın sәfәlәrin ağdır ) şuxumlamaq ) ağatmaq, çalımaq

)

qarιşdιrmaq : dügüni ağdır . ağduk yazılar : pozqun ~ . ağduk görmək :
yaxci görməmək, tərs, qarışıq görmək . işim ağduk düşdü : tərsə düşdü )
bəlləmək : toprağι nişanlamaq
ağdarmaq

. ağatmaq, çalımaq

ağdatmaq

. alt-üst etmək, şuxumlamak, sürmək, övirmək, cevirmək

ağdık

. daşqιn, artık, üstün, aşkın, aşιrι

ağdıklık

. artıklık

ağdır

. axdır, aşιr, daşιr

ağduk

. qarışık, bozuk, pis, əyri, .

ağdurmək

.

ağdurmək

. aktarmak, eşələmək, sukılav, sokonov, qazbalav,

ağdurmək

. qaxdurmək

ağdιk

. arkıt, artık - ağ : təmiz : ar : təmiz, duru - ağdık : әyri : әğri (ağ = ark = art = ağ
= əy = ax )

ağı
agı

. böyük, mülk, sərvət
. ipək, bahalı bahalı parça, dəngələyən, ayarlayan - h.g. pul türkiyədə vurulmuşdu, arğur
yu

. argentimfir, arjan : gümüş, pul

agı

. mülk, sərvət (ağılık : xəzanə)

ağı

. sana, bahalı, qiymətli ipək - qumaş, hidyə, ipəyin qumaşın özü,

ağı

. sana, hidyə

ağıklık

. üstünlük

ağıl qılmaq . qərar vermək, qərara gəlmək : yığışıb ağıl qıldılar
ağıl sal

. ağıl sora : danışmak, baş başa qoymak - ağıla düş : öküvü dəyiş fikrivi dəyiş

ağıl salmaq . danışmak, məsləhət eləmək
ağıl

. ağılış, kütləvi halda yerimək, sel, kalabalık

ağıl

. bilinc, is, uş, sana, sezim, anık, hiss

ağıl

. korpıç, korpəç, kövül

ağılçı

. məslәhətçi

ağıllı otur

. ağιllan otur, yığıl otur, toparlan otur, yığış otur

ağıllı

. dölək, təmkinli, ağır, sakit, dinc, sabit, ilqarlı, anğlı : bilincli, anğlayışli, estüü

ağıllılık

. : sanalık, estilik, ustalık, saklık, sağduyu

ağıllılık

. : sanalık, estilik, ustalık, saklık, sağduyu

ağılqoyluk

. yolçuluk, rahnamalık

ağım

. axım, şaxa, qol, cərəyan

ağımçı

. ağma, tutumsuz, davamsız, qararsız

ağımçı

. ağma, tutumsuz, davamsız, qararsız, kaypak, kəsinsiz, qaçak

ağımçı

. qararsız, ağma, tutumsuz, davamsız, kaypak, kəsinsiz, qaçak

ağımtıl sarı . sarımboz

.

ağımtıl sarı . sarımboz

.

ağın

. ) haydut, zorba ) pinti, xəsis, kəsmuk

ağın

. çevril

ağın

. ərkək qardaşlar, ağalar

ağındırmak : avındırmak, avratmak, dövmək, avışdırmaq, incitmək, xorlamak, acıtmaq,
zәhərləmək
ağınmaq

. avınmak, avramak, avışmaq ( avutmak : cuvatmak, yuvatmak

ağır ayak

.

ağır ayaq

.) hamilə, boğaz, qısırdal, iki qat, alkın, yüklü ) bəd qədəm

ağır başlı

. ağras, üsdü-başlı : üslü-başlı > eslü- başlu : ayıq hissili ağıllı adam, toplu,

ağır başlı

. salmaklı, sıylavğa, tuararlık, töpli

ağır iş

. qara iş, qın iş

ağır toxmaq, yun qazığı yerə basar. (qazığ: iri çivi, mıx)
ağır

. ağırın, səssiz

ağır

. böyük, karan

ağır

. dölək, ağıllı, təmkinli, sakit, dinc, sabit, ilqarlı

ağır

. kəskin, sərt, çox - ağır çəri, ağır qoşun : kalabalık

ağırın

. ağır, səssiz

ağırlamaq

. bastamaq, alçalmaq, enmək, dinmək, yatmaq, yavaşlamaq

ağırlıq

. batman, ağram

ağış

. < ovuc, oğus

agış

. arvad sevər

.

ağız ağıza dəng olmaz
ağız ağızdan yel alar, söz sözdən ayrılar.
ağız almaq . yad tutmak, görüqə salmak, yadlamak
ağız duruq

. luqam .

ağız vurmak: ) yalvarmək ) gəp qaqdırmək, söyüş söyləmək, yaman
ağız

. < avız < avıs : ovıs, ovıç : ovış : oyşuq, oyuq, kov : qaynak, mərkəz.

ağız

. akıt, üzdür ( ağıdır, ağızıl, aızış )

ağız

. çıkış giriş

ağız

. dəlik

ağız

. dəlik

ağızduruq

. ağızlıq

ağızduruq

. ağızlıq

ağızla pilav pişməz, sözlə iş bitməz.
ağızlıq

. ağızduruq

ağlamaq

. enqirəmək

ağlamaq

. yoksamaq

ağlamaq

. yoksamaq

ağlamaq, aşqı sevgini, hıncı kini çəkəməyənlərin payı.
ağlanğ

. bitgisiz qum təpə, ağ yer, boş yer

ağlaq

. dağınak, səlçənək, dağınık, ağlık

ağlaq

. dağınaq

ağlaşmaq

. göz yaş edişmək

ağlaşmaq

. göz yaş edişmək

ağlayorsa gözlərin tutmuyursa əllərin sallırsa əllərin, titriyorsa dizlerin, tütmiyorsa dillən

ağlık

. ) gümüş pul ) xələt, ipəkdən qiymətli hidyə, ənam ) görüş(mayna) pulu ) kəfən

ağma

. ağımçı, tutumsuz, davamsız, qararsız

ağma

. ağımçı, tutumsuz, davamsız, qararsız, kaypak, kəsinsiz, qaçak

ağma

. qararsız, ağımçı, tutumsuz, davamsız, kaypak, kəsinsiz, qaçak

ağman

. dövrədən görüşən yüksəklik, ağa çıkmak : fürsət

ağmaq

. dönmək § oyana ağ : oyana dön

ağmaq

. qalkıb-düşmək, ağnamak, övirilib toğalanmak, ağşanmak, ağın : çevril

ağmaq

. sapmak, kaymak

ağmaq

. sapmak, kaymak

ağmaq(?)

. axmaq, yağmaq (yağιş ağιr) . daşmaq, dolup ağmaq, keçmək : yaşi ağmιş
düşmək : yerə ağmaq . aşmaq : dağι daşι ağdıq, duvar ağnadı, dönmək
(oyana ağ) . devinmək yıkılmaq(ağacı ağdır) . süzmәk, tökülmək: çay ağdır

ağnamaq

. yığılmaq, yumarlanmaq, çönmək (heyvan haqda)

ağqurğaş

. galay

ağqurğaş

. qalay

ağram

. batman, ağırlıq

ağram

. böyük qιsm, çokluğ, əksəriyyət : ağramçılık : ğksəriyyətin tərəpin saklamaq -

.

gecənin ağrami keçdi .
ağras

. ağır başlı, toplu, eslü- başlu

ağras

. üsdü-başlı : üslü-başlı > eslü- başlu: ayıq hissili ağıllı adam, ağır başlı, toplu,

ağrat

. ağdar, qoğza, ucat, yüksət

ağrat

. ağdar, qoğza, ucat, yüksət

ağrık

. : xəstə, kəsil

ağrık

. xəstə

ağrıma

. bıkçınma incimə

ağrımaq

. uşamaq : avnamaq, avınmaq

ağrιmaq

. avınmaq, ağınmaq, acınmaq, acı duymaq, sızlamaq, zəhərlənmək, avışmak
narahat olmaq

ağsak

. tuka § ağsak-tuğsak : qalxa-düşə

ağsak-tuğsak: qalxa-düşə
ağşam ara

. ilk akşam

ağsır

. qır, ağ, kül rəngi, çal, açık sarı, ağçıl sarı, ak- sarı, sorğılt, boz

ağşorba

. ətsiz şorba

ağtarma

. axtarış, açıqlatmaq, parlatmaq, parçalamaq, yayraqlama, bayraqlama

ağtarma

. axtarış, açıqlatmaq, parlatmaq, parçalamaq, yayraqlama, bayraqlama

ağtərək

. ağqabak

ağtık

. artık

.

ağtık

. artık

.

ağtikan

. ardıç

ağ-uka

.

ağzama

. : yaddaş (ağzamak : yadavamak, yadavramak : yadavəri)

ağzamaq

. demək, aytmaq, yalamaq, dadmaq

ağzıbaş

. boşboğaz

ağι

. ağlama, ağlayιş

ağιl

. < av. halqa, girdə, topar - ağιlla(n) otur : toparlan otur, yığış otur - ağιlιn :

böyük-çiçik qardaşlar - ağa-pinqil : ağa bəy və qız qardaş

yιğιlιn, halqa qurun, - ay ağιlι : halәsi < : alqasi
ağιl

. < av. halqa, girdə, topar, yığmaq, hesablamaq işi

ağιl

. yığmaq, hesablamaq işi

ağιlιn !

. yιğιlιn, halqa qurun

ağιn

. taxın, gediş, çəkim, bənzəyiş, tay, kimi, tipqi, meyl

ağιn

. tay, kimi, tipqi < ağιnmaq : gedmək, çəkmək, daşmaq, meyl etmək - qιnama,
kökünə ağnıyıb: çəkib.

ağιnmaq

. gaxmaq, edmək, çəkmək, daşmaq, meyl etmək - qιnama, kökünə ağnıyıb:
çəkib.

ağιzι yelli

. palvarçı, yalançı, boş boğaz

ahəng

. həng - ahәngli : həngli

ahılık

. ajlık

ahılık

. ajlık

aımbat

. qiumət, güc, zor

aırbaş

. ağsaqqal - kırarmaq : saçı ağarmaq -kırcıman : qır saçlı

aırbaş

. ağsaqqal - kırarmaq : saçı ağarmaq -kırcıman : qır saçlı

.

ak- sarı

. qır, ağ, kül rəngi, çal, açık sarı, ağçıl sarı, ağsır, sorğılt, boz

aka

. böyük qardaş <>uka çiçik qardaş

aka

. böyük qardaş <>uka çiçik qardaş

akak

. yatak, kəsim məcra

akak

. yatak, məcra, kəsim

akar

. akar- çıkar : iş bilən

akçalay

. nəğdən, parailə

akçı

. suu qaldıran

akçılan

. kəndisin bəraət edən

akdana

. kapana

ake

. ata, baba, amca (aşca böyük) - atake : atacık, anake, annəcik

akılaşmaq

. halallaşmak, bir birindən hakkını almak

akılçı

. vəkil

akın

. şəbixun : < şabılıv < çapılıv, yürtül, yağırıltu

akırın

. yavaş

.

akıt, bir ödün : bir vakıt . dəfə
akıtma

. ağşar.

akıtma

. alın altından buruna doğru enən ağlık : ağa, ağcam

akkaşka

. ağ bənəkli

aklamaq

. saklamaq

akmalamak: gözəddəmək, izərmək, göz qulak olmak
akşam

.

qonaqlıq - akşam qonaqlığı : gecə qonaqlığı qurmaq - vermək - düzənləmək

akşam(da-üstü): kişin, kiçin, geştə, keçk urun
aksən

.tutaq & tutqa .mehvər-.

aksən

.tutqa. &tutaq-mehvər.

aksent

. çərtik, çaldιrι, çarpı, basιm

aktarmaq

. anğtara, tərsinə çevirmək, içini dışarı gətirmək

aktarmaq

. dörcələmək. eşələmək, sukılav, sokonov, sökmək, qazmaq

aktarmaq

. eşələmək, sukılav, sokonov, qazbalav, aralaştırı,

aktarmaq

. götürmək, aparmaq, axıtmaq

aktarmaq

. götürmək, aparmaq, axıtmaq

aktarmaq

. kavlamaq., eşələmək, sökmək, sukılav, sokonov, qazbalav

aktırqa

. yəhərin yan akmaları

al

: (allanmak: qızarmaq)

al dili

. balabanda qandırmaq, ima–işarəilə söz qandırmaq

al quş

. doğan, şungur, köğön, şahin, şungar, qızıl quş

al

. alalsumer, aluaşur : şeytan ( aldatmak)

al

. < alın : ön, qabax, hizur, üzbəüz, məhzər ismayıl

al

. ald, aln : irəli - alğa bas : irəli - alda : irəlidə - al yaydan : yayın başından

al

. allı güllü, al yanak (allanmak)

al

. düzən, duzax, kələk, tor, tələ, yasa

al

. əvvəl . § al yaydan : yayın başından

al

. hizur, üzbəüz, məhzər ismayıl

al

. kələk

al

. ön - alğa düş : önə düş - aldiğa düş : önünə düş

al

. qonqğur, ənnabi, iki rəng, çala rəng

al

. quyuq < qunğur < qonqğur < qanğur . ənnabi, iki rəng, çala rəng

al

. rəng

al

.-avçı neçik al bilsə, ayığ ancaq yol bilər.

al

.-deli birlə çıx yola, minbir qada al qola. (birlə: birirlə) .(qola:ələ)

al

.-al ilə: alın. kələklə. hilə ilə.-alın arslan tutmuş, gücün sıçan tutmamış.

ala +

. bir müştərək, ortam durumu, mühiti çattırır § ala + şavaq

ala +.

. alaca : ala, ala bula § alasulun : ala +irəngli, rəhbə rəh, gözəl əlvan
iki üzlü, neçə üzlü, rәh bə rәh § ağ qara təsmə, yol yol olan ip

ala ağızlık

.

ala bahar

. növ bahar

ala başlı

. alacalı başlı

ala bula

. ala çula, ayrı başqa, dinqə ayratın, hərcür, hər rəng

alã bulak

. allak bullak

ala bulut

. azıcık, qağınak bulut

təfrəqə, ağız alalık

§ alaca :

ala calbır yaz :
ala dağ

. qat qat olan, bölük bölük olan dağ

ala don

. yol yol qırmızı aba

ala göz

. ağı qarasından çox olan göy, iri göz, bölə göz

ala qaranqıqı: aranlık yok, ışıkda yok, ikisinin ortası
ala qavşak

. türkana, inancank, sada

ala qayış

. bəzəkli təsmə

ala qayış

. bəzəkli təsmə - al dilli : sirli, göyçək ağız

ala

. açık qəhvəyi rəh

ala

. alaca, alacalı- alabahar : baharın erkən günləri, başlanğıcı –alabaharın salkın
havası(sərin havası)

ala

. ayrı

ala

. ayrı, başqa

ala

. bənəkli, qartal yavrusu, tozanaklı, cüzam, degişik, dəngəsiz, muxtəlif - ala-kul

.

elli toprak : degişik millətli ölkə ala-kulalık : ğeri bərabərlik, alt-üstlük, darma
dağınlık- ala ayak : ağ ayak, kül rəngli . ala dağ : qarlı dağ- ala-qara :
doru(ağ)bənəkli, -göy-ala : açık mavi, göyərti- ağ-ala : ağ rəngli olmak göy-ala çakkal : qır sakkal - qızıl ala qılmak : qanıyanacan vurmak
ala

. bənəkli,alacalı, qaışık(rəzil)

ala

. gözdə sarıya çalan qəhvəyi rəng, açık qəhvəyi

ala

. ulu, böyük § ala göz : ə'la, iri göz

ala

.ayla . kələk. hilə.
- ala küçük: "pişik sıçan" oyunu.

ala-bacak

. bənəkli ayak

alabakan

. ala-ulu saxlayan bağ, askı işini görən qollu-budaklı askı

alabakan

. askı işin göjən budaklı askı

alabakan

. askı işin göjən budaklı askı

alabarmanda : talaş, davam

alabarmanda : talaş, dəvam

alabildiğinə andızdap, düpdüz
alabildiğinə : andızdap, anğızlap, iz bə izinə, düpdüz, var gücüynən, lap elə olunca alabilsiz :
yazık

alabildiğinə : andızdap, anğızlap, iz bə izinə, düpdüz, var gücüynən, lap elə olunca alabilsiz :
yazık
alabildiğinə : andızdap, düpdüz
alabildiğinə : andızdap, düpdüz, var gücüynən- alabildiğsiz : yazık

alabildiğinə : andızdap, düpdüz, var gücüynən- alabildiğsiz : yazık
alabildiğinə andızdap, düpdüz, var gücüynən- alabildiğsiz : yazık

alabilmək eliyəbilmək, bacarmək, ( al = əl - almak - eləbilmək )
alabilsiz

. yazık

alabilsiz

. yazık

alac

. çıkar, çıkış, yol, çara

alac

. çıkar, çıkış, yol, çara

alac

. çıkış, yol, çara

alaca

. çalaca, azacıq, azca, yoxacıq, kəmisi, salca, bir salιm, bir çalιm, bir az

alaca

. çalaca, azacıq, azca, yoxacıq, kəmisi, salca, bir salιm, bir çalιm, bir az

alaca

. ağ qara təsmə, yol yol olan ip

alaca

. ağ qara təsmə, yol yol olan ip

alaca

. ala, ala bula, ala kula

alaca

. ala, ala bula, ala kula

alaca

. cizqili basma

alaca

. cizqili basma

alaca

. iki- neçə üzlü, rәh bə rәh

alaca

. iki- neçə üzlü, rәh bə rәh

alaca

. qat qat olan, bölük bölük olan dağ - ağ qara təsmə

alaca

. qat qat olan, bölük bölük olan dağ - ağ qara təsmə

alaca

. taza, yeni

alaca

. bədaxlaq

alaca

. bədaxlaq

alaca

. çar § alaca toyuq : çar toyuq

alaca

. çar § alaca toyuq : çar toyuq

alacak

. öyqə, görəv, borc., birouz, burıs., ötnə, alğı, alasa, buıç, börç, ödəv, vəzifə,
tapşırıq, bors, alacı, alası, alasak

alacak

. öyqə, görəv, borc., birouz, burıs., ötnə, alğı, alasa, buıç, börç, ödəv, vəzifə,
tapşırıq, bors, alacı, alası, alasak

alacanq

. alıcı, zirəng, şatır, od yalı

alacanq

. alıcı, zirəng, şatır, od yalı

alacanq

. zirəng, şatır, od yalı

alacaqın

.alacağın. alcağın.-alqın. acda alqın, bəyə bergin olmasın. (bergin: borcun)

alacaqın.

.alacağın. alqın: -acdan alqın olmasın, bəyqə vergin olmasın. (vergin: verəcəyin).

alacaqla

.-alacaqla verəcək ödənməz.

alacaqlı

.alımçı.-alımçı arslan, verimçi sıçan. (verimçi: verəcəqli. borclu)

alacaqlı

.borc ödənən. (#borclu:borcu olan).

alacaqlısı.

.-borclunun duvaçısı, alacaqlısı.

alaçık

. obacık

alaçık

. obacık

alaçıq: qalaçıq, acaqçıq.
alaçiy

. çiyməl, pişər pişməz

alaçiy

. çiyməl, pişər pişməz

alaçiy

. pişər pişməz, çiyməl

alaçiy

. pişər pişməz-çiyməl

alada

. həsir- hüsür, qəm, qayğı

alada

. həsir- hüsür, qəm, qayğı

alada

. həsirdi

alada

. həsirdi

alada

. qəm, qayğı

alada

. qəm, qayğı

alada

. qəm, qayğı

alağan

. avuç - quru alakan : əli boş, əli quru - alakanlamak : avuçlamak- alakandal :
saplanmış

alağan

. avuç - quru alakan : əli boş, əli quru - alakanlamak : avuçlamak- alakandal :
saplanmış

alağan

. ovuc

.

alağan

. ovuc

.

alağar

. böyük, ükən

alağar

. böyük, ükən

alağar

. özünə alan, dəymə-düşər, düşünüklü, tuman, tumucu, düyyəğər, hassas, alıp
saxlıyan, dəm-dəməçi, deyingən

alağar

. özünə alan, dəymə-düşər, düşünüklü, tuman, tumucu, düyyəğər, hassas, alıp
saxlıyan, dəm-dəməçi, deyingən

alağar

.düşünüklü, düyyəğər, hassas, alıp saxlıyan

alagöz

. bula göz, hayasız

alagöz

. gözüyırtıq, yırtıqgöz, bula göz, hayasız

alagöz

. gözüyırtıq, yırtıqgöz, bula göz, hayasız

alagöz

. yırtıqgöz, gözüyırtıq, bula göz, hayasız

alagöz

. yırtıqgöz, gözüyırtıq, bula göz, hayasız

alahədə

. alakı

alahı

. alanğki, başqa, əlahədə

alahı

. alanğki, başqa, əlahədə

alak

. saçmala, sayıkla, uydurma- alak-çalak : qorkuyla, sakınab qorkab- alaklimək,
qorkmak.

alak

. saçmala, saykal, uydurma - alak-çalak : qorkuyla, sakınab qorkab- alaklamaq,
qorkak

alak

. saçmala, saykal, uydurma - alak-çalak : qorkuyla, sakınab qorkab- alaklamaq,
qorkak

alakan

. avuç - quralakan : əli boş - alakanlamak : avuçlamak- alakandal : saplanmış

alakan

. avuç - quralakan : əli boş - alakanlamak : avuçlamak- alakandal : saplanmış

alakan

. avuç

., sıkım

alakan

. avuç

., sıkım

alakan

. avuç

., sıkım

alakanqa salmak : sayqı, tə'rif
alakca

. əcələ -alakca gəl : tez gəl

alakca

. əcələ -alakca gəl : tez gəl

alakçı

. aldatıcı

alakçı

. aldatıcı

alakçı

. yalançı, aldatıcı

alakçı

. yalançı, aldatıcı

alaksı

. ala düşmüş, çönmüş, rahatsız, duyğulu - alaksınıp qaldım: kicəlmək . bakınmak,
bakınıt : birisinn fikrini çaşdırmak - ayalamak, alakta : bakınmak, qorkarak
bakmak

alaksı

. ala düşmüş, çönmüş, rahatsız, duyğulu - alaksınıp qaldım: kicəlmək .
bakınmak, bakınıt : birisinn fikrini çaşdırmak - ayalamak, alakta : bakınmak,
qorkarak bakmak

ala-kula

. ala-bula, rəh bə rəh, çeşitli

ala-kula

. ala-bula, rəh bə rəh, çeşitli

alala

. alacalanmak, bənəklərlə örtülmək - alala-kulala : dəngəsiz

alala

. alacalanmak, bənəklərlə örtülmək - alala-kulala : dəngəsiz

alala

. gəlincik, köknar., qızğaldak

alala

. gəlincik, köknar., qızğaldak

alala

. səs-küy, hay-küy

alala

. səs-küy, hay-küy

alalalık

. alacalı, qarışık, dəngəsiz, dalqınlık, ala bulalık

alalamaq

.təbiz qoymaq. tərcih edmək. istisna edmək

alalı

. alacalı, qarışık, dəngəsiz, dalqınlık, ala bula

alalı

. alacalı, qarışık, dəngəsiz, dalqınlık, ala bula

alalı

.-yaşım keçdi doslar düşdü aralı, çevrəm oldu düşmən alalı

alalıq

. ayrılık

alalıq

. ayrılık

alalıq

. ayrılık

alallı

. çinli at yılxısı

alallu

. çinli at yılxısı

alam saat

. tez, irəli, dəqiqəsində, alam indi, lap indi, elə indi

alam saat

. tez, irəli, dəqiqəsində, alam indi, lap indi, elə indi

alam sahat : dəqiqəsində - alam indi, lap indi, elə indi, tez, irəli

alam sahat : dəqiqəsində - alam indi, lap indi, elə indi, tez, irəli
alam

. əcələ, ivəklik tələsik, yallah, yüyrək, yeyin, tez, irəli,

alam

. əcələ, ivik-çivik, tələsik, yallah, yüyrək, yeyin, tez, irəli

alama

. pis, xor, kor

alama

. pis, xor, kor

alaman

. alamançı, qaraqçı, basmaçı, oğru

alaman

. alamançı, qaraqçı, basmaçı, oğru

alaman

. qarışık, anarşı, düzümsüzlük - yalpı alaman : toplu, qarışık

alaman

. qarqaşa

alaman

. qarqaşa, qarışık, anarşı, düzümsüzlük - yalpı alaman : toplu, qarışık

alaman

. qarqaşa, qarışık, anarşı, düzümsüzlük - yalpı alaman : toplu, qarışık

alaman

.millət. cəmaat. tarla siçanı. şahbaz.

alaman

.alamançı, qaraqçı, basmaçı, oğru

alamık

. əlvan, qarışık rəngli

alamık

. əlvan, qarışık rəngli

alamık

. qarışık rəngli - alamık ət : yağlı ət, yağnan ət qarışık, piyli ət

alamık

. qarışık rəngli - alamık ət : yağlı ət, yağnan ət qarışık - alamık

alamık

. qarışık rəngli - alamık ət : yağlı ət, yağnan ət qarışık, piyli ət

alamık

. qarışık, çala - bula, arılaş - qırmızı qarışmış ağ : qızıl arılaş ak : qızımtıl ak qarışık quruluş : arılaş quruluş

alamık

. qarışık, çala - bula, arılaş - qırmızı qarışmış ağ : qızıl arılaş ak : qızımtıl ak qarışık quruluş : arılaş quruluş

alan

.- iyilik ed yerinə ver, görən bilməz alan bilər.

alan

. ayant

alan

. ayant

alan

.həvass pərt. niyəran.
-söz alan: ürəkdən eşidən
.-gərəkməzi alan kişi, gərəklini satan olur.

alan

.-verən əl alan əldən üstündür.

alan

.-sağ alan: sağlan. berk muqavim alan, yer yurd.istep

alana

.-sayğı sayana eğit alana görədir. (eğit: əkid. tərbiyə)

alana

.-sayğı sayana, eğit alana (görədir). (eğit: tərbiyə)

alanaq

.gəlir. qənimət. soğat.

alandaşlık

. atandaşlık, rəqabət, bəsdəşlık , bəsəkə, yarşık

alandaşlık

. atandaşlık, rəqabət, bəsdəşlık , bəsəkə, yarşık

alanğ göz

. alanğlı göz, ala göz

alanğ göz

. alanqdı göz, ala göz

alanğ

. qararsızlık, əndişə, talaş - alanğlamak.

alanğ

. qarasızlık, əndişə, talaş-alanğlamak.

alanğ

. zol gedip yatan, böyük uzun təpə

alanğ

. zol gedip yatan, böyük uzun təpə, sıra dağar, silsilə

alanğ

. zol gedip yatan, böyük uzun təpə, sıra dağar, silsilə

alanğlamak: qararsız olmaq, əndişələnmək < anğlaşalmaq : fikri məşğul olmaq

alanğlamak: qararsız olmaq, əndişələnmək < anğlaşalmaq : fikri məşğul olmaq
alanğqamak : alanğdak, qorxaraq bakmak ( iri gözlə bakmak )

alanğqamak : alanğdak, qorxaraq bakmak ( iri gözlə bakmak )
alanğqırt

. ullaqan sıçana bənziyən (əxtə siçanı)

alanğqırt

. ullaqan sıçana bənziyən (əxtə siçanı)

alanmır

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

alanqandar : avuç qədər
alanqandar : avuç qədər

alanqandar : avuç qədər
alanqqırt

. ullaqan sıçana bənziyən

alanqqırt

. ullaqan sıçana bənziyən ( əxtə siçanı

alanqqırt

. ullaqan sıçana bənziyən ( əxtə siçanı)

alanqqırt

. ullaqan sıçana bənziyən ( əxtə siçanı)

alansır

.səhlənqar

alansız

.dinclikdə. aramişdə.

alapa

. ücrət, mükafat

alapa

. ücrət, mükafat

alaq (ala)

. dəyişik rəngli

alaq (ala)

. dəyişik rəngli

alaq

. avlaqdan ullaqan, çəpişdən kiçirak altı aylık heyvan

alaq

. basmaçı, rüşvəçi, qorkudub alan

alaq

. basmaçı, rüşvəçi, qorkudub alan

alaq

. rüşvəçi, baəmaçı, qoraudub alan

alaq

. rüşvəçi, basmaçı, qorkudub alan

alaqa

. ilimti, ilimtə, bağlantı, araqatnaşık

alaqa

. ilimti, ilimtə, bağlantı, araqatnaşık

alaqan

. ovuc

.

alaqan

. ovuc

.

alaqan

.alağan. alğan. > əlvan. rəhbərəh.

alaqan

.alağan. əlin ayası.(aya: kəf)

alaqar

. böyük, dışarı fırlanmış gözlər, patlak göz - alaq-culak etmək : qorxarak ətrafa
bakmak

alaqar(y)

. böyük, dışarı fırlanmış gözlər, patlak göz - alaq-culak etmək : qorxarak ətrafa
bakmak

alaqcamaq : darkmaq

alaqcamaq : darkmaq
alaqdı

. manı, dalqın -alaqdılanlık : dalqınlık

alaqlı

. alalı, al vurmuş, ala düşmüş, dalqın - alaqdılanlık : dalqınlık

alaqlı

. alalı, al vurmuş, ala düşmüş, dalqın - alaqdılanlık : dalqınlık

alaqoyma

. oyalama, uğraştırma, məşğul etmə

alaqoyma

. oyalama, uğraştırma, məşğul etmə

alaqoymaq . alıp + qoymak, durdurmak, əngəllək
alaqoymaq . alıp + qoymak, durdurmak, əngəlləmək

alaqoymaq . alıp + qoymak, durdurmak, əngəlləmək
alaqoymaq . durdurmak, əngəlləmək

alaqoymaq . durdurmak, əngəlləmək

alaqta

.-ot alağda: sarğucda.-buğday qutunda, sarğucda suvalır. (qutunda: varlığında.
qatında. kölgəsində). (suvalır: suvarılır)

alar.

.-hər gözəli mini sevər, biri alar.

alarman

.alıcı.

alarqa

. savula- savul ! açıla-açıl ! çəkil ! uzak ol ! arulun ! çəkilin ! varda !

alarqa

. savula- savul, açıla-açıl, çəkil, uzak ol, arulun, çəkilin, varda

alarsan

.-kəsək atsan daş alarsan

alaş

.(al: irəli. qabaq). ilərçi. mütərəqqi

alas

.-alas qapas: tərtələsik.

alasa- alaca: balaca-bulaca
alaşa

. alaca

alaşa

. alçak, çiçik

alaşa

. alçak, çiçik

alaşa

. sevimli, gözəl

alaşa

. sevimli, gözəl

alaşa

. sevimli, gözəl

alaşa

. sevimli, gözəl, çiraylı, yaraş

alaşa

. sevimli, gözəl, çiraylı, yaraş

alasa

. töbən

alasa

. töbən

alaşağş etmək : alıs+ aşağı etmək - alaşağlşk etmək : əsgiklik etmək
alaşalık etmək

. əsgiklik etmək

alaşalık etmək . əsgiklik etmək
alaşalık etmək: əsgiklik etmək

alaşalık etmək: əsgiklik etmək
alaşalık

. alçaklık

alaşalık

. alçaklık

alasam

. güdə

alasan nənə : böyük nənə, əcə, ulusay, abı, sonk ənə, çonk ənə, dev ani, qartı əbə

alasan nənə : böyük nənə, əcə, ulusay, abı, sonk ənə, çonk ənə, dev ani, qartı əbə
alasarmık

. bulanık, qapalι, bəlirsiz, qarmaşık, mübhəm

alasarmık

. bulanık, qapalι, bəlirsiz, qarmaşık, mübhəm

alasarmık

. mübhəm, qapalι, bəlirsiz, qarmaşık, bulanık

alasarmık

. mübhəm, qapalι, bəlirsiz, qarmaşık, bulanık

alası

.-alverçinin ömrü tükənmiş, alası verəsi tükənməz.

alası

.tələb. səhm. .tələbkar.

alaşır

.şirnəşir.

.

.

alastamaq .alasdamaq. . cadıyla, odla bir kəsəli qoğmaq. . alaylamaq. qınamaq.
alaştamaq .alaşdamaq. alısdamaq. aralaşmaq. uzaqlaşmaq. fasilə almaq.
alastatmak: uzaqlatmak

alastatmak: uzaqlatmak
alatozan

. saf olmayan, qarışık hava

alatozan

. saf olmayan, qarışık hava

alav

.alov. alay.

alavaca

. xətxət, cızık cızık, bariole

alavaca

. xətxət, cızık cızık, bariole

alavaca

. xətxət, cızık cızık, bariole

alavlamaq .alovlamaq. alaylamaq.
alavlı

.alaylı. alovlı. odlu.

alay

. )ləşgər, yiğilcam, comalaq, cəmiyyət ) yansıma, məsqərə, tənz

alay

. )ləşgər, yiğilcam, comalaq, cəmiyyət ) yansıma, məsqərə, tənz

alay

. açmak, ağatmak - göz alaymak : açmak

alay

. alaylı, qolay, alımlı, yakımlı, tutumlı, əlverişli .

alay

. alaylı, qolay, alımlı, yakımlı, tutumlı, əlverişli

alay

. böyləcə - alayda : necəki

alay

. çoxluk > alala : halay

alay

. həmlə, axım, ələ salmak, açmak, ordu, çaldıran

alay

. həmlə, axım, ələ salmak, açmak, ordu, çaldıran

alay

. həmlə, axım, ələ salmak, açmak, ordu, çaldıran,

alay

. lağ, məzək, kələkə, ş-çıldınq, yannğsi

alay

. ləşgər, yiğilcam, cəmiyyət ) yansıma, məsqərə, tənz

alay

. ləşgər, yığıncak, comalaq, cəmiyyət

alay

. qorxa qorxa bakmak

.

alay

. qorxa qorxa bakmak

alay

. qorxa qorxa bakmak - alaylamak : qorxutmak

alay

. halay, alala

alay

. halay, alala

alãy

.< alay : orduda alay?

alay

.alav. alov

alay, baytak,: saklı, xeyləh, küp (köp : oldukca çok) epey, bir top, bir töləy.
alayaz

. şuxunlu, şavxınli, şadıkli

alayaz

. şuxunlu, şavxınlı, şadıklı

alaybəyi

. alaybəyi : jandarma kumandanι

alaybəyi

. alaybəyi : jandarma kumandanι

alaycı

. acı dilli

alaycı

. acı dilli

alaycı

.yanğsılı, ironik, məsqərə

alaycı

.yanğsılı, ironik, məsqərə

alaylamaq

. qorxutmak

alaylamaq

. qorxutmak

alaylamaq .alavlamaq. alovlamaq.
alaylamaq. .qınamaq. alasdamaq.
alaylı

. alay, açık, əlverişli, alımlı, qolay, yakımlı, tutumlı

.

alaylı

. alay, açık, əlverişli, alımlı, qolay, yakımlı, tutumlı

.

alãylı

. alayli subay

alaylı

. qolay, alay, əlverişli, alımlı, yakımlı, tutumlı

alaylı

. qolay, alay, əlverişli, alımlı, yakımlı, tutumlı .

alaylı

.alavlı. alovlı. odlu.

alaymaq

. açmak, ağatmak § göz alaymak : açmak

.

alaymaq

. açmak, ağatmak § göz alaymak : açmak

alayta

.alayda məəhaza. hər halda.

alaytı.

.alaydı. ələ salma. məsxərə.-ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (halaydı: qalaydı.
şənlik)

alaz

. < al . alız, qarma qarışık

alaz

. alız, qarma qarışık

.

alaz

. alız, qarma qarışık

.

alaz

. alız, qarma qarışık

.

alazlamaq

. közərmək

alazlamaq

. közərmək

albar

.dözmə otağı. .evin girişi. dəhliz. .ağıl. tövlə

albars

. polat çəlik, iyi çəlik, polat qılıç

albars

. polat çəlik, iyi çəlik, polat qılıç

albars

. polat çəlik, polat qılınç

albars

. polat-iyi çəlik, polat qılıç

albastı

. alvastı, kötü ruh, qara ruh, qara quşli, cinli, qәşşili, tutqayli, qaqğınlı

albastı

. alvastı, kötü ruh, qara ruh, qara quşli, cinli, qәşşili, tutqayli, qaqğınlı

albastı

. alvastı, qara ruh, kötü ruh

albastı

. alvastı, qara ruh, kötü ruh

albastı

. alvastı, qara ruh, kötü ruh

albex

. ulbax

albex

. ulbax

albın

. : yalançı

albın

. yalançı

alça - uca

. düzümsüz, ərsək-tərsək, dik-alçak

alça - uca

. düzümsüz, ərsək-tərsək, dik-alçak

alça- uca

. ərsək-tərsək : dik-alçak, düzümsüz

alça- uca

. ərsək-tərsək, dik-alçak

alça- uca

. ərsək-tərsək, dik-alçak

alça

. al (qırmızı )+ ça., albalu: al ( qırmızı )+ .şaf t+ alu

alça

. ensiz, yol yol parça

alça

. ensiz, yol yol parça

alca

. əsir

alca

. əsir

alca

. əsir

alcacı

. işqalçı

alcacı

. işqalçı

alcacı

. işqalçı

alçacıq

.-alçacıq yalda doruq olmaz. (doruq: zirvə)

alçak- uca

. ərsək-tərsək : dik-alçak, dərə - təpə, yeniş yoqquş

alçak- uca

. ərsək-tərsək : dik-alçak, dərə - təpə, yeniş yoqquş

alçak- uca

. ərsək-tərsək : dik-alçak, düzümsüz, dərə - təpə, yeniş yoqquş

alçak- uca

. ərsək-tərsək, dik-alçak, düzümsüz, ərsəkdəl, ərsək olmayan

alçak- uca

. ərsək-tərsək, dik-alçak, düzümsüz, ərsəkdəl, ərsək olmayan

alçak

. alasa, tömən, tübən, tovən, pes, pis, pəs, aşak

alçak

. alasa, tömən, tübən, tovən, pes, pis, pəs, aşak

alçak

. qovşak, kövrək, yüngül, zayıf, az, kəm, yumşak, puka

alçak

. qovşak, kövrək, yüngül, zayıf, az, kəm, yumşak, puka

alcalamaq : işqal etmək, əsir etrmək

alcalamaq : işqal etmək, əsir etrmək
alcalamaq: işqal etmək, əsir etrmək

alçalanlar

.-alçalanlar basılır, yüksələnlər asılır

alçalmak (< alt ):(dib >) tübenka düşü, tübenkəşü, tömənləv, tovanlimak
alçalmaq

. bas olmak

alçalmaq

. bas olmak

alçalmaq

. ıldıyo, ıldıylav, töşü

alçalmaq

. tübenka düşü, tübenkəşü, tömənləv, tovanlkmak,

alçalmaq

. tübenka düşü, tübenkəşü, tömənləv, tovanlkmak,

alçalmaq

. tübenka düşü, tübenkəşü, tömənləv, tovanlkmak,

alçaltılan

.yerilən. qınanan. qəbih sayılan

alçaltmaq

. kəmsitmək. kiçitmək

alçanın

. uçsun

alçanın

. uçsun

alçanlamaq . aksamak, topallanmak
alçanlimək . aksamak, topallanmak
alçaq gəlmək: boş gəlmək, qəbul etmək, qalmaq, boş vermək

alçaq gəlmək: boş gəlmək, qəbul etmək, qalmaq, boş vermək

alçaq

.-alçaq eşəyə kim olsa minər.

alçaq

.-alçaq uçan uca qonar, uca uçan alçaq qonar.

alçaq

.-alçaq yerin təpəciyi dağ gələr.

alçaq

.azğın. pəst.
.-alçaq selin, yüksək yelin.
.-alçaq qapıdan engəşib öt. (engəşib: yengəşib: əğilib)

alçaq

.yasqa. -yasqa yerdən qar yağar.

alcaqın

.alcağın. alacağın. -alqın. acda alqın, bəyə bergin olmasın. (bergin: borcun)

alçaqlıqda, kötülükde değer yok, yüksəklikdə ara onu
alçatmaq

. aşaklatmaq

alçatmaq

. aşaklatmaq

alçatmaq

. yaprıtmaq .saymamaq. önəmsəmək. dəğərləməmək

alçı

. aşığın aparan tərərfi ( onun aşığu alçı kelivatudu: işləri iyidir

alcı

.alıc.üstün. qalib. –aşığı alıc oturmaq

alcıranqli

. çalam-çaş olmaq, pərişan, aldıramaq, anqıqa-tanqıqa olmak

alcıranqli

. çalam-çaş olmaq, pərişan, aldıramaq, anqıqa-tanqıqa olmak

ald

. ön- aldı: önü - aldın ala : aldın : öncədən- aldınğa: önünə- aldın geri: iləri geri- ışık
aldı: qapı önü

ald

. ön, aldı : önü - aldın ala : aldın : aldınğan, öncədən § aldınğa : önünə § aldın geri
: iləri geri, bundan sonra § eşik aldı : qapı önü

ald

. ön, aldı : önü - aldın ala : aldın : aldınğan, öncədən § aldınğa : önünə § aldın
geri : iləri geri, bundan sonra § eşik aldı : qapı önü

ald

. ön, aln, baş( öz aldınca)- aldınğan : öncədən

alda

. aldın, ala aldan, öndən, qabakdan § aldınalu : aldınlamak

alda

. aldın, ala aldan, öndən, qabakdan -aldınalu : aldınlamak,

aldağ

. yalan, çin yok, tərs, yalğan

aldağ

. yalan, çin yok, tərs, yalğan, hilə, kələk

aldağ

. yalan, çin yok, tərs, yalğan, hilə, kələk

aldağı

.

bayakki, dəminki, alğı, yanqağı

aldağı

.

bayakki, dəminki, alğı, yanqağı

aldamçılık

. göz boyaçılık, göz boyamçılık, göz boyamaçılık, aldav, kallablık, fırιldaklık

aldamçılık

. göz boyaçılık, göz boyamçılık, göz boyamaçılık, aldav, kallablık, fırιldaklık

aldan

. bolluq, çok, bol, gen, dərin, uzaq

aldan

. bolluq, çok, bol, gen, dərin, uzaq

aldan

. çox, bol, mul, mol, dol gen, dərin, uzaq, gey, geyn, astam, qalın, çaçak, bağız :
saysız, tola, arbın, bolluq, kan, kən,

aldan

. çox, bol, mul, mol, dol gen, dərin, uzaq, gey, geyn, astam, qalın, çaçak, bağız :
saysız, tola, arbın, bolluq, kan, kən,

aldanın

. əvvəl

aldanın

. əvvəl

aldanma

. yahalma, yapalma, yasalma

aldanma

. yahalma, yapalma, yasalma

aldanma

. yahalma, yapalma, yasalma

aldanma

. yahalma, yapma, yasalma ( qeyri di olarak cürlənmə-

aldaq

. hilə, kələk

aldar

. aldatıcı

aldar

. aldatıcı

aldatıcı

. alakçı

aldatıcı

. alakçı

aldav

. fırιldaklık, göz boyaçılık, göz boyamçılık, göz boyamaçılık, aldamçılık kallablık,

aldav

. fırιldaklık, göz boyaçılık, göz boyamçılık, göz boyamaçılık, aldamçılık
kallablık,

aldayan

. yalançi, iki dilli, aldavaç, fırıldakçı

aldayan

. yalançi, iki dilli, aldavaç, fırıldakçı

aldayapğuç : köğüslük, önlük, peştamal

aldayapğuç : köğüslük, önlük, peştamal
aldı

. ərəfə, başlam, başram, bastam

aldı

. öncə, əvvəl

aldı

. öncə, əvvəl, ərəfə, başlam, başram, bastam

aldı

. öncə, əvvəl, ərəfə, başlam, başram, bastam

aldığına

. var gücüylə, zor gücilə, tam başarisilә

aldığına

. var gücüylə, zor gücilə, tam başarisilә

aldın

. aldatmak, qandırmak- aldınarlık : aldatma dərəcədə-aldakçı : aldatıcı

aldın

. aldatmak, qandırmaq - aldınarlık : aldatma dərəcədə § aldakçı : aldatıcı

aldın

. aldatmak, qandırmaq - aldınarlık : aldatma dərəcədə § aldakçı : aldatıcı

aldında

. kırında, qırağında, kənarında

aldında

. kırında, qırağında, kənarında

aldında

. kırında, qırağında, kənarında

aldıraşlık

. hövlüqməç, aşιqιç, tez, tiz, şaşιlιnç, darrov, tələsik

aldıraşlık

. hövlüqməç, aşιqιç, tez, tiz, şaşιlιnç, darrov, tələsik

aldıraşlık

. qıssağlı, tez, aşıqıs, ivədi, çapçanğ, toktosuz

aldıraşlık

. qıssağlı, tez, aşıqıs, ivədi, çapçanğ, toktosuz

aldırışmaq

. çalışdırmak, dəyişdeirmək, əvəzləmək

aldırışmaq

. çalışdırmak, dəyişdeirmək, əvəzləmək

aldırışmaq

. çalışdırmak, dəyişmək, əvəzləmək

aldırmaq

. əcələ etmək- aldıraşlık-aldıraksanlık:tələsik, aldırakçı : əcələci

aldırmaq

. əcələ etmək, aldıraşlık § aldıraksanlık : tələsik § aldırakçı : əcələci

aldırmaq

. əcələ etmək, aldıraşlık § aldıraksanlık : tələsik § aldırakçı : əcələci

aldırmaq

. əl ayağın itirmək

aldırmaq

. əl ayağın itirmək

aldırmaq

. əldən vermək

aldırmaq

. əldən vermək, utuzmaq

aldırmaq

. əldən vermək, utuzmaq

aldırmaq

. faş olmak, yaxalanmak, çaldırmak § aldayapğuç: önlük, köğüslük, peştamal

aldurmaq

. faşolmak, yaxalanmak, çaldırmak- aldayapğuç: önlük, köğüslük, peştamal

alduv

. quvvətli - aldu kişi : quvvətli kişi

alek

. zəhmət, iztirab - alen bilbeqen alek - alek-delik : əcələ ilə

alesem

. şeh, nəm - alesem odun : şeh- nəm odun

alət əl+ət
alət

. alıt, alac, araç

alğa bas !

. irəli !

alğa bas !

. irəli !

alğa gediv

. qalkınmak, qalkışmak, sәskə atıv, gəlişmək

alğa gediv

. qalkınmak, qalkışmak, sәskə atıv, gəlişmək

alğan

. arvad, ayal

algasımək

. çok istəmək.

alğatmaq

. alğa atmaq, inkişaf

alğatmaι

. alğa atmaq, inkişaf

alğayış

. önüş, ösüş., ösmə, gəlişmə

alğayış

. önüş, ösüş., ösmə, gəlişmə

alğı

. bayakki, dəminki, aldağı, yanqağı

alğı

. bayakki, dəminki, aldağı, yanqağı

alğı

. borc., birouz, burıs., ötnə, alasa, buıç, börç, görəv, ödəv, vəzifə, öyqə, tapşırıq,
bors, alacı, alası, alacak, alasak

alğı

. borc., birouz, burıs., ötnə, alasa, buıç, börç, görəv, ödəv, vəzifə, öyqə, tapşırıq,
bors, alacı, alası, alacak, alasak

alğım

. buxak, ğəbğəb ( qat-qat)

alğım

. buxak, ğəbğəb (qat-qat)

alğım

. ğəbğəb

alğın

. arvad, ayal

alğın

. arvad, ayal

alğır

. qırqı, şahbaz, baz

alğır

. qırqı, şahbaz, baz

algısmaq

. çok istəmək.

algısmaq

. çok istəmək.

alı qoymaq . yibermək, kaldıru, u(ç-ş)lab qoymak
alıbet

. qeyrət, quvvət, enerji

alıbet

. qeyrət, quvvət, enerji

alıc

.alcı.üstün. qalib. –aşığı alıc oturmaq

alıc

.üstün. qalib. –aşığı alıc oturmaq

alıcı

. alacanq, zirəng, şatır, od yalı

alıcı

. alacanq, zirəng, şatır, od yalı

alıcı

.alarman. müşdəri

alığ

. zəhmət, iztirab - alen bilbeqen alığ - alık-delik : allığ-çalık : əcələ ilə

alığ

. zəhmət, iztirab - alen bilbeqen alığ - alık-delik : allığ-çalık : əcələ ilə

alığan

. quvvətli, iyi tutan

alığan

. quvvətli, iyi tutan

alığay

. şaşı

alığay

. şaşı

alık almaq

. qarşılık ( almak, vermək)

alık almaq

. qarşılık ( almak, vermək)

alık

. : kabus, kaput, sərsəm

alık

. boş arzu

alık

. boş arzu

alık

. kabus, kaput, sərsəm

alık

. kabus, kaput, sərsəm

alık

. salamın cavabı

alık

. təpə yüksəklik

alık

. təpə, yüksəklik

alık

. xəbər, bilgi

alık

. xəbər, bilgi

alık

.boş arzu

alıkan

. əl ayası, bir ovuç qədər

alıkan

. əl ayası, bir ovuç qədər

alıkan

. əl ayası, bir ovuç qədər

alıkan

. əl ayası, bir ovuç qədər

alım çalış

. alım satış

alım çalış

. alım satış,

alım satış

. alım çalış

alım satış

. alım çalış

alım verim

. alış çalış

.

alım verim

. alış çalış

.

alım verim

. alış çalış

.

alim

. alma

alım

.vergi. maliyat.

alımçı

. alacaqlı.-alımçı arslan, verimçi sıçan. (verimçi: verəcəqli. borclu)

alımçılıq

.-alımçılıq arslanlığı, verimçilik sıçğanlığı öğrədər.

alımlı

. qolay, alay, alaylı, əlverişli, yakımlı, tutumlı

alımlı

. qolay, alay, alaylı, əlverişli, yakımlı, tutumlı .

alımlı

. qolay, alay, alaylı, yakımlı, tutumlı

., əlverişli

alımlı

. qolay, alay, alaylı, yakımlı, tutumlı

., əlverişli

.

alımlı

.alp. güclü. zorlu. qəvi.

alımsınmak : doymak, tə'min olmak
alımsınmak: doymak, tə'min olmak.
alın bağı

. alın danğı, ləçək

alın bağı

. alın danğı, ləçək

alın danğı

. ləçək, alın bağı

alın danğı

. ləçək, alın bağı

alın yazın

.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır.
böyləisə eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

alın yazısı

. yazğıt, yazılqan, yazmış, peşenə, pişanı

alın yazısı

. yazğıt, yazılqan, yazmış, peşenə, pişanı

alın

.

alın

. ön - alın dişlər - alnına : önünə- alnında : önündə

alın

. ön qarşı, yüz § alın dişlər : qabax dişlər§ alnına : önünə § alnında : önündə

alın

. ön qarşı, yüz § alın dişlər : qabax dişlər§ alnına : önünə § alnında : önündə

alın

. qarşı, yüz ..

alın

. al ilə. kələklə. hilə ilə.-alın arslan tutmuş, gücün sıçan tutmamış.

alın

. aldın. əvvəl.ilik. ilkin. -ilik oyla, geyin söylə.

alınasanğ

. əcələ

alınasanğ

. əcələ

alınğan

. alınqın, hassas, içli, duyğulu

alınğan

. alınqın, hassas, içli, duyğulu

alınğan

. hassas, içli, duyğulu

alınğasaman! : tələsmə

alınğasaman!: tələsmə !
alınır

.-qala içindən alınır

alınma

. özləşi, özləşən, özləşim, özləşin

alınma

. özləşi, özləşən, özləşim, özləşin

alınma

. özləşi, özləşən, özləşim, özləşin

alınqan . incik, inciqiş, təricək, tarıçak, dərisək,
alıntı

. yağma, çapıl, qənimət

alıntı

. yağma, çapıl, qənimət

alınyazın

- başlı kişi alın yazın dəğişər. (başlı: düşünən)

alıp

. batır, şüca, edərmən, ulu

alıp

.alp. (< ulu). böyük. qocaman.

alıq

. tağma, dağma, dağ, taxma, bəllik, bəlgi . gövdədə qolda qıçda qulakda dağlanan
simgə, taxılan əlamət ( ələnğu : ələngi : ələ taxılan

alıq

. tağma, dağma, dağ, taxma, bəllik, bəlgi . gövdədə qolda qıçda qulakda
dağlanan simgə, taxılan əlamət ( ələnğu : ələngi : ələ taxılan

alıq

. tağma, dağma, taxma, bəlgi, gövdədə, qolda qıçda,

alıq

. yalan . pəxmə, halu

alıq

. yalan . pəxmə, halu

alıq

. yalan . yahatmağa- yalındırmağa - qandırmağa - aldatmağa - yalan sözə konu
olan toğlamağa

alıq

. yalan, yahatmağa, qandırmağa, aldatmağa, toğlamağa

alıqoymaq

. yormaq

alıqoymaq

. yormaq

alıqoymaq

. yormaq

alır

.-aldın gedən yol alır. (aldın gedən: irəli gedən)
.-vuranmaz, dayağın kəttəsin alır. (kəttəsin: yekəsin)

alır

.-verən var alır, əkən var dəyir.

alırsan

.-at alırsan minib al, evlənirsən eşid al. (minib yürşün bil, dinib (eşidib. qulaq verib)
sözün için) bil)

alış çalış

. alım verim

alış çalış

. alım verim

alış çalış

. alım verim

alıs

. < araş, uzaq

alış

. hazırlık, təyərlçk

alış

. hazırlık, təyərlik

alış

. pay, bölük

alış

. pay, bölük

alıs

. uzak

alıs

. uzak

alışan

.-açılan solmuş, danışan susmuş, alışan sönmüş, yaşayan ölmüş.

alışan

.-sağnaqlı yağmur tez keçer, tez alışan tez sönər.

alısaq

. alışaq. aralıq. uzaq. fasiləli

alışaq

. alısaq. aralıq. uzaq. fasiləli

alış-çalış

. dəyiş-tokuş

alış-çalış

. dəyiş-tokuş

alışdırmaq

. adaklamak : qız verib almaq-dəyişmək, öyrətmək

alışdırmaq

. adaklamak : qız verib almaq-dəyişmək, öyrətmək

alışdırmaq

. başqalaşdırmaq, dəyişmək

alışdırmaq

. başqalaşdırmaq, dəyişmək

alışdırmaq

. calışdırmak, alışık etmək, adaklamak, qız verib almaq,

alışdırmaq

. calışdırmak, alışık etmək, adaklamak, yalındırmək, qız verib almaq

alışdırmaq

. calışdırmak, alışık etmək, adaklamak, yalındırmək, qız verib almaq

alışdırmaq

. yalındırmək, çalışdırmak, alışık etmək

alışık

. iyələnqən, könqən ( könüllü ) könüldəm. ( köndəm )

alışık

. iyələnqən, könqən, könüllü, könüldəm., köndəm

alışık

. iyələnqən, könqən, könüllü, könüldəm., köndəm

alışık

. yanışık, yakışık

alışık,

. yanışık, yakışık

alışık-törəşik : ürf .
alışıldığı

. bayağı, ola gələn,

alışıldığı

. bayağı, ola gələn,

alısım

. bitən ot, çıxan ot, yüksələn bitgi

alısım

. bitən ot, çıxan ot, yüksələn bitgi

alısım

. şeh, nəm - alısım odun : şeh, nəm odun

alısım

. şeh, nəm - alısım odun : şeh, nəm odun

alışır

.-bilisən ürəgim nədən alışır, az. yurdunda türk uşağı fas danışır

alışkan

. : cıra, yanar, yanqı

alışkan

. : cıra, yanar, yanqı

alışkan

. cıra

alıski

. ötəki, uzakkı, uzakdaki

alıski

. ötəki, uzakkı, uzakdaki

alıslaşu

. aralaşu

alışma

. ısınma, aşınma

.

alışma

. ısınma, aşınma

.

alışmaq

. boynamaq (qanuna,işə), boyun qoymaq, boyuna almaq, qəbul etmək

alışmaq

. boynamaq (qanuna,işə), boyun qoymaq, boyuna almaq, qəbul etmək

alışmaq

. boynamaq (qanuna,işə), boyun qoymaq, boyuna almaq, qəbul etmək

alışmaq

. könükmək, öyrəşmək, iyələşmək, boyınsınıv (boyun qoymak)

alışmaq

. könükmək, öyrəşmək, iyələşmək, boyınsınıv (boyun qoymak)

alısmaq

. uzaklaşmak, bitmək, otun yüksəlməsı çıkması § bağ alısdı .

alısmaq

. uzaklaşmak, bitmək, otun yüksəlməsi-çıkması - dağ alısdı :

alışmaq

.girifdar olmaq. dərgir olmaq.

alışmış

.- alışmış qudurmuşdan, öğrəşən hürgəşəndən betər

alışmış

.-qudurmuş yaman, alışmış beş ondan yaman

alışqar

. yandırmaya yarayan quru çörçöp, xəşəl, xəkə

.

alışqar

. yandırmaya yarayan quru çörçöp, xəşəl, xəkə

alısta

. alışmış, tərbiyələnmiş

alısta

. alışmış, tərbiyələnmiş

alıstamaq

.alısdamaq. alaşdamaq. aralaşmaq. uzaqlaşmaq. fasilə almaq.

alıştır

. tutştur, calaştır, qarıştır, dəgiştir, allı dürlü etmək,

alıştır

. tutştur, calaştır, qarıştır, dəgiştir, allı dürlü etmək, çeşitləndirmək

alıştır

. tutuştur, calaştır, qarıştır, dəgiştir, allı dürlü etmək, çeşitləndirmək

alıştır

. tutuştur, calaştır, qarıştır, dəgiştir, allı dürlü etmək, çeşitləndirmək

alız

. alaz, qarma qarışık

.

alız

. alaz, qarma qarışık

.

alka

. heyət

alka

. heyət

alkamaq

. alqışlamak, bəyənmək, övmək

alkamaq

. alqışlamak, bəyənmək, övmək

alkamaq

. arkamak, yoxlamak, arayıp daramak

alkamaq

. arkamak, yoxlamak, arayıp daramak

alkım

.

çənə, dövrə bər, yaxın, ön : otun alkımında otur : yanında, qabağında

alkım

.

çənə, dövrə bər, yaxın, ön -otun alkımında otur : yanında, qabağında

alkım

.) qırtlak, hulqum ) dağ ətəyi

alkım

.) qırtlak, hulqum ) dağ ətəyi

alkın

. boğaz - alkınmak : soluğu kəsilmək, nəfəs nəfəsə düşmək

alkın

. boğaz - alkınmak : soluğu kəsilmək, nəfəs nəfəsə düşmək

alkın

.

boğaz, qısırdal, iki qat, ağır ayak, yüklü

alkın

.

boğaz, qısırdal, iki qat, ağır ayak, yüklü

alkın

. hər şey, hər

alkın

. hər şey, hər

alkın

. qısırdal, boğaz, iki qat, ağır ayak, yüklü

allah

. burkan, barkan, breken, tanrı

allah

. burkan, barkan, breken, tanrı

allah

. baytak, boyat, taq, tağ

allah

. baytak, boyat, taq, tağ

allah

. baytak, boyat, taq, tağ

allanmaq

. qızarmak, allaşmak

allaşmaq

. qızarmak, allamak

allaxxaan : əlləsən
allaxxaan : əlləsən

allaxxaan : əlləsən
allaxxaan : əlləsən
allı

. quvvətli - allı kişi : quvvətli kişi

allı

. quvvətli - allı kişi : quvvətli kişi

allık

. bəzək

allık

. bəzək

allık

. bəzək

alma

.-alma yeyib ağrıyınca, ərik yedə öl.
.-qovun sərəsin it yiyər, alma sərəsin qurd yiyər. (sərəsin: seçilmişin)

alma
alma

.-gecə gözü mal alma, subay gözü qız alma. (subay: bekar)
.-yar məni ansun çürük alma ilə. (yeşil yapraq)

almaç-talmaç : < alma . hər tərəfə çıkık halda durmak

almaç-talmaç : < alma . hər tərəfə çıkık halda durmak
almak, içəriləmək .
almak.

.

bacarmak

almak.

.

bacarmak

almalık

. göt, sırt

almalık

. göt, sırt

almalık

. kəpəl, göt, sırtın tümmərib dzran iki ğapdalı

almalık

. kəpəl, göt, sırtın tümmərib dzran iki ğapdalı

alman

.) alqır § alman bürküt § gözü döngən : avcı, qartal gözlü

alman

.) alqır § alman bürküt § gözü döngən : avcı, qartal gözlü

alman-talman : hızla, əcələ ilə

alman-talman : hızla, əcələ ilə
almaq

. ) gəlmək, xəmirin şişməsi yetişməsi : xəmir aldı, gəldi ) qιrmaq, kəsmək :
dırnağιnι al . saçını al . qaşlarını al . ) sürmək : neçə vakt alır?

almaq

. ) gəlmək, xəmirin şişməsi yetişməsi : xəmir aldı, gəldi ) qιrmaq, kəsmək :
dırnağιnι al . saçını al . qaşlarını al . ) sürmək : neçə vakt alır?

almaq

. qιrmaq, kəsmək(dırnağιnι al – saçını al), sürmək (neçə vakt alır)

almaq

. xəmirin şişməsi, yetişməsi ( xəmir aldi )

almaq

. әlə tutmaq, karmaq, qaramak, qarmaq, qanqırmaq

almaq

. әlə tutmaq, karmaq, qaramak, qarmaq, qanqırmaq

almaq

. әlə tutmaq, qaramak, karmaq, qarmaq, qanqırmaq

almaq

. әlə tutmaq, qaramak, karmaq, qarmaq, qanqırmaq

almaq

almaqa

.-qeçid almaq: başlamaq

.-at almağa yaş göndər, qız almağa yaşlı. (yaş: gənc)

almaqəzəq .almagəzək. sırayla. novbətlə. mərhələ mərhələ.
almaş

. növbət, növbətlənmə, dəyişmə, almaşıl : məful - almaşın : dəyişik, dəyişmiş almaşdır : dəyiştir - almaşık-ş : mübadilə

almaş

. növbət, növbətlənmə, sıra, degişmə ) zəmir

almaş

. növbət, növbətlənmə, sıra, degişmə ) zəmir

almaş

. növbət, sıra, degişmə ) zəmir - almaşmak : degişmək, növbətləşmək

almaş

.

zəmir

almaş

.

zəmir

almaş

.təviz. . rəddi bədəl.

almaşdır

. dəyiştir § almaşıl : məful . almaşın : dəyişik, dəyişmiş

almaşdır

. dəyiştir § almaşıl : məful . almaşın : dəyişik, dəyişmiş

almaşdırmaq: qarışdırmaq
almaşdırmaq: qarışdırmaq
almaşıl

. məful

almaşıl

. məful

almaşın

. dəyişik, dəyişmiş

almaşın

. dəyişik, dəyişmiş

almaşırmaq : dəyiştirmək, almaşdırmaq

almaşırmaq : dəyiştirmək, almaşdırmaq
almaşmaq

. degişmək, növbətləşmək

almaşmaq

. degişmək, növbətləşmək

almaştırı

.almaşdırı. təviz.

almaştırış

. ayırbastav, dəyişmək, pul çalışma, pul alιşma

almaştırış

. ayırbastav, dəyişmək, pul çalışma, pul alιşma

almaştırış

. çalışma, pul alιşma, ayırbasmaq, dəyişmək

almaştırış

. çalışma, pul alιşma, ayırbasmaq, dəyişmək

almatım

.-almadım verəməm, görmədim biləməm

almatım

.-almadım verməm, görmədim bilməm

almaz

.-ac at yol almaz, ac it av almaz

almırt

.armıt.

almış

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

almısan

.- yurd almısan, içində gülüb oynab yaşa. (ev alana alıqış sözü)

almıt

. peşkeş, rüşvə, alaq, bac alan

almıt

. peşkeş, rüşvə, alaq, bac alan

alnı

.-alnı açıq üzü ağ

alnında

.<> altında : günəşin alnında(ya da) altında : qabağında

alonj

. süzüklük

alov

. < al : qırmızı, qızarmış, otdu, yaldıran, yandıran - otun

alov

.alav. alay.

alovla

.-od alovla öçrülməz. (öçrülməz: uçrulməz. sönülməz)

alovlamaq .alavlamaq. alaylamaq.
alovlı

.alaylı. alavlı. odlu.

alp

. hündür, böyük

alp

. hündür, böyük

alp

. yiğit savaşçı.alımlı. zorlu. güclü. qəvi.

alp

. iğid. batur. bağadur. pəhləvan.-alp çərikdə, bilgə dirikdə. (çərikdə:
orduda).(dirikdə: olmuşda. yaşamda. durmuşda)

alp

.alıp. (< ulu). böyük. qocaman.

alp

.-alp əri yaprıtma, yörük atı yağrıtma. (gənc əri yaprıtma: gənc əri gözdən
qoyma, gözdən salma) (yaprıtmaq: saymamaq. alçatmaq. önəmsəmək.
dəğərləməmək.). (yağrıtma: malqaranın yağrın (bel kürək bölümün)
yaralama.

alpış

. atmış

alpış

. atmış

alplar

.yiğitler.-alplar birle uruşma, beğler birle turuşma. (yiğitler vuruşma, beğlerle
sürtüşme, iddialaşma).(divan)

alqa

. ertədən, qabaqdan

alqa

. ertədən, qabaqdan

alqa

.

iləri § alqa qarab : iləri doğru § alqa bastırmək : ilərilətmək § alqa basar : ilərləci

alqa

.

iləri § alqa qarab : iləri doğru § alqa bastırmək : ilərilətmək § alqa basar :
ilərləci

alqa

.

iləri. - alqa qarab : iləri doğru - alqa bastırmək : ilərilətmək alqa basar : ilərləci

alqa

.

qabaqdan, ertədən

alqacı

. aldav, yalan - aldaç : yalançı - aldadı : tovlamak - aldama :

alqacı

. aldav, yalan - aldaç : yalançı - aldadı : tovlamak - aldama :

alqaçki

. əvəllki, ilkin

alqaçki

. əvəllki, ilkin

alqala

. yallah

alqala

. yallah

alqamaq

. yarqamaq < ?

alqamaq

. yarqamaq < ?

alqan alqan yerdə qalır. (alıb vermək gərək)
alqan

.alğan. alağan. > əlvan. rəhbərəh. -alğan alğan: rəhbərəh. mütənevve.

alqanı

. alalı

alqanı

. alalı

alqanta

.-alqanda canım canım, bergəndə çıqdı canım

alqaş

. ilişgi, rabitə

alqaş

. ilişgi, rabitə

alqaş

.alğaş. aldış. birinc. . irəli.

alqasa

. əcələ, çabık - alqazalı : tələsən

alqasa

. əcələ, çabık - alqazalı : tələsən

alqasımaq

. yaman istəmək

alqasımaq

. yaman istəmək

alqaşımaq

. yerikləmək, qızık istək

alqaşıməa

. yerkləmək, qızık istək

alqaşqi

.alğaşki. aldışçı.birinci.

alqayıt

. alqanmış, məhmud, bağışlanmış, məsud, qəbula keçmiş

alqayıt

. alqanmış, məhmud, bağışlanmış, məsud, qəbula keçmiş

alqı

. dərk, tanışlık

alqı

. dərk, tanışlık

alqılamaq

. anlamak, ukmak, tanıpbiliv, qabıldamak

alqılamaq

. qanmak

alqılamaq

. qanmak

alqılamaq

. qədir vermək, tanımak, bilmək, uklamak

alqılamaq

. qədir vermək, tanımak, bilmək, uklamak, kabıldav

alqılamaq

. qədir vermək, tanımak, bilmək, uklamak, kabıldav

alqılamaq

. ukmək, kabıldav

alqın

. . alacağın. alcağın.-acda alqın, bəyə bergin olmasın. (bergin: borcun)

alqın

. ertədən bəri, çok qabakdan

alqın
alqır
alqış

.alqın: alacağın.-acdan alqın olmasın, bəyqə vergin olmasın. (vergin: verəcəyin).

.alğır. huşlu.
malız bolansun, canız uzansın, yaman günün nisgili, kötü qaya yağulsun.
(qay: nakəs)

alqış

. çəpik, sabıv, sabakav etiv, qol şabalaktav, qol soğuv

alqış

.- hançı daşı qaldırsan, uğruva istəyin çıxsın. (alqış)

alqış

.- bayramız qutlu, günləriz mutlu. (alqış)

alqış

.-verən əl, dəd görməsin.

alqış

.alqışlar
.-alqış alsan elindən, yüksək durar altından
-alqış alar: alqışlanar. tapılar. -ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (çapılar:

döğülər. əzilər).
.- can sağlığı, baş uyarlıqı arzısıyla. (alqış)
.-alqış aman, qarqış yaman. (aman: sağlamlıq)
.- azıq bol olsun, dəniz aş olsun, varız çox olsun.
-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun. (alqış)

alqış

.sipas. qədrdani.

alqışlamaq . dua etmək

alqışlamaq . dua etmək
alqışlanar. .alqış alar. tapılar. -ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (çapılar: döğülər. əzilər).
alqısöz

.alğısöz. giriş. müqəddimə.

alqıtmaq

. atlatmak, aşırmak

alqıtmaq

. atlatmak, aşırmak

alqur

. alqıç, güclü, tutarlı, quvvətli, kəskin, subatlı § alquç şahin : güclü laçın §

alqur

. alqıç, güclü, tutarlı, quvvətli, kəskin, subatlı § alquç şahin : güclü laçın §

alqur(ç)

. tutarlı, iyi tutan - quvvətli, güclü, kəskin hafizə, subatlı, alquç laçın: güclü şahin alqurluk : zorluluk

alqur(ç)

. tutarlı, iyi tutan - quvvətli, güclü, kəskin hafizə, subatlı, alquç laçın: güclü şahin
- alqurluk : zorluluk

alqurluk

. güclülük, zorluluk

alqurluk

. güclülük, zorluluk

alqurluk

. zorluluk, güclülük

alsan

.-alqış alsan elindən, yüksək olmaz altından
.-at alsan, nal tapılar.

alt aşı üs taşı: as aşı üs aşı : atkeçit üskeçit

alt aşı üs taşı: as aşı üs aşı : atkeçit üskeçit
alt

. as, ast, astı, təğ, aşak, tömən,tüb

alt

. asra

.

alt

. asra

.

alt

.-alt dəğrman güclü axır.

alta

.alda. ilərdə. qabaqda.pəsgə. - pəsgə girdi. - pəsgə düşdü
.- alta baxan altı görər, tərsə baxan tərsi .

altanan

.-bir kərə aldanan suçsuz, ikincidə suçlu çıxır.
- tez aldanan: aldanğır. tez inanan

altanıb

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

altanqır

. aldanğır. tez aldanan. tez inanan

altatar

. tapanca, altıpatlar

altatar

.beşatar. tapanca.

altatır.

.-hamı öz yoluyla kəndisini aldadır.

altatmaq

.aldatmaq. yalanlamaq. yalan demək.

altatmaz

.-it qapmaz at təpməz, ilan çalmaz ər aldatmaz demə.

altay

. alaş, alaşlamak, altaylamak

altay

. alaş, alaşlamak, altaylamak

altay

. alaş, alaşlamak, altaylamak

altay

. qızıl - qın şançin : ala dağ

altay

.altı dənə.

alternativ

. ikidən birin seçmək

alternativ

. ikidən birin seçmək

alternativ

. ikidən birin seçmək

altı

.- alta baxan altı görər, tərsə baxan tərsi .
.-adam başı söz ilə, qazan altı köz ilə.

.-altı ötər, yeddi yetər, birdə görüşərik.
-aldı ardı: dal qabaq.
-altı dənə: altay

altın

.-adam sandıq eşəği, altın sardıq döşəği.
.-altın əli pıçaq kəsməz.
.-odla altın, işlə kişi sınanır
-aldın gedən: irəli gedən.-aldın gedən yol alır.
.-altın yerdə qalmır, yaxşılıq ayaqda. (yaxşılığa deyer verilmir).
.-altın yerdə yatmaz, yaxşılıq əldə qalmaz.
.-doğma yurdun altın beşik.
.-ana yurdun altın beşik.

altın

.aldın > əvvəl. ilkin.-aldın giriş, andan biliş.

altın.

.-söz gümüşsə, sus altın.

altın.

.aldın. alın. əvvəl.ilik. ilkin. -ilik oyla, geyin söylə.

altına
altına.

.- düşəcəyin bilseydim, altına keçə sərərdim.

.(azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz).-altına dəmir azmaz, ölülər
diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar demişlər. . (azmaz:
çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril verməz: yenidən dirilməz).
(gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

altınta
altınta
altıntan

.- evdə oturub, evi yıxan, altında qalar.

dibində. ayağında.
.-alqış alsan elindən, yüksək durar altından
-basqıdaki altından, asqıdaki salxım yeğ.( basqı: gizli. örtnük)

altış.

.aldış.alğaş. birinc.

altışçı.

.aldışçı.alğaşki. birinci.

altıya.

.-satuvçı səggizə satmır, aluvçı altıya almır. (satıcıya səggiz az, alıcıya altı çox)

altmışa

.-altmışa girdin arxana bax. (altmışa girdin arxana qara).

altpişəqi

.altpişəki. altı qıçlı tuluq çalxama aracı.-gec yatıbən irtin dur, altpişəki artıq ur.

altta

.altda. pasda.-asda gedən (altda) qalır.
.-dosduvu yük altda olanda sına.
.-cumuş daban altda.
.-mutluluq hər kəsin ayaq altda, yetərki onu tutasan.

altubəniz

.sararmış üş

altün

. al + tün ( ìrəng ) : qrımızı, qızıl

altun

.-altun çanaq palçuq çanaq qan qusana bir gələr.

altun

.-altun əli piçaq kəsməz.

altun

.-aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən. (aşıc: qazan).( ayür: aytır. deyir
). (qamuc: kəmçə). (mən qandamən: mən hardıyam).

altuntan

.-basqıdaki altundan, asqıdaki salxım yeğ. (basqıdaki: quylanmış)

altuntur.

.-söyləmək gümüşsə, söyləməmək altundur.

alt-üst eləmək : başaşağı etmək, çəvirmək

alt-üst eləmək : başaşağı etmək, çəvirmək
altüst

. ağdar-döndər, daşιr-deşir

altüst

. ağdar-döndər, daşιr-deşir

altüst

. tarmadağın, qarqaşalık

altüst

. tarmadağın, qarqaşalık

aludə

. < al . qarşıq, vurqun - alaş < alιş : alιşmak

aludə

. < al . qarşıq, vurqun - alaş < alιş : alιşmak

alük

. xəbər, bilgi

alukəərəb

. < almaq, mələkə .

alukəərəb

. < almaq, mələkə .

aluş

. pay, bölük

aluvçı

.-satuvçı səggizə satmır, aluvçı altıya almır. (satıcıya səggiz az, alıcıya altı çox)

alvan

. qızıl

alvanğ

. vergi, alvanğçi : vergi mə'muru, alvan-yaşak : para cəzası vergi

alvanğ

. vergi, alvanğçı : vergi mə'muru, alvan-yaşak : para cəzası vergi

alvastı

. albastı, kötü ruh, qara ruh, qara quşli, cinli, qәşşili, tutqayli, qaqğınlı

alvastı

. albastı, kötü ruh, qara ruh, qara quşli, cinli, qәşşili, tutqayli, qaqğınlı

alver

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

alverçinin

.-alverçinin ömrü tükənmiş, alası verəsi tükənməz.

alveri

.-alveri bilən ac qalmaz, yolunu bilən gej qalmaz

alyapkuç

.

göğüslük, peştamal, önlük

alyapkuç

.

göğüslük, peştamal, önlük

alιm-verim

. ) alιş-veriş . dәxlü xәrc

alιm-verim

. ) alιş-veriş . dәxlü xәrc :

alιnğasamaq: əcələ etmək, tutlmaq, şaşmaq, edəcəyini biləməmək, qaçışmaq

alιnğasamaq: əcələ etmək, tutlmaq, şaşmaq, edəcəyini biləməmək, qaçışmaq
alιşma (pul+) . çalışma, almaştırış, ayırbasmaq, dəyişmək

alιşma (pul+) . çalışma, almaştırış, ayırbasmaq, dəyişmək
alιşma

. pul çalışma, almaştırış, ayırbastav, dəyişmək

alιşma

. pul çalışma, almaştırış, ayırbastav, dəyişmək

alιşmaq

. dəyişmək § alιşιq adam : dəyişmiş adam, dəyərlənmək, yararlanmaq(alqιşιq)
bir şeyin içinə girmək-dalmaq, dalqιnlanmaq, dalqιn

alιşmaq

. dəyişmək § alιşιq adam : dəyişmiş adam, dəyərlənmək, yararlanmaq(alqιşιq)
bir şeyin içinə girmək-dalmaq, dalqιnlanmaq, dalqιn

alιşmaq

. tutuşmaq, qarιşmaq : qarşιlaşdιrmaq, alιb vermək, dəyiş –tokuş etmək,
əvəzləmək, dəyişdirmək § fikir alışmaq : fikir dəyişmək, danιşmaq

alιşmaq

. tutuşmaq, qarιşmaq : qarşιlaşdιrmaq, alιb vermək, dəyiş –tokuş etmək,
əvəzləmək, dəyişdirmək § fikir alışmaq : fikir dəyişmək, danιşmaq

alιş-veriş

. çalιk-çuluk etmək

alιş-veriş

. çalιk-çuluk etmək

alιş-veriş

. iş, ilişki

alιş-veriş

. iş, ilişki

ama

.bırak. fəqət.-armanilə ulduzun iki olur oxşarı, hər ikisi tutlmaz, bırak tün gecədə yol
açır. (tün gecədə yol açır: tul qaranlıq gecəcədə gılavuzluq edir)

amaç

. amraz : əkin abzalı

amaç

. amraz : əkin abzalı

amac

.- aracda yox bir amac, amac üçün kullanılmaz hər arac

amac

. umac, hədəf

amac

.tutuq.-istək yerində doğur, tutuq çalışla olur.

amaca

.-arac qulluqçudur amaca

amaçlamaq . qəsd etmək

amadə

. dayın

amadə

. dayın

amadə

. dayın

amadə

. dayın, yamat

.

amalaşmaq .kef əhvallaşmaq.
aman

. sağ - aman ol : sağol - amansınğ bə : sağmısın - amançılık

aman

. sağ - aman ol : sağol - amansınğ bə ? sağmısın ?

aman

. sağ - aman ol : sağol - amansınğ bə ? sağmısın ?

aman

.-ac aman bilməz

aman

.sağ. salamat. səhət.
.-söğüd dayaq verməz, yaman aman verməz
.-alqış aman, qarqış yaman. (aman: sağlamlıq)

amançı

.şafi. şəfaətçi.

amanlık

. əsənlik, sağlık

amanlık

. əsənlik, sağlık, amançılık

amanlık

. əsənlik, sağlık, amançılık

amanlıqta.

.amanlıqda. sağlıqda.əsənlikdə. səlamətlikdə.salimlikdə. -təni, dili, yurdu aman.

amas

. örttirib, şişib, pükkərib, köybərib

amas

. örttirib, şişib, pükkürüb, köybərib

amatlι

. əlverişli, karlı, uyqun, iyi, qazancli-amatsιz : əlverişsiz

amatlι

. əlverişli, karlı, uyqun, iyi, qazancli-amatsιz : əlverişsiz

amator

. dilatan<>küyörmən

ambar

. < kambar

ambarı

.-kölgəni xoş görən ambarı boş görür

amcık

.< yamcık < yamzcık < yamızcık< yamız : apış : yapış

amerkans oğlandıbu, köklümüsülmandi bu.
amma

. al

amma

. al

amrak

. düşgün, xumar, kuştar ( < düştər ), verilgən (

amran

. < arman, amrak, əmrək : düşgün, xumar, kuştar ( <

amray bəy

. böyük adamlar

amray bəy

. böyük adamlar

amtanax : matah, ləzzətli
amtanax

. matah, ləzzətli

amtanax

. matah, ləzzətli

an .

.-qutluğa yol hər an düzətilişdədir.

an

. . tez. ləhzə.

an

. hazır zaman, indi

an

. hazır zaman, indi

an

. hazır zaman, indi - anğıki : indiki - anığı : çağdaş

an(ğ)lamaq : aydınlaşmaq, açılmaq, öyrənmək, bilmək, düşünmək, sezmək, duymaq.
an(ğ)lamaq . aydınlaşmaq, açılmaq, öyrənmək, bilmək, düşünmək, sezmək, duymaq

an(ğ)lamaq . aydınlaşmaq, açılmaq, öyrənmək, bilmək, düşünmək, sezmək, duymaq
an(ğ)latmaq : açıklamaq, açmaq, izah vermək

an(ğ)latmaq : açıklamaq, açmaq, izah vermək
an(ğ)latmaq : izah vermək, açıklamaq, açmaq
ana - nənə

. ani, inə, ene, apa, aba, şeşe, ece, çeçe, asa, asav

ana

. nənə, inə, apa, aba, çeçe, asa, asav, əsə, əsəy, şeşe, apak, apake, əni, ece, ene

ana

. nənə, inə, apa, aba, çeçe, asa, asav, əsə, əsəy, şeşe, apak, apake, əni, ece,
ene

ana dili bir olur
ana

. <> ən< en .enq, geniş, genişlik, böyük

ana

. <> ən< en .enq, geniş, genişlik, böyük

ana

. əçə § ata ana : dədə əçə

ana

. əçə § ata ana : dədə əçə

ana

. əsə, əsəy, şeşe, apak, apake, əni, ece, ene

ana

.-ana dili bir olur

ana

.-ana ilə qız, halva ilə qoz.

ana

.-ana yurdun altın beşik.
.-taki oğlan ağlasun versin ana sütünü.
.-danar bazar ata ana toprağı

ana.

.

iştə, elə (indi)

ana.

.

iştə, elə, indi

ana.

.

iştə, elə, indi

anadil

. ata dil, doğan dil

anadil

. ata dil, doğan dil

analık

. beçədən , yatın , balayatkı, uşaklık, balalık balayatık, yatğı , balıyatkı, tuxumluk,
uşaklık, dişi, döl yatağı

analık

. beçədən, yatın, balayatkı, uşaklık, balalık, balayatık, yatğı, balıyatkı, tuxumluk,
uşaklık, dişi, döl yatağı

analık

. beçədən, yatın, balayatkı, uşaklık, balalık, balayatık, yatğı, balıyatkı,
tuxumluk, uşaklık, dişi, döl yatağı

anan

. ondan sonra - anançı : sonra nəcür

anan

. ondan sonra . anançı : sonra nəcür

ananay

. mahnı, türkü

ananay

. mahnı, türkü

anaqırlım

.anağırlım. anğalım. öyləsinə.

anası

.-anası təvlük yufqa yapar, oğlu tetik qoşa qapar. (təvlük: yavaş).(tetik: iti)

anatan

.-oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi biçməyi. (bəlləmək:
öğrəşmək. əzbərləmək). (saçağ: süfrə)

anatoli

. ana : derechef, tello : naitre

anayi

. budal, avananak, bön-bön : gic, qarışmış

anayi

. budal, avananak, bön-bön : gic, qarışmış

anayı.

.-yaza çıxartdıq danayı, bəğənməz oldu anayı.

anbar

. qoyma

anbar

. qoyma

anbar

.-boş anbar dibsiz kilə, ölç ha ölç

anbartaqi

.-sandıqdaki arxamda, anbardaki dalında.(deyim)

ança

. onca, oqədər, odəğər

ança

. onca, oqədər, odəğər

ançalık

. onca, ança, oqədər, odəğər

ançalık

. onca, ança, oqədər, odəğər

ancaq

.-avçı neçik al bilsə, ayığ ancaq yol bilər.

ançeyin

. şöylə böylə

ançeyin

. şöylə böylə

ançila

. onçıvıla, o qədər

ançılə

. onçıvıla, o qədər

ançı-munça : bir az, çox degil

ançı-munça: bir az, çox degil
and ayak

. and içilirkən içilirdi

and ayak

. and içilirkən içilirdi

and

. sərmənt, sayqınt, sövgənd .

anda

. orada

anda

. orada

andağ

. böylə

andağ

. böylə

andağ

. böylə

andak

. öylə

andak

. öylə

anda-mında : şurada burda

anda-mında : şurada burda
andara

. andaq : miras

anda-sanda : ara-sıra
anda-sanda : ara-sıra, ara-sırada, handa-sanda

anda-sanda : ara-sıra, ara-sırada, handa-sanda
anda-sanda : ara-sırada
anda-sanda: ara-sıra, handa-sanda

andi

. ondan sonra

andıktan

. onuniçin

andır anğır . dal, kök, soy, ata baba, cəddabad

andır anğır . dal, kök, soy, ata baba, cəddabad
andıra qalsın . mirasa qalsın

andıra qalsın : mirasa qalsın
andıra

. andıq, miras

andıra

.andıra. andıq, miras

andızdap

. düpdüz, alabildiğinə

anğ etmək

. heyrəddə qalmak, anlaman qalmak

anğ

. anlam

anğ

. av . anğ : anlamak : avlamak : qapsamak, yığmak, qapmak-anğamak :
sanğmak, sanmak.

anğ

. bilinç, sana-sezim, anğ-sezim, şiur

anğ

. bilinç, sana-sezim, anğ-sezim, şiur

anğ

. fəhm . anğçırmaq : düşünmək .anğ et : düşün

anğ

. açık, açıla qalmaq, heyran qalmaq

anğa tanğa . şaş baş

anğa tanğa . şaş baş
anğa tanğa . şaş baş, anlaman, aç- maç, açıla qalmak, asılı qalmak, əlsiz qalmak : aciz qalmak

anğa tanğa . şaş baş, anlaman, aç-maç, açıla qalmak, asılı qalmak, əlsiz qalmak : aciz
qalmak
anğa tanğa .anğa tanğa şaş baş
anğa

. alc(d)ıramaklıq, heyran qalmak.

anğa

. alcıramaklıq, aldıramaklıq, heyran qalmak

anğa

. alcıramaklıq, aldıramaklıq, heyran qalmak

anğa

. alcıramaklıq, heyrətzədə

anğçırmaq

. düşünmək . anğ et : düşün, anla

anğçırmaq

. düşünmək . anğ et : düşün, anla

anğiçə . o arada
anğıkı

. indiki

anğıkı

. indiki

anğıkıt

. yayılmış, çıkarılmış, açılmış

anğıkıt

. yayılmış, çıkarılmış, açılmış

anğıqır-tunğıqır : büğri-büğrü . anğırıt dedi-kodular : boş hava sözlər

anğıqır-tunğıqır : büğri-büğrü- anğırıt dedi kodular : boş- hava sözlər

anğır andır . dal, kök, soy, ata baba, cəddabad
anğır

. dal, kök, soy, ata baba, cəddabad

anğır

. dal, kök, soy, ata baba, cəddabad - andıra qalsın : mirasa qalsın

anğıra

. arka, dalı - anğırınğa : arkasına

anğıra

. arka, dalı . anğırınğa : arkasına

anğırmaq

. ünğ + ğırmak

anğırmək : ökürməkkiriş
anğıt

. aykın, çarık, çarıv., açıq, aydın, yaktı, yarıt, yağtlık, carıklık, anıklık, aylın ot

anğıt

. aykın, çarık, çarıv., açıq, aydın, yaktı, yarıt, yağtlık, carıklık, anıklık, aylın ot

anğız

. mərak

anğız

. mərak..

anğız

. tarla, sürülməkdə olan toprak § qısır anğız : sürülməmiş toprak : kıraç

anğız

. tarla, sürülməkdə olan toprak- qısır anğız : sürülməmiş toprak : kıraç

anğız

. tarla, sürülməkdə olan toprak- qısır anğız : sürülməmiş toprak : kıraç

anğkıy

. açılmak, aralanmak, insanlaıdan boş qalmak, yalnızlık, tənhalık tanqılık

anğkıy

. açılmak, aralanmak, insanlaıdan boş qalmak, yalnızlık, tənhalık tanqılık

anğlamaq

. açılmak

anğlamaq

. açılmak

anğqay

. başdan başa, geniş açılmaq, açıq qalmaq

anğqay

. başdan başa, geniş açılmaq, açıq qalmaq

anğqəməçi . anlatıcı, anlatan, nağılçı, aytçı, açıcı, aydınladan, aylayan
anğqəməçi . anlatıcı, anlatan, nağılçı, aytçı, açıcı, aydınladan, aylayan
anğqəmək

. gəpləmək, qonuşmak, danışmak § anğqəməçi : nağılçı . anğqəmələşmək :
söhbətləşmək

anğqəmək

. gəpləmək, qonuşmak, danışmak § anğqəməçi : nağılçı . anğqəmələşmək :
söhbətləşmək

anğqəmək

. gəpləmək, qonuşmak, danışmak- anğqəməçi : nağılçı -anğqəmələşmək :
söhbətləşmək

anğqəmələşmək: anlaşmaq, söhbətləşmək

anğqəmələşmək: anlaşmaq, söhbətləşmək
anğşalamaq . eşinmək, aşna olmak, doslaşmak, eşenlik

anğşalamaq . eşinmək, aşna olmak, doslaşmak, eşenlik
anğ-sezim

.

şiur, anğ, bilinç, sana-sezim

anğ-sezim

.

şiur, anğ, bilinç, sana-sezim

anğ-sezim

.

şiur, anğ, bilinç, sana-sezim

anı

.-anıyı yokmuş say. anı oduna qızışma, anı qarına üşümə.

anı(u)k -: hazır : yerləşmiş, ortaya qoyulmuş, əldə tapılan

anıdan

. birbada, birdən

anıdan

. birbada, birdən

anığı

. çağdaş

anığı

. çağdaş

anığlığ

. yetənək, vergi, qabil

anığlığ

. yetənək, vergi, qabil

anık almaq . baynalmaq., baynımak, qutulmak, sağalmak, ayınqalmak

anık almaq . baynalmaq., baynımak, qutulmak, sağalmak, ayınqalmak
anık

. açık, doğru, kəsin, somut . anιklamaq : açıklamaq, bəlitmə, anıklık : açıklık
doğruluk

anık

. bilinc, his, huş, ağıl, sana, sezim, hiss

anık

. həqiqi, bəlli, aşgar, şübhəsiz

anık

. tanık, aşkar

anık

. xatirə (anıkqә-divan- : hazır, yerləşmiş, ortaya qoyulmuş, əldə tapılan )

anık

.anık. 1. anut, hazır.1.bilinc, is, uş, ağıl, sana, sezim, hiss.1. həqiqi, bəlli, aşgar,
şübhəsiz1.xatirə (anık: hazır, yerləşmiş, ortaya qoyulmuş, əldə tapılan ).1.
tanık, aşkar.1. sərih, yaktı, aydın, aykın, açık.1. açık, doğru, kəsin, somut .
anιklamaq : açıklamaq, bəlitmə, anıklık : açıklık doğruluk.1. hazır : yerləşmiş,
ortaya qoyulmuş, əldə tapılan

anık..: sərih, yaktı, aydın, aykın, açık
anıklamaq

. aymak, səbt etmək, müşəxxəsləmək, tamamlamak

anıklamaq

. aymak, səbt etmək, müşəxxəsləmək, tamamlamak

anıklamaq

. hazır olmaq

anıklık

. hazırlık

anıklık

.anıklık

anıklıq

. həqiqət, gerçək, dürüslük, şindik, çindik, çin, ısın, çın, anık

anıkqә-divan-

.

hazır : yerləşmiş, ortaya qoyulmuş, əldə tapılan

anıksamaq . xatirləmək, anιmsanmaq, yadımsamaq
anılar

.- anılar keçmiş, pisi yaxşısı, yaxşısı nisgil, pisi qaxınc

anımaq

. anιnmaq : hazırlanmaq

anımaq

. anιnmaq : hazırlanmaq

anın

.-iyilik edsən birinə, sakın anın gözünə

anıq

. aşkar, aydın, açık, düşünüklü

anıq

. aydınq, yəqin, ayıq, açıq, bəlli

anıq

. aydınq, yəqin, ayıq, açıq, bəlli.1. yəqin, ayıq, açıq-məlim, aydınq, bəlli, açık.1.
dalğınlık, pərişanlık.1. açıq, ayıq, şəksiz.1. aşkar, aydınq, açık, düşünüklü.1.
dalğınlık, pərişanlık

anıq

. yəqin, ayıq, açıq-bəlli, aydınq, bəlli, açık

anıq

. dalğınlık, pərişanlık

anıq

.mütənasib.

anıqlamaq

. anlamak

anıqlamaq

. anlamak

anıqlamaq

.anıklamak.1. aymak, səbt etmək, müşəxxəsləmək, tamamlamak

anıqlı

.qanıqlı. qanıtan. qane edən. yetərli. toxdalı. gərəkli dərəcədə güclü, etgili olan.

anıqlıq

.anıklıq. 1.hazırlık.1.həqiqət, gerçək, dürüslük, şindik, çindik, çin, ısın, çın, anık

anıqsamaq

. xatirləmək anιmsanmaq, yadımsamaq

anıqsamaq . xatirləmək, anιmsanmaq, yadımsamaq
anıqsızlık

. bilqisizlik, qanmazlıq

anıqsızlık

. bilqisizlik, qanmazlıq

anıqtıq

. həqiqət, gerçək, dürüslük, şındık, çındık,, çin, ısın,çın anık

anıt

. abidə, tikmədaş, tiksiriv

anıt

. abidə, tikmədaş, tiksiriv

anıtav

. anıtav, anılav, anıktö kəsğitləmək, bilövləmək, bəliləmək,bəlirləmək,bəlləmək

anıtmaq

. hazırlatmaq

anıtmaq

. hazırlatmaq

anıtmaq

. hazırlatmaq

anιtιlmaq : hazιrlatılmaq anıklamak : hazır olmaq anıklık : hazırlık

anımak,anιnmaq : hazırlanmaq anιtqan : hazιrlayan

anıyı

.-anıyı yokmuş say. anı oduna qızışma, anı qarına üşümə.

anka

. kaan : əzab çəkmək, ənbək

anka

. kaan : əzab çəkmək, ənbək

anla

.anğ et . düşün.

anlaman

. anğa tanğa : şaş baş

anlaman

. anğa tanğa : şaş baş

anlaman

. anğa tanğa : şaş baş

anlamaq istəməyənə anlatamazsın
anlamaq

. duymaq, eşitmək, ukumək, hiss etmək

anlamaq

. duymaq, eşitmək, ukumək, hiss etmək

anlamaq

. ukmak

anlamaq

. ukmak

anlamaz.

.-düşməyən daldan, anlamaz haldan. (daldan: gözləmədən)

anlamazla .-anlayanla daş daşı, anlamazla yemə aşı.

anlamaztan .-anlar anlamazdan qorxar.
anlamı

.anlamı &-şəxsiyət anlamı: kimlik qavrayışı

anlar

.-anlar anlamazdan qorxar.

anlaşma

. uyuşma, uylaşım, e'tilaf

anlaşma

. uyuşma, uylaşım, e'tilaf

anlaşma

. uyuşma, uylaşım, e'tilaf

anlaşma . uzlaşma, sözləşmək, götürü vermək

anlaşmaq

. aydınlaşmaq

anlaşmaq

. aydınlatmaq

anlaşmaq

. barlışmaq, barışmaq, uzlaşmaq, uyuşmaq, birlikdə yaşamaq

anlaşmaq

. barlışmaq, barışmaq, uzlaşmaq, uyuşmaq, birlikdə yaşamaq

anlaşmaq

. batışmaq

.

anlaşmaq

. batışmaq

.

anlaşmaq

.gəlişmək. uzlaşmaq.

anlaştırır

.-bilim adamları yazınları qarşılaşdırır, olduğları yakınlaşdırır, söztükləri
anlaşdırır,davranışları uzaqlaşdırır. (yazınları: qədərləri) . (olduğları:
karakterləri) . (söztükləri: qərarları)

anlatı

. : öykü, nağıl

.

anlatı

. : öykü, nağıl

.

anlatıq

.-yel dəyirmanı olduğunu anladıq, yalnız suyu nərdən gəlir. (su dəyirmanı su ilə,
yellininki yel ilə)

anlatma

. deyim .

anlatma

. deyim .

anlayanla

.-anlayanla daş daşı, anlamazla yemə aşı.

anlayış

.izan. qanacaq. fəhm. dərk.

anlır

.- qazı qoz anlır

anlır

.-qazı qoz anlır

annıqar : altında
annıqar : altında
annıqar : altında
anq

.anğ .1. anlam fəhm. anğ ed: düşün, anla 1.andşra. heyrət. -anğ etmək: heyrəddə
qalmak, anlaman qalmak.1. avanlamak : anğlamak. anlamak. qapsamak,

yığmak. qapmak-anğamak : sanğmak, sanmak.
-anğ qalmaq açık, açıla qalmaq, heyran .

anq

.anğ. bilinç, sana-sezim, anğ-sezim, şiur

anqalım

.anğalım. anağırlım. öyləsinə.

anqamaq

. pırsımak

anqamaq

. pırsımak

anqarmaq

. andiçmək, andikmək, and vermək

anqarmaq

. andiçmək, andikmək, and vermək

anqarmaq

.andqarmaq. andığmaq. ant içmək. anqıtmaq.

anqav

. mönq, sadə, türkana, inancank

anqav

. mönq, sadə, türkana, inancank

anqav

. türkvarı, inancank, sadə

anqav

. türkvarı, tükyana, inancank, sadə

anqav

. türkvarı, tükyana, inancank, sadə

anqavlamak : snarçılık etu

anqavlamak : snarçılık etu?
anqçarmaq . düşünmək

anqçarmaq . düşünmək
anqçırmaq

.anğçırmaq. düşünmək - anğ et : düşün, anla

anqdamaq

. ulamak

anqdamaq

. ulamak

anqdarmak . duydurmak

anqdarmak : duydurmak
anqdaşmak . ova yatmak, kəmin

anqdaşmak : ova yatmak, kəmin
anqımazıb

. anğımazıb. yada salmaz tanrını -davar üçun anğımazıb tanrını, götün sikər
malın çapar ölkənin. (anğımazıb: yada salmaz)

anqırı

. anırı, anrısı, qırağı

anqırı

. anırı, anrısı, qırağı

anqırısı

. yukarısı, axiri - anqırqi : sırtdakı, daldakı

anqırısı

. yukarısı, axiri - anqırqi : sırtdakı, daldakı

anqırmaq

. batmaq - gün anqırıq : gün batanda -gün anqırısi : batası

anqıtmaq

.andqarmaq. anqarmaq. andığmaq. ant içmək.

anqluçi

.

anlayıcı, duyan, eşidən, dinləyən- anğlatmak : duyurmaq,

anqluçi

.

anlayıcı, duyan, eşidən, dinləyən- anğlatmak : duyurmaq, yayınlamak

anqluçi

.

anlayıcı, duyan, eşidən, dinləyən- anğlatmak : duyurmaq,

anqluçi

.

anlayıcı, duyan, eşidən, dinləyən- anğlatmak : duyurmaq, yayınlamak

anqqalmaq . qic qalmak

anqqalmaq . qic qalmak
anqşırmaq

. ayıl sayıl etmək : tanımak, sayğarmak

anqşırmaq

. ayıl sayıl etmək : tanımak, sayğarmak

anqsız

. kötən, düşnüksüz

anqsız

. kötən, düşnüksüz

anqtamaq

. avlamaq, haklamak, izləmək, sonlamak, ayaklamak, axtarmaq

anqtamaq

. avlamaq, haklamak, izləmək, sonlamak, ayaklamak, axtarmaq

anqtamaq

. avlamaq, haklamak, izləmək, sonlamak, ayaklamak, axtarmaq

anqtamaq

. haklamak, izləmək, sonlamak, ayaklamak

anqtarmaq : izləmək

anqtarmaq : izləmək
anqtarmaq

. axtarmaq, aramaq, izləmək

anqtarmaq . axtarmaq, aramaq, izləmək

anqtarmaq

. axtarmaq, aramaq, izləmək

anqtayıcı

. izləyici

anqudu çıkmış: gözləri pıtlamış, zayıflamış.
anqzaq

. ayaz

., quru soyuq, quraq savuq, yelli ayaz

anqzaq

. ayaz

., quru soyuq, quraq savuq, yelli ayaz

anqzaq

. quru soyuq, quraq savuq, ayaz, yelli ayaz

anqzaq

. quru soyuq, quraq savuq, ayaz, yelli ayaz

anramaq

. kükrəmək

anramaq

. kükrəmək

ansı

yoqsa.-aytqanımı et ansı ururma: söylədiğimi yap yoqsa vururum.

ansızın

. basıb

ansızın

. basıb

ansızın

. basıb

ansızın

. birdən, iskərməstən, ustumtuk, andavsız, güdüsüz-düzədən, duymadan, birdən,
kinet, kenet, qenet, qınat, həmən, elə birdən

ansızın

. birdən, iskərməstən, ustumtuk, andavsız, güdüsüz-düzədən, duymadan,
birdən, kinet, kenet, qenet, qınat, həmən, elə birdən

ansızın

ansızın

. iskərməstən, ustumtuk, andavsız, güdüsüz-düzədən,

. yazatayım. təsadüfən.

ansun

.-yar məni ansun çürük alma ilə. (yeşil yapraq)

anşusumer

. ulağ

ansιzιn

. həmən, elə, birdən

ant

. yəmin, mühəqqəq . antlı : yəminli

ant

. yəmin, mühəqqəq . antlı : yəminli

ant

.-ant içmək:. andqarmaq. anqarmaq. andığmaq. anqıtmaq.

anta

.-bir anda: . tezdə. anən. fovri.

antan

.-ilkin yemək, andan demək

antan

.andan.-aldın giriş, biliş.

antıqmaq.

.andığmaq. andqarmaq. anqarmaq. ant içmək. anqıtmaq.

antıqtan

.andıqdan. onuniçin

antıztap

.andızdap. düpdüz, alabildiğinə

antlaşma

. bitim, qarar

antlaşma

. bitim, qarar

antlaşma

. bitim, qılışıv, gəlişim, ilalaşık

antlaşma

. qarar, bitim

antlaşma

. qarar, bitim

antqarmaq .andqarmaq. anqarmaq.
antqarmaq .andqarmaq. anqarmaq. andığmaq. ant içmək. anqıtmaq.
anιk-düşüncə : bilgi meydani, bilgi çevrəni - siyasi anιk-düşüncə : siyasi uzak görüş
anιk-düşüncə: bilgi meydani, bilgi çevrəni - siyasi anιk-düşüncə : siyasi uzak görüş

anιk-düşüncə: bilgi meydani, bilgi çevrəni - siyasi anιk-düşüncə : siyasi uzak görüş
anιnmaq

. anımak, hazırlanmaq

anιnmaq

. anımak, hazırlanmaq

anιnmaq

. hazırlanmaq

anιnmaq

. hazırlanmaq

anιnmaq

. hazırlanmaq

anιrrak

. daha uzakrağ- anırrak otur : daha uzak otur .

anιrrak

. daha uzakrağ- anırrak otur : daha uzak otur .

anιrrak

. daha uzakrağ- anırrak otur : daha uzak otur .

anιtmaq

. hazırlamaq anιklamaq : hizura istəmək

anιtmaq

. hazırlamaq anιklamaq

anιtmaq

. hazırlamaq anιklamaq

anιtqan

. hazιrlayan

.

anιtqan

. hazιrlayan

.

anιtιlmaq

. hazιrlatılmaq

anιtιlmaq

. hazιrlatılmaq

apa

abla. bacı . böyük, ulu, apay, əcə, əcək, əcəkə, ağa-əçə

apa,

. bacı

apar

. alıp + bar

., böyük, ulu, apay, əcə, əcək, əcəkə, ağa-əçə

aparan

. bəsli, aparıcı, üstün, ğalib

aparan

. bəsli, aparıcı, üstün, ğalib

aparıcı

. bəsli

., aparan, üstün, ğalib

aparıcı

. bəsli

., aparan, üstün, ğalib

aparmaq

. əkimək

aparmaq

. əkimək

aparmaq

. gizləmək

aparmaq

. gizləmək

aparmaq

. gizləmək

apay

.

bacı

., böyük, ulu, apa, əcə, əcək, əcəkə, ağa-əçə

apay

.

bacı

., böyük, ulu, apa, əcə, əcək, əcəkə, ağa-əçə

apay

apa. abla. ulu bacı böyük, ulu:.

apaz

. ovuç kiriş

apaz

. ovuç kiriş

apaz

. yumruk, apaz lamak : üstün gəlmək

apazlamak : qovzamak

apazlamak : qovzamak
apazlamaq . qovzamak
apiptan

. yardımçı .

apıt

. tə'ssüf, peşman .- apıtta qalma : peşman olmayasın .- apıtka

apıt

. tə'ssüf, peşman § apıtta qalma : peşman olmayasın § apıtka

apsala . gij, boş..
aq

.-ki ağ akçə olur qarə gün içün.

aq

.-onbeşi qara, onbeşi ağ olur ay.
.-qara ömür batsın, ağ ölüm qaxsın.
-alnı açıq üzü ağ

aqa- iyə
aqa

. ata ana
. ala, ona

.

aqa

.-dama dama göl olur, axa axa sel olur.
.-sən ağa mən ağa, kim verə ot ata.

aqa

.ağa . bayar

aqac

.- bulaq başdan bulansa, tınğızacaq kim olur, ağac dibden yıxılsa, durğuzacaq kim
olur. (tınğızacaq: duruldacaq)
.-sevgisiz adam, kölgəsiz ağac qurumuş.
.-dağ geçisi ağac görməmiş.
.-əğri ağac artıq əğri götürməz
.-baltalıya baltasıza yıxıq ağac yem olar.
.- birin kəssən onun ək. (ağac)
.-ağac ağac içində böyür.

.-ağac göydə bitməz
.-ağac kökündən su içər
.-çiçəklənmirsə ağac ondan yemiş gözləmə.
.-ağac yaprağıyla gurlar.
.-əğri ağac düz kögəsi olanmaz

aqac

.-ağac kökündən, ölkə başından çürür.

aqac .-yağmur istəyən ağac əkər, ağac istəyən tuxum əkər (səpər)
aqaca

.-ağaca çıxan geçinin, dala baxan oğlağı olur.

aqaca

.-əğri ağaca yayım, hər gələnə dayım demə.

aqacı

.-adamı başdan, ağacı yaşdan (tanı).

aqacı

.-qələmə ağacı kimi nə barı, nə kölgəsi var . (qələmə: kavak)

aqacın

.-ağacın qurdu özündə olur, igidin kəmi sözündə olur.

aqacın

.-ağacın yemişin yeyib, (ağacın) qabuğun soyma.

aqaclı

.-ağaclı köyü su basmaz.

aqacsız

.- əğri ağacsız orman yox.

aqaçtan
aqactır

.-bir ağaçdan direkdə çıxar, kürəkdə. (direklə ev qurulur, kürəklə yer süprülür)
.- düşman ağacdır. onun böyüməsi, suvaranın ölməsi

aqa-əçə

ağa-əçə apa. abla. apay.

aqalıq

.-yiğitlik keçməklə, ağalıq verməklə.

aqan

.-axan su yolun tapar

aqanı .

.- adamın sözə baxanı, suyun dayaz axanı .

aqappaq

.-ağappağ pişik:dərman pişiyi :dəğirman pişiyi.

aqappaqın .-ağappağın yasturğan, yer üzüni qaplağan. (yasturğan: dəsdərxan). (tapmaca). (qor)
aqar altın

. gümüş, ağ gümüş

aqar altın

. gümüş, ağ gümüş

aqar

. ağ gümüş, qiymətli şeylər

aqar

.- axar sular dayanmaz, yalançının yalanları tükənməz

aqar

.-su axar yolun tapar.

aqar

.axar.yol . -axar olsun: yol olsun. -keşgə işlər axar olsun
.- baş öğrəşsə ayaq axar.

aqar.

axar.- durqun sular dərin axar.

aqaran

.-ağaran saçlar, sarğaran umutlar

aqarı

.-yürüyürsən yürü ged kəndivi ver çaylar axarı, yoxsa hündürlüyə-bascaqdı səni
gedmə yuxarı.

aqarlı

.axarlı.yollu

aqayın

.ağayın.yaxın qohumlar.

aqca

.-topraq üzü soyuq, aqca üzü sıcaq olur.

aqcası

.-aqcası ucuz olanın kəndisi ağır olar.

aqcasız.

.akcasız. axısız. müfdə.

aqçə

.-ki ağ akçə olur qarə gün içün.

aqğır

. ayğır, iti, yeyin, çalt axan su

aqğır

. iti yeyin çalt axan su

aqı

. mülk, sərvət

aqı

.-acgöz kəsə, parasız ağı baldan dadlı gələr.

aqıb

.-axıb gedədi: boşa gedər.-qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan axıb
gedədi. (aytsan: desən). (yakmaysın: xoşuna gəlməzsin). (axırın: yavaş ).

aqıl

.ağıl. tövlə. albar
-axıl taxıl: bolluca. bol. -axıl taxıl mallar. -axıl taxıl yeməklər

aqilli

. anğlı : bilincli, anğlayışli

aqılta

.-ağılda oğlaq doğsa, arıqda otu önər. (arıqda: arxda. dərədə). (önər: bitər)

aqım

.-axım uğra üzmək (gücə sarı sarmaq).

aqım

.axım.cari. rəvan.

aqın

- lap ağın çıxartdın

aqın

. ərkək qardaşlar

aqın

.axın. .cərəyan. iti cərəyan.qoşar. şair.

aqınsız

.axınsız.rakid

aqır

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

aqır

.- ağır toxmaq, yun qazığı yerə basar. (qazığ: iri çivi, mıx)

aqır

.-ağır olur daş köpdüğü yerdə.
.-ağır daşı su axızmaz.
.-ağır otur yüngül qop, gerçək içrə olmaz gop.
-baş ağır gərək, qulaq sağır. (çox düşünməli az eşitməli).
.-alt dəğrman güclü axır.

aqır.

.-aqcası ucuz olanın kəndisi ağır olar.

aqırın

. ağır, səssiz

aqırın

.axırın. yavaş .-qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan axıb gedədi. (aytsan:
desən). (yakmaysın: xoşuna gəlməzsin). (axıb gedədi: boşa gedər).
.-yaman at axırın pozar, yaman it yiyəsin üzər.
.-ağırın üstündən, yüngülün dibindən keç.

aqırın

.axırın.yavaş. asda. aram.

aqırını

.axırını.-arpaçıdan borc alan, axırını tez satar.

aqırlamaq. .ağırlamaq.sıylammaq. qutlamaq.
aqırlıqı

.-gərəkli daş ağırlığı götürməz

aqırtaş.

ağırdaş.ağramdaş. çəkdəş. həmvəzn. həmsəng.

aqırtaşlamaq

.ağırdaşlamaq. . ağramdaşlamaq. çəkdəşləmək. həmvəzn edmək.
həmsəng edmək.

aqırtaşlamaq.

ağırdaşlamaq. ağramdaşlamaq. çəkdəşləmək. həmvəzn edmək. həmsəng

edmək.
aqış

.axış. prosə. - bu axışa qarışmayan

aqısız

.axısız. akcasız. müfdə.

aqıştan

.-su axışdan, sevgi baxışdan bilinədi.

aqıt

. ağıt. sağu

aqız

.- ağız ağıza dəng olmaz

aqız

.- üzüş bilməz suya girsə batası, sözün bilməz ağız açsa batası.

aqız

.-çox ağız bir olsa, bir ağız yox olar.
.-əl bilir ağız haradır.
.-əl öpməklə ağız kirlənməz
.-qol işlər, ağız yeyər. (qol: əl)
.-yeyən ağız öğrəşər
.-ağız qapıq, gözün açıq.
-(tapmaca).-bir sandıqca dolu çivə. (çivə: mıxca). (ağız. dişlər)
.-quruq qaşıq ağız yırtar

aqız

.-eyitim üçün üç arac-ağız qulaq dil

aqız

.-ağız ağıza dəng olmaz

aqıza

.- ağız ağıza dəng olmaz

aqıza

.-bir ağıza neçə dil sığar.

aqıza

.-ağız ağıza dəng olmaz

aqızla

.-ağızla pilav pişməz, yağla düğü olmayınca.
.-ağızla pilav pişməz, sözlə iş bitməz.

aqızmaz

.-ağır daşı su axızmaz.

aqıztan

.- hər ağızdan bir səs çıxınca, ortalıqda düzən qalmaz

aqıztan

.-bir ağızdan çıxan min dilə yayılır.

aqıztan

.-uzun dil, ilan kimidir, ağızdan çıxsa boyuna sarılar.

aqıztan

.-hər ağızdan bir səs çıxınca, ortalıqda düzən qalmaz

aqızturaq

.-elin ağzı ağızduraq götürməz.

aqla

.-keçdi bülbül keçdi gül, istər ağla istər gül

aqlamaz

.-ac ayı oynamaz, doysa öksüz ağlamaz.

aqlamaz

.-ağlamaz bala süt yeməz
.-el el üçün ağlamaz, başına qara bağlamaz. (el: yad)

aqlanğ

. bitgisiz qum təpə

aqlar

.-nə ölü görsə ağlar, nə düğün görsə oynar.

aqlar

.-ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün ağlar
.-kimsəsiz dağlar, olur ağlar.

aqlarsa

.-göy ağlarsa yer gülər.

aqlasa

.-öz ağlasa, göz yaşar. (öz: iç. zat)

aqlasun

.-taki oğlan ağlasun versin ana sütünü.

aqlasun.

.- yağış yağsunda varsun kərpişçi ağlasun.

aqlatarmış .-girişdə güldürən yalan, çıxışda ağladarmış.
aqlatı.
aqlatıb
aqlatır

.- bulutlar dağayıb (sıtqayıb) , yağmur ağladı. (sıtqayıb: höggə)

.-dosd ağladıb üzə deyər, yağu arxan sökər, üzə gülər

.-bir gözümü ağladır, bir gözümü güldürür, borcun iyisi vermək, dərdin iyisi
ölmək.

aqlatur

.-dosd ağladur, yağu güldürür.

aqlıyası

.-cocuğum yok ağlıyası, şorbam yok daşıyasi.

aqlutinativ

. caqaulu, çağlı, toplaşma, yığışma, yapışma,

aqmaq

.axmaq.-axmaq odur dünyz üçün qəm yiyə, kim nə bilir kim qazana kim yiyə.

aqmaq.

.axmaq. hovan . -elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun bəzərsən.
(elçi : el hovalı. elsevən).

aqmaq.

.hovan . -elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun bəzərsən. (elçi : el
hovalı. elsevən).

aqmaqla

.-çalış axmaqla yola ged, uslu səninlə yolun tapar

aqmaqlamaq

.axmaqlamaq savaqlamaq savaxlamaq. savaklamaq.

aqmaqtan

.-yandaqdan ətir çıxmaz, axmaqdan batır . (yandaq: devedikeni. dulavradotu)

aqmasata

.-axmasada damar.

aqmaz

.-oda düşsə yanmaz, suya düşsə axmaz. (tapmaca).(kölgə)

aqramdaş

ağramdaş. ağırdaş. çəkdəş. həmvəzn. həmsəng.

aqramtaşlamaq . ağramdaşlamaq. ağırdaşlamaq. çəkdəşləmək. həmvəzn edmək. həmsəng
edmək.
aqramtaşlamaq .ağramdaşlamaq. ağırdaşlamaq. . çəkdəşləmək. həmvəzn edmək.
həmsəng edmək.
aqrı.

.ağrı. iğ. dərd. qada bala.xəstəlik

aqrılarta

.-ağrılarda göz (diş,bel) ağrısı, hər kişiyə öz ağrısı.

aqrımaz.

.-baş əğməklə baş ağrımaz.

aqrın

.

aqrıqın

.ağrığın cəzasın.-ussuz başın ağrığın ayaqlar çeker. (ussuz: ağılsız).

aqrısı

.-ağrılarda göz (diş,bel) ağrısı, hər kişiyə öz ağrısı.

aqrısı

.-yaşamın dadın bəy alır, ağrısı yoxsula qalır. (yaşamda dadı bəy alır, ağrısı yoxsula

için için, gizlin gizlin, yaşırın, içtən, içnən, astırtın

qalır).

aqrıtar

.- duymaz qulaq baş ağrıdar

aqrıva

.-yerivə görən yuvan olsun, ağrıva görən davan

aqrıyınca

.-alma yeyib ağrıyınca, ərik yedə öl.

aqşam

.-hançı gün olmuş ki axşam olmamış

aqşam.

.axşam. gecqurun. -gecquruna qaldırmaq: saxlamaq. qoymaq
.-axşam baxdım çoxudu, irt qalxdım yoxudu. (irt: səhər). (tapmaca).(ulduz).
.-təmbəl axşam yatanmaz, dan irtədə duranmaz.

aqşama

.-axşama qarşı yetişdik. qarşı. (‘qarşı’ çağ kipidir, qeydidir). doğru. sularında

aqşamların .-aqşamların irtəsi var, kimsizlərin kimi var!. (irtəsi: yarını. sabahı)
aqsaq

.-axsaq eşək hündür dağ.

aqsaq

.axsaq naqis.

aqsaqlıqın .axsaqlığın. kəndi zəf nuqtəsin.-axsaqlığın bilənlər, yanılmadan qorxmazlar.
aqsarlıq

.axsarlıq.zəf. acizlik.

aqsın

.-axsın gözdən qanlı yaş, yağsın göydən qara daş .(qarqış)

aqtalmaq

.ağdalmaq. bəraət olmaq.

aqtarıb

.- buynuz axdarıb qulaqdan olma.

aqtartıqın .-heç bir nəyi, heç bir çağın, olduğu tək sevməsən, axtardığın mutluluq heç bir yerdə
tapılmaz!

aqtartıqın .-heç bir nəyi, heç bir çağın, olduğu tək sevməsən, axtardığın mutluluq heç bir yerdə
tapılmaz!

aqu

.-ilan ağu dişində, ərin ağu dilində

aqu

.-yoxsul ölsə, ağu yox, arrıq ölsə yağu yok.

aqutan

.-dadlı söz baldan ötə, acı söz ağudan ötə

aquzun

.-yer var qulağun qapat, yer var gözüvü qapat, yerdə var ağuzun qapat.

aqyaxtık : az

aqza

aqza

.- açıq ağza sinək düşər

.- bilən varsa nədir aşq, gərək yokdur söz deyə, könüldə varsa aşqın, gəlməz ağza
söz ilə.

aqzı

.- yavru quşun ağzı böyük olur.

aqzı

.-ac böri tox böri ağzı qan.
.-ağzı küygən, savuq suyu püfleb içər. (küygən: yanan)
.-ağzı qarnından yekə ac qalar
.-elin ağzı ağızduraq götürməz.

aqzın

.-ağzın qapa, gözün aç.

aqzın

.-qaz kimi ağzın açınca gözün aç.

aqzın

.-yetim oğlaq saxlasan, ağzın burnun yağ edər, yetim oğlan saxlasan,
qarabaşan qay eder. (oğlaq: heyvan balası). (oğlan: uşaq). (qarabaşan:
bəxsiz başıva). (qay: bəla. ağrı)

aqzına

.- el ağzına baxan aç qalır.

aqzınta

.-ağzında bircə dişi yox, yaşamda görcək işi yox.
.-sığır sütü ağzında.

aqzıntan

.- ağzından çıxanı qulağın eşidsin

aqzıntan

.-ağzından çıxan yaxavı tutsun. (qarqışın özüvü tutsun).

ar

.

) öc, intiqam ) yorulmaq § armaq : yorulmaq - armιyasan : yorumuyasan

ar

.

) öc, intiqam ) yorulmaq § armaq : yorulmaq .- armιyasan : yorumuyasan

ar

. öc

ar

. öc

ar

. öc

ar

. uca, təmiz

ar

. uzrq, arkı : ötəki, uzaktakı, iləridəki, arıkı - bəriki : arkı - tərkı

ar

. uzrq, arkı : ötəki, uzaktakı, iləridəki, arıkı-bəriki : arkı - tərki

ara
ara ğatnaşlıq . barış-gəliş

., gəlim-gedim

ara ğatnaşlıq . barış-gəliş

., gəlim-gedim

ara mal

. : şərikli mal

ara mal

. şərikli ma

ara sıra

. sandan, çəndən, bə'zən § haydan-sandan : çəndən-yarım

ara sıra

. sandan, çəndən, bə'zən § haydan-sandan : çəndən-yarım

ara sıra

. sandan, çəndən, bə'zən § haydan-sandan : çəndən-yarım

ara sıra

. sandan, çəndən, bə'zən § haydan-sandan : çəndən-yarım

ara

. )məsafət - aranı ölçmək. ) ilişgi .- araz necədi .

ara

. =orta, yer.

ara

. arakəsmə, tənəffüs, aralık, kəsmə, tə'til

ara

. arakəsmə, tənəffüs, aralık, kəsmə, tə'til

ara

. ilişgi § araz necədi .

ara

. ilişgi § araz necədi .

ara

. kəsmə, aralık, arakəsmə, tə'til, tənəffüs

ara

. kəz, key, çağ, çak, gah, sak, sal, salιm, dәm

ara

. kəz, key, çağ, çak, gah, sak, sal, salιm, dәm

ara

. məsafət § aranı ölçmək.

ara

. məsafət § aranı ölçmək.

ara

. məsahət

ara

. qutarmaq, varmaq (bar. barda.)

ara

. qutarmaq, varmaq (bar. barda.)

ara

. qutarmaq, varmaq (bar.-barda)

ara

. tənəffüs, aralık, arakəsmə, kəsmə, tə'til .

ara

. yer ( ast ara)

ara

. yer § hər nə ara ki vardım : hər yerəki güddim

ara

. yer, ast ara § hər nə ara ki vardım : hər yerəki güddim

ara

. yer, ast ara § hər nə ara ki vardım : hər yerəki güddim

ara

. yıraklık, iki ara, aralık

ara

. yıraklık, iki ara, aralık

ara

. tənəffüs, aralık, arakəsmə, kəsmə, tə'til

ara

.-ara düzər eyku söz, ara pozar yaman söz.

ara

.-qonşun olsa gül kimi, ara duvar yıxılmaz.

ara

araandat

sürəm. zaman
. itilət .- soyuk asayın(bala bala) araandat(aranlaşır .- itiləşir)

ara-arqa meşəsi : ara- orta, ara dağ meşəsi

arabaçı

.çəkici. daşqaçı. çarxçı. -yapa yapa yapıcı, çəkə çəkə çəkici olur. (çəkici:
daşqaçı. arabaçı. çarxçı)

arabağlanşık : araqatnaşık : bağlantı, ilişgi, ilətişim

arabağlanşık : araqatnaşık : bağlantı, ilişgi, ilətişim
arabir

. bir hən bir yok, ikidən bir

arabir

. bir hən bir yok, ikidən bir

araç

. < ərmək . gedmək, yollanmək, varmak, yetişmək üçün

araç

. arası açık, seyrək

araç

. əməl, çara, qura

araç

. əməl, çara, qura, kural, kural, səriştə, karacat

araç

. əməl, çara, qura, kural, kural, səriştə, karacat

araç

. kural, çara, kural, səriştə, karacat

araç

. seyrək, aralığı açık .

arac

. ulağ. alət. -əl ulağım.

arac

.-arac yonur əl öğünür.
.-arac qulluqçudur amaca

arac

.-eyitim üçün üç arac-ağız qulaq dil

araçək

. sιnιr

araçək

. sιnιr, araç, arası açık

araçək

. sιnιr, araç, arası açık

araçək

. sιnιr, araç, arası açık

aracı

. davər

aracı

. davər

araçı

. elçi, araqatnaşıkçı:

araçı

. elçi, araqatnaşıkçı:

araçı

. qılışdıran, vasitə, ortamçı, yaraştıran

araçı

. qılışdıran, vasitə, ortamçı, yaraştıran

araçı

.-at təpər qatır təpər, arada araçı ölər.

araçı

.kiler. vasitə. miyançı.

araçılıqmaq.

.araçılığmaq. kilerləmək. vasitə, miyançı olmaq

aracta

.- aracda yox bir amac, amac üçün kullanılmaz hər arac

aradaştopar: bölək, quruh

aradaştopar: bölək, quruh
arağatnaşık : bağlanış, ilimta

arağatnaşık : bağlanış, ilimta
arağatnaşık . ilimtə, bağlanış, alaqa, ilimti, bağlantı
arağatnaşık . ilimtə, bağlanış, alaqa, ilimti, bağlantı

arağatnaşık . ilimtə, bağlanış, alaqa, ilimti, bağlantı
arak

. təp-təmiz su, arı su

arak

. yığın, əkin, saman yığını

arakəsmə : tənəffüs, ara, aralık, kəsmə, tə'til
arakəsmə : tənəffüs, ara, aralık, kəsmə, tə'til
arakəsmə

. kəsmə, ara, aralık, tə'til, tənəffüs

arakəsmə

. kəsmə, ara, aralık, tə'til, tənəffüs

aral

. ada .- yarım aral

aral

. ada, iki suyun aralığı § yarım ara : yarım ada

aral

. ada, iki suyun aralığı § yarım ara : yarım ada

aral

. iki szyzn aralığı .- yarım ara : yarım ada

aral

.ada. cəzirə.

aralama

. çeşitləmə, seçmə, ayırma, dəyişmə, araşdırma

aralama

. çeşitləmə, seçmə, ayırma, dəyişmə, araşdırma

aralamaq

. ) arıdlamak, ayırmak ) bir araya gətirmək, toplamaq

aralamaq

. ) arıdlamak, ayırmak ) bir araya gətirmək, toplamaq

aralamaq

. ) ayırmak ) bir araya gətirmək

aralamaq

. yayqamaq ırlamaq

aralamaq

. yayqamaq ırlamaq

aralamaq

. yayqamaq ırlamaq

aralanmaq

. arassalanmak

aralanmaq

. arassalanmak

aralanmaq

. arassalanmak

aralanmaq

. arassalanmak

aralanmaq

. ortalamaq, qalmaq, gəzmək, girləmək > avara

aralaş

. arilaş, kərmə, karma, kurama, yığılma, cıyılma

aralaş

. kərmə, qalın, yιğılma

aralaş

. qarışık, qarıştır § uyku aralaş : yarı uyumuş

aralaş

. uzaklaş, ged, rəd ol, köç

aralaş

.1. kərmə, qalın, yιğılma 1. uzaklaş, ged, rəd ol, köç.1. qarışık, qarıştır § uyku

aralaş : yarı uyumuş.1. qarışık, qarıştşırma yolula - uyku aralaş : yartı
uyumuş.1. karma, kərmə, yığma,.(mütəmərkiz), qarşık., qurma, toplam.1.

qarşık., karma, kərmə, yığma, qurma, toplam, mütəmərkiz.1. arilaş, kərmə,
karma, kurama, yığılma, cıyılma

aralaş.

.

karma, kərmə, yığma,.(mütəmərkiz), qarşık., qurma, toplam

aralaş.

.

qarşık., karma, kərmə, yığma, qurma, toplam, mütəmərkiz

aralaş.

.

qarşık., karma, kərmə, yığma, qurma, toplam, mütəmərkiz

aralaşmaq : girmək, içəri gəlmək : ora aralaş - ortaya girmək, qonmaq, oturmaq, köçmək :
sükut aralaşdı - qarιşmaq : sәn aralaşma, qarιşma
aralaşmaq

. (bir araya gəlmək), bitişmək, toktamaq, düzəlmək

aralaşmaq . < ara + aşmak.1. qatışmak.1.qonşu olmak
aralaşmaq

. qonşu olmak

aralaşmaq

.1. girmək, içəri gəlmək : ora aralaş - ortaya girmək, qonmaq, oturmaq, köçmək :
sükut aralaşdı - qarιşmaq : sәn aralaşma, qarιşma.1. (bir araya gəlmək),

bitişmək, toktamaq, düzəlmək.1.girmək, içəri gəlmək : ora aralaş- ortaya
girmək,qonmaq, oturmaq, köçmək.
-sükut aralaşdı - qarιşmaq : sәn aralaşma, qarιşma.
- aralaştırı, çukulö, çokıno, dörcələmək, ağdurmək,

aralaşmaq .alaşdamaq. alısdamaq. uzaqlaşmaq. fasilə almaq.
aralaştırı

. , çukulö, kavlamak, çukulö, çokıno, dörcələmək, ağdurmək,

aralaştırmaq

.aralaşdırmaq(özbek).qoşmaq. -quyuq olsa bir az su aralaşdır

aralı

.-yaşım keçdi doslar düşdü aralı, çevrəm oldu düşmən alalı

aralık

. arakəsmə, tənəffüs, ara, kəsmə, tə'til

aralık

. kəsmə, ara, arakəsmə, tə'til, tənəffüs

aralık

. kovşak, kovsak, kovsalak, kovlangöz, gövşək, quşə, buçak, yıkıx, cırık

aralık

.

aralık

. tənəffüs, ara, arakəsmə, kəsmə, tə'til

aralıq

. arakəsmə, tənəffüs, ara, kəsmə, tə'til.1. kəsmə, ara, arakəsmə, tə'til, tənəffüs .1.

qış qıran, onikinci ay

kovşak, kovsak, kovsalak, kovlangöz, gövşək, quşə, buçak, yıkıx, cırık .1.

müştərək, ortaklık, aralaşmak : qonşu olmak, .1. tənəffüs, ara, arakəsmə,
kəsmə, tə'til.1. qış qıran, onikinci ay

aralıq

.alışaq. alısaq. uzaq. fasiləli

aralıq

.-aralıq uşağı: eloğlu.-eloğlu yumurtaya qıp taxar.

aralmaq

. dolaşmak, gəzişmək

aralmaq

. dolaşmak, gəzişmək

aram

. < ara : orta, aralık § aram yel : orta yel § aram kılima : orta kılima, aralık, ara-orta
durum : sakitlik, ılıklık § aram-aram : ara sıra, zaman-zaman

aram

. < ara : orta, aralık § aram yel : orta yel § aram kılima : orta kılima, aralık, araorta durum : sakitlik, ılıklık § aram-aram : ara sıra, zaman-zaman

aram

. ara + m, orta, mıyan, orta boylu.

aram

. ara sıra, hərdən, hərdən birdən - aram yel əsir

aram

. ara sıra, hərdən, hərdən birdən § aram yel əsir

aram

. ara+m+yan

aram

. aran, uzak- sərik-gen gəzinlik

aram

. aran, uzak, sərik gen gəzinlik

aram

. arq(ı)un

aram

. arq(ı)un

aram

. arq(ı)un

aram

. arq(ı)un, dinc .

aram

. arqun

aram

. arqun

aram

. arqun, arqın, dinc

.

aram

. arqun, arqın, dinc

.

aram

. ayram

aram

.axırın. yavaş. asda.

arama

. yoklama, barlaq, araştırma

.

arama

. yoklama, barlaq, araştırma

arama

.-sıkıntıda dosd arama, doslarıvı qınama.

aramaq

. aktarmak, arkarmak, arktarmak, izləmək, izdəv, qaramak, suraçılık, gözləmək

aramaq

. aktarmak, arkarmak, arktarmak, izləmək, izdəv, qaramak, suraçılık, gözləmək

aramaq

. aktarmak, ilikləmək, izləmək, tikşirmək, qaramaq, soramaq, daramak

aramaq

. aktarmak, ilikləmək, izləmək, tikşirmək, qaramaq, soramaq, daramak

aramaq

. aktarmak, iliktö, izildö, tikşirü,izləv,karö, suramçılö

aramaq

. aktarmak, iliktö, izildö, tikşirü,izləv,karö, suramçılö

aramaq

. aktarmaq, arkarmaq, arktarmak, izləmək, izdəv, qaramak, suraçılık, gözləmək

aramaq

. arqamak, arkasıca getmək

aramaq

. axtarmaq, anqtarmaq, izləmək

aramaq

. axtarmaq, anqtarmaq, izləmək

aramaq

. daramak § arayıb daramak : araştırmak

aramaq

. daramak, - arayıb daramak : araştırmak

aramaq

. daramaq § arayıb daramaq : araştırmaq

aramaq . saylamak, başğalamak, qaraşmak, gözləmək, ayırmak (
.- aramaqla bulunmaz yoxsa içində tıpış. (tıpış: tərpiş. hərəkət)

aramaqla
aramiştə.

.aramişdə.alansız. dinclikdə.

aran

. < arı: açıq, ışıq.

aran

. arın, yadan, bezar

aran

. arın, yadan, bezar

aran

.

aran

. bezar, arğın-yorğun, tam yadan

aran

. bezar, arğın-yorğun, tam yadan

aran

. geniş § aranı açılqan : doymaz, ac göz

aran

. geniş § aranı açılqan : doymaz, ac göz

aran

. iti

aran

. iti

axır

aran

. iti

aran

. zor, güc - aranla : çətinliklə, zorla .qınla .

aran

. zor, güc, aran gəldim, aranla : zorla

aranğ

. aranğ, aranğ görünü, bəlirmək

aranğ

. müşkülcə, ancak, həmən - aranğ gəldim : güclə gəldim

aranğ

. zor

aranğ

. zor

aranğ

. zor

aranla

. çətinliklə, zorla

aranla

. çətinliklə, zorla

aranlaşmaq: itilət § soyuk asayın (bala bala) aranlaşır (aranlaşır : itiləşir)

aranlaşmaq: itilət § soyuk asayın (bala bala) aranlaşır (aranlaşır : itiləşir)
aranma

. izdiniş

aranma

. izdiniş

arapok . bir nəsnədən məhrum qalan kimsə

araqan

.-arağan ərir. (axdaran tapır).

araqatnaşık . ba(y-ğ)lanış, alaqa
araqatnaşık . bağlanış, baylanış alaqa

araqatnaşık . bağlanış, baylanış alaqa
araqatnaşıkçı: araçı, elçi
araqatnaşıkçı: araçı, elçi
arar

.-dərd çəkən dərman arar

aras

. bəs, ars, arst, təmiz, düzən

aras

. bəs, ars, arst, təmiz, düzən

araşdərıcı

. zerttevçi, tikşirivçi, izildöçü, öyrəncü, tapşırqıcı, gözləyücü, axtajıcı, sürməcü,
qorucu, aracı

araşdərıcı

. zerttevçi, tikşirivçi, izildöçü, öyrəncü, tapşırqıcı, gözləyücü, axtarıcı, sürməcü,
qorucu, aracı

araşdərıcı

. zerttevçi, tikşirivçi, izildöçü, öyrəncü, tapşırqıcı, gözləyücü, axtajıcı, sürməcü,
qorucu, aracı

araşdırış

. qaraştırış

araşdırış

. qaraştırış

araşdırma

. çeşitləmə, seçmə, ayırma, dəyişmə, aralama

araşdırma

. çeşitləmə, seçmə, ayırma, dəyişmə, aralama

arası

.ayraqı. fasiləsi.- ayrılıqla ölüm ayraqı bir, yarası ayrıq. (ayrıq: dəğişik. dərkli. fərqli)

arası

.-qaş ilə göz arası: qıl payı

arasın

.-yurd yuvanı od yel suv pozar, el arasın söz pozar

araşıq

. qarşılık, qatnaşıq, ortaq, özara : kəndi içində

araşıq

. qarşılık, qatnaşıq, ortaq, özara : kəndi içində

ara-sıra

. ara – dura .

ara-sıra

. ara – dura .

arassa

. çin, ağ, tüys, xalis

arassa

. çin, ağ, tüys, xalis

arassa

. xalis, qoşunsuz, arıv

arassa

. xalis, qoşunsuz, arıv

arassalamaq: daraklamaq, taraşlamaq, təmizləmək

arassalamaq: daraklamaq, taraşlamaq, təmizləmək
araştır

. arassır

araştırıcı

. zertevçi, izildöçü

araştırıcı

. zertevçi, izildöçü

araştırıcı

. zertevçi, izildöçü,

araştırıcı

. zertevçi, izildöçü,

araştırma

. arama, yoklama, barlaq

araştırma

. arama, yoklama, barlaq

araştırma

. yoklama, barlaq

araştırma

. yoklama, barlaq

araştırmaq : barlamaq

., yoklamaq

araştırmaq : barlamaq

., yoklamaq

araştırmaq . aramak, daramak - arayıb daramak

araştırmaq

. aramak, daramak § arayıb daramak

araştırmaq

. arayıb daramak, daramak, aramak

araştırmaq . barlamaq, yoklamaq

araştırmaq

. barlamaq, yoklamaq

araştırmaq . zertevçi, sırtivçi, izləmək, axtarmak, aramak, qaramak

araştırmaq

. zertevçi, sırtivçi, izləmək, axtarmak, aramak, qaramak

arasun

. arsa, arsın, aras

arasun

. arsa, arsın, aras

arata

.-at təpər qatır təpər, arada araçı ölər.

aratan

.-aradan çıxmaq: ölmək. itinmək. fovt edmek fot edmek

aratım

.-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.

aratma

.- az veribən aratma, çox veribən qozatma (qudutma)

aratzabask: xalıs

araya

.- eğrinin iki yaxası bir araya gəlməz

arayan çatar yatan yuxuda görər, yürən yolda, çapan əldə . (çapan: qaçıb axdaran)
arayan

. : yoklayan, kontrolçu

arayan

. : yoklayan, kontrolçu

arayan

.- arayan bulur, inleyen ölür.

arayan

. yoklayan, kontrolçu

arayan

. yoklayan, kontrolçu

arayan

. qıbıran. qımıran. qıdıran.
.-arayan tapar, bacaran yapar. (arayan: qımıran. qıdıran qıbıran.)

arayan

.-arayan əldə, yatan yuxuda. (arayan əldə edər, yatan yuxuda görər)

arayantan

.-çox arayandan, çox soran yeğdir.

arayıb daramak: araştırmak

arayıb daramak: araştırmak
arayıncaya .-uslu köprü arayıncaya dək, dəli dərəyi geçər.
arayış

. < ara . aramak, axtarmak

arayış: izləmə, imləmə.
arayişqah

. saçdarax

arayişqah

. saçdarax

araz

. savaş

arba

. barabar, birə bir, müsavi

arba

. cadu, büyü

arba

. cadu, büyü

arbağday

. dimdik -arbay : hakim, ürpərmiş -arbıtıl : böyütülmə, böyük tutma -arbitraq :
böyüyün sözü

arbağday

. dimdik -arbay : hakim, ürpərmiş -arbıtıl : böyütülmə, böyük tutma -arbitraq :
böyüyün sözü

arbamyak

.

böyümək

arbamyak

.

böyümək

arbamyak

.

böyümək

arbanğ

. yorulma

arbanğ

. yorulma

arbın

. bol, aldan, çok, mul, mol, dol, gen, dərin, uzaq, bağız : saysız, tola

arbın

. bol, aldan, çok, mul, mol, dol, gen, dərin, uzaq, bağız : saysız, tola

arbın

. bol, mul, mol, tola

arbın

. bol, mul, mol, tola

arbın

. ənq +(köp-yukarı-kanta-sonk)

arbın

. ənq +(köp-yukarı-kanta-sonk)

arça

. ağçam, köknar

arça

. ardıç

arça

. ardıç

arça

. ardıç

arça

. həmişə bahar

arça

. həmişə bahar ağacı

arça

. həmişə bahar ağacı

arçamaq

. kovlamaq, soymaq

arçan

. ayğıtlı, aydın, rovşən

arçan

. ayğıtlı, aydın, rovşən

arcank

. naməslı, arlı

arçanq

. arlı, namıslı, təysibli

arçanq

. arlı, namıslı, təysibli

arcanq

. namuslı, arlı

arcanq

. namuslu, arlı, təysibli, mütəəssib

arçı

. təmizçi

arçı

. təmizçi

arçıl

. təmiz, duru

arçıl

. təmiz, duru

arçılamaq

. təmizləyib bitirmək

arçılamaq

. təmizləyib bitirmək

arçın

. kətxuda, oba başı

arçın

. kətxuda, oba başı

arçın

. kətxuda, oba başı, arsın, arşın

arçın

. kətxuda, oba başı, arsın, arşın

arçın

. kətxuda, oba başı, arsın, arşın

arçın

. kətxuda, oba başlıği

arçın

. kətxuda, oba başlığı

arçın

. kətxuda, oba başlığı

arçın

. oba başı, kətxuda

arçın

. oba başı, kətxuda

arçınmaq

. arıddanmak, boğazın təmizləmək, əhəm əhəm edip

arçınmaq

. arıddanmak, boğazın təmizləmək, əhəm əhəm edip, boğazın arassamak

arçınmaq

. arıddanmak, boğazın təmizləmək, əhəm əhəm edip, boğazın arassamak

arçınmaq

.boğazı təmizləmək - arassalamak

arçınmaq

.boğazı təmizləmək - arassalamak

ard

. artk

ardagər

. əməkdar

ardagər

.

əməkdar, iş görsətən, qocaman işçi, bayri işgər

ardagər

.

əməkdar, iş görsətən, qocaman işçi, bayri işgər

ardagər

. əməkdar, iş görsətən, qocaman işçi, işgər

ardak

. nazli, hörmətli, sevgili, möhtərəm, ardakla : say, hörmə elə, şırmarık, ardakım :

., iş görsətən, qocaman işçi, işgər

canım, sevgilim- sayqı, şərəf -ardak bəlgisi : şərəf ondəri- ardaktal :
sayılmak
ardaki

. bayağı, önqrəqi, önqki, yönəki, pəs, yay, cönököy, bayak

ardaki

. bayağı, önqrəqi, önqki, yönəki, pəs, yay, cönököy, bayak

ardaki

. bayaqi, önqrəqi, onqki

ardaki

. bayaqi, önqrəqi, onqki

ardaki

. bayaqi, önqrəqi, onqki

ardalmaq

. artlaşmak, at üstə iki kişinin qoşa oturumuna deyilir

ardalmaq

. artlaşmak, at üstə iki kişinin qoşa oturumuna deyilir

ardamaq

. irdəmək, arktar

ardamaq

. qütmək, qovalamaq, tə'qibetmək

ardamaq

. qütmək, qovalamaq, tə'qibetmək

ardamaq

. qütmək, qovalamaq, tə'qibetmək

ardana

. bir illik dana

ardana

. bir illik dana

ardana . bir illik dəvə
ardana

. iki yaşar dana

ardana

. iki yaşar dana

ardaq

. nazli, hörmətli, sevgili, möhtərəm, ardakla : say, hörmə elə, şırmarık, ardakım :
canım, sevgilim- sayqı, şərəf -ardak bəlgisi : şərəf ondəri- ardaktal : sayılmak

ardıç quşu

. qara toyuk

ardıç quşu

. qra toyuk

ardıç quşu

. qra toyuk

ardıl

. təmizlənmək

ardıl

. təmizlənmək

ardım

. addım, iki ayağın aralığ

ardım

. addım, iki ayağın aralığ

ardım

. addım, iki ayağın aralığ

ardımlamak : axtarmaq bir yerin ənin boyun biləcək olmak, arıyıb öyrənmək,

ardımlamak : axtarmaq bir yerin ənin boyun biləcək olmak, arıyıb öyrənmək,
ardımlamak : bir yerin ənin boyun biləcək olmak, arıyıb öyrənmək,
ardından

. qatından, götündən

ardından

. qatından, götündən

ardından

. qatından, götündən

arğa

. arğav, ark

arğavan

. alqızıl

arğavan

. alqızıl, al

arğavan

. alqızıl, al

arğın

. yadav, işdən yadab duran adam

arğın

. yadav, işdşn yadab duran adam

arğın-yorğun : bezar, tam yadan, aran
arğın-yorğun : bezar, tam yadan, aran

arğın-yorğun : bezar, tam yadan, aran
arğış

. savdagərlik

arğumaq

. soylu at

arı (bundan+): bundan bəri . arı = bəri

arı (bundan+): bundan bəri . arı = bəri
arı yağı

. bal

arı yağı

. bal

arı

. arıy, arıq

arı

. bal

arı

. bal

arı

. bal

arı

. əlavə, -də.-da, həm.həm

arı

. əlavə, -də.-da, həm.həm, .

arı

. ötədə, ötə yandan - arı dur : uzak dur - bazardan arı : bazarın ötəsindən, bazar
arkasında-ötə yanında - arıcak : arcak - arı bəri : şöylə böylə, ötə bəri - arı
oyloduk bəri oyloduk : öylə düşündük böylə düşündük - arı aytdım bəri ayıtdım
bolbodı -arı bər(ar bəri ) bastırıp yürür : oyan buyan, boş gəzib, yanın basıp
yeririr - arsı iki ay, bərsi bir ay

arı

. ötədə, ötə yandan - arı dur : uzak dur - bazardan arı : bazarın ötəsindən, bazar
arkasında-ötə yanında - arıcak : arcak - arı bəri : şöylə böylə, ötə bəri - arı
oyloduk bəri oyloduk : öylə düşündük böylə düşündük - arı aytdım bəri
ayıtdım bolbodı -arı bər(ar bəri ) bastırıp yürür : oyan buyan, boş gəzib,
yanın basıp yeririr - arsı iki ay, bərsi bir ay

arı

. püsgü, iki başlı ərə

arı

. püsgü, iki başlı ərə

ari

. püskü, iiki başlı ərə

arı

. təmiz, sevimli, gözəl

arı

. təmiz, sevimli, gözəl

arı

. təmiz, sevimli, gözəl

arı

. uzak, bəri, təmiz - arıla : uzaklaş - arılap geddi : ötəyə geddi - arılat : ötəyə at

arı

. uzak, bəri, təmiz § arıla : uzaklaş § arılap geddi : ötəyə geddi § arılat : ötəyə at
arı-bəri demədən : oyan buyan danışmadan

arı

. uzak, bəri, təmiz § arıla : uzaklaş § arılap geddi : ötəyə geddi § arılat : ötəyə
at arı-bəri demədən : oyan buyan danışmadan

arı

. uzaq - ondan ~ : ondan sonra .

arı

. uzaq § arıraq : uzaqraq

arı

. uzaq § arıraq : uzaqraq

arı

. uzaq § arıraq : uzaqraq

arı

. uzaq, ötən - burda arı : burdan ötəri

arı

. yağ § arılağ : ) yağlı ) yağla

arı

. yağ § arılağ : ) yağlı ) yağla

arı

.-balsız kovanda arı durmaz. (kovanda: pətəkdə)

arı(bundan+) : bundan bəri . arı = bəri
arı(bundan+) : bundan bəri . arı = bəri
arı-bəri

. oraya-buraya

arıdan

. ötədən, oradan

arıdan

. ötədən, oradan

arıdan

. ötədən, oradan

arıdan

. ötədən, oradan, oyandan

arıdan

. ötədən, oradan, oyandan

arıdan

. ötədən, oradan, oyandan

ariğ

. arun : xalis

arığ

. arun, arın : xalis

arığ

. arun, arın : xalis

arığ

. uzaq - ~ ölkələr

arıı

. yağ - arıılağa : ) yağlı ) yağla

arık

. arx § arık çapmak : kanal qazmak, ark açmak § arıkçı : arkçı .

arık

. arx § arık çapmak : kanal qazmak, ark açmak § arıkçı : arkçı .

arık

. zayıf, qurumuş, orulmuş, kor olmuş

arık

. zayıf, qurumuş, orulmuş, kor olmuş

arıklamaq

. gəvşəmək, yayılmaq, uzanmaq, gəvmək, genişləmək, gücsüz qalmaq,
yumuşamaq

arıklamaq

. gəvşəmək, yayılmaq, uzanmaq, gəvmək, genişləmək, gücsüz qalmaq,
yumuşamaq

arıkmaq

. ark açmak

arıkmaq

. ark açmak

arıksı

. özünü arık göstərən, arıksın

arıksı

. özünü arık göstərən, arıksın

arılamaq

. : təmizləmək, uzaklaştırmak § ürəkdən qayğı arıldı(qurtuldu)

arılamaq

. : təmizləmək, uzaklaştırmak § ürəkdən qayğı arıldı(qurtuldu)

arılamaq

. danlamak, təmizləmək, açmak, saylama

arılamaq

. danlamak, təmizləmək, açmak, saylama

arılap

. təmizcə

arılap

. təmizcə

arilaş

. aralaş, kərmə ., karma, kurama, yıyılma, cıyılma

arılaş

. aralaş, kərmə, karma, kurama, yığılma, cıyılma

arılaş

. aralaş, kərmə, karma, kurama, yığılma, cıyılma

arilaş

. qarışık - qızıl arılaş ak : qızımtıl ak - arilaş quruluş : qarışık

arılaş

. qarışık - qızıl arılaş ak : qızımtıl ak, qırmızı qarışmış ağ § arılaş quruluş :

. quruluş

qarışık quruluş
arılaş

. qarışık - qızıl arılaş ak : qızımtıl ak, qırmızı qarışmış ağ § arılaş quruluş : qarışık
quruluş

arılaş

. qarışık - qızıl arılaş ak : qızımtıl ak, qırmızı qarışmış ağ § arılaş quruluş :
qarışık quruluş

arılaş

. qarışık, alamık, çala - bula, - qırmızı qarışmış ağ : qızıl arılaş ak : qızımtıl ak qarışık quruluş : arılaş quruluş

arılaş

. qarışık, alamık, çala - bula, - qırmızı qarışmış ağ : qızıl arılaş ak : qızımtıl ak qarışık quruluş : arılaş quruluş

arılık

. kovanlık, kovanların qoyulduğu yer

arılık

. kovanlık, kovanların qoyulduğu yer

arılık

. kovanlık, kovanların qoyulduğu yer

arılık

. kovanlık, kovanların qoyulduğu yer

arılık

. kovanlık, kovanların qoyulduğu yer

arılmaq

. zayıflamaq, yorulmaq, arqın-yorqun - arıltıq : əldən düşmək, arqınlık, arqın,
arqınsızlıq, - arkak : zayıf, әrköyün - armas : tarmas - ərincək, arğaz

arıltmaq

. təmizləmək, uzaklaşdırma

arıltmaq

. təmizləmək, uzaklaşdırma

arıltmaq

. təmizləmək, uzaklaşdırma

arıltmaq

. təmizləmək, uzaklaşdırma

arım

. iri addım, arımla addımlamak : iri addımlarla yeerimək, . arımsız : ağır, çolpa,
çolak.

arım

. irilik, iri addım § arımla addımlamak : iri addımlarla yerimək, .? arımsız : ağır,
çolpa, çolak.?

arımaq

. yolrumak, bitmək - arıp- çarçap : arıpçap : tovdan düşməkackarak, büsbütün
dildən düşmək

arımaq

. yorulmaq, bitmək - arıp- çarçap : arıpçap : tovdan düşmək, büsbütün dildən
düşmək

arımaq

. yorulmaq, bitmək - arıp- çarçap : arıpçap : tovdan düşmək, büsbütün dildən
düşmək

arımaq

. yorumaq

arımay(q)an . yorulmayan

arımay(q)an . yorulmayan
arımaz

. qutulmaz

arımaz

. qutulmaz

arın : arun . < arı +ın - un : ağ, xalìs
arın

. arığ, arun, xalis

arın

. arığ, arun, xalis

arın

. çətin, zor, güc, aran gəldim, aranla : zorla

arın

. çətin, zor, güc, aran gəldim, aranla : zorla

arın

.- duru ürək arın dilək.

arın

. yorulmak, sızlamak, can sıkılmak, özləmək

arın

. yorulmak, sızlamak, can sıkılmak, özləmək

arın

.adal. suç mandan ayrı, uzaq. pak. təqvalı.

arıncıq

. şəxsi

arıncıq

. şəxsi

arındalmaq : atqarmak, qutarmaq

.

arındalmaq : atqarmak, qutarmaq

.

arınğ

. müşkülcə, ancak, həmən - arınğ gəldim : güclə gəldim

arınğ

. müşkülcə, ancak, həmən - arınğ gəldim : güclə gəldim

arınğki

. arqın, yorqun

arınğki

. arqın, yorqun

arınlıq

.adallıq. paklıq. təqvalıq. düzlük. sədaqət.

arınmaq

. ağrınmak > a(ğ)rınmak, ağranmak

arıq

. uzaq

arıq

. uzaq

arıq

. uzaq

arıq

.azğın. zəif.
.-ac doyar, arıq toxar. (toxar: səmizər. şişir). ( ac doymaz demə, arıq toxmaz
demə)

arıqır.

.itirir -nə arığır, nə yoğunur: nə itirir nə qazanır. -tuğar edməz, nə arığır, nə
yoğunur. . ( tuğar: risq)

arıqlıq

. çanaklık, gəvşəklik

arıqlıq

. çanaklık, gəvşəklik

arıqta

.arıqda. arxda. dərədə.-ağılda oğlaq doğsa, arıqda otu önər. (önər: bitər)

arıs

. günahsız, arısta, arısda

arıs

. günahsız, arısta, arısda

arış

. ok, sırık

arısalda

. qərarsızlık, tərəddüt

arısalda

. qərarsızlık, tərəddüt

arısda

. > arastə : arı(təmiz ) olan, günahsız, mə'sum, saf, gənc - arısda bala : arıstakı
yaş-gənc : mə'sum cocuk

arısda

. > arastə : arı(təmiz ) olan, günahsız, mə'sum, saf, gənc - arısda bala : arıstakı
yaş-gənc : mə'sum cocuk

arısda

. > arastə : arı(təmiz ) olan, günahsız, mə'sum, saf, gənc - arısda bala : arıstakı
yaş-gənc : mə'sum cocuk

arısda

. gənc,

cavan, yilkinsək, uşak, tifil

arısda

. gənc,

cavan, yilkinsək, uşak, tifil

arısda

. günahsız, arıs, arısta

arısda

. günahsız, arıs, arısta

arısta

. günahsız, arıs, arısda

arısta

. günahsız, arıs, arısda

arıtmaq

. döşürmək, dışarmaq

arıtmaq

. döşürmək, dışarmaq

arıtmaq

. yormak, bitirmək, tovdan salmak

arıtmaq

. yormak, bitirmək, tovdan salmak

arıv

. qoşunsuz, arassa, xalis

arıv

. qoşunsuz, arassa, xalis

arıv

. xalis, arassa, qoşunsuz

arıv

. xalis, arassa, qoşunsuz

arıya

-ərdi üzə ərsiyə çıxdı ərsiyə meyna gəldi. arıya çıxdı.(ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi,
bilik dağ. (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

arıyan.

.- mansızın yar arıyan, yar tapabilməz.

arızamık

. < ar . arısamık, arıramık, dərincə, iyicə

arızamık

. arısamık, dərincə, iyicə,

arızamık

. arısamık, dərincə, iyicə,

ark çəkən

ark
arka

. ərək : yetişən
. ( bellənmiş, əyilmiş, arşəlatin, artyak, arkyak, artcak

arka

. (arxa)vəsilə, quvvət, çarasazlık ( araqasız : çarasız )

arka

. (arxa)vəsilə, quvvət, çarasazlık ( araqasız : çarasız )

arka

. anğıra, dalı . arkasına : anğırınğa

arka

. anğıra, dalı . arkasına : anğırınğa

arka

. araç, vəsilə

arka

. araç, vəsilə

arka

. art + ka ( art : artırılmış, şişmiş )

arka

. aşιra, vasitə § su arkalı : su aşιra : su vasitәsilә § + dan § suvdan : su yoluyla § +
nan § suvunan : su yoluyla, su aşırı, su arkalı

arka

.

. aşιra, vasitə § su arkalı : su aşιra : su vasitәsilә § + dan § suvdan : su yoluyla § +
nan § suvunan : su yoluyla, su aşırı, su arkalı

arka

. dalı, kürək, sırt

arka

. dalı, kürək, sırt

arka

. iz

arka

. iz, göt

arka

. iz, göt

arka

. sırt, çalka

arka

. sırt, çalka

arka

. yağır, yağιr, sırt

arka

. yağır, yağιr, sırt

arkadağım

. oğul qızım, güvəncim, dayancım, belim dirəyim

arkadaşlık

. yardımlaşmaq

arkadaşlık

. yardımlaşmaq

.

arkadayanc : tərəfdar

arkadayanc : tərəfdar
arkalı (+)

. .yoluyla, .vəsiləsiylə : tilfun arkalı danışdım . maşın arkalı gəldim . qaçmaq
arkalı qurtardım . .

arkalı (+)

. .yoluyla, .vəsiləsiylə : tilfun arkalı danışdım . maşın arkalı gəldim . qaçmaq
arkalı qurtardım . .

arkalı

. ) dəstəkli

arkalı

. ) dəstəkli

arkalı

. ) dəstəkli ) .yuluilə, .arciylə, .vəsiləsiylə : tilfun arkalı danışdım . maşın arkalı
gəldim . qaçmaq arkalı qurtardım . .

arkalı

. ) dəstəkli ) .yuluilə, .arciylə, .vəsiləsiylə : tilfun arkalı danışdım . maşın arkalı
gəldim . qaçmaq arkalı qurtardım .

.

arkalık

. təvəssüt. vəsilə ilə, vəsileynən, - nə arkalık gəldiz = nə

arkalık

. təvəssüt. vəsilə ilə, vəsileynən, - nə arkalık gəldiz = nə

arkalık

. üstörtü, pencək

arkalık

. üstörtü, pencək

arkamaq

. alkamak, yoxlamak, arayıp daramak

arkamaq

. alkamak, yoxlamak, arayıp daramak

arkan

. .üstə, .üzrə, arka § arka üstə § akşama arkan

arkan

. .üstə, .üzrə, arka § arka üstə § akşama arkan

arkan

. arka üstü (+an : +üstü)

.

arkan

. arka üstü (+an : +üstü)

.

arkan

. arxan, arqan, arkun, arka, ( dalı, kömək..

arkan

. arxan, arqan, arkun, arka, dalı, kömək

arkan

. arxan, arqan, arkun, arka, dalı, kömək

arkan

. urqan, orqan, hörük

arkan

. urqan, orqan, hörük

arkan

. urqan, orqan, hörük ( qalın ip - ncə ip )

arkan

. üzrə -akşama arkan

arkan

. yoğun - qalın ip, arkanla : (iplə) bağla

arkan

. yoğun - qalın ip, arkanla : (iplə) bağla

arkana ged : sikdir ged .

arkana ged : sikdir ged .
arkana

. arkalan, daldalan, arkanı tut, əkil, ged, sakın § arkana ged : sikdir ged .

arkana

. arkalan, daldalan, arkanı tut, əkil, ged, sakın § arkana ged : sikdir ged .

arkana

. arkalan, daldalan, arkanı tut, əkil, ged, sakın § arkana ged : sikdir ged .

arkana

. geyninqə

arkana

. geyninqə

arkanlamaq: dəmətləmək - arkalık : urqan, ip
arkaqay

. < (arka : qırak, yan ), hər yana çıkıntılı yer, meydan, yol, arkaqay müyüz ak buqu :
sarkık buynuzlu ağ geyik

arkaqay

. < (arka : qırak, yan ), hər yana çıkıntılı yer, meydan, yol, arkaqay müyüz ak
buqu : sarkık buynuzlu ağ geyik

arkar

. dağ qoyunun dişisi

arkar

. dağ qoyunun dişisi

arkar

. dağ qoyunun dişisi

arkar

. dağ qoyununun dişisi ) üç arkar : miyzan yıldız topu ) altı arkar

arkata (uzak)- berqata (yakın)
ark-ata

. baba

ark-ata

. baba

arkay

. ) yüksək ) hər yana çıkık

arkay

. ) yüksək ) hər yana çıkık

arkaya yaslanmak: çəkilmək, əyilmək, çalkaymak, § çalqıyış

arkaya yaslanmak: çəkilmək, əyilmək, çalkaymak, § çalqıyış
arkayın

. bökdənc, incəliksiz, havatırsız

arkayın

. bökdənc, incəliksiz, havatırsız

arkayın

. sakın, qorunmuş, arkayın, sağlanmış, möhkəm

arkayın

. sakın, qorunmuş, arkayın, sağlanmış, möhkəm

arkayın

. sakın, qorunmuş, sağlanmış, möhkəm

arkayın

. sakın, qorunmuş, sağlanmış, möhkəm

arkıl

. hər qıl, türlü

arkmaktın azqanı : yirulmağın əlaməti - arkı-tərki baskanı : ayaq dolaşması
arlamaq

. danlamak, ainələmək, azarlamak, yazğarlamak, vurmak

arlamaq

. danlamak, ainələmək, azarlamak, yazğarlamak, vurmak

arlanır

.-arsız nədən arlanır, çöldə gəzər sallanır

arlaqırağı

. uzaqrağı

arlaqırağı

. uzaqrağı

arlaqırağı

. uzaqrağı

arlaş

. aralat : arasıra

arlaş

. aralat : arasıra

arlı

. arcanq, namuslu, təysibli, mütəəssib

arlı

. arcanq, namuslu, təysibli, mütəəssib

arlı

. öcli, birində öci qalan

arlı

. öclü, namısli

arlı

. öclü, öcü qalan

arlı

. öclü, öcü qalan

arlığamaq

. bağışlamak, inayət etmək

arlığamaq

. bağışlamak, inayət etmək

arm (ongilis) .< irma (sanskirit).
arma!

.) yadama ! yorulma ! yorulmuyasan ) var ol ! yaşa !

arma!

.) yadama ! yorulma ! yorulmuyasan ) var ol ! yaşa !

arma!

.)yadama!yorulma,yrulmuyasan)ar ol ! yaşa !

armağan

. (arnimək, ərəmənək, bağışlamak, həsretmək .

armağan

. ata, hidyə

armağan

. ata, hidyə

armağan

. bazarlık, hidyə

armağan

. bazarlık, hidyə

armağan

. bələş, bağış (bəxşiş ), hidyə, pay, töhfə

armağan

. bələş, bağış (bəxşiş ), hidyə, pay, töhfə

armağan

. bodut, cehiz

armağan

. bodut, cehiz

armağan

. dartık, ödül ) yara izi

armağan

. dartık, ödül ) yara izi

armağan

. sıylık, sıy, bələk, bülək, bulək, savğa, sovğat, soğat,

armağan

. sıylık, sıy, bülək, bələk, savğa, sovğa,

armağan

. sıylık, sıy, bülək, bələk, savğa, sovğa,

armağan

. sıylık, sıy, bülək, bələk, savğa, sovğa,

armalı dünya: o dünya
arman

. : anğşar, izgi-dilək, armaq, imrə, istək, həvəs

arman

. : anğşar, izgi-dilək, armaq, imrə, istək, həvəs

arman

. < )ər + mən.)ara + maq .): əldə edilməmiş amac,həyadda

arman

. < ər, ir : varmak . - arman - irman

arman

. anğşar, izgi-dilək

arman

. anğşar, izgi-dilək

arman

. aramak, arkamak

arman

. araman < aramaq . yetilmədik hayata keçməmiş arzu

arman

. armaq, imrə, istək, həvəs

arman

. armaq, istək, həvəs, imrə

arman

. armaq, istək, həvəs, imrə

arman

. nakam ökünc, heyf arzu, arsu, istək - armansız : mə'yus <> armanlı : ümütlü
- arman yadaman : birsakli, dincsiz, yadavsız, dinüsiz

arman

. öcü göstərən söz, vax, bedərək, nahakyalı .

arman

. öcü göstərən söz, vax, bedərək, nahakyalı .

arman

. özləm, dilək, armaq, imrə, həvəs, istək

arman

. özləm, dilək, armaq, imrə, həvəs, istək

arman

. sıkıntı

arman

. sıkıntı

arman

. sıkıntı

arman

.həsrət.- arman qalanların armanına çatmaq üçün, qılmadan çəkindikləri işi gör.

armandap

. ümütlənip

armandav

.düşləmək, xəyal etmək

armandav

.düşləmək, xəyal etmək

armanilə

.-armanilə ulduzun iki olur oxşarı, hər ikisi tutlmaz, bırak tün gecədə yol açır. (bırak:
fəqət. ama). (tün gecədə yol açır: tul qaranlıq gecəcədə gılavuzluq edir)

armanına

.- arman qalanların armanına çatmaq üçün, qılmadan çəkindikləri işi gör. (arman:
həsrət)

armanıp

. ümütlənip

armanıp

. ümütlənip

armansız dünya : bu dünya

armaq

. arman, istək, həvəs, imrə

armaq

. arman, istək, həvəs, imrə

armaq

. özləm, dilək, arman, imrə, həvəs, istək

armaq

. özləm, dilək, arman, imrə, həvəs, istək

armaq

. yadamak, yadab bezar olmak, yorulmak

armaq

. yadamak, yadab bezar olmak, yorulmak

armaq

. yorulmak

armaq

. yorulmaq § armιyasan : yorumuyasan

armaq

. yorulmaq § armιyasan : yorumuyasan

armaq

. yorulmaq § armιyasan : yorumuyasan

armator

. donatı .

armıt

.almırt.

armıtın

.-armıdın sapı var, üzümün çöpü.

armιyasan ! . : yorumuyasan !

armιyasan ! . : yorumuyasan !
armιyasan

. yorumuyasan

arna

. axıb duran, çay, ark, yab

arna

. çay, dərya, say

arna

. çay, dərya, say

arna

. çay, dərya, say

arna

. çay, özən, yılğayul

arna

. çay, özən, yılğayul

arna

. ixtisas verilmiş, arnal, arnap, arnalın.

arna

. ixtisas verilmiş, arnal, arnap, arnalın.

arna

.

xana

., su yolı, yol, yırğa yolu, yırza, say, çay, özən

arna

.

xana

., su yolı, yol, yırğa yolu, yırza, say, çay, özən

arna

. yer

arna

. yer

arnamaq

. bağışlamak, həsretmək, armanak

arnamaq

. bağışlamak, həsretmək, armanak

arnamaq

. təqdim

arnamaq

. təqdim

arnayı

. məxsus

arnayı

. məxsus

arnimək

. bağışlamak, həsretmək, armanak

arpa

. adιrman

arpa

.-arpa unun yoxdusa dadlı dilən nə gəlmiş

arpa

.-başın eşşəgə qoşan, arpa tarlasından baş çıxarır

arpa

.-elti eltiyə əş olmaz, arpa unundan aş olmaz. (elti: qayınxatın)

arpaçıtan

.-arpaçıdan borc alan, axırını tez satar.

arpal

. çok yorulmak, didinmək

arpal

. çok yorulmak, didinmək

arpalış . talaş, uğraşma

arpalış

. talaş, uğraşma, qucaklaşarak sarmaş dolaşmak

arpalış

. talaş, uğraşma, qucaklaşarak sarmaş dolaşmak

arpalış

. talaş, uğraşma, qucaklaşarak sarmaş dolaşmak

arpası

.-uzağın buğdasından, yaxının arpası yeğ.

arpasız atı qamçı ölüt. (ölüt: öldürər)
arpasız

.-arpasız atı qamçı ölüt. (ölüt: öldürər)

arpatan

.-arpadan saman, kömürdən duman əksilməz

arq

. pas, pislik

arq

. pas, pislik

arq(ı)un

. aram

arqa

. (arxa)vəsilə, quvvət, çarasazlık ( araqasız : çarasız )

arqa

. araç, vəsilə

arqa

. yay ( arka biçimində), gümbəd

arqa

. yay ( arka biçimində), gümbəd

arqa

. yay (görünüşdə, guruluşda ) gümbəd

arqa

.-ölüm gəlsə bilməz arxa önünü

arqaç

. < arqamak, ar(k)amak ( ard = art = ark : keçən, gedən,

arqaç

. qalının iç geçirqəsi

arqaç

. qalının iç geçirqəsi

arqama

.arxama. dönəmimə. nəslimə

arqamçı

. yündən, ipdən yapçlmış ip- arqamla, arqamlan, arqamlat

arqamçı

. yündən, ipdən yapılmış ip § arqamla, arqamlan, arqamlat

arqamta

.-sandıqdaki arxamda, anbardaki dalında.(deyim)

arqan

.-dosd ağladıb üzə deyər, yağu arxan sökər, üzə gülər

arqana

. -arxana bıraxırsan: ardına daşlasan. -ardına daşlasan önünə çıxar.
-altmışa girdin arxana qara.( -altmışa girdin arxana bax).

arqasıntan .-əldəki pul tez gedər, arxasından gəlməyincə.
arqata

.-arxada düşmən olan, üzə çıxcaq dosd olar.

arqatan

.-önüvə çıxanı qapma, arxadan gələni təpmə.

arqataşı.

.-at minək daşı, artıq arxadaşı.

arqatuvali

. dağ meşələri

arqaya

.-ertəyə qalan arxaya qalur.

arqaya

.-irtəyə qalan, arxaya qalar. (irtəyə: yarına. sabaha)

arqı

. hisli hızlı qaçan at

arqı

. hisli hızlı qaçan at

arqın

. alqın

arqment

. < arka . basılmış, kök, dayancak ( nitəlik, tə'sirləyən şey.

arqment

. arkament ( arka : əsas - ment : man, -li

arqta

.arxda. arıqda. dərədə.-ağılda oğlaq doğsa, arıqda otu önər. (önər: bitər)

arqun

. aram

.

arqun

. aram

.

arrıq

arrıq

. zəifül nəfs
.-yoxsul ölsə, ağu yox, arrıq ölsə yağu yok.

ars ars hürür : incə səslə hürür -kak edən arqa, ars edən it yok

arsa

. arasun, arsın, aras

arsa

. arasun, arsın, aras

arşan

. qaynarca, şəfalı su

arşan

. qaynarca, şəfalı su

arşan

. şəfali su, qaynarca, mə'dən suyu, qazlı su

arşan

. şəfali su, qaynarca, mə'dən suyu, qazlı su

arsar

. şaşkın, şübhəli

arsar

. şaşkın, şübhəli

arsar

. suç, cəza, borç

arsıldav

. kükrəmək, bökirmək.

arşın

. ər + şin > arğaç

arşın

.-arşın gətir bez apar, çuval gətir qoz apar.

arşın

.-bez sizdən arşın bizdən

arşına
arşına

.-bu arşına bez tapılmmaz

.- hər arşına bez olmaz
.-bu arşına bez olmaz

arsıq

. aldanmış kimi

arsıy

. dişlərini göstərmə, sırıtmak, sırtılmak, arsız : sırtık,

arsıy

. utanmak, sakalmak, - arsıl, arçıl

arsız
arsız

.-arsız nədən arlanır, çöldə gəzər sallanır
.-çox verib arsız, az veib hırsız edmə.

arslan . arşstan, arstan, yol bars

arslan

.-alımçı arslan, verimçi sıçan.( alımçı: alacaqlı). (verimçi: verəcəqli. borclu)

arslan

.-alın arslan tutmuş, gücün sıçan tutmamış. (alın: al ilə. kələklə. hilə ilə) .
(gücün: zorla)

arslan

.-çaqal eniği qurd olmaz, arslan yatağı yurd olmaz. (eniği: balası)

arslan

.-qarımış arslan, siçğan ötün gözəgür. (ötün: dəlik). (gözəgür:güdür)

arslanlıqı

.-alımçılıq arslanlığı, verimçilik sıçğanlığı öğrədər.

art

. atmaq, yüklətmək

art

. atmaq, yüklətmək

art

. atmaq, yüklətmək( art = atr, artmak, atrımak.

art

. dağ keçidi

art

. dağ keçidi

art

. dal, öt § birinə yardım olmak

art

. dal, öt § birinə yardım olmak

art

. dağ keçidi.-bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq,
adıq olsa, art sayu bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz).
(beltir: doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.). (adakumsınmayuq:
adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (bayraqlur: bayraq
taxdırır)

arta qalmak : artık, artıklama
arta qalmak : artık, artıklama
arta

. mərtəbə, kəzək, kərə, tapkır, yol, yolu

arta

. mərtəbə, kəzək, kərə, tapkır, yol, yolu

arta

.-arda baxan yol azmaz

artan süyşən : oğlan uşak

artan süyşən : oğlan uşak

artantatır.

.-sonsuza dönsəndə, qıçın (götün) arxandadır.

artaq

.ardaq. əmin.

artaqan.

.artağan. bərəkət.-hər nəyin azından olur artağan

artaqlamaq .ardaqlamaq. saymaq. sayqamaq. sayqılamaq. ehtiram qoymaq.

artaqlar

.ardaqlar. əminlər. üməna

artar

.-yoxsulunki işdən artmaz, dişdən artar

artçağ

. qiyamət, aqibət, sonuç, nəticə

artdamaq

. təmizləmək, yormak, aradan qaldırmak

artdırmaq

. arassalamak

artdırmaq

. arassalamak

artdırmaq

. arassalamak,

artı

.-aldı ardı: dal qabaq.

artıca.

.-uşağı işə qoş, özündə ardıca qoş.

artıcan

.-cocuğa iş buyuran, kəndi ardıcan sürünər

artık

. ağdık, üstün, daşqιn, aşkın, aşιrι

artık

. ağdık, üstün, daşqιn, aşkın, aşιrι

artık

. ağtık

.

artık

. ağtık

.

artık

. ağtık

.

artık

. arta qalmak : artıklama

artık

. arta qalmak : artıklama

artık

. arta qalmak : artıklama

artık

. aşkın, üstün, daşqιn, ağdık, aşιrι

artık

. aşkın, üstün, daşqιn, ağdık, aşιrι

artık

. atrık : çok, daha

artık

. azak kılıp, ayaq, axırda.

artık

. daşqιn, üstün, ağdık, aşkın, aşιrι

artık

. mükəmməl (adam, şey)

artık

. mükəmməl (adam, şey)

artık

. qırıntı, çıkıntı

artık

. qırıntı, çıkıntı

artık

. qırıntı, çıkıntı

artık

. yakcı

artıl

. ) yüklətilmiş, yüksətilmiş ) artılıp yatmaq., kürək üstə yatmak, dalı

artıl

. ) yüklətilmiş, yüksətilmiş ) artılıp yatmaq., kürək üstə yatmak, dalı

artıl

. ) yüklətilmiş, yüksətilmiş ) artılıp yatmaq., kürək üstə yatmak, dalı

artıl

. yüklətilmiş-yüksətilmaş,artılıp cat, asıl haldə yatmak, dalı

artılı

. aşırı

artılı

. aşırı

.

artılı

. aşırı

.

artın yeri yürümək: geriyə yerimək
artın

. artış, dallamaq, sırtına yüklətmək

artın

. artış, dallamaq, sırtına yüklətmək

artın

.artın. daldaki.-artın təkər öntünü izlər. (öntünü: öndəki)

artına

. -ardına daşlasan: arxana bıraxırsan. -ardına daşlasan önünə çıxar.

artınta.

.- düşmək mandeyil, qalxış olsa ardında.

artıntan

.-ölənin ardından ölünməz.( ölənlə ölməzlər.)

artıp

. dalından, artın : sırtına yüklətmək, artış : tüklətmədə dir

artıq

.-artıq sevilənlər unutar sevənlərin

artıq güc para qazanmaq yarışı ölmlə bitər
artıq

. aştam .

artıq

. aştam .

artıq

.- artıq tamah daş yarar, daş qayıdıb baş yarar.
.-artıq dəğər, başıvı əyər. (çox yaxcılıq qarşılığı yamanlıq)

artıq

.-artıq mal göz çıxartmaz, çox yeyib qonuşmaq yaş uzatmaz.

artıq

.-at minək daşı, artıq arxadaşı.

artıqıyla

.-xançı tavuğu, yolçu artığıyla keçinər

artıqlamaq çitləmə

. çıtlamaq, tikmək, yoğunlaşdırmək, artlamaq

artıqlamaq çitləmə

. çıtlamaq, tikmək, yoğunlaşdırmək, artlamaq

artırmaq

. art( artık ) + dırmak

artlaşmaq

. at üstə iki kişinin qoşa oturumuna deyilir, ardalmak

artlaşmaq

. at üstə iki kişinin qoşa oturumuna deyilir, ardalmak

artlaşmaq

. at üstə iki kişinin qoşa oturumuna deyilir, ardalmak

artmaq

. batlan

artmaq

. batlan

artmaq

. dala - daha - geri - artıq qalmaq (verdiyin puldan heç bir şey artmadı

artmaq

. dala - daha - geri - artıq qalmaq (verdiyin puldan heç bir şey artmadı

artmaq

. köpərmək

artmaq

. köpərmək

artmatan

.-artmadan yetmez.

artmaz

. yetərlik, qanık > qənaat, razılıq, qanış, qanıklıq, yetinmə, doyum, düşüncə qanıtlanmaq, yetinmək - qanığan : bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar

artmaz

. yetərlik, qanık > qənaat, razılıq, qanış, qanıklıq, yetinmə, doyum, düşüncə qanıtlanmaq, yetinmək - qanığan : bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar

artmaz

.-yoxsulunki işdən artmaz, dişdən artar

arttırma

. ırıksız, yüklətmk., buyruk, icbari, ettirgən

arttırma

. ırıksız, yüklətmk., buyruk, icbari, ettirgən

arttırma

. yüklətmək., ırıksız, ettirgən, buyruk, icbar

arttırma

. yüklətmək., ırıksız, ettirgən, buyruk, icbar

arttırma

. yüklətmək., ırıksız, ettirgən, buyruk, icbari

arttırma

. yüklətmək., ırıksız, ettirgən, buyruk, icbari

arttırmaq

. işəytiv., üyşütüv, yığmak, köpərtmək, köpeytiv

arttırmaq

. işəytiv., üyşütüv, yığmak, köpərtmək, köpeytiv

aruğ

. gözəl - arılık : gözəllik

aruu

. sevgi, dilbər, söygülü

aruu

. sevgi, dilbər, söygülü

arvad təğvim değilki ildən ilə yenilə.

arvad

. alğın, ayal

arvad

. alğın, ayal

arvad

. başdaş

.

arvad

. başdaş

.

arvad

. < öğrət

arvad

. başdaş

arvad

. başdaş

arvadi başdan çağanı yaşdan. (yaşdan: kiçiklikdən)
arvana

. orqaçi dəvə, enən

arvana

. orqaçı dəvə, enən

arvat

. orqaç : oğrat (tukum+çul+luk+çıl+sıl).

arvat

.- arvad təğvim değilki ildən ilə yenilə.

arvat

.-arvad düyündən, qoduq oyundan doymaz
.-arvad gərək qalçalı, oğlan aslan pəncəli.

arvat

.-arvad var ev yığar, arvad var ev yıxar

arx

. < ard = art = ark,

arx

. < ərik, ərmək, kanal

arxa

. qədim, erqə

.- aça əriklər : çatallı kanallar, qollu arxlar

arxa

. qədim, erqə

arxağ

. pənah, pənəgək, in, daxma( tənəkə)

arxağ

. pənah, pənəgək, in, daxma(tənəkə)

arxalık

. üstörtü, pencək

arxalık

. üstörtü, pencək

arxana

.arxana. parana. gücən.-arxana görə sözün olsun.

arxar

. yaban qoyunu

arxar

. yaban qoyunu

arzı

. )ark + sı : aranan, )ər + si, ərəsi : yetişilən( yetişəcək )

arzı

. dəğər, dəğmək, baha, - arzıbay : dəğərsiz

arzıbir

. dinc, birlik, birkə, hizur

arzıbir

. dinc, birlik, birkə, hizur

arzısıyla.

.- can sağlığı, baş uyarlıqı arzısıyla. (alqış)

arzıyan

.- arzıyan ərir. (arağan ərir. axdaran tapır).

arzu etmək . küysəmək, istəmək, özləmək, həsrət çəkmək
arzu etmək . küysəmək, istəmək, özləmək, həsrət çəkmək
arzu

. kəlö, umar

arzu

. kəlö, umar

arzu

. yaşam

arzu

. yaşam

arzu

. yaşam, sabahın qolu

arzu

. yaşam, sabahın qolu

arzu

. yaşam, sabahın qolu

arzulamaq

. özürləmək, azurlamaq

arzular

.- arzular yelə, yaşamım çilə. (arzularım heçə getde, yaşamım dərdə döndü)

arzular

.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan od
çaxmır

arzularım

.-canki vardı bu tənimdə, çıxacaq bitmədən ön arzularım son ucuna.

as aşı üs aşı : altaşı üstaşı : atkeçit üskeçit

as aşı üs aşı : altaşı üstaşı : atkeçit üskeçit
aş aşıtan, daş daşıtan.
daşıyan mən, aşığan sən
aş daşı əridər, yalan başı çürüdər.
aş pişirər qoymaz doğru duzunu,
aş

. aşlık, aşlanan şey

aş

. aşlık, aşlanan şey

as

. qud quş yemi

aş

. < aşuq < azuq < azıq

aş

.- azıq bol olsun, dəniz aş olsun, varız çox olsun. (alqış)
.-aş desən çapar, iş desən qaçar
.-ölü gözündən yaş, molla evindən aş çıxmaz
.-qonağ önünə aş qoy, iki əlin boş qoy. (əlinə iş vermə)
.-aş verənə daş vermə, daş verənə aş vermə.

aş

.-aş daşı əridər, yalan başı çürüdər.

aş

.-aş duzla, duz düzlə. (düzlə: ölçüylə. oranla).

aş

.-dəvə yükü aş olsa, ac gözünə az gələr

aş

.-elti eltiyə əş olmaz, arpa unundan aş olmaz. (elti: qayınxatın)

aş

.-handa aş, ora qaş, handa iş, ordan uş . (qaş: qaç).(uş: uç)

aş

.-nərdə ac, ordan qaç, nərdə aş yürü yanaş

aş.

.-yayın pişsə baş, qışa pişmiş aş.

aşa çok

. bərk çok, çok çok, lap çok, yakşi çok, iyi çok

aşa çok

. bərk çok, çok çok, lap çok, yakşı çok, iyi çok, bol bol

aşa çok

. bərk çok, çok çok, lap çok, yakşı çok, iyi çok, bol bol

aşa

. daha, çok, yetər, kafi

aşa

. daha, çok, yetər, kafi

aşa

. daha, çok, yetər, kafi

aşa

.-işə çağırsan barmaz, aşa çağırsan qalmaz.
-çəkdən aşa: bətər. normaldan yukarı.

asaba

. sacak, bayrak

asaba

. sacak, bayrak

asaba

. sacak, bayrak

aşac

. aşıç, qablama

aşac

. aşıç, qablama

aşaç

. dalaşιk, tələsik, aşιğιş, hövlükmaç, hövlülə

aşaç

. dalaşιk, tələsik, aşιğιş, hövlükmaç, hövlülə

aşağ

. hərgələ, bayağı

aşağ

. hərgələ, bayağı

aşağı

. dəyərsiz, bayağı, önəmsiz, xor

aşağı

. dəyərsiz, bayağı, önəmsiz, xor

aşağlamaq . basalamaq, əzmək, təhqirləmək, saymamaq .

aşağlamaq . basalamaq, əzmək, təhqirləmək, saymamaq, əsgitmək, alçatmaq, kəmətmək
aşağlamaq . basalamaq, əzmək, təhqirləmək, saymamaq, əsgitmək, alçatmaq, kəmətmək
aşak

. alt, as, ast, astı, təğ, tömən,tüb

aşak

. = alçak = alasa

aşak

. alçaq, təməl

aşak

. alçaq, təməl

asaklık

. bozukluk

asaklık

. bozukluk

asalak

. engəl

asalak

. engəl, müzahim

asalak

. engəl, müzahim

asalak

. engəl, müzahim

asalamaq

. başı sarıq ilə sarımaq

asalamaq

. başı sarıq ilə sarımaq

aşaltıcı

. biləyləci, itildən, eşiddirən

aşaltıcı

. biləyləci, itildən, eşiddirən

aşam

. bölük, parça, bir aşam ət

aşam

. bölük, parça, bir aşam ət

aşama

. basacak, basqıç, basama, nərdivan, dərəcə, mərhələ

aşama

. basacak, basqıç, basama, nərdivan, dərəcə, mərhələ, pillə, paldak

aşama

. basacak, basqıç, basama, nərdivan, dərəcə, mərhələ, pillə, paldak

aşama

. dərəcə, dərcə, düzəy, paya, basamak

aşama

. dərəcə, dərcə, düzəy, paya, basamak

aşama

. pillə, baskuç, paldak

aşamlık . aşk su, tamak
aşamlık

. aşk su, tamak

aşamlık

. azəq-tuluq

aşamlık

. azıq-tuluq

.

aşamlık

. azıq-tuluq

.

aşamlık

. azıq-tuluq, tamak, yemək, aş, as.

aşamlık

. azıq-tuluq, tamak, yemək, aş, as.

aşamlık

. tamak

aşamlık

.yemək, aş, as., tamak

asan
asan

. aşılan, aşan
. hasat, anqsat, düşünüksüz, rahat, qınsız onqoy,onqay, unqay, kulay, qolay yaylı,
caylı, köylü, yenqil

asan

. hasat, anqsat, düşünüksüz, rahat, qınsız onqoy,onqay, unqay, kulay, qolay
yaylı, caylı, köylü, yenqil

asan

. hasat, anqsat, düşünüksüz, rahat, qıyınsız

asan

. onqoy,onqay, unqay, kulay, qolay, yaylı, caylı, köylü, yenqil..

asan

. sırtıq, asıcı, asıcıl, çıkarcı, üzlü, üzücü, mənfəətçi

asan

. sırtıq, asıcı, asıcıl, çıkarcı, üzlü, üzücü, mənfəətçi

aşaq

. batı

aşaq

. batı

aşaq

.aşağ. günbatar. günün batar yanı. məğrib
.-aşağ baxıb yoğuş qıl, yuxar baxıb düşün qıl (yoğuş: şükür) (düşün qıl: oyuş qıl)

aşaqan

.aşağan. aşıran. yeyən.-az aşağan bir gün, çox aşağan bir gün.

aşar

. ə(i)məcə, ə(i)məcə surətilə yapılan iş, aşarıçı : aşara iştirak edən

aşar

. iməcə, iməcə yoluyla yapılan iş, aşarıçı : aşara qatılan

aşar

. iməcə, iməcə yoluyla yapılan iş, aşarıçı : aşara qatılan

aşar.

.-dilənçi bir olursa, malı başından aşar.

aşarcılık

. qınlık

aşarcılık

. qınlık

aşarıçı

. aşar, aşara qatılan

aşarıçı

. aşar, aşara qatılan

asas

. < ast . aslın, aslən, asasən, əslən, astın, təməlindən

aşatkı

. aşlamaq üçün maya

aşatkı

. aşlamaq üçün maya

asav

. asi, asava ( cilovsuz, dizginsiz, alışmamış )asav at, alışmamış at, vəşi

asav

. asi, asava ( cilovsuz, dizginsiz, alışmamış )asav at, alışmamış at, vəşi

asav

. asi, asava ( cilovsuz, dizginsiz, alışmamış )asav at, alışmamış at, vəşi

asav

. asi, asava ( dizginsiz, alışmamış )asaiv at

asav

. ası, boynaq, coşqun, oynaq, xuysuz(oynaq at)

asav

. ası, boynaq, coşqun, oynaq, xuysuz(oynaq at)

asav

. ası, boynaq, coşqun, oynaq, xuysuz(oynaq at)

asav

. dizginsiz, alışmamış -asav at : alışmamış at, vəşi -

asav

. kozğalançı

., qozqalançι, ğalayançι

asav

. kozğalançı

., qozqalançι, ğalayançι

asav

. kozğalançı

., qozqalançι, ğalayançι

asavlık

. vəhşilik

asavlık

. vəhşilik

asayın

. bala bala

asayın

. bala bala

aşçamaq

. yemək, tuş ~ .

asda qaçan yıxılmaz.
asdivan

. qud quş yemi

asdivan

. qud quş yemi

aşğar

. qarınpa heyvan, çox yiyib içip otlayan heyvan

.

aşğar

. qarınpa heyvan, çox yiyib içip otlayan heyvan

.

asğıncank

. müzahim, pəsqəl

asğıncank

. müzahim, pəsqəl

asğıncank

. müzahim, pəsqəl

asğıncank

. müzahim, pəsqəl

asğınçılık

. pəsqəlçilik bükdənç., müzahimət, mə’təlçilik, qınçılık

asğınçılık

. pəsqəlçilik bükdənç., müzahimət, mə’təlçilik, qınçılık

asğınçılık

. qınçılık, pəsqəlçilik, bükdənç, müzahimət, mə’təlçilik

asğınçılık

. qınçılık, pəsqəlçilik, bükdənç, müzahimət, mə’təlçilik

asgöz

. aşgöz, acgöz

asgöz

. aşgöz, acgöz

ası ba ?

. bu mu ?

ası ba ?

. bu mu ?

aşı boyası . paş sarısı, quruca qırmızı
aşı iy

. tünd iy

aşı iy

. tünd iy

asi

. : asav, asava ( dizginsiz, alışmamış ) asav at

ası

. : çıkar, yarar, mənfəət

ası

. : çıkar, yarar, mənfəət

aşı

. : geçit § as aşı üs aşı : altaşı üstaşı : atkeçit üskeçit

aşı

. : geçit § as aşı üs aşı : altaşı üstaşı : atkeçit üskeçit

ası

. acı, aşı

ası

. acı, aşı : uca, yüksək

ası

. acı, aşı : uca, yüksək

asi

. aşı < aşmak

aşı

. calak, peyvət

aşı

. calak, peyvət

aşı

. geçit - asaşı üsaşı = alt aşı üstaşı = atkeçit üskeçit

aşı

. geçit - asaşı üsaşı = alt aşı üstaşı = atkeçit üskeçit

aşı

. keçit

aşı

. keçit

asi

. qozqançi

aşı

.- ocaq yandı tüstüsü bizə düşdü, aşı qonşuya .

aşı.

.-anlayanla daş daşı, anlamazla yemə aşı.

aşı.

.-gənclikdə daş daşı, qocalıqda ye aşı.

aşıatmaq

. aşlamaq, yeditmək

aşıb tökün

. aşıb keçən

aşıb tükən

. aşıb keçən, aşıb ötən, aşıb gedən, keçip gedən

aşıb tükən

. aşıb keçən, aşıb ötən, aşıb gedən, keçip gedən

aşıç

. aşac, qablama

aşıç

. aşac, qablama

aşıç

. aşac, qablama

aşıc

.qazan .-aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən. ayür: aytır. deyir ).
(qamuc: kəmçə). (mən qandamən: mən hardıyam).

asıcıl

. sırtıq, asan, asıcı, çıkarcı, üzlü, üzücü, mənfəətçi

asıcıl

. sırtıq, asan, asıcı, çıkarcı, üzlü, üzücü, mənfəətçi

asığış

. dəssinə, tələsik, dayanmadan, toxdasız, həmən, tez

asığış

. dəssinə, tələsik, dayanmadan, toxdasız, həmən, tez

asığış

.

toxdasız

., həmən, dəssinə, tez

asığış

.

toxdasız

., həmən, dəssinə, tez

asığış

.

toxdasız

asığış

.

toxdasız, həmən, dəssinə, tez, əlbə həlim

asığış

.

toxdasız, həmən, dəssinə, tez, əlbə həlim

., həmən, dəssinə, tez

aşık atmaq . yarışmak
aşık

. < aşmak, aşık gəmigi :buğun gəmigi, büküklərdə yerləşən

aşık

. aşlanmış, aşlayıcı

aşık

. aşlanmış, aşlayıcı

aşık

. aşlanmış, aşlayıcı ) daşık

aşık

. ayqın-bayqın, çok bitgin, vurqun, hayran

aşık

. ayqın-bayqın, çok bitgin, vurqun, hayran

asık

. fayda

asık

. fayda

aşık

. gədik, dağyolu

aşık

. gədik, dağyolu

aşık

. gədik, dağyolu, ) bir yaşa varan

aşık

. daşık

aşık

. daşık

aşık, gədik, dağyolu, ) bir yaşa varan
aşıkça

. aşırı

aşıkça

. aşırı

asıl

. aşıl, uca, dəgərki, qimmətli, əsil, asıl

asıl

. aşıl, uca, dəyərli, qimmətli, əsil

asıl

. aşıl, uca, dəyərli, qimmətli, əsil

aşılama

. ılıq, issi su, soyuq suya qatarağ, əldə edilən su .

aşılama

. ılıq, issi su, soyuq suya qatarağ, əldə edilən su .

aşılama

. issini soyuğa qatılarak əldə edilən su

aşılamaq

. ( işləmək - köhnətmək -aşılqan : köhnə) aşa qoymak.

aşılamaq

. çəkmək çiçək çəkmək

aşılamaq

. işləmək, yatıtmaq, qavramaq § bu sözləri aşılamıram

.

aşılamaq

. işləmək, yatıtmaq, qavramaq § bu sözləri aşılamıram

.

aşılamaq

. təlqin etmək, köçürmək, qatıştırma

aşılamaq

. təlqin etmək, köçürmək, qatıştırma

aşılanmaq . acılanmak, acığlanmak, hislənmək
aşılatmaq

. aşlamaq, yeditmək

aşılatmaq

. aşlamaq, yeditmək

asıldamaq

. tərbiyətləmək, becətmək

aşılı

. keçitli

aşılı

. keçitli

asılı.

.-qonağın gəlişi özündən, gedişi qonaqçıdan asılı.

aşılın

. əcalətən, hələlik

aşılın

. əcalətən, hələlik

asılır

.-alçalanlar basılır, yüksələnlər asılır

asılmaz

.-dağdaki tavşana, evdə qazan asılmaz

asılmış

.-nə şaşqın, nə daşqın. (şaşqın olan basılmış, daşqın olan asılmış)

aşılqan

. köhnə

aşılqan

. köhnə

aşılqan

. köhnə

aşın

. aşınan, keçən

aşın

. aşınan, keçən

aşın

. üstün

aşın

. üstün

aşın

.-aşın dadı duzunan, dilin dadı usunan. (usunan: ağlınan)

aşın(an)

. keçən

aşın.

.-yolda deli yoldaşın, başında pişmiş aşın.

aşına

. < aşınğa, anığşa(anğaş )

aşına

. açına

aşına

. )aş + la, bəddi, bələd )< tanış

.

.

aşına.

.-aşına aşına: qımıla qımıla. götün basa basa .-aşına aşına , çıxdı ocaq başına.
(aşınmaq:öğrəşmək. öğrəşərək ilərləmək).

aşınan

. aşın, keçən

aşınan

. aşın, keçən

aşındırma

. tokunarak əritmə, ) çox gedip gəlmə, yuvarlanma, sürtüşə sürtüşə incəlmək,
yeprənmək, dəğərini itirmək, azalmak, qaşımak

aşındırma

. tokunarak əritmə, ) çox gedip gəlmə, yuvarlanma, sürtüşə sürtüşə incəlmək,
yeprənmək, dəğərini itirmək, azalmak, qaşımak

aşındırmak : uçutmaq, qazmaq..

aşındırmak : uçutmaq, qazmaq..
aşındırmaq . kövləmək, qazmaq, belləmək, aşınmaq
aşındırmaq . kövləmək, qazmaq, belləmək, aşınmaq
aşındırmaq . qaşındırmaq : tokunarak əritmə . sürtüşə sürtüşə yuvarlanmaq incəlmək,
yiprənmək, azalmak, dəğərini itirmək

aşındırmaq . qaşındırmaq : tokunarak əritmə . sürtüşə sürtüşə yuvarlanmaq incəlmək,
yiprənmək, azalmak, dəğərini itirmək
aşındırmaq . tokunarak əritmək, ) çox gedip gəlmik, sürtüşə sürtüşə incəlmək, yeprənmək,
dəğərini itirmək, azalmak
aşındırmaq . tokunarak əritmək, ) çox gedip gəlmik, sürtüşə sürtüşə incəlmək, yeprənmək,
dəğərini itirmək, azalmak
aşındırmaq . tokunarak əritmək, ) çox gedip gəlmik, sürtüşə sürtüşə incəlmək, yeprənmək,
dəğərini itirmək, azalmak
aşındırmaq .: uçutmaq, qazmaq..

aşını

.- aşını yeməz işin görməz
.- bəyə versən aşını, sılar sənin başını, qaya versən aşını, başa salar daşını.
(sılar: sayqılar. ikram edәr). (qaya: namərdə)

aşını

.-aşını yaşıran ər bolmaz, yaşını yaşıyan yaş bolmaz. (yaşıran: gizləyən).
(yaşıyan: savan). (yaş: gənc)

aşını

.-evinə görə pişir aşını, ərinə görə bağla başını.

aşını

.-evinə görə pişir aşını, ərivə görə geyim başını

aşını

.-həmin az eyləmək aşını, dileyen kimse qavqasuz başını.

aşını

.-aşını, əşini işini bil

aşınıq

. qayğı

aşınıq

. qayğı

aşınma

. ıisınma, alışma .

aşınma

. ıisınma, alışma

aşınmaq

. işlənilmək, yerini almaq, köhnəlmək

aşınmaq

. işlənilmək, yerini almaq, köhnəlmək

aşınmaq

. işlənilmək, yerini almaq, köhnəlmək

asınmaq

. takınmak, qurşanmak (qılıç, mıltık)

asınmaq

. takınmak, qurşanmak (qılıç, mıltık)

asınmaq

. takınmak, qurşanmak, taxılmak ( qılıç, mıltık )

aşınmaq

.öğrəşmək. öğrəşərək ilərləmək.

aşınmaz.

.-əl ətək öpməklə dodaq aşınmaz.

aşınmaz.

.-əl öpməklə dodaq aşınmaz.

aşınmış

. yeyilmiş, silinmiş, düzəlmiş, sarlanmış, köhnə, əsgi, pozulmuş § aşınmış dəri §

.

aşınmış paltar, pul .

aşınmış

. yeyilmiş, silinmiş, düzəlmiş, sarlanmış, köhnə, əsgi, pozulmuş § aşınmış dəri §
aşınmış paltar, pul .aşınt . mubaliğə

aşınmış

. yiyilmiş, silinmiş, düzəlmiş, sarlanmış, köhnə, əsgi, pozulmuş ( aşınmış dəri <>
aşınmış paltar, pul)

aşınqan

. mümtaz, ali

aşınqan

. mümtaz, ali

aşınt

. mubaliğə

aşınta

.-aşında yedi, başında

aşınuv

. qayğı,

aşıpat

.

aşan

aşıpat

.

aşan

aşıq

. artıq, çok-köp olan

aşıq

. artıq, çok-köp olan

aşıq

. artıq, kop olan

aşıq

. aşıt, yetk

aşıq

. aşıt, yetk

aşıq

. gəmiyi gəmiyə artıran ortak gəmik, parça

aşıq

. gəmiyi gəmiyə artıran ortak gəmik, parça

aşıq

. qulaq (çalqı alətlərdə)

aşıq

.baxşı.-qopuzsuz baxşı, yavuzsuz yaxşı. (yavuzsuz: yamansız)
.-aşıq herkesi kor, çevrəni duvar sanır.

aşıqıs

. qıssağlı, tez, ivədi, çapçanğ, aldıraşlık, toktosuz

aşıqıs

. qıssağlı, tez, ivədi, çapçanğ, aldıraşlık, toktosuz

aşıqlı.

.-yola çıxsan azıqlı, toyun olsa aşıqlı.

aşıqqan

.çapucaq. tələsik.əcələ

aşır

.- qımıldayan qır aşır. (qır: çöl)

asıra

. tərbiyə, baxım, eğitim § asıramak : tərbiyə etmək, bəsləmək, yedirmək § asıranlı :
bəsli, tərbiyəli, asıranmış

asıra

. tərbiyə, baxım, eğitim § asıramak : tərbiyə etmək, bəsləmək, yedirmək §
asıranlı : bəsli, tərbiyəli, asıranmış

aşıral

. bəslənmiş, tərbiyələnmiş, aşılan, yaşılan, aşılanmış→ yaşlı : qoca,

aşıral

. bəslənmiş, tərbiyələnmiş, aşılan, yaşılan, aşılanmış→ yaşlı : qoca,

aşıralık

. boynamaq, yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq, haşıralık, həşərlənmək, diklənmək,
aşırılanmaq, xuysuzluk

aşıralık

. boynamaq, yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq, haşıralık, həşərlənmək,
diklənmək, aşırılanmaq, xuysuzluk

aşıran

.aşağan. yeyən.-az aşağan bir gün, çox aşağan bir gün.

aşırı

. artılı

aşırı

. getgen, çətin, bərk, sıx, bətər, güc çax

aşırı

. acırı, ası

aşırı

. baş aşa, başdan ayağa, təpəsindən aşa

aşırı

. baş aşa, başdan ayağa, təpəsindən aşa,

aşırı

.acırı, ası.acırı, asi.getgen, çətin, bərk, sıx, bətər, güc çax .artılı
- baş aşa, başdan ayağa, təpəsindən aşa

aşırılanmaq : diklənmək, boynamaq, boyuna qalxmaq, yoldan çıkmaq, haşıralık həşərlənmək,
aşıralık, xuysuzluk

aşırılanmaq : diklənmək, boynamaq, boyuna qalxmaq, yoldan çıkmaq, haşıralık
həşərlənmək, aşıralık, xuysuzluk
asırın

. gizlin, astan, astırın, yaşırun

asırın

. gizlin, astan, astırın, yaşırun

asırın

. gizlin, astan, astırın, yaşırun

aşırkı

. uzakkı § aşırkı yurt : uzaq ölkə § yabançı : öcman, düşman

aşırkı

. uzakkı -aşırkı yurt : uzaq ölkə - yabançı : öcman, düşman

aşırmaq

.

aşırmaq

. alqıtmaq

aşırmaq

. bacarmak iyiləşdirmək, sona çatdırabilmək, işləmək, yaratmak, qazanmaq,

., atlatmak

bitirmək

aşırmaq

. bacarmak iyiləşdirmək, sona çatdırabilmək, işləmək, yaratmak, qazanmaq,
bitirmək

aşırmaq

. böyütmək, keçirmək

aşırmaq

. böyütmək, keçirmək, alqıtmak, atlatmak

aşırmaq

. böyütmək, keçirmək, alqıtmak, atlatmak

aşırmaq

. övmək

aşırmaq

. övmək

aşırmək
aşırqanlık

. mubaliğə

aşırqanlık

. mubaliğə

aşırqı

.aşırkı: uzakkı § aşırkı yurt : uzaq ölkə § yabançı : öcman, düşman

aşırsa

.-dalqa boyu aşırsa, ha bir qarış, ha beş qarış.

asış

. : vəhy, yanğılış, açış

asış

. vəhy, yanğılış, açış

aşıt

. aşıq, yetik

aşıt

. aşıq, yetik

aşıt

. aşmaq, yetişmək

aşıt

.əlavə. bəlavə. bezafə. plüs.

aşıtmaq

.təğziyə edmək.

aşıtsız

.-hiç çay olmaz keçitsiz, hiç dağ olmaz aşıtsız.

aşıvlan

. acuvlan, acığlan

.

aşıvlan

. acuvlan, acığlan

.

aşıvsız

. sakit, aram, sakin, dinc

aşıvsız

. sakit, aram, sakin, dinc

aşıyan

. cavan, çağa, acar, ahar .

aşka

. arpacık

aşka

. arpacık

aska

. uca, yanaşılmaz, askala :

aska

. uca, yanaşılmaz, kayalık dağ - aska taş : uca daş . askala :

aska

. uca, yanaşılmaz, kayalık dağ - aska taş : uca daş

. askala

askalan : göylərə doğru yükçələn -askalanqan too

. çıkıntılı -

. uca dağ - askalalı :

qayalı - ( asman : yücə, göy )
aska

. uca, yanaşılmaz, kayalık dağ § aska taş : uca daş § askala : çıkıntılı - askalan :
göylərə doğru yüksələn § askalanqan tağ : uca dağ - askalalı : qayalı - (
asman : yücə, göy )

aska

. uca, yanaşılmaz, kayalık dağ § aska taş : uca daş § askala : çıkıntılı - askalan
: göylərə doğru yüksələn § askalanqan tağ : uca dağ - askalalı : qayalı - (
asman : yücə, göy )

askalalı

. qayalı

askalalı

. qayalı

askalalı

. qayalı

askalan

. göylərə doğru yükçələn, askalanqan

askalan

. göylərə doğru yükçələn, askalanqan

askalan

. göylərə doğru yükçələn, askalanqan

askalan

. göylərə doğru yükçələn, askalanqan

aşkar

. < akşıl . açıq

aşkar

. asık, ap asık, aykın, anık

aşkar

. ayanq, əyan

aşkar

. ayanq, əyan

aski

. asavaç, ilgic, ilgək

askı

. asku, asılqan, asavaç, ilqiç-ş, ilgək

aşkıç açğıç:, açar
aşkın

. artık, üstün, daşqιn, ağdık, aşιrι

aşkın

. artık, üstün, daşqιn, ağdık, aşιrι

aşkın

. artık, üstün, daşqιn, ağdık, aşιrι

aşkın

. artık, üstün, daşqιn, ağdık, aşιrι

aşkın

. daşqιn, artık, üstün, ağdık, aşιrι

aşkın

. daşqιn, artık, üstün, ağdık, aşιrι

aşkış açkuç,, açar
aşköki

. yəşillik, gögəri, aş kavak

aşköki

. yəşillik, gögəri, aş kavak

aslam

. qazanç, kar - aslamçı : tacir

aşlamaq

. taxmaq, qulp qoymaq, keçirmək, pərçinləmək

aşlamaq

. taxmaq, qulp qoymaq, keçirmək, pərçinləmək

aşlamaq

. taxmaq, qulp qoymaq-keçirmək, pərçinləmək, aşlaa qaşıq xəncər aşlamak aşlama kərki : dəstəli balta

aşlamaq

.aşlaa qaşıq xəncər aşlamak
.- dağdan gelir, taştan gelir, eyerlenmiş aslan gelir.(sel)

aslan

aslan

.-tülkü kölngəsində aslan gizlənməz

aslan

.-arvad gərək qalçalı, oğlan aslan pəncəli.

aslan

.-o yar gözün, kim görüb o yar gözün, aslan gücündən düşsə, qarınca oyar
gözün.
bars.-çaqqal becət bars olmaz.

aslan

aşlanı

. aşub

aşlanı

. aşub

aslanın

.-gücdən düşən aslanın oyar gözün qarınca.

aşlanmaq

. hislənmək

aşlanmaq

. hislənmək

aşlı yoldaşlı, başlı başı daşlı.
aşlış

.

aşub

.

aşlış

.

aşub

.

asm

. dəm qısma

aşma

. basma, pillə

aşma

. basma, pillə

asman

. )asqıya almak : sallamak, tərsə mallak eləmək)

asman

. < az, azman, qoz + man, qos + man

asman

. ucman

aşmaq

. : heyvanların calaşması

aşmaq

. : heyvanların calaşması

aşmaq

. ağmaq § dağι daşι ağdıq, duvar ağnadı, ağnaq duvar, devinmək yıkılmaq(ağacı
ağdır)

aşmaq

. ağmaq § dağι daşι ağdıq, duvar ağnadı, ağnaq duvar, devinmək
yıkılmaq(ağacı ağdır)

aşmaq

. cütləşmək heyvan

aşmaq

. cütləşmək heyvan

aşmaq

. cütləşmək heyvan

aşmaq

. daşmak, itilənmək, tilələnmək, sürtük, acılaşmak ( şişmək cişmək, civ, civə, çüvə,
sancak, sancılmak, sanc, sinc, inc, incə).

aşmaq

. daşmak, itilənmək, tilələnmək, sürtük, acılaşmak, şişmək ( cişmək, civ, civə,
çüvə, sancak, sancılmak, sanc, sinc, inc, incə

aşmaq

. daşmak, itilmək, tiləlmək, sürtükmək, acışmak, şişmək, cişmək

aşmaq

. daşmak, itilmək, tiləlmək, sürtükmək, acışmak, şişmək, cişmək

aşmaq

. minmək(at)

aşmaq

. minmək(ata)

aşmaq

. minmək(ata)

aşna olmak: eşinmək, doslaşmak, eşenlik : anğşalamak,
aşna olmaq . eşinmək

., doslaşmak, eşenlik anğşalamak

aşna olmaq . eşinmək

., doslaşmak, eşenlik anğşalamak

aşna

. < əş, aş : birləşim, birikim, qollaşma, yapışma, aşlanmış,

aşna

. anış, tanış

aşna

. aşlan

aşna

. aşnı : sevgili

aşna

.doğana. tanış. dosd.

aşnalık

. ısnaşlık, yakınlık, ısıktık, ürəkdışlık

aşnı

. bayrı, çoktanki, əsgi

aşnı

. bayrı, çoktanki, əsgi

aşnı

. sevgili

aşnuki

. əvvəlki

aşnuki

. əvvəlki

asnuki

. ilkin

asnuki

. ilkin

aşpaz

. aş+qar : aş qayıran

aşpaz

. aşbaş, aşpiş

aşpaz

. aşpazçı : aşbaşçı, aşçı ..

aşpəz

. aşsal.

aşq

.- bilən varsa nədir aşq, gərək yokdur söz deyə, könüldə varsa aşqın, gəlməz ağza
söz ilə.

aşq girdi başa, usun çıxdı qaça.
aşq yuxu isə (düş), bıraq yatsın
aşq
asqan

.-aşq olsun yola, oda çamursuz ola.
. culamamak

asqar

. yüksək

asqar

. yüksək

asqı

. asavaç, ilgic, ilgək, asılqan, asavaç

asqı

. asavaç, ilgic, ilgək, asılqan, asavaç

aşqıç

. çapuk, ivəş - aşıqlık : ivəklik- aışqla : tez ol

aşqıç

. çapuk, ivəş - aşıqlık : ivəklik- aışqla : tez ol

asqıdaki

.-basqıdaki altundan, asqıdaki salxım yeğ. (basqıdaki: quylanmış)

asqın

. zayıf, çəlimsiz < çalım : qabiliyyət, güc,, azalmış

asqın

. zayıf, çəlimsiz < çalım : qabiliyyət, güc,, azalmış

asqın

. zayıf, çəlimsiz, azalmış

aşqın

.- bilən varsa nədir aşq, gərək yokdur söz deyə, könüldə varsa aşqın, gəlməz ağza
söz ilə.

asqınlık

. məğlubiyət, yasqınlık, yenqliş, enqliş, ç-yinqlu, enqilqənlik yasqınlık . asqınlık,
məğlubiyət,yenqliş, enqliş, ç-yinqlu, enqilqənlik enqliş

. asqınlık,

məğlubiyət,yenqliş, yasqınlık, ç-yinqlu, enqilqənlik

asqınlık

. yasqınlık məğlubiyət, yenqliş, enqliş, çinqlu, yinqlu, enqilqənlik, yasqınlık

asqınlık

. yasqınlık məğlubiyət, yenqliş, enqliş, çinqlu, yinqlu, enqilqənlik, yasqınlık

aşqırmaq . sui istifaadə edmək.
asqıtaqi

.-basqıdaki altından, asqıdaki salxım yeğ.( basqı: gizli. örtnük)

asqıya almak : sallamak, tərsə mallak eləmək
asqıya almak: sallamak, tərsə mallak eləmək
asqıya almaq .
asqıya almaq .
asra

. alt

asra

. alt

assırınlayın . astırın, astιrtιn, astan, yaşırun, yuşιrιn, yaşırılğan, yaşırınli, çolav.saklı, gizli, sinsi,
yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, bildirməy bükük, oğrun, duymadan,
örtülü, daldax, darab< dar

assırınlayın . astırın, astιrtιn, astan, yaşırun, yuşιrιn, yaşırılğan, yaşırınli, çolav.saklı, gizli,
sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, bildirməy bükük, oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar
assırınlayın . gizli

., astan, astırın, yaşırun

assırınlayın: yaşırun, gizli, astırın

aşsız

.-aşsız ev olur, sözsüz ev olmaz.

ast > )aşaklamak,
ast

. alt, as, astı, təğ, aşak, tömən,tüb

ast

. alt, ön, başlanqıç § yazın astından : yaz başlayandan bəri

ast

. alt, ön, başlanqıç -yazın astından : yaz başlayandan bəri

ast

. astirin : gizli,duymadan, sinsi - astinki : alt qat - astin: kök,

ast

. göz astı : göz altı - astırtan içkələb bil : gizlicəuğrunmak - kullanmak

ast

. past, - pəs, pis

ast

. past, pəst, pis, pəs

asta

.-asda gedən pasda (altda) qalır.

asta

.-asda qaçan yıxılmaz

aşta

.-az əli aşda gör, çox əli işdə gör.

asta

.-ərişür barcağına asda gedən. (barcağına: məqsədinə)

asta

.-asda qaçan yıxılmaz.

asta.

.asda. axırın. yavaş. aram.
.-az əli aşda gör, çox əli işdə.
.-çox əl olsa aşda qalmaz, işdə.

asta-basta

. yavaş-yavaş, ağır-ağır

asta-basta

. yavaş-yavaş, ağır-ağır

astam

. çox, aldan, bol, gen, dərin, uzaq, gey, geyn, qalın, çaçak

astam

. çox, aldan, bol, gen, dərin, uzaq, gey, geyn, qalın, çaçak

aştam

. artıq

aştam

. artıq

aştam

. artıq

astam

. çok

.

astam

. çok

.

aştam

. fazla

astan

. asırın, gizlin, astırın, yaşırun

astan

. asırın, gizlin, astırın, yaşırun

astan

. assırınlayın, astırın, yaşırun, yuşιrιn, yaşırılğan, yaşırınli, astιrtιn, çolav., saklı, gizli,
sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, bildirməy,bükük, oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar

astan

. assırınlayın, astırın, yaşırun, yuşιrιn, yaşırılğan, yaşırınli, astιrtιn, çolav., saklı,
gizli, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, bildirməy,bükük,
oğrun, duymadan, örtülü, daldax, darab< dar

astan

. astırtın, aldırtan, assirinlayin, gizli

astan

. yaşırun, gizli, assırınlayın, astırın

astan

. yaşırun, gizli, assırınlayın, astırın

astana

. baş kənt

astana

. baş kənt

astana

. baş kənt

astana

. baş kənt, ) eşik, ) qapı dabanı, qapı - astən : bastan,

astana

. basağa, giriş, başlanqıc, qapı

astana

. basağa, giriş, başlanqıc, qapı, eşik, qapı dabanı § astan : bastan

astana

. basağa, giriş, başlanqıc, qapı, eşik, qapı dabanı § astan : bastan

astana

. başkənd, başqala

astana

. başkənd, başqala

astana . borbor, ordo, baytak
astana

. giriş, basağa, başlanqıc, qapı

astana

. giriş, basağa, başlanqıc, qapı

astar

. inis, islik, içlik

astar

. inis, islik, içlik, yağιrlık

astar

. inis, islik, içlik, yağιrlık

astar

. yağιrlık

astara

. eniş, içlik

astara

. eniş, içlik

astarı

.-asdarı üzünə uymaz, işinə savları tutmaz.(savları: sözləri. iddiaları)

aştaşını

.- aşdaşını görmədik: (yaxcı yamanın görmədik). (yaxcı yamanın: pis yaxcısın) .

astaydil

. ciddi, candan, gerçəkdən

astaydil

. ciddi, candan, gerçəkdən § astənki kevet : alt kat

astaydil

. ciddi, candan, gerçəkdən § astənki kevet : alt kat

astık

. yastık

astım.

.-çamura basdım, çalıya asdım. (çalıya: taxacaq. çivi. mıx)

astın gəlmək: enmək enilmək : sınmaq § yenmək : sınmaq

astın gəlmək: enmək enilmək : sınmaq § yenmək : sınmaq
astin

. kök, təməl, əsl, zat, dib

astin

. kök, təməl, əsl, zat, dib

astın

. kök, təməl, əsl, zat, dib

astınğıki

. ) öndəki ) altındakı

astinki

. alt qat

.

astınkı

. alt qat

.

astınkı

. astınğıki, altdakı, alt qat

.

astınkı

. astınğıki, altdakı, alt qat

.

astınkı

. öndəki

astınkı

. öndəki

astıq

.- astığı astıq, kestiği kestik.

astıqı

.- astığı astıq, kestiği kestik.

astır

. gizlin, içtən, içtin, yaştırtın, yastırtın, astırtın, yasırın,

astır

. gizlin, içtən, içtin, yaştırtın, yastırtın, astırtın, yasırın,

astır

. gizlin, içtən, içtin, yaştırtın, yastırtın, astırtın, yasırın,

astirin

. : gizli, duymadan, sinsi

astırın

. asırın, gizlin, astan, yaşırun

astırın

. asırın, gizlin, astan, yaşırun

astırın

. assırınlayın, astan, yaşırun, yuşιrιn, yaşırılğan, yaşırınli, astιrtιn, çolav., saklı, gizli,
sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, bildirməy bükük, oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar

astırın

. assırınlayın, astan, yaşırun, yuşιrιn, yaşırılğan, yaşırınli, astιrtιn, çolav., saklı,
gizli, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, bildirməy bükük,
oğrun, duymadan, örtülü, daldax, darab< dar

astırın

. gizli

., assırınlayın, astan, yaşırun

astırın

. gizli, assırınlayın, astan, yaşırun

astırın

. gizli, assırınlayın, astan, yaşırun

astirin

. gizli, duymadan, sinsi

astırın

. gizli, duymadan, sinsi

astırın

. gizli, duymadan, sinsi

astırın

. gizli, duymadan, sinsi

aştırır

.-ivəcilik şaşdırır, dözümlük aşdırır. (ivəcilik: tələsgənlik. əcələlik)

astırtan

. gizlidən gizliyə

astırtan

. gizlidən gizliyə

astırtın

. gizli § qaçak iş görmək, yaşırın, oğrın

astırtın

. gizli § qaçak iş görmək, yaşırın, oğrın

astırtın

. için için, gizlin gizlin, yaşırın, içtən, içnən, aqrın

astırtın

. için için, gizlin gizlin, yaşırın, içtən, içnən, aqrın

astrı
astιrtιn

.- astrı yüzünden bahalı.

. assırınlayın, astırın, astan, yaşırun, yuşιrιn, çolav., saklı, gizli, sinsi yaşırın, gizlin,
kasırılğan , yaşırılğan, yaşırınli, tıkıvlı, qatılğan, bildirməy bükük, oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar

astιrtιn

. assırınlayın, astırın, astan, yaşırun, yuşιrιn, çolav., saklı, gizli, sinsi yaşırın,
gizlin, kasırılğan , yaşırılğan, yaşırınli, tıkıvlı, qatılğan, bildirməy bükük,
oğrun, duymadan, örtülü, daldax, darab< dar

aşu

. asu, kədik

aşu

. işu - iştə şöylə : aşundak, iştə şu

aşu

. işu

§

iştə şöylə : aşundak, iştə şu

aşu

. işu

§

iştə şöylə : aşundak, iştə şu

aşub

. aşlanı

aşub

. aşlanı

aşub

. aşlış

aşub

. aşlış

aşub

. aşulanu

aşub

. aşulanu

asubudax

. aşu, ajık, aşırım

asudə

. dinc, səssiz səmirsiz, sakin

asudə

. dinc, səssiz səmirsiz, sakin

aşulanmaq . hislənmək

aşulanu

. aşub

asüpas

. esüvas, samsık

asüpas

. esüvas, samsık

asüpas

. esüvas,samsık

asusız . ( açuvsız, aşuvsız ) geçitsiz, aşılamaz dağ
aşuv

. acuvlanmak, acıklanmak, itilənmək, tütlənmək,

aşuvlanu

. acuvlanu, acığlanu,

.

aşuvlanu

. acuvlanu, acığlanu,

.

aşιğιş

. dalaşιk, tələsik, aşaç, hövlükmaç, hövlülə

aşιğιş

. dalaşιk, tələsik, aşaç, hövlükmaç, hövlülə

aşιmaq

. )acımak, açιmaq, təxmir ) yuxu açmaq : dərin yatmaq

aşιmaq

. )acımak, açιmaq, təxmir ) yuxu açmaq : dərin yatmaq

aşιqιç

. hövlüqməç, aldıraşlık, tez, tiz, şaşιlιnç, darrov, tələsik

aşιqιç

. hövlüqməç, aldıraşlık, tez, tiz, şaşιlιnç, darrov, tələsik

aşιr

. axdır, ağdır, daşιr

aşιr

. axdır, ağdır, daşιr

aşιra

. arka, vasitə (su aşιra - su vasitәsilә), + dan ( suvdan : su yoluyla ),+ nan (suvunan
: su yoluyla .

aşιra

. arka, vasitə § su aşιra : su vasitәsilә § + dan § suvdan : su yoluyla, su aşırı, su
arkalı § + nan § suvunan : su yoluyla, su aşırı,

aşιra

.

. arka, vasitə § su aşιra : su vasitәsilә § + dan § suvdan : su yoluyla, su aşırı, su
arkalı § + nan § suvunan : su yoluyla, su aşırı,

aşιrι

. artık, üstün, daşqιn, aşkın, ağdık

aşιrι

. artık, üstün, daşqιn, aşkın, ağdık

aşιrι

. aşkın, artık, üstün, daşqιn, ağdık

aşιrι

. aşkın, artık, üstün, daşqιn, ağdık

aşιrι

. daşqιn, artık, üstün, ağdık, aşkın

aşιrι

. daşqιn, artık, üstün, ağdık, aşkın

asιv

. aşιv, asιvlanu, qaynav, yarsu., zιqιrlanu

asιv

. aşιv, asιvlanu, qaynav, yarsu., zιqιrlanu

.

at ayrılat, adırıl . başqa

at

.- at adamına görə yerir.

at (dişi+)

. baytal

at (dişi+)

. baytal

at almamış pəyə tikmə. at almamış noxda alma. at almamış yəhər alma.

at araba sürmək: at araba dəpmək, çapmaq
at araba sürmək: at araba dəpmək, çapmaq

at görəndə axsayar, su görəndə susuyar
at keçit üs keçit: altaşı üstaşı : as aşı üs aşı

at keçit üs keçit: altaşı üstaşı : as aşı üs aşı
at minən kor, xanlıq savına düşər.
at qaşdı palan düşdü iş qarışdı. (deyim)
at salış

. yarış

at salış

. yarış

at üstdən : öylə-böylə, diqqətsiz -.işləmək
at

. uzaklat : onu at - od açmaq : atəş at - öldürmək : özüvü at - söz at : taxılmaq, bənd
olmaq, sataşmaq

at

. uzaklat : onu at § od açmaq : atəş at § öldürmək : özüvü at - söz at : taxılmaq,
bənd olmaq, sataşmaq

at

. uzaklat : onu at § od açmaq : atəş at § öldürmək : özüvü at - söz at : taxılmaq,
bənd olmaq, sataşmaq

at

.- at adımına göre değil, adamına göre yürür.(ata iyi binmek için qorxmaz (cesur) ve
yetenekli olmaq gərəkir. bunun gibi, bir işin de doğru yönetilebilmesi için o işin
başındaki kişinin qorxmaz, bilgili ve ileri görüşlü olması gerekir).
.- at qılığın iyəsi bilər.
.-at alırsan minib al, evlənirsən eşid al. (minib yürşün bil, dinib (eşidib. qulaq verib)

sözün için) bil)
.-at almağa yaş göndər, qız almağa yaşlı. (yaş: gənc)
.-at alsan minib al, xatın alsan duyurkən görüb al.
.-at aylanıb qazığın tapar. (at dolanıb mıxtövləsin tapar)
.-at ölər meydan qalar, iyid ölər ad san qalar.
.-at ölər meydan qalar, iyid ölər ad san qalar.
.-söylədiyin doğrusa, at üsdə durda danış.
.-subay gözlü qız alma, yaya gözlü at alma. (gözlü: gözüylə) (yaya: yayaq. piyada)
.-yularsız at baxımsız bağ olmaz.
.-at alsan, nal tapılar.
.-doqquz at, bir qazığa bağlanmaz.
.-yaman at axırın pozar, yaman it yiyəsin üzər.
.-yaya gözüylə at, subay gözüylə qız alma.
-ad olmaq: adaqlanmaq

at

.-ac at yol almaz, ac it av almaz

at

.-at izi it izinə qarışmış.(deyim)

at

.-at minək daşı, artıq arxadaşı.

at

.-at minənin it yiyəsin tanır.

at

.-at təpər qatır təpər, arada araçı ölər.

at

.-boş boğazi at oda, odun yaşdı diyə bağırmış

at

.-it qapmaz at təpməz, ilan çalmaz ər aldatmaz demə.

at

.-ota qatsan at yeməz, ətə qatsan it yeməz

at

.-yaxşı kişi düz sözlü, at yaxşısı boz tüyslu.(tüyslu: boyalı)

at

.-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)
-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)

at!

.daşla. boş ver.- dünəni daşla, günüvü başla, yarını boşla.

ata ana

. dədə əçə

ata ana

. dədə əçə

ata sözü

. ülgər söz

ata sözü

. ülgər söz

ata sözü

. ülgər söz

ata

. hidyə, armağan

ata

. hidyə, armağan

ata

. öldurmək

ata

. öldurmək

ata

. öldurmək

ata

. yarın, sabah, ertənğ

ata

. yarın, sabah, ertənğ

ata

.-ata ət, itə ot verilməz.
.-ata olandan, balanı tutmusan, qalanı atmısan!
.- əbbək minmişdir ata, yoxsul qala ac yata. (əbbək:çörək)
.-çəkməz ata, quyruq yük. (çəkməz: zayıf. aciz)
.-danar bazar ata ana toprağı
.-hər ata minən atçı olmadı, hər atdan düşən adsız olmadı.

ata

.-ata mindin yerdəkin, atdan endin atın untma.

ata

.-ata vergisi görümlük, qoca vergisi doyumluq. (görümlük: görüşlük). (qoca:
ər)

ata

.-biri var, üç nal ilə bir ata qaldı işimiz.

ata

.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul gərək
qazana. (ir: tez)

ata

.ada. ayrı. .aralş cəzirə.
.-sən ağa mən ağa, kim verə ot ata.

.-oğla varsa ata malı, oğul ata diləməz. (oğlun əli ata malına çatırsa, artıq atanı
aramaz)

at-aç

. jeton

at-aç

. jeton

ataç

. sifət

ataç

. zəmir, nişan

ataç

. zəmir, nişan

.

atadan salımenen : dədələr adəti üzrə.

atadan salımenen : dədələr adəti üzrə.

ataərqil

.ataərkil. soyun ataya dayandığı toplum düzəni.

atağlı

.tanınmış, ünlü, adlanmış

atağlık

.tanınmış, ünlü, adlanmış

atak

. şan, şöhrət, şərəf § atak almak : ün qazanmak

atak

. şan, şöhrət, şərəf -atak almak : ün qazanmak

atak

. şöhrət

atak

. şöhrət

ataklanmaq : adlanmaq

ataklanmaq : adlanmaq
ataknak

. xaç, atanaklamaq : atanak çəkmək : göz yummaq, əl çəkmək

atal

. adlanmaq

atal

. adlanmaq

atal

.adal. suç mandan ayrı, uzaq. arın. pak. təqvalı.

atalğı

. atama, ermin

atalğı

. atama, ermin

atallıq

.adallıq. arınlıq. paklıq. təqvalıq. düzlük. sədaqət.

atalma

. atalqu, term, istilah

atalma

. atalqu, term, istilah

atalqu

. istilah, term, atalma

atalqu

. istilah, term, atalma

atam

atam

.-odun yanınca kül, adam yanınca qul olur

.-adam adamdır, olmasa pulu, eşek eşekdir, ətləsdən çulu.
.-sevgisiz adam, kölgəsiz ağac qurumuş.
.-adam adamdır olmasa pulu, hayvan hayvandır, atlasdan çulu.
.-adam başı söz ilə, qazan altı köz ilə.
.-adam sandıq eşəği, altın sardıq döşəği.
.-adam sandıq eşeği, qatqat sərdik döşəği.
-daşdan qatıq, güldən nazık. (tapmaca). (adam)

atam

.-adam on, doqquzu don

atam

.adam .- hər nə incəlikdən , ər yoğunluqdan qırılır.(ər: adam)

atama

. atalğı, ermin

atama

. atalğı, ermin

ataməkan

. mihən.

atamı

.-adamı başdan, ağacı yaşdan (tanı).

atamın

.- adamın sözə baxanı, suyun dayaz axanı .

atamın

.-atın dişinə, adamın işinə (bax)

atamına
atamına

.- at adamına görə yerir.

.- at adımına göre değil, adamına göre yürür.(ata iyi binmek için qorxmaz (cesur) ve
yetenekli olmaq gərəkir. bunun gibi, bir işin de doğru yönetilebilmesi için o işin
başındaki kişinin qorxmaz, bilgili ve ileri görüşlü olması gerekir).

atamları

.-bilim adamları yazınları qarşılaşdırır, olduğları yakınlaşdırır, söztükləri
anlaşdırır,davranışları uzaqlaşdırır. (yazınları: qədərləri) . (olduğları:
karakterləri) . (söztükləri: qərarları)

atamlıq

.-adamlıq yaşıqın pozan, adamlıqdan qonuşanmaz. ( yaşıq: huquq)

atamlıq

.- dinlərdə adamlıq var, adamlığın dini yox.

atamlıq

.- dinlərdə adamlıq var, adamlığın dini yox.

atamlıqın

.- dinlərdə adamlıq var, adamlığın dini yox.

atamlıqın

.- dinlərdə adamlıq var, adamlığın dini yox.

atamlıqın

.-adamlığın ərkəyi yox, dişisi yox.

atamsız

.-adamsız qalmış: açıra qalmış. . ıssız qalmış

atamtır

.-adam adamdır olmasa pulu, hayvan hayvandır, atlasdan çulu.

atamtır

.-adam adamdır, olmasa pulu, eşek eşekdir, ətləsdən çulu.

atamtısa

.-adamdısa ünü yok, qoyundusa yunu yok

atan

. enenmiş dəvə

atan

. enenmiş dəvə, ərkək dəvə

atan

. enenmiş dəvə, ərkək dəvə

atan

. ərkək dəvə

atan

. iğdiş edilən dəvə

atan

. qısırlanmış ərkək dəvə

atan

.-batan günün atan danı var. (gün batışı, dan atışı)
.-el atan daş uzaq düşər.

atanak

. ataknak, xaç, atanaklamaq : atanak çəkmək : göz yummaq, əl çəkmək

atanak

. ataknak, xaç, atanaklamaq : atanak çəkmək : göz yummaq, əl çəkmək

atanaklamaq: xaç çəkmək, atanak çəkmək, göz yummaq, əl çəkmək
atanaklamaq: xaç çəkmək, atanak çəkmək, göz yummaq, əl çəkmək
atandaş
atandaş

. atnaş,

dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş, tinqdəş, tingəş,

yarıştaş, yaraş, rəqib

atandaş

. atnaş,

dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş, tinqdəş,

tingəş, yarıştaş, yaraş, rəqib
atandaş

. atnaş,

qaraş, qarşıdaş, dənqdəş, dəngəş, tingəş, tinqdəş, bəsdəş, bəsəş,

bəsiş, yarıştaş, yaraş, rəqib
atandaş

.

rəqib, qarşıdaş , bəsdəş, tinqdəş : dənqdəş, yarıştaş

atandaş

.

rəqib, qarşıdaş , bəsdəş, tinqdəş : dənqdəş, yarıştaş

atandaş

.

rəqib, qarşıdaş , bəsdəş, tinqdəş : dənqdəş, yarıştaş

atandaşlık : rəqabət, bəsdəşlık , bəsəkə, yarşık, alandaşlık
atandaşlık : rəqabət, bəsdəşlık , bəsəkə, yarşık, alandaşlık
atandaşlık : rəqabət

. bəsdəşlık , bəsəkə, yarış,, alandaşlık

atanmaq

.adanmaq. ayrınmaq.

atap

. açıqcısına

atap

. açıqcısına

ataq almaq

ataqac

ün qazanmaq
.atağac. ükük. tabut.-dülgər öldü atağac tapılmadı.

ataqlanmaq .adaqlanmaq. ad olmaq
ataqumsınmayuq

.adakumsınmayuq. adlanmağa, şöhrətə dəğməz.-bəyimsiməyük, bəy

olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu
bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (beltir: doğru nərsədə
bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.). (art:dağ keçidi). (bayraqlur: bayraq
taxdırır)
atar

. dəfə, yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, göz, dəğişən, mərtəm

atar

. dəfə, yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, göz, dəğişən, mərtəm

atar

.-biri əkər biri biçər, kimi atar kimə düşər.

atar

.-altatar: beşatar: tapanca.

atarman

. nişançı

atarman

. nişançı

atar-tutar

. yar-yamaç, yarqan-yamaç, dik-çukur, çala-çukur, eniş-yokuş, tutsal

atar-tutar

. yar-yamaç, yarqan-yamaç, dik-çukur, çala-çukur, eniş-yokuş, tutsal

ataşış.

.adaşış. azaşış. pozuş. azaş. sui istifaadə

ataşmaq

.adaşmaq. azaşmaq. yanılmaq. yanlışmaq. xəta qılmaq. kırıxmaq.- adaşmasam
dünüdü.

ataşqana.

.adaşqana.azaşqana.-adaşqana manğ yok, qaydıb evin tapqan sonğ. (manğ: ayıb)

atatan

.-oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi biçməyi. (bəlləmək:
öğrəşmək. əzbərləmək).

atay

. bilə bilə, məxsusən, ayrıca, özəl

atay

. bilə bilə, məxsusən, ayrıca, özəl

atay

. bilə bilə, məxsusən, ayrıca, özəl

atayı

. rtrylab, tryı, bilərək, qəsdən

atayı.

. ataylab, bilərək, qəsdən

atayı.

. ataylab, bilərək, qəsdən

ataylap

. ateyi, özəl olarak, məxsusən, bilərək, bilə bilə

ataylap

. ateyi, özəl olarak, məxsusən, bilərək, bilə bilə

ataylap

. xisusi

ataylap

. xisusi

atçı

.-hər ata minən atçı olmadı, hər atdan düşən adsız olmadı.

at-çon . kimik
atdan düşen ölməmiş, eşekden düşen qalxmamış.
atdan inmiş, eşəğə binmiş.

atəşin

.alaylı. alavlı. alovlı. odlu.

atəşləyən

. çaqqıç, odlayan

atəşləyən

. çaqqıç, odlayan

atı

.- olaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi. (qolaylanmaq:cürətlənmək)

atı itirib noxdasın axdarır
atı utuzub çuluna güvənir
atı

.-. adı var özü yox. (sözün edib, işdə ıs izi bulunlmamaq ). (deyim)
.-söz atı yügrək olar.

atı

.-arpasız atı qamçı ölüt. (ölüt: öldürər)

atı

.-bəylər iti hürəgən, atı yürəgən olur.

atı

.-alp əri yaprıtma, yörük atı yağrıtma. (gənc əri yaprıtma: gənc əri gözdən
qoyma, gözdən salma) (yaprıtmaq: saymamaq. alçatmaq. önəmsəmək.
dəğərləməmək.). (yağrıtma: malqaranın yağrın (bel kürək bölümün)
yaralama.

atıç

. çuxur ( cəviz oyununda)

atıç

. çuxur ( cəviz oyununda)

atık

. adlanmış, təsmiyə

atık

. adlanmış, təsmiyə

atık

. adlanmış, təsmiyə

atik

. dik, tikan, dikkilqan, çevik, atılqan, tetik, ərsəl

atik

. dik, tikan, dikkilqan, çevik, atılqan, tetik, ərsəl

atık

.

yarın

atık

.

yarın

atık

.

yarın

atık

.

yarın

atılan

.-deyilən söz, atılan ox, yaşanan yaş geri dönməz.

atılan

.-ilk atılan daş uzaq düşər.

atılma.

.-qavqıya qatılma, bilmədik işə atılma.

atılmaq

. bökmək , tavusmak, oqlamak, sıçramak

atılmaq

. bökmək , tavusmak, oqlamak, sıçramak

atılmaq

. bökmək , tavusmak, oqlamak, sıçramak

atılmaq

. silahla vurulmak

atılmaq

. silahla vurulmak

atılmək

. bökmək, tovusmək

atılmək

. bökmək, tovusmək

atılqan

. batırğay, igitgin, ürəkli, cəsurca, ürəklə, batırıl, mərdana

atılqan

. batırğay, igitgin, ürəkli, cəsurca, ürəklə, batırıl, mərdana

atılqan

. dik, tikan, dikkilqan, çevik, atik, tetik, ərsəl

atılqan

. dik, tikan, dikkilqan, çevik, atik, tetik, ərsəl

atılsa

.- dosdan kəsək atılsa, tozu düşər gözüngə

atım

.ox.-yazmaz atım olmaz, yanığmaz bilgə {çaşmaz (yahalmaz) ox, yanılmaz bilən (bilgin)
olmaz}.

atımına

.- at adımına göre değil, adamına göre yürür.(ata iyi binmek için qorxmaz (cesur) ve
yetenekli olmaq gərəkir. bunun gibi, bir işin de doğru yönetilebilmesi için o işin
başındaki kişinin qorxmaz, bilgili ve ileri görüşlü olması gerekir).

atın

.- sovğa atın dişine bakılmaz.

atın dişi, iyidin işi.
atın dişine, kişinin işine baxarlar.
atın

.- atın dişi, iyidin işi.

atın

.- yürgən atın başına vurma

atın

.-ata mindin yerdəkin, atdan endin atın untma.

atın

.-atın dişinə, adamın işinə (bax)

atın

.-bələş atın dişinə bakılmaz. (bələş: sunulan. bağışlanan. hidyə olunan)

atın

.-sınanmışı sınama, yorqun atın qınanma

atıq

. qıvraq, yığcam, dərili toplu

atıq

. qıvraq, yığcam, dərili toplu

atıq

.adıq. adlım. şöhrət.-bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu vergi salur,
adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy
olmağa dəğməz). (beltir: doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.).
(adakumsınmayuq: adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (art:dağ keçidi).
(bayraqlur: bayraq taxdırır)

atır

.- dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır (yarğın: ışıq)

atır

.-atır butur: atır tutur. engəbə.

atıra

.-atıra açıra qalmaq: kəssiz adamsız qalmaq.

atıray

.açıray. heyran.

atırmə . aşırmə
atışı

.- gün batışı, dan atışı .(batan günün atan danı var)

atkar

. ata bindirmək, hazırlıq, başarmak, icra etmək

atkar

. ata bindirmək, hazırlıq, başarmak, icra etmək

atkarlı

. başarcaklı, edərmən

atkarlı

. başarcaklı, edərmən, azırlı,

atkarlı

. başarcaklı, edərmən, azırlı,

atkım

. icra komitəsi

atkım

. icra komitəsi

atkırmaq

. icra etmək, başarmaq

atkuç

. pamuk, yün didən alət

atkura . at axuri

atkuzmaq

. attırmak, vurdurmak, icra etmək, bəcərmək- atku : icra,

atla

.-atla eşək yarışmaz, yavuz eyi barışmaz. (yavuz: yaman)

atla

.-ayranı yox içməğə, atla gedir sikməyə

atla

.-ürkək atla qorxaq iğid sevilməz.

atlab

. ötləb, keçmək

atlamaq

. yola salmaq, hazır lamak

atlamaq

. yola salmaq, hazır lamak

atlanan

.-adlanan atlıda olar, atsızda, atlanan adlıda olar, adsızda.

atlanmaq

. yola çıkmaq, uğurlanmaq, ata minmək- atlanmak : ad verilmək, takılmaq

atlanmaqa .şöhrətə. -adlanmağa, şöhrətə dəğməz: adakumsınmayuq.-bəyimsiməyük,
bəy olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu
bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (beltir: doğru nərsədə
bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.). (art:dağ keçidi). (bayraqlur: bayraq
taxdırır)

atlastan

.-adam adamdır olmasa pulu, hayvan hayvandır, atlasdan çulu.

atlatmaq

. sıçratmaq, irgətmək

atlatmaq

. sıçratmaq, irgətmək

atlım.

.adlım. adıq. şöhrət.-bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu vergi salur,
adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy
olmağa dəğməz). (beltir: doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.).
(adakumsınmayuq: adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (art:dağ keçidi).
(bayraqlur: bayraq taxdırır)

atlıta
atmac

.-adlanan atlıda olar, atsızda, atlanan adlıda olar, adsızda.
. at + ac

atmaq

. açılmak, atəş açmak, tanğ atdı : səhər açıldı § göz atmak

atmaq

. açılmak, atəş açmak, tanğ atdı : səhər açıldı § göz atmak

atmaq

. açılmak, tanğ atdı : sğhər açıldı

atmaq

. çabmaq, çapmaq, çıpmaq, vurmaq

atmaq

. çabmaq, çapmaq, çıpmaq, vurmaq

atmaq

. çabmaq, çapmaq, çıpmaq, vurmaq

atmaq

. çalmaq, vurmaq, döymək, ititmək, sütmək (boya), boyamaq, sarmaq, dolamaq,
süpürmək, qatmaq, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, əzmək, dağıtmaq

atmaq

. çalmaq, vurmaq, döymək, ititmək, sütmək (boya), boyamaq, sarmaq, dolamaq,
süpürmək, qatmaq, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, əzmək, dağıtmaq

atmaq

. daşlamak, bırakmak, vurmaq § bomba daşlamaq

atmaq

. daşlamak, bırakmak, vurmaq § bomba daşlamaq

atmaq

. fıratmak, atəş açmak - göz atmak - tanğ atmak : səhər

atmaq

.-göz atmaq: nəzər salmaq

atmatan

.- dan atmadan işi al

atmısan

.-ata olandan, balanı tutmusan, qalanı atmısan!

atmışıncı

. atmışlı - atmışıncı illər : atmışlı illər

atmışıncı

.atmışlı - atmışıncı illər : atmışlı illər

atmosfer

. havayuvarı .

atna

. adinə, hapta, həftə

atnaş

. atandaş., qaraş, qarşıdaş, dənqdəş, dəngəş, tingəş, tinqdəş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş,
yarıştaş, yaraş, rəqib

atnaş

. atandaş., qaraş, qarşıdaş, dənqdəş, dəngəş, tingəş, tinqdəş, bəsdəş, bəsəş,
bəsiş, yarıştaş, yaraş, rəqib

atnaş

. atandaş, dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş, tinqdəş,
tingəş, yarıştaş, yaraş, rəqib

atnaş

. atandaş, dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş, tinqdəş,
tingəş, yarıştaş, yaraş, rəqib

atom enerjisi : çəkirdək ərkəsi .
atom

. öğəcik .

atomixasya . tozalama .
atomizator

. tozayıcı .

atqan

.-oylamazca aytqan söz, düzəməzcə atqan ox. (oylamazca: düşünmədən).
(düzəməzcə: nişanlamadan)

atqarmaq

. arındalmaq, qutarmaq

atqarmaq

. arındalmaq, qutarmaq

atqı

. bəcər, başar, dart, çal, oyna, icra

atqı

. bəcər, başar, dart, çal, oyna, icra

atqı

. icra

atqı

. icra

atqıç

. ataç, pamuk, yün didən alət

atqıç

. ataç, pamuk, yün didən alət

atqıç

. atqıçı : iyi nişançı

atqıç

. atqıçı : iyi nişançı.

atqır : iyi od açan, ovçi, kəsgin qılınc, atqır (iyi atan) yaraq (tüfəh)
atqır

. atqıç

., atqıçı, iyi nişançı, iyi ot atan, ovçi, kəsgin qılınc § atqır yaraq : atışlı tüfəh

atqır

. atqıç

., atqıçı, iyi nişançı, iyi ot atan, ovçi, kəsgin qılınc § atqır yaraq : atışlı

tüfəh
atqır

. iyi ot atan, ovçi

atqırcan

. düyişgən, özgərmil, duruksuz, özgərişçan, biqarar

atqırcan

. düyişgən, özgərmil, duruksuz, özgərişçan, biqarar .

atqırmaq

. atqarmaq, icra etmək, başarmaq, arındalamaq, qutarmaq, hazırlıq, ata

.

bindirmək
atqırmaq

. atqarmaq, icra etmək, başarmaq, arındalamaq, qutarmaq, hazırlıq, ata
bindirmək

atqızmaq

. attırmak, vurdurmak, icra etmək, bəcərmək- atqı : icra,

atqızmaq

. attırmak, vurdurmak, icra etmək, bəcərmək- atqı : icra,

atsan

.- atsan kəsək dosduva, çanğı tozu gözündə.

atsan

.-kəsək atsan daş alarsan

atsız.

.-hər ata minən atçı olmadı, hər atdan düşən adsız olmadı.

atsızta.

.-adlanan atlıda olar, atsızda, atlanan adlıda olar, adsızda.

attan

.-ata mindin yerdəkin, atdan endin atın untma.

attan

.-atdan düşmüş eşəkə minmiş, hara çatdığın başa düşmüş.

attan

.-atdan enən yenə minər demişlər.

attan

.-atdan inmiş, eşəğə binmiş.

attan

.-qaraxan atdan düşdü, üstünə el toplaşdı. (tapmaca). (qazan)
.-atdan düşmüş, yəhərdən yox
.-hər ata minən atçı olmadı, hər atdan düşən adsız olmadı.

attı

.- qarışqa şıllaq atdı, dəvənin budu batdı

attı-çaplı

. şanlı şöhrətli

attı-çaplı

. şanlı şöhrətli

attı-çaplı

. şanlı şöhrətli

attıqın

.-atdığın vurar, tutduğunun qoparar, vurduğun yıxar, verdiyin doyurar.

av = ev

. toplamak, yığmak

av quşu burnundan, bilgə kişi dilindən (bəllənər)
av

. ov, şikar, avçılık, anğ avalav, olimək

av

.-ac at yol almaz, ac it av almaz

av

.-av quşu burnundan, bilgə kişi dilindən (bəllənər)

av(ğ) atmak : ok atmak, avlamak
av(ğ) atmak: ok atmak, avlamak
ava

. ağı

ava

. ağı

avacan

.böyük qutu. böyük sandıq.

avadan

. görməgəy, gözəl

avadan

. görməgəy, gözəl

avadan

. gözəl

avadan

. gözəl

avadanlık

. bəzək

avadanlık

. bəzək

avananak

. budal, bön-bön : anayi, gic, qarışmış

avananak

. budal, bön-bön : anayi, gic, qarışmış

avant-qard

. çavuş, öncü, carçı, sırada birinci

avant-qard

. çavuş, öncü, carçı, sırada birinci

avara

. < ev ara?

avara

. < ev ara?

avara

. aylak, yalkav.

avara

. aylak, yalkav.

avara

. aylak, yalkav.

avara

. aylak, yalkav., işsiz, bekar

avara

. aylak, yalkav., işsiz, bekar

avatan

.avadan > abadan. bolluq.

avatmaq

. acıtmaq(ağıtmaq)

avatmaq

. acıtmaq(ağıtmaq)

avay

. yavaş, diqqət,

avay

. yavaş, diqqət, avaylap : yavaşca, diqqətlə § avaysız : dincsiz

avay

. yavaş, diqqət, avaylap : yavaşca, diqqətlə § avaysız : dincsiz

avay

. yavaş,diqqət, avaylap - yavaşca, diqqətlə avaysız -dincsiz

avaylap

. yavaşca, diqqətlə

avaylap

. yavaşca, diqqətlə

avaylap

. yavaşca, diqqətlə

avaysız

. dincsiz, diqqətsiz

avaysız

. dincsiz, diqqətsiz

avaz

. < ağı, tavış., davış, dobuş, hava, obon

avçı

.-avçı neçik al bilsə, ayığ ancaq yol bilər.

avçıya

.-avçıya bir göz yetər

avdan

. aymak,

sektör, kəsiş, bölük, qol, əl, dəsdə

avdan

. aymak,

sektör, kəsiş, bölük, qol, əl, dəsdə

avı

. ağı, zəhər, acı

avı

. ağı, zəhər, acı

avıl

. şəhər, kəd

avıl

. şəhər, kəd

avılı

. ağılı, zəhərli § avıli qaz : ağılı qaz § avılı yara : acılı, sιzlayan § avıli yel : ağılı yel
şiddətli yel § avılı söz : acıdan, iğnəli, toxunan söz

avılı

. ağılı, zəhərli § avıli qaz : ağılı qaz § avılı yara : acılı, sιzlayan § avıli yel : ağılı
yel şiddətli yel § avılı söz : acıdan, iğnəli, toxunan söz

avıli

. ağıli, zəhərli(avıli qaz ) - acılı, sιzlayan (avıli yara) - şiddətli(avıli yel)- acıdan,
iğnəli, toxunan (avılı söz)

avım

.-nə tülküylə savım, nə çöldə avım var

avın

.tuşun. . düşmüş.-gözü dənədə olan quşun, duzağa ayağ tez olar tuşun.

avındırmak : ağındırmak, avratmak, ağrιtmaq, dövmək, avışdırmaq, incitmək, xorlamak, acıtmaq,
zәhərləmək

avındırmak : ağındırmak, avratmak, ağrιtmaq, dövmək, avışdırmaq, incitmək, xorlamak,
acıtmaq, zәhərləmək
avındırmaq . incitmək, xorlamak

avınmak : ağınmak, avramak, avışmaq ( avutmak : cuvatmak, yuvatmak
avınmak : ağınmak, avramak, avışmaq ( avutmak : cuvatmak, yuvatmak

avınmak : ağınmak, avramak, avışmaq ( avutmak : cuvatmak, yuvatmak
avınmak : avınmak ( avutmak : cuvatmak, yuvatmak

avınmaq

. ağınmaq, ağrιmaq, acınmaq, acı duymaq, sızlamaq, zəhərlənmək, avışmak,
narahat olmaq

avınmaq

. ağrιmaq, acınmaq, acı duymaq, sızlamaq, zəhərlənmək, avışmak, narahat olmaq

avınmaq

. avınmak ( avutmak : cuvatmak, yuvatmak

avınmaq

. avınmak ( avutmak : cuvatmak, yuvatmak

avişən

ovşan. kəkliotu çeşidi

aviz: ağız< ağış< ağmaq: sallanmaq.

avlamaq

. anqtamak, haklamak, izləmək, sonlamak, ayaklamak, axtarmaq

avlu

. hörügə

avlu

. hörügə

avlu

. hörügə

avlu

.

avlu

hörügə

. yurt, kura, korö, dış, eşik( aldı).

avqanlı . avcanlı
avratmaq

. çeynəmək

.

avratmaq

. çeynəmək

.

avratmaq

. dövmək

avratmaq

. dövmək

avşan, ovşan, ağşan =

.üsün

. övsün, yalpıldak, övısmək

avşın atmak : parıldamak, rəh bə rəh olmak, ğalqımak, ovsımək, dürli irəng olub görünmək avşanqınqıli, ovsıyan, yaldırayan, yalpıldayan, ğalğıyan : dirəkşan( dirəyən,
dirəşən )
avşın

. ovşın, ışıq

avtı

.avdı. toplandı. -görüncəyə kişi avdı. (görüncə. tamaşa).

avuç

. sıkım, alakan

avuç

. sıkım, alakan

avuç

. us, üç, uç, oç,hvuç, uvıs, ovıs

avuç

. < av : avlamak, yığmak - apaz, yığım, sıxım

avuç

.sıkım, alakan

avul

. ayıl, ayl, al, kənd

avul

. kənd, av kəlməsi topluğu- yığıncağı-cəmnəşməyi göstərir

avul

. kənd, av kəlməsi topluğu, yığılmağı, cəmlənməyi göstərir

avul

. obalar topluluğu

avul

. obalar topluluğu

avul

. obalar topluluğu

avunak

. ) təsəlli

)

gəbə heyvan, ayalak

avunak

. ) təsəlli

)

gəbə heyvan, ayalak

avunak

. ayalak, gəbə (heyvan), təsəlli

avunmaq

. çoğamak, - avun : çox - avunçuk : əğləncə

avunmaq

. təsəlli tapmak, özünü yığmak, sevinmək,

avunmaq

. təsəlli tapmak, özünü yığmak, sevinmək,

avunmaq

. təsəlli tapmak, özünü yığmak, sevinmək, avutmak

avurt

. ovurt . azurmak > adurmak > ayurmak kılavson > arvarə

avuşlanu

. aşuvlanu

avutmaq

. təsәlli vermək

avutmaq

. təsәlli vermək

. acuvlanu, acığ

avzrtlamaq . az az içmək

axar sular dayanmaz, yalançının yalanları tükənməz
axdar tap, yoğur yap

axdır

. ağdır, aşιr, daşιr

axdırmaq

. ağdırmaq, tökmək (göz yaşın axdır), yüzdürmək : suya salmaq

axıl

. davranış, basıl, hərəkət, gedişat, gediş, yeriyiş, rəftar, yörüm-durum, qılıkyoruk

axım uğra üzmək. (gücə sarı sarmaq).
axım

. ağım, yönəm, cərәyan - axımın uğruyla üzmək - hava axımı - ədəbi axım

axın

. baskın, çapığın : < çabılıv < çapılıv, yürtül, yürüş < yürümək, yağırıltu (yağmak
düşmək)

axıntı
axır

. suyun gətirdigi hər nəsnə - axıranlamak : fırlamak
. aqurisqırek,

axıranlamak: fırlamak, axıntı, yüzdürülən şey, suyun gətirdigi hər nəsnə
axıranlamak: fırlamak, bir şeyi üzdürmək

axız

. akıt (ağızılış

axmaq odu bu dünyada qəm yiyə, tanrı bilir kim apara kim yeyə

axmaq

. qoymaq, tökmək, yağmaq, saçmaq

axmaq

. salak,sarang,yengil kəllə

axmaq

.-axmaq odur dünyz üçün qəm yiyə, kim nə bilir kim qazana kim yiyə.

axmaqlamaq

.savaqlamaq savaxlamaq. savaklamaq. səfehləmək

axmaqlıqın .-axmaqlığın gücün nə görmüsən
axmır etmək: əfsus, təssüf, yazıklar olsun demək
axsak

. ağsak, ağnak

axşam

. inğqir, gec.

axsamaq

. basınmaq

axsamaq

. basınmaq, topuk çalmaq

axta

. biçik, iğdiş, enənmiş, kəsilmiş

axtam

. sürük dincələn topraq (axtarma)

axtar

. ard, ara, axtar

axtar

.-axdar tap, yoğur yap

axtarış

. açıqlatmaq, ağtarma : parlatmaq, parçalamaq, yayraqlama, bayraqlama

axtarış

. açıqlatmaq, ağtarma : parlatmaq, parçalamaq, yayraqlama, bayraqlama

axtarma

. qənimət, yığma > yəğma

axtarmaq

. anqtarmaq, aramaq, izləmək

axtarmaq

. aramaq, qarιşdιrmaq, əndәr döndәr etmək

axtarmaq

. ardımlamak, bir yerin ənin boyun biləcək olmak, arıyıb öyrənmək,

axtarmaq

. ayaklamak, anqtamak, avlamaq, haklamak, izləmək, sonlamak

axtarmaq

. izləmək, anqtarmaq

axtarmaq

. izləmək, anqtarmaq

., topuk çalmaq

.

. yaxtarmaq, ışıqlandırmaq, açmaq, açıqlığa gedmək, yol göstərmək § axtarış :

axtarmaq

ağtarma, yaktarış, arayış, izləmə,
axtarmaq

. yaxtarmaq, ışıqlandırmaq, aşmaq, açıqlığa gedmək, yol göstərmək

axtaş

. kaymaq daş, albatır

axur

. yemlik

ay +

. kəlimə başında gəlib, onun anlkmın gücləndirir. ay + aydın : ap aydın,

ay + qara

:qap qara

. kəlimə başında gəlib, onun anlkmın gücləndirir. ay + aydın : ap aydın,

ay +

ay +

qara :qap qara
ay ağιlι

. halәsi < alqasi . ağlası

ay ağιlι

. halәsi < alqasi . ağlası

ay ışığın gündən alar
ay parçası . aydaq, aytəkin, aybəniz, aypara
ay parçası

. aydaq, aytəkin, aybəniz, aypara

ay təkin

. ayday

ay təkin

. ayday

ay yarıqta yıldız korünmez.
ay yayağa gülənlər (yayağa: piyadaya)
ay
ay

.

çıkmak, aşmak
. kəlimə başında gəlib, onun anlkmın gücəldir . ay+aydın (ap aydın), ay+qara (qap
qara)

ay

. üçün, ötəri

ay

. yar( yarmak, yarıq ay ) = yarı, yarım, yarılmış ay

ay

.-ay doğar gədiyindən, ər utansın dediyindən.

ay

.-ay doğuşundan, ər yürüşündən bəllənir. (yürüşündən: davranışından.
rəfdarından)

ay

.-ay ulduzun batıran, qara günü gözətən. (gözətən: gözləyən)
.-hərkəsinki özünə ay görünər gözünə
.-onbeşi qara, onbeşi ağ olur ay.
.-sevdiyin özü ay, evi saray görünür.

ay

.-biri bir ay işlir, bir gün yər, biri bir gün işlir, bir ay yər

ay

.-hər kiminki özünə, ay görünər üzünə.

ay½ğıt

. aydınq, bəlli, sərik, rovşən, kekit,

aya

. düz, açık, yuvarlakça, avucun içi, tarazı kəpəsi

aya

. düz, açık, yuvarlakça, avucun içi, tarazı kəpəsi

aya

. düz, açık, yuvarlakça, olsunki, ayın bir ovuc yekəliyində olduğuna görə, elə
bukəlmə ''avuc, avucun içi '' anlamιnι daşιyιr, avuc, avucun içi, tarazı kəpəsi

aya

. kəf aramaq

.

aya

. kəf aramaq

.

aya

. kəf aramaq

.

aya

. kəf.

ayağ axsatmak: fikirləşmək, uslanmak, düşünməa
ayağ axsatmak: fikirləşmək, uslanmak, düşünməa
ayağa

. sona, dibə

ayağa

. sona, dibə

ayağı ağır

. gəvrəli, gövrəli,, iki qat, hamilə

ayağı ağır

. gəvrəli, gövrəli,, iki qat, hamilə

ayağın sıcaq tut, başını sərin, qarnıvı tox tut düşünmə dərin.
ayağlamaq . hazırlamak (işlər ayağlanır-ayağ tutur ), qutarmak, bitirmək
ayağlamaq . hazırlamak (işlər ayağlanır-ayağ tutur ), qutarmak, bitirmək
ayak (əyri+) . çayşık, çaşırık, paytak
ayak (əyri+) . çayşık, çaşırık, paytak
ayak bağı

. yük olmak, əngəl olmak

ayak bağı

. yük olmak, əngəl olmak

ayak

. ) ayak qabı

ayak

. )ayak qabı ) ayak özü

ayak

. qab - qara ayak : boyasız qab - and ayak : and içilirkən içilirdi - bata ayak :

)

ayak özü

dua çanağı - ayakçı : sağar, qımızçı

. qab - qara ayak : boyasız qab - and ayak : and içilirkən içilirdi - bata ayak :

ayak

dua çanağı - ayakçı : sağar, qımızçı
ayak

. qonaklık, mərhəmət

ayak

. yoldaş § ayaksiz : kimsəsiz

ayak

. yoldaş § ayaksiz : kimsəsiz

ayak(ğına)

. baş(ğına), yan(ğına)

ayak, adak ( son), adakkı : addakı, attaki
ayakap . fincan qabı-qutusu
ayakbastı

. toprak bastı

ayakbastı

. toprak bastı

ayakbastı

. toprak bastı(vergisi)

ayakçı

. sağar, qımızçı

ayakçı

. sağar, qımızçı

ayakdaş

. sınırdaş, bir birinə aynı olan

ayakır

. zidd, biqanə, sərkeş

ayakkı

. sonki

ayakkı

. sonki

ayakla

. bitir - ayakı(a)n : qutaran

ayakla

. bitir § ayakın : ayakan : qutaran

ayakla

. bitir § ayakın : ayakan : qutaran

ayaklamaq . anqtamak, avlamaq, haklamak, izləmək, sonlamak, axtarmaq
ayaklamaq . anqtamak, avlamaq, haklamak, izləmək, sonlamak, axtarmaq
ayaklamaq . bitirmək
ayaklamaq . bitirmək
ayaklamaq . bitirmək, qutarmak, başa çattırmak, basmak( əzmək ),

ayaklamaq . bitirmək, qutarmak, başa çattırmak, basmak( əzmək ), ayağa-sona-dibə çattırmak

ayaklamaq . bitirmək, qutarmak, başa çattırmak, basmak, əzmək
ayaklamaq . bitirmək, qutarmak, basmak, əzmək, ayağa, sona, dibə, başa çattırmak
ayaklamaq . bitirmək, qutarmak, basmak, əzmək, ayağa, sona, dibə, başa çattırmak
ayaklı

. iti, hizli, qıvraq

ayaklı

. iti, hizli, qıvraq

ayaksız

. nşticəsiz, sonsuz, izsiz, təsirsiz, əsərsiz

ayaksız

. sonsuz, izsiz, etgisiz, təsirsiz, əsərsiz, nəticəsiz

ayaksız

. sonsuz, izsiz, etgisiz, təsirsiz, əsərsiz, nəticəsiz

ayal

. yavaşla, gözlə, bəklə § ayaldama : yavaşlama, gecikmə § ayaldatmaq : bəklətmək
§

ayal

ayalık : gecikmə, geclik

. yavaşla, gözlə, bəklə § ayaldama : yavaşlama, gecikmə § ayaldatmaq :
bəklətmək § ayalık : gecikmə, geclik

ayal

. yavaşlama, gözləmə, bəkləmə - ayalda : yavaşlama, gecikmə - ayaldat :
bəklətmək - ayalduv : gecikmə

ayalak

. avunak, gəbə (heyvan)

ayalak

. avunak, gəbə (heyvan)

ayalamaq

. açmaq

ayalamaq

. açmaq

ayalamaq

. avuclamaq, (avuc boyda alәtlə) qar kürəmək (avucla götürmək)

ayalamaq

. avuclamaq, yığmaq, avuc boyda alәtlə qar kürəmək, avucla götürmək

ayalamaq

. avuclamaq, yığmaq, avuc boyda alәtlə qar kürəmək, avucla götürmək

ayaldama

. duracak, durak, duralğa, toktalış, bəkit.

ayalmaq

. əylənmək

ayalmaq

. yavaşlamaq, gözləmək, bəkləmək, əylənmək, açılmaq

ayalmaq

. yavaşlamaq, gözləmək, bəkləmək, əylənmək, açılmaq

ayama !

. qayğırma ! düşünmə ! saklanma !

ayama

. konyə, takma ad

ayamaq

. ayavlamaq, qayğırmaq - ayama : qayğırma

ayamaq . əsirgəmək, heyifsilənmək

. hörmət etmək, acımaq, saymaq -səndən ayabayt : əsirgəməz,səni aybayt : sənə

ayamaq

acımıyor -aybay : acımadan- ayabay : büsbütün, tam -ayabaqan kop : ğayət
çok

. hörmət etmək, acımaq, saymaq -səndən ayabayt : əsirgəməz,səni aybayt :

ayamaq

sənə acımıyor -aybay : acımadan- ayabay : büsbütün, tam -ayabaqan kop :
ğayət çok
. qorumaq, savurmaq( avucun içinə almış kimi olub qorumaq ), sayqιlamaq,

ayamaq

məhəbbət etmək, oğsalamaq, süpürmək, ay ışığınıda gəzinti
. qorumaq, savurmaq( avucun içinə almış kimi olub qorumaq ), sayqιlamaq,

ayamaq

məhəbbət etmək, oğsalamaq, süpürmək, ay ışığınıda gəzinti
ayan

. gəzən

ayan

. aydın, ay+yan, bəlli, apaçık, ortada, gizlisi saklısı yok

ayan

. aydın, ay+yan, bəlli, apaçık, ortada, gizlisi saklısı yok

ayan

. gəzən

ayanamaq

. aydınlamaq, açıqa vurmaq, tanıtmaq, ifşa etmək, açıklamaq, ay

ayanamaq

. aydınlamaq, açıqa vurmaq, tanıtmaq, ifşa etmək, açıklamaq, ay

ayanğ

. gəlir, gazanc - ayanğ : gecikmək, yavaş yavaş atla

ayanıç

. acıma - ayanıçlı : acıtıcı -ayanıçın : həzin səslə

ayanıç

. acıma - ayanıçlı : acıtıcı -ayanıçın : həzin səslə

ayanmaq

. əsirgəmək, acımak

ayanmaq

. əsirgəmək, acımak,

ayanmaq

. özünü saklamaq-qorumak, çəkinmək - ayanma : saklanma,

ayanmaq

. özünü saklamaq-qorumak, çəkinmək - ayanma : saklanma,

ayanmastın: çəkinmədən, çəkinmək
ayanmastın: tənbəllik
ayanmastın: tənbəllik
ayanq

. əyan, aşkar

ayanq

. əyan, aşkar

ayant
ayant

alan
. alan

ayant

. alan

ayaq dirәmək: ayaq dayamaq, qarşι çıkmaq, daş atmaq
ayaq dirәmək: ayaq dayamaq, qarşι çıkmaq, daş atmaq
ayaq üzərində : ayaq üsdə, hərәkәtə hazır
ayaq
ayaq
ayaq

. < azaq = adaq
. çanaq, ayaqçi : sağır, ayaq olmaq : yoldaş olmak
. son § ay ayağı: ay sonunda § ayaq bağı : əngəl § ayaq basmaq : gedmək, bir yerə
girmək, başlamaq : yeddi yaşιna ayaq basdι : yetişdi, ərişdi

ayaq

. son § ay ayağı: ay sonunda § ayaq bağı : əngəl § ayaq basmaq : gedmək, bir
yerə girmək, başlamaq : yeddi yaşιna ayaq basdι : yetişdi, ərişdi

ayaq

. son -ay ayağı: ay sonunda - ayaq bağı : əngəl -ayaq basmaq : gedmək, bir yerə
girmək, başlamaq : yeddi yaşιna ayaq basdι (yetişdi t ərişdi )

ayaq

. aynaq. gilas.

ayaq

.-baş gedincə, ayaq durmaz.

ayaq

.-yoxsulların baş ucunda durmaqdan, varlının ayağ ucu yeğrəkdir

ayaq

.ayağ. .ayğaq. bürhan. dəlil. sənəd. . yoldaş.-söğütdən dayaq olmaz, yamandan
ayaq.
.- baş öğrəşsə ayaq axar.
.-ayağ gedməsə əl gətirməz.
.-mutluluq hər kəsin ayaq altda, yetərki onu tutasan.
.-çox gezen ayağ poxa düşər
.-gözü dənədə olan quşun, duzağa ayağ tez olar tuşun. (tuşun: avın. düşmüş)
.-üzəngidə bir ayaq, sözün düzün deyirsən

ayaq

.aynaq. şüşə bardaq.

ayaqa qaldırmaq: bastırmaq, yavaş yerimək
ayaqa qaldırmaq: bastırmaq, yavaş yerimək

ayaqa

.-ayağa dəğməz daş olmaz, başa gəlməz iş olmaz.
-başdan ayağa başdan sona. başdan dibe. a da z də

ayaqan

. saklanyan, gözlənilyən

ayaqan

. saklanyan, gözlənilyən

ayaqdaş

. yoldaş

ayaqdaş

. yoldaş

ayaqın

.- ayağın sıcaq tut, başını sərin, qarnıvı tox tut düşünmə dərin.

ayaqın

.-hər ayağın qabı var

ayaqına

.-ayağına su tökmək: çox ilgi, sayqı göstərmək.

ayaqının

.-ayağının tozuyla: yoldan gəlir gəlməz dinlənmədən

ayaqınta

dibində. altında
.-ussuz başın ağrığın ayaqlar çeker. (ussuz: ağılsız). (ağrığın: cəzasın)

ayaqlar

ayaqlarıma .-ayaqlarıma qara su inmək (çox yürüyüb yorulmaq. dolaşmaqdan yorulmaq)
ayaqlı

.ayağlı. ayğaqlı. bürhanlı. dəlilli. sənədli.

ayaqqabçı . : kovuşçi
ayaqqabçı

. : kovuşçi

ayaqqabçı . qonduraçı, itikçi, etikçi, ötükçi
ayaqqabçı

. qonduraçı, itikçi, etikçi, ötükçi

ayaqqabçı

. qonduraçı, itikçi, etikçi, ötükçi

ayaqsız

. qonarsız, sonsuz

ayaqsız

.ayağsız. ayğaqsız. bürhansız. dəlilsiz. sənədsiz.

ayaqta

.- kölgəni buraq, ayaqda duraq.

ayaqta.

.-altın yerdə qalmır, yaxşılıq ayaqda. (yaxşılığa deyer verilmir).

ayaqu
ayar

. oyaqu, omba
. çağım, çağlam, çəkim, varsayım, təxmin § göz çağımiylə: çəkimilə: dəngəsilə

ayar

. çağım, çağlam, çəkim, varsayım, təxmin § göz çağımiylə: çəkimilə: dəngəsilə

ayar

. çağım, çağlam, çəkim, varsayım, təxmin § göz çağımiylə: çəkimilə: dəngəsilə

ayar

. gözü açıklık, uzağı, ilərini görmək çıkarı . ayarlamak, alt-üst eləmək, ehtiyat
eləmək, yavaşlamak - ayarla : gözlə, çara tap..
. gözü açıklık, uzağı, ilərini görmək çıkarı . ayarlamak, alt-üst eləmək, ehtiyat

ayar

eləmək, yavaşlamak - ayarla : gözlə, çara tap..
ayardılı

. ağır, yavaş, ihtiyatlı, bacaraklı

ayardılı

. ağır, yavaş, ihtiyatlı, bacaraklı

ayarıt

. aykın, çarık, çarıv., açıq, aydın, yaktı, anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık, aylın ot

ayarıt

. aykın, çarık, çarıv., açıq, aydın, yaktı, anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık, aylın ot

ayarlamaq . kayarlamaq
ayarlamaq

. kökləmək

ayarlamaq

. kökləmək

ayaş

. dos,..

ayaş

. dos,..

ayası.

.-əlin ayası:alağan (aya: kəf)

ayav.

. qıymak

ayavli

. çevik, əl ayaqlı, çalışqan, qoruvli, diqqәtli, özənliiti, açık, aydın, təmiz,

ayavli

. çevik, əl ayaqlı, çalışqan, qoruvlı, diqqәtli, özənliiti, açık, aydın, təmiz

ayavsız

. güvənsiz, gözü kor, qədir bilməz, nankor

ayayan

. qədirdan - ayavlı : gözü açıq - ayavsız : güvənsiz

ayaz

. )quru yel ) quru soğuk § ayaz qarmaq, ayaz vurmaq, ayaz aparmaq

ayaz

. )quru yel ) quru soğuk § ayaz qarmaq, ayaz vurmaq, ayaz aparmaq

ayaz

. anqzaq, quru soyuq, quraq savuq, yelli ayaz

ayaz

. anqzaq, quru soyuq, quraq savuq, yelli ayaz

ayaz

. quru soğuk -ayaz kamaq-vurmaq-aparmaq

ayaz

. quru yel

ayaz

. quru yel

ayaz

. qoruvlı, diqqәtli, özənliiti, əl ayaqlı, çalışqan, çevik

ayaz

. qoruvlı, diqqәtli, özənliiti, əl ayaqlı, çalışqan, çevik

ayaz

. təmiz, açık, aydın

ayaz

. təmiz, açık, aydın

ayaz

.anqzaq, quru soyuq, quraq savuq, yelli ayaz

ayazı

.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.

aybar

. görkəm

aybar

. görkəm

aybar

. görkəm

aybat

. dikəmək - arbı : böyümək -arbın : çok, bərk çok -arbış - arbıt :böyümə -arbıt :
böyütmək, artırmək, gücləndirmək-arbaş : savaşmak, üstünləmək, -arbaştır :
üstündür -arbay : ürpərmiş, dikəlmış

aybat

. dikəmək - arbı : böyümək -arbın : çok, bərk çok -arbış - arbıt :böyümə -arbıt :
böyütmək, artırmək, gücləndirmək-arbaş : savaşmak, üstünləmək, -arbaştır
: üstündür -arbay : ürpərmiş, dikəlmış

aybəniz

. aydaq, ay parçası, aypara, aytəkin

aybəniz

. aydaq, ay parçası, aypara, aytəkin

ayda

. : sürmək, qoğmak, tə'qibetmək § aydalqan yer : srüeülmüş topraq

ayda

. : sürmək, qoğmak, tə'qibetmək § aydalqan yer : srüeülmüş topraq

ayda

. məhvəş

ayda

. məhvəş

ayda

. məhvəş, aydaq, ay parça

ayda

. məhvəş, aydaq, aypara, aytəkin, aybəniz § aydaq : ay parça

ayda

. məhvəş, aydaq, aypara, aytəkin, aybəniz § aydaq : ay parça

ayda

. sürmək, qoğmak, tə'qibetmək -aydalqan yer : süeülmüş

aydaç

. sürüş

aydaç

. sürüş

aydaçı

. sürüçü

aydaçı

. sürüçü

aydalı

. omuz

aydalı

. omuz

aydamaq

. sürmək

aydamaq

. sürmək

aydamaq

. sürmək

aydamaq

. sürmək

aydamaq

. sürmək

aydanı lmadı : tə's tmədi
aydanı olmadı : tə'sir etmədi, etgiləmədi

aydanınq olsun: duan qəbul
aydanınq olsun: duan qəbul
aydaq

. ay parçası, aypara, aytəkin, aybəniz

aydaq

. ay parçası, aypara, aytəkin, aybəniz

aydarılqan

. dublə olunan..

aydarmaq

. dublə etmək, çevrimək, dolamaq

aydarmaq

. dublə etmək, çevrimək, dolamaq

ayday

. ay kimi

ayday

. ay təkin

aydıl

.

söylənmə, tələffüz - bu söz nəcür aydılır-söylənir.

aydıl

.

söyləniş, tələffüz § bu söz nəcür aydılır : söylənir.

aydım

. oxumaq, şarkı .

aydım

. oxumaq, şarkı .

aydım

. oxumaq, şarkı .

aydın

. çarık, çarıv., açıq, aykın, yaktı, yarıt, anğıt

aydın

. çarık, çarıv., açıq, aykın, yaktı, yarıt, anğıt

aydın

. açğun

aydın

. açğun

aydın

. ay + tün : mahi şəb sənglağ

aydın

. ayğıtlı, arçan, rovşən

aydın

. ayğıtlı, arçan, rovşən

aydın

. aykın, çarık, çarıv., açıq, yaktı, yarıt, anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık, aylın ot

aydın

. aykın, çarık, çarıv., açıq, yaktı, yarıt, anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık, aylın ot

aydın

. aykın, yaktı, yarıt, anğıt, çarıv. carık, açıq

aydın

. aykın, yaktı, yarıt, anğıt, çarıv. carık, açıq

aydın

. yaktı, yaktılık, ot, açıklık, aylın, anıklık, carıklık, yağtlık

aydın

. aylın, yalın

aydınlaşmaq: anlaşmak
aydınlaşmaq: anlaşmak
aydınlatmaq: çalmaq, parıldamaq, açmaq, canlandırmaq, doğmaq
aydınlatmaq: çalmaq, parıldamaq, açmaq, canlandırmaq, doğmaq
aydınlık

. anıklık, a(ş-ç)ıklık,eniklik,düşünüklük,yazuv..,yezik

aydınlık

. anıklık, açıklık, aşıklık, eniklik, düşünüklük, yazuv.., yazik

aydınlık

. anıklık, açıklık, aşıklık, eniklik, düşünüklük, yazuv.., yazik

aydınq

. yəqin, ayıq, açıq, anıq, bəlli, açık

aydınq

. yəqin, ayıq, açıq-məlim, anıq, bəlli, açık

ayğak

. dəlil, könük, qanıt, niqiz - ayğaktav : kanıkmak :

ayğak

. illət, könük, qanıt, niqiz - ayğaktav : kanıkmak :

ayğak

. kuşkulu, oyanık

ayğak

. kuşkulu,oyanık.

ayğak

. tanqış, qanıt, göstәriş, könük, niqiz, dəlalət, illət

ayğak

. tanqış, qanıt, göstәriş, könük, niqiz, dəlalət, illət

ayğakamaq . : kanıkmak ( illət, ayğak, könük, qanıt, niqiz )
ayğakamaq . : kanıkmak ( illət, ayğak, könük, qanıt, niqiz )
ayğakçı

. casus, xəbərçi

ayğakçı

. casus, xəbərçi

ayğakçı

. xəbərçi, casus

ayğaktav : kanıkmak

ayğaktav

. kanıkmak

ayğaktav

. kanıkmak

ayğaktav

. kanıkmak ( illət, ayğak, könük, qanıt, niqiz )

ayğır

. əsrək, həşəri

ayğıt

. aydınq, bəlli, sərik, rovşən, kekit

ayğıt

. aydınq, bəlli, sərik, rovşən, kekit

ayğıtlı

. arçan, aydın, rovşən

ayğıtlı

. arçan, aydın, rovşən

ayğιr

. ) әrkәk at ) tuxumluk at, damızlık at ) cüssəli, güclu (at kimi)

ayğιr

. ) әrkәk at ) tuxumluk at, damızlık at ) cüssəli, güclu (at kimi) sürən,

ayğιr

. ) әrkәk at ) tuxumluk at, damızlık at ) cüssəli, güclu (at kimi) sürən,

ayğιr

. damızlık at

., әrkәk at, tuxumluk at

ayğιr

. damızlık at

., әrkәk at, tuxumluk at

ayi

. ana, annə § ayım : abla, bayan, xanım

ayi

. ana, annə- ayım : abla, bayan, xanım

ayı

.-ac ayı oynamaz, doysa öksüz ağlamaz.

ayıb

. uyat

ayıb

.uyat. utanc. man.-doğru sözdə uyat yok.

ayıl sayıl etmək : sayıl etmək, tanımak, anqşırmak, ayılmak, sayğarmak, başğalamak, öz
başına etmək, ayrı başqa qoymak, ayırmak, ısırdənq etmək, müşəxxəs
etmək
ayıl sayıl etmək : sayıl etmək, tanımak, anqşırmak, ayılmak, sayğarmak, başğalamak, öz
başına etmək, ayrı başqa qoymak, ayırmak, ısırdənq etmək, müşəxxəs
etmək
ayıl sayıl etmək : tanımak, sayğarmak, anqşırmak

ayıl sayıl

. mümtaz, müşəxxəs

ayıl sayıl

. mümtaz, müşəxxəs

ayıl

.

ayılanmk

. ) dolanmak ) tanımak, saylanmak, sayğarmak, anqşırmak

ayıldaş

. yakdaş, yerləş, eldaş, yutdaş, həmşəhri

.

ayıldaş

. yakdaş, yerləş, eldaş, yutdaş, həmşəhri

.

ayılğa

. avılğa, köy, kənt

.

ayılğa

. avılğa, köy, kənt

.

yüksək

ayılğan

. qorxulu, edərmənç, imənç

ayılğan

. qorxulu, edərmənç, imənç

ayılğanç

. qorkulanç, qorkunç, imənçi, hopli xofli

ayılğanç

. qorkulanç, qorkunç, imənçi, hopli xofli

ayılğanç

. qorkulanç, qorkunç, imənçi, hopli xofli

ayılğanç

. qorkulanç, qorkunç, imənçi, hopli xofli

ayılğanc . qorxunc
ayılmaq

. sayıl etmək : tanımak, sayğarmak, anqşırmak

ayılmək

. səpilmək

.

ayılmək

. səpilmək

.

ayıl-qışlak

. kət-küy

ayıl-qışlak . kət-küy
ayıl-qışlak

. kət-küy

ayıl-qışlak

. köy-köşək, yay

ayım

. bayan, xanım, xoca bikə, bay bikə

ayım

. bayan, xanım, xoca bikə, bay bikə

ayımqa

. hidyə

ayın şayın . ayın < ay : açıklık, aydınlık, ışıqlıq - şayın < (y = x)
ayın
ayin

. aydın, arxayın, dinc
. tarana, surut, səriş, ayt, ayn, ayın, ayınk

ayınqalmaq . baynalmak, baynımak, qutulmak, sağalmak, anık almak
ayınqalmaq . baynalmak, baynımak, qutulmak, sağalmak, anık almak
ayıq

. aydınq, yəqin, açıq, anıq, bəlli

ayıq

. aydınq, yəqin, açıq, anıq, bəlli

ayıq

. yəqin, açıq-məlim, aydınq, anıq, bəlli, açık

ayıq

.-avçı neçik al bilsə, ayığ ancaq yol bilər.

ayıq

.-su yatmışda, ayığ düşmən demişlər

ayıq

.ayız. (çəkib içən). xumar olmayan.
-ayığ ol: abayla. gözlə. ehdiyatlı ol.
-ayığ düşmək:abaylanmaq

ayıqın

.-ayığın başında olan keflinin dilində olar

ayıqmaq

.ayığmaq. toxdamaq.

ayır (ayırmaq) . bağış, təxsis
ayır (ayırmaq)

. bağış, təxsis

ayır (ayırmaq) . bağış, təxsis
ayır

.-leysanın beşində, öküzü ayır eşindən

ayırbas

.payapay alver.

ayırbasmaq . çalışma, pul alιşma, almaştırış, dəyişmək
ayırbasmaq . çalışma, pul alιşma, almaştırış, dəyişmək
ayırbastav

. dəyişmək, almaştırış, pul çalışma, pul alιşma

ayırbastav

. dəyişmək, almaştırış, pul çalışma, pul alιşma

ayırım

.özəllik. ayırıkçalıq. təfavüt. .

ayırma

. çeşitləmə, seçmə, dəyişmə, aralama, araşdırma

ayırma

. çeşitləmə, seçmə, dəyişmə, aralama, araşdırma

ayırmaq

. < azırmak < adırmak < adlamak < ad . = hər bir nəsnəni bir

ayırmaq

. açırmaq

ayırmaq

. açırmaq, ayırd etmək, açmak

ayırmaq

. açırmaq, ayırd etmək, açmak

ayırmaq

. aralamak, arıdlamak

ayırmaq

. aralamak, arıdlamak

ayırmaq

. bağışlamaq, təxsis etmək

ayırmaq

. bağışlamaq, təxsis etmək

ayırmaq

. çəşitləmək

., fərq qoymaq, seçmək

ayırmaq

. çəşitləmək

., fərq qoymaq, seçmək

ayırmaq

. sayıl etmək, sayğarmaq

., tanımak, ayıl sayıl etmək, anqşırmak,

başğalamak, öz başına etmək, ayrı başqa qoymak, ısırdənq etmək, müşəxxəs
etmək

ayırmaq

. sayıl etmək, sayğarmaq

., tanımak, ayıl sayıl etmək, anqşırmak,

başğalamak, öz başına etmək, ayrı başqa qoymak, ısırdənq etmək,
müşəxxəs etmək
ayırsın

.- düşünənki yaxcı pisi ayırsın, yaşı ötdü, günü keçdi qarrıdı.( düşün işə keç)

ayış

. deyiş, aytış, söz, danşıq

ayış

. deyiş, aytış, söz, danşıq

ayıt
ayıtmaq

. eyd, ayam, ayama
. aymaq, demək, bayan etmək, aydınlamak, ayırd etmək, açmak, bəlirmək,
çıkarmak

ayıtmaq

. aymaq, demək, bayan etmək, aydınlamak, ayırd etmək, açmak, bəlirmək,
çıkarmak

ayıtmaq

. aymaq,demək, bayan etmək, aydınlamak, ayırd etmək, açmak

ayıtmək

. bəlirmək, çıkarmak, demək

ayız

.ayıq. (çəkib içən). xumar olmayan.

ayızxalacu . beyə't
aykanlı

.barəsində

aykanlı

.barəsində, bağasındə, üzərində, dövrəsində

aykanlı

.barəsində, bağasındə, üzərində, dövrəsində

. bağasındə, üzərində, dövrəsində

aykay salu . :ay bıdırıklamak
aykın

. çarık, çarıv., açıq, aydın, yaktı, yarıt, anğıt

aykın

. çarık, çarıv., açıq, aydın, yaktı, yarıt, anğıt

aykın

. çarık, çarıv., açıq, aydın, yaktı, yarıt, anğıt

aykın

. ot, çarık, çarıv., açıq, aydın, yaktı, yarıt, anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık aylın

aykın

. ot, çarık, çarıv., açıq, aydın, yaktı, yarıt, anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık aylın

ayl - sayl etmək : tanımak, sayğarmak, anqşırmak ( anlaşmak )

ayla

. aldav, kıytırlık

ayla

. ay ağılı, ayevi, ay çevrəsindəki ışığ çəmbəri

ayla

. ay ağılı, ayevi, ay çevrəsindəki ışığ çəmbəri

ayla

.ala. kələk. hilə. . çara. tədbir. çıxış yolu.

ayla

.məhtab

aylağ

. ) dənizin quru yerə girən yeri (xəlic) ) girdə, çəmbərli yer

aylağ

. )dənizin quru yerə girən yeri ( xəlic)) bir en,girdə,çəmbərli

aylağ

. dənizin, gölün quru yeri

aylağ

. dənizin, gölün quru yeri

aylağ

.) dənizin quru yerə girən yeri (xəlic) ) girdə, çəmbərli yer

aylak

. avara, işsiz, bekar

aylak

. avara, işsiz, bekar

aylak

. avara, yalkav.

aylak

. avara, yalkav.

aylak

. avara, yalkav.

aylak

. avara, yalkav., işsiz, bekar

aylak

. avara, yalkav., işsiz, bekar

aylak

. yaylak, meydan, açıklık, ışıklık

aylama

. kuf, sallancak, salıncak, çalamaq

aylama

. kuf, sallancak, salıncak, çalamaq

aylama

. sallancak, kuf, çalamaq

aylama

. sallancak, kuf, çalamaq

aylamaq

. )döndürmək, çevirmək ) çevirmək : çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək, dövrәlәmәk,
aylamaq, örtmək, hörmək, çəkmək(duvar)

aylamaq

. çevirmək, çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək, devrәlәmәk, örtmək, hörmək

aylamaq

. çevirmək, çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək, devrәlәmәk, örtmək, hörmək

aylamaq

. danqamaq, oramaq, sarιmaq, dolamaq, bağlamaq § alnı danqalı : alnı bağlı

aylamaq

. danqamaq, oramaq, sarιmaq, dolamaq, bağlamaq § alnı danqalı : alnı bağlı

aylamaq

. döndürmək, çevirmək, çevirmək, çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək, dövrәlәmәk,
aylamaq, örtmək, hörmək, çəkmək(duvar)

aylamaq

. döndürmək, çevirmək, çevirmək, çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək,
dövrәlәmәk, aylamaq, örtmək, hörmək, çəkmək(duvar)

aylamaq

. fırlamaq, fırlatmaq, döndərmək

aylamaq

. oramaq, sarιmaq, danqamaq, dolamaq

aylamaq

. oramaq, sarιmaq, danqamaq, dolamaq, fırlamaq, fırlatmaq, döndərmək

aylamaq

. oramaq, sarιmaq, danqamaq, dolamaq, fırlamaq, fırlatmaq, döndərmək

aylamaq

. səpmək, yaymak, açmak

aylamaq

. səpmək, yaymak, açmak

aylamaq

. yaylamaq, dolamaq, sarmaq

aylan çaylan : gəzələnc, aylanşı
aylan

. civar, qırax

aylan

. civar, qırax

aylan

. civar, qırax

aylan.

.

dayirə, tüqərək, sənbər, cəmbər

aylan.

.

dayirə, tüqərək, sənbər, cəmbər

aylan.

. dayrə, tügərək, ov, tüngərək, sənbər, çənbər

aylan.

. dayrə, tügərək, ov, tüngərək, sənbər, çənbər

aylan.

. dönəm döngə, boğum, burul., çevrin, mərhələ

aylanat.

.aylanat: döndürər.- acı dil başdan çıxarat, ballı dil baş aylanat.

aylançak

. aylavlı, dolançakq

aylançaq

. )dolançak, dolanbaç, aylanlı, burumi çox. ) girdab,

aylançaq

. aylavlı, dolançak, dolanbaç, aylanlı, burumiçox, girdab, aylanıb tavlanıb, burğan,
burği

aylançaq

. aylavlı, dolançak, dolanbaç, aylanlı, burumiçox, girdab, aylanıb tavlanıb,
burğan, burği

aylançaq

. burğan, girdab, burği

aylançaq

. girdab, aylanıb tavlanıb kəvlənib duran su

aylançaq

. girdab, aylanıb tavlanıb kəvlənib duran su

aylançaq

.)dolançak,dolanbaç, aylanlı, burumiçox )girdab, aylanıb tavlanıb

aylan-çaylan : iki bağa yeriyib, gəzim
aylanğ çaylanğ : azacık gəzib dolanmak, vellənmək

aylanıb

.dolanıb.-at aylanıb qazığın tapar. (at dolanıb mıxtövləsin tapar)

aylanıb-tolqanmak : duyqulanmak

aylanıb-tolqanmak: duyqulanmak
aylanıb-tolqanmak: duyqulanmak
aylanış

. aylanq çaylanq : gəzələnc

aylanış

. aylanq çaylanq, gəzələnc, gəzim, iki bağa yeriyib .

aylanış

. aylanq çaylanq, gəzələnc, gəzim, iki bağa yeriyib .

aylanış

. oylanış, düşünmə .

.

aylanışmaq . çalışmaq, işləmək
aylanışmaq: çalışmaq, işləmək
aylanışmaq: çalışmaq, işləmək
aylanmaq

. dolanmak, geri dönmək - gəlmək, qayıtmak, kəvlənib duran su

.

aylanmaq

. dolanmak, geri dönmək - gəlmək, qayıtmak,kəvlənib duran su

.

aylanmaq

. dolanmak, geri dönmək -gəlmək, qayıtmak,

aylanmaq

. dolanmak.

aylanmaq

. dolaşmaq, dolanmaq, gəzmək, dönmək, dolanmaq

aylanmaq

. fırlanmak

aylanmaq

. fırlanmaq

aylanmaq

. fırlanmaq

aylanmaq

.eylənmək. çönmək. dönmək.

aylanq çaylanq : gəzələnc, aylanış - aylanq çaylanq etmək : dolan bac
aylanq çaylanq : gəzələnc, aylanış - aylanq çaylanq etmək : dolan bac eləmək, gəzmək,
gəzişmək
aylanq çaylanq : gəzələnc, aylanış - aylanq çaylanq etmək : dolan bac

aylanq çaylanq : gəzələnc, aylanış - aylanq çaylanq etmək : dolan bac

aylanq çaylanq etmək : dolan bac eləmək, gəzmək, gəzişmək
aylanq çaylanq etmək: dolan bac
aylanq çaylanq etmək: dolan bac
aylanq çaylanq . aylanış, gəzələnc ., gəzim, iki bağa yeriyib, azacık gəzib dolanmak,
vellənmək

aylanq çaylanq

. aylanış, gəzələnc ., gəzim, iki bağa yeriyib, azacık gəzib dolanmak,
vellənmək

aylanşı

. aylan çaylan, gəzələnc, gəzib dolanmak

aylaq

.ayşıq. . (bir işdən durma).ləngərgə. ləngərlik. daylaq. bəndər.

aylaqçı

.günlük işçi.

aylaqçılıq .aylaqçılıq. günlük işçilik.-boş oturmaqdan, aylaqçılıq yeğ durur. (aylaqçılıq:
günlük işçilik).

aylar

.- illər aylar günlərilə yaşanır.

aylav

. at çapılyan burumu çox, çox döngəli meydan

aylav

. at çapılyan burumu çox, çox döngəli meydan

aylav

. at çapılyan meydan ( çox döngəli meydan, burumu çox)

aylav

. atçapılyan meydan ( çox döngəli meydan )

aylav

. aylanıb tavanıb kəvlənib duran su

aylav

. aymança, üstü açık otaq, tövlə, duvar, çit, barmaqlıq, ayman, gərmi, havli

aylav

. aymança, üstü açık otaq, tövlə, duvar, çit, barmaqlıq, ayman, gərmi, havli

aylav

. burlağ, burğuş, tavlav, park

aylav

. burlağ, burğuş, tavlav, park

aylav

. burlağ, burğuş, tavlav, park, aylanıb tavanıb kəvlənib duran su

aylav

. burlağ, burğuş, tavlav, park, aylanıb tavanıb kəvlənib duran su

aylav

. dayrə, halqa

aylav

. dayrə, halqa

aylav

.

aylav

. duraq, dayaq

duraq, dayaq

aylavli

. qιvrımlı, virajlı

aylavlı

. qιvrımlı, virajlı

aylı halqa

. ay biçimində oln, hilali sırqa

aylı halqa

. ay biçimində oln, hilali sırqa

ayli

. önü - aylimdə : önümdə

aylı

.məhtabi

aylın

. yaktı, aydın, yaktılık, yağtılık, ot, açıklık,, anıklık, carıklık,

aylın

. yaktı, aydın, yaktılık, yağtılık, ot, açıklık,, anıklık, carıklık

aymaklık

. məmləkətə bağlı- mərbut

aymaklık

. məmləkətə bağlı, mərbut

aymalaylamaq .< qaymalaylamaq. istəklə qucaqlamaq.

ayman

. havli, aymança, üstü açık otaq, tövlə, duvar, çit, barmaqlıq, gərmi, aylav

ayman

. havli, aymança, üstü açık otaq, tövlə, duvar, çit, barmaqlıq, gərmi, aylav

aymança

. çit, duvar, barmaqlıq

aymança

. çit, duvar, barmaqlıq

aymança

. üstü açık (kömür, mal-qara üçün yer)

aymança

. üstü açık (kömür, mal-qara üçün yer)

aymança

. üstü açık otaq, tövlə, ayman, gərmi, havli, aylav( irgənc)

aymança

. üstü açık otaq, tövlə, ayman, gərmi, havli, aylkv

aymança

. üstü açık otaq, tövlə, duvar, çit, barmaqlıq, ayman, gərmi, havli, aylav

aymança

. üstü açık otaq, tövlə, duvar, çit, barmaqlıq, ayman, gərmi, havli, aylav

aymaq

. ağmak

aymaq

. anıklamak, səbt etmək, müşəxxəsləmək, tamamlamak

aymaq

. anıklamak, səbt etmək, müşəxxəsləmək, tamamlamak

aymaq

. ayıtmak, demək, bayan etmək, aydınlamak, ayırd etmək, açmak, bəlirmək,
çıkarmak, buyurmak

aymaq

. ayıtmak, demək, bayan etmək, aydınlamak, ayırd etmək, açmak, bəlirmək,
çıkarmak, buyurmak

aymaq

. ayıtmak, demək, bayan etmək,buyurmak, aydınlamak,

aymaq

. ayıtmak, demək, bayan etmək,buyurmak, aydınlamak, ayırd etmək, açmak

aymaq

. məmləkət, ölkə

aymaq . oymak ( mayma
aymaq

. qalpaktakı süs

aymaq

. sektör : kəsiş, avdan, bölük, qol, əl, dəsdə

aymaq

. sektör, kəsiş, avdan, bölük, qol, əl, dəsdə

aymaq

. tayfa

aymaq

. tayfa, yer, urın, məmləkət, ölkə, qalpaktakı süs

aymaq

. tayfa, yer, urın, məmləkət, ölkə, qalpaktakı süs

aymaq

. yer, urın

aymaq

.bölgə. məntəqə. nahiyə.

ayna

. < ayınaq < ayıtmak

ayna

. cam, şüşə, ayna (şüşə) kərxanası, ayna (şüşə) salmaq, pəncərə, güzgü

ayna

. cam, şüşə, pəncərə, güzgü, deşik § ayna (şüşə) kərxanası . ayna (şüşə) salmaq

ayna

. cam, şüşə, pəncərə, güzgü, deşik § ayna (şüşə) kərxanası . ayna (şüşə)
salmaq

ayna

. pəncərə, deşik

aynala

. çərçevrə, dövradövr

aynala

. çərçevrə, dövradövr

aynala

. çərçevrə, dövradövr, alkakotan

aynala

. çərçevrə, dövradövr, alkakotan

aynala

.

dövradövr, çərçevrə

aynala

.

dövradövr, çərçevrə

aynala

.çevrə. devre. ətraf.

aynalıp

. piç -ş

aynalıp

. piç, piş

aynalıp

. piç, piş

aynalış

. baş qatma, oyunçak

aynalış

. baş qatma, oyunçak

aynalmaq

. aydınlanmaq, iyiləşmək, açıklanmaq, huşa gəlmək, özünə gəlmək, özün ələ
almaq, ayağa qalxmaq

aynalmaq

. aydınlanmaq, iyiləşmək, açıklanmaq, huşa gəlmək, özünə gəlmək, özün ələ
almaq, ayağa qalxmaq

aynalmaq

.fırlanmaq.

aynamaq

. naz etmək,

aynamaq

. naz etmək,

aynen kuneş bir olur,
yıldız seksen biñ olur.
ayni birdənğ : birdəngə, dəngəş, əşit
ayni birdənğ : birdəngə, dəngəş, əşit
aynı

. ötə uksav, mənqzəş, bir kil, bidav, biçav, bir tiqiz, bir törli

aynı

. ötə uksav, mənqzəş, bir kil-kıl, bidav, biçav, bir tiqiz, bir törli, bir toşli, bir tosli,
okşaş, bidəy, bidəv, aynı mav

aynı

. ötə uksav, mənqzəş, bir kil-kıl, bidav, biçav, bir tiqiz, bir törli, bir toşli, bir tosli,
okşaş, bidəy, bidəv, aynı mav

aynı

. taynı, kimi

aynı

. taynı, kimi

aynımaq

. əzilmək, qırcanmək, qısrənmək

aynımaq

. əzilmək, qırcanməq, qısranmaq

aynımaq

. qırcanməq, əzilmək, qısranmaq

aynımaq

.çönmək. dönmək

aypara

. aydaq, ay parçası, aytəkin, aybəniz

aypara

. aydaq, ay parçası, aytəkin, aybəniz

ayqalmaq

. kəsəldən ( xəstəliadən, naxoşlukdan ) açılmak ( qalxmak,

ayqalmaq

. kəsəldən, xəstəlikdən, naxoşlukdan, açılmak . qalxmak

ayqalmaq

. kəsəldən, xəstəlikdən, naxoşlukdan, açılmak . qalxmak

ayqaq

.ayğaq. ayağ. bürhan. dəlil. sənəd.

ayqaqlı

.ayğaqlı. ayağlı. bürhanlı. dəlilli. sənədli.

ayqaqsız

.ayğaqsız. ayağsız. bürhansız. dəlilsiz. sənədsiz.

ayqın

.ayğın. aydın

ayqın-bayqın: çok bitgin, vurqun, aşık, hayran
ayqın-bayqın: çok bitgin, vurqun, aşık, hayran
ayqınlamaq .ayğınlamaq. aydınlamaq. açıqlamaq. düşündürmək. şərh vermək. tovzih
edmək.
ayqır

. ılxını qoruyan, noxda qıran, minik verməyən at, asav

ayqır

. ılxını qoruyan, noxda qıran, minik verməyən at, asav

ayralık . ayrılık

ayran

. < ayıran < ayırmaq

ayran

. salap, çalap, qatıq

ayran

. salap, çalap, qatıq

ayran

. salap, çalap, qatıq

ayran

.-ayran ver ayransıza, qalmaz bu dövran sizə, çağ gələr ayran olar,
verməzlər ayran sizə.

ayrãnbuz

. buzlu ayran

ayrãnbuz

. buzlu ayran

ayranı

.-ayranı yox içməğə, atla gedir sikməyə

ayransız

.-yazın ayransız, qışın yorqansız olmasın

ayransıza

.-ayran ver ayransıza, qalmaz bu dövran sizə, çağ gələr ayran olar, verməzlər
ayran sizə.

ayraq

. dağ geyiği, dağ keçisi

ayraqı

. arası. fasiləsi.- ayrılıqla ölüm ayraqı bir, yarası ayrıq. (ayrıq: dəğişik. dərkli. fərqli)

ayratın . ayrılık
ayratın

. xisusən .

ayratın

. xisusən

ayrı dəvə

. iki hörgöclü dəvə

ayrı dəvə

. iki hörgöclü dəvə

ayrı

. = arı (arı. uzak, bəri, ayrı, təmiz - arıla : uzaklaş - arılap

ayrı

. adınçı, başqa, digər

.

ayrı

. adınçı, başqa, digər

.

ayrı

. adnaqu : (atlaqu, ötlaqu, özləqu, aylaqu, ayraqu), başqa - adınlarğın ayrılarğın

.

ötğılarğın, özğılarğın, başqalarının - adınağunun : ayrağının, özgəsinin,
başqasının
ayrı

. ala .

ayrı

. ala.

ayrı

. aralı

ayrı

. özgə, artık, başqa, qeyr

ayrı

. özgə, artık, başqa, qeyr

ayrı

. özgə, artık, başqa, qeyr

ayrı

. buğra, iki hörgüklü dəvə

ayrı

. buğra, iki hörgüklü dəvə

ayrı

.ada.
.-yüzdən ayrı tək başına qurda gedsə bir kişi, quşqu yoxdur yüzdən bir az qurda
heçin basamaz, birləşirsə yüz kişi, qarşı dursa min qurda, quşqu yoxdur yüz üsdə
yüz qurd sürüsün basarmış. (yüz insan əgər tək gedə ,bir qurda batanmaz,bahəm
gedilən yolda nə üz versə zəfərdir).

.-mən dedim gül kimi yaşa, gül qədərki yox, düşməz ayrı, tikən güldən

ayrı
ayrıc

ayrık

. buqur

. budax, qanat, bölük, qol, baldak

ayrık

. budax, qanat, bölük, qol, baldak

ayrıkşa

. dəyişik, özgə, özgəçə, özgəşə, ayrımşa, üytgəşik, bölək

ayrıkşa

. dəyişik, özgə, özgəçə, özgəşə, ayrımşa, üytgəşik, bölək

ayrılamaz

.-nərsiyə ayrılamaz dərəkdə (qədərdə) olan: bəddənmiş olan. bustağ. bustoğ.
buxovlu olan. əsir-tütün bustağı. . -sevgi bustağı. . -bitik bustağı.

ayrıldi)
ayrılık

. alalıq

ayrılık

. alalıq

ayrılık

. alalıq

ayrılıq

.-ayrılıq ölüm kölgəsi, ölüm ötəsi. (ötəsi: bətəri . pisi).

ayrılıqla

.- ayrılıqla ölüm ayraqı bir, yarası ayrıq. (ayraqı: arası. fasiləsi). (ayrıq: dəğişik. dərkli.
fərqli)

ayrılmaq

. (türmədən)boşumaq, çıkmaq

ayrılmaq

. (türmədən)boşumaq, çıkmaq

ayrılmaq

. boşanmaq, doğmaq, boşalmaq, boşlanmaq

ayrılmaq

. boşanmaq, doğmaq, boşalmaq, boşlanmaq

ayrılmaq

. çeşitləşmək, seçilmək, dəyişilmək

ayrılmaq

. çeşitləşmək, seçilmək, dəyişilmək

ayrılmaq

. sökülmək, çıkmaq, qopmaq, yırtılmaq

ayrılmaq

. sökülmək, çıkmaq, qopmaq, yırtılmaq

ayrılmaq

. yazılmaq. çözülmək. - çınğırqan ünü basılbayt: çınğırıqı yazıbay: acı səsi dinmir,
çınğıraqaq bağrışı kəsilmir.

ayrılmaq. yok olmak

ayrılmaz

.-düz kişinin içi üzdən ayrılmaz, er kişinin verən sözü danılmaz.

ayrım post : ozəl post -

ayrım

. özgəlik, özəllik, fərqlik § ayrım qoymaq : ayrım, özgəlik, fərq qoymaq

ayrım

. özgəlik, özəllik, fərqlik § ayrım qoymaq : ayrım, özgəlik, fərq qoymaq

ayrım

. özgəlik, özəllik, fərqlik § özgəlik qoymaq : ayrım, fərq qoymaq

ayrımşa

. dəyişik, özgə, özgəçə, özgəşə, ayrıkşa, üytgəşik, bölək

ayrımşa

. dəyişik, özgə, özgəçə, özgəşə, ayrıkşa, üytgəşik, bölək

ayrınmaq

.adanmaq.

ayrıq.

. . dəğişik. dərkli. fərqli.- ayrılıqla ölüm ayraqı bir, yarası ayrıq. (ayraqı: arası.
fasiləsi). .aylaq.

ayşık

. həlqə

.

ayşık

. həlqə

.

aysıqlamaq .ayşıqlamaq. bəzəmək.
ayşıqlamaq .aysıqlamaq. bəzəmək.
ayta

.de.

aytadurmak : demək

aytadurmak: demək
aytan

. atan

aytçı

. ırçı, ozan, söyləyən, xanəndə .

aytçı

. ırçı, ozan, söyləyən, xanəndə .

aytçı

. ozan, söyləyən, xanəndə, ırçı

aytçı

. ozan, söyləyən, xanəndə, ırçı

aytəkin

. aydaq, ay parçası, aypara, aybəniz

aytəkin

. aydaq, ay parçası, aypara, aybəniz

aytıç

.munazirə. dəvi

aytıci

.danışan.

aytılı

. məşhur, şöhrətli

aytılı

. məşhur, şöhrətli

aytım

. mahnı

aytım

. mahnı

aytımlı

. xoş ahəng

.

aytımlı

. xoş ahəng

aytın

.aydın. ayğın.

.

aytın

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun

aytın

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun. (alqış)

aytınca

.dediyinə görə.

aytınız

. buyurun

.

aytınız

. buyurun

.

aytınlamaq .aydınlamaq. ayğınlamaq. açıqlamaq. düşündürmək. şərh vermək. tovzih
edmək.
aytınlıqın

-.ilişdiriyə qarşı olmamaq aydınlığın simgəsi

aytır

.ayür. deyir .-aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən. (aşıc: qazan).
(qamuc: kəmçə). (mən qandamən: mən hardıyam).

aytırqa uyalmaqan edərqədə uyalmaz: söyləməktən utanmayan yapmaqtan da utanmaz.
aytış

. deyiş, ayış, söz, danşıq

aytış

. deyiş, ayış, söz, danşıq

aytış

. deyiş, ayış, söz, danşıq

aytmaq

. demək - deyur. : ayur.

aytmaqan

.-aytqan yerə ərinmə, aytmaqan yerdə görünmə. (aytqan: çağrılan)

aytoru

. xulasə, imumiyyətdə, olağandan

aytoru

. xulasə, imumiyyətdə, olağandan

aytqan

.-oylamazca aytqan söz, düzəməzcə atqan ox. (oylamazca: düşünmədən).
(düzəməzcə: nişanlamadan)

aytqan

.çağrılan.-aytqan yerə ərinmə, aytmaqan yerdə görünmə.

aytqanımı

söylədiğimi.-aytqanımı et ansı ururma: söylədiğimi yap yoqsa vururum.

aytqızutmaq

.qonuşmağa zorlamaq.

aytsan

. desən.-qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan axıb gedədi. (yakmaysın:
xoşuna gəlməzsin). (axırın: yavaş ). (axıb gedədi: boşa gedər).

ayuq

. kötü

ayuq

. kötü

ayür

.aytır. deyir .-aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən. (aşıc: qazan).
(qamuc: kəmçə). (mən qandamən: mən hardıyam).

ayur.

. (aytmak)deyur.

ayur.

. (aytmak)deyur.

ayvaz

. < ayvəz : ay + bəniz, ay kimi .

az yukarı, dikə <>uz düz, uzun, uzaq
az yukarı, dikə <>uz düz, uzun, uzaq
az yukarı, dikə <>uz düz, uzun, uzaq
az

. yukarı, dikə

.

az

. yukarı, dikə

.

az

.- çok veren maldan az veren candan sarsılmaz.

az

.-degirmanda sırayla, gələr çatar sıramız, az sınayıb çox sına, sonu bir gün
sınamız. (sınamız: sınarıq )

az çok

. çala-biçik, yarım yamalak, çala - bula, biraz, əsgig, qarışık, çala çok

az çok

. çala-biçik, yarım yamalak, çala - bula, biraz, əsgig, qarışık, çala çok

az öncə, daha öncə, bayaki

az şala

. yarım yamala

az sevdik ağlımız qaldı, çox sevdim, canımız yandı

az yeyənin həkimlə, düz gedənin hakimlə işi yok
az

. azacık, azar § az az : azar azar

az

. azacık, azar § az az : azar azar

az

. azaqsumer : ışıldayan, parıldayan, tanqayan, dəgəyən

az

. azaqsumer : ışıldayan, parıldayan, tanqayan, dəgəyən, yukarı, dikə

az

. azaqsumer : ışıldayan, parıldayan, tanqayan, dəgəyən, yukarı, dikə

az

. biçə

., biraz

az

. biçə

., biraz

az

. qovşak, kövrək, yüngül, zayıf, alçak, kəm, yumşak, puka

az

. qovşak, kövrək, yüngül, zayıf, alçak, kəm, yumşak, puka

az

. quru, zayıf, azık

az

. quru, zayıf, azık, izər, azar

az

. quru, zayıf, azık, izər, azar

az

.- az veribən aratma, çox veribən qozatma (qudutma)
.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan
od çaxmır
.-az əli aşda gör, çox əli işdə.
.-az gəpir köp eşid.
.-az verən candan, çox verən maldan verir.
.-çox düşünməli az eşitməli. (baş ağır gərək, qulaq sağır)
.-çox verib arsız, az veib hırsız edmə.
.-köp oyla, az söylə. (oyla: düşün)
-bir az: azdap. azdağan. azca

.- başlıya bir söz yetər, başsıza min az gələr.
az

.- doslar içində həkim az tapılır, həkimlər içində dos.

az

.-az aşağan bir gün, çox aşağan bir gün. (aşağan: aşıran. yeyən)

az

.-az əli aşda gör, çox əli işdə gör.

az

.-az yeyən az uyur, çox yeyən güc uyur

az

.-az yeyən çox gün yeyər, çox yeyən az gün yeyər

az

.-az yeyən tazı, çox yeyən qoyun olur

az

.-çox çabala tez yorul, az çabala gec yorul

az

.-çox işləyib bilən çox, az yanılır.

az

.-çox söz ozana, az söz yozana. (yozma, açıqlama qısa olmalıdı)

az

.-dəvə yükü aş olsa, ac gözünə az gələr

az

.-həmin az eyləmək aşını, dileyen kimse qavqasuz başını.

az

.-ortaq çox olunca, itgi az olur. (itgi: zərər)

az

.-söz sav verən çox olur, əkmək verən az olur. ( baş ağıl verən çox olur, əkmək
verən az olur.

az

azərbaycan sözünün qısalmışı .-bilisən ürəgim nədən alışır, az. yurdunda türk
uşağı fas danışır

aza

. munğ, azap, quru

aza

. munğ, azap, quru, izər, azar

aza

. munğ, azap, quru, izər, azar

azacık

. azar § azar azar : az az

azacık

. azar § azar azar : az az

azad.

. (< az). açıq. azat. salın. salıq. saluq. saltuq. salınmış. salaman. sərbəst.
sərbəstərən. buraxılmış. bağımsız. - azat boyu = bütün boyu. - azıq = igid.
cəsur. - azıqlıq = igidlik.

azadlık

. ərkinlik, dinclik, dərman, macal

azadlık

. ərkinlik, dinclik, dərman, macal

azadlıq

. boştanlıq. uruyat. ərkinlik. hürriyyət. ərklilik. ərkinlik. qaraşsızlıq. özgürlük.
özbaşdaqlıq. ərkinlik. ərkilik. sərbəslik. bağımsızlıq. bağmısızlıq.
müstəqillik. istiqlal. ərkinlik. ərkilik. sərbəslik. bağımsızlıq. bağmısızlıq.
müstəqillik. istiqlal. .- söz boştanlığı : söz hürriyəti.

azak

. biləxərə, sonğ, azakdan

azak

. biləxərə, sonğ, azakdan

azak

. biləxərə, sonğ, azakdan

azakdan

. azak

., sonğ, biləxərə

azakdan

. azak

., sonğ, biləxərə

azal

. yer sü,ən abzar, xış

azal

. yer sürən abzar, xış

azalamaq

. kəmləmək., azavlamak, kisirətüv, kiçirətüv, kəmətüv

azalamaq

. kəmləmək., azavlamak, kisirətüv, kiçirətüv, kəmətüv

azalık

. kələb ulduzu

azalmış

. asqın, zayıf, çəlimsiz < çalım : qabiliyyət, güc

azalmış

. asqın, zayıf, çəlimsiz < çalım : qabiliyyət, güc

azalmış

. asqın, zayıf, çəlimsiz < çalım : qabiliyyət, güc

azaltmaq

.qısqartmaq. sıxmaq. kəmətmək. -aylıqlar qııqartılmış.

azamat

. az + mat

azamat

. basamat ..

azamat

. igid

azamat

. igid

.( az = as : uca.asam

azamat . təbəə

azanlar azarlar,

azap

. izər, azar.

azap

. izər, azar.

azaqsumer

. az, dikə, ışıldayan, parıldayan, tanqayan, dəgəyən, yukarı

azaqsumer

. az, dikə, ışıldayan, parıldayan, tanqayan, dəgəyən, yukarı

azar azar

. yavaş yavaş

azar azar

. yavaş yavaş

azar

. azacık § azar azar : az az

azar

. azacık, azar azar : az az

azar-azar

. azlap-azlap

azar-azar

. azlap-azlap

azarlamaq . < yazğarlamak, qınamak, danlamak
azarlamaq

. < yazğarlamak, qınamak, danlamak

azarşımaq . azalmak
azaş

. azaşış. pozuş. sui istifaadə.azış. qumrahi. münhəriflik.

azaşış

.azaş. pozuş. sui istifaadə

azaşmaq

.adaşmaq. yanılmaq. yanlışmaq. xəta qılmaq. kırıxmaq. .- adaşmasam dünüdü.

azaşmaq

.azışmaq. qumrah olmaq. münhərif olmaq

azaşqana.

.azaşqana. adaşqana. -adaşqana manğ yok, qaydıb evin tapqan sonğ. (manğ: ayıb)

azaştırış .

. azaşdırış . azışdırış. qumrahlıq. münhəriflik.

azat

. bütün § azat boyu : bütün boyu

azat

. bütün § azat boyu : bütün boyu

azavlamaq . kəmləmək., azalamak, kisirətüv, kiçirətüv, kəmətüv
azavlamaq . kəmləmək., azalamak, kisirətüv, kiçirətüv, kəmətüv
azay

. əksik § azaylık : azaymak : əksiklik

azay

. əksik -azaylık : azaymak : əksiklik

azaytı

.azıt. təfriq.

azca

. çalaca, azacıq, yoxacıq, kəmisi, alaca, salca, bir salιm, bir çalιm, bir az

azca

. çalaca, azacıq, yoxacıq, kəmisi, alaca, salca, bir salιm, bir çalιm, bir az

azca

.azdap. azdağan. bir az.

az-çok

. az-tola

az-çok

. az-tola

azdan azdan, çox olur birazdan

azdırmaq

. birinin başını aylamak- gicətmək

azdırmaq

. birinin başını aylamak, gicətmək

azdırmaq

. birinrn başını aylamak

azəq-tuluq

. aşamlık

azğak

.

. çok yanılan

azı

.-azı cocuğa, çoxu xocuya gösterme.
.-varı bilməyən yoxu bilməz, azı bilməyən çoxu bilməz
.- az mal, qan utdurur, çoxu, birbirini gütdürür.

azı

.-sevən qatlanır, gedən yadlanır, azı dadlanır.

azık

. igid, cəsur - azıqlık : igidlik

azık

. igid, cəsur - azıqlık : igidlik

azık

. istihsal - süt azıkları

azık

. istihsal § süt azıkları

azık

. iyi, yakcı

azık

. iyid, cəsur - azıqlık : cəsarətli

azık

. sıra, sisilə - yazıklı : sqralı

azık

. ziyil, tölül, döyül,

azık

. ziyil, tölül, döyül,

azık

. ziyil, tölül, döyül,

azıklanmak: >rızýklanmak, azugələnmək, bəslənmək
azıksız

. yeməksiz, ac

azıksız

. yeməksiz, ac

azıksız

. yeməksiz, ac

azık-tuluk

. yeyim-içim-geyim

azık-tuluk

. yeyim-içim-geyim

azılı

.heybətli.

azın

.-azın getdiyi çoxun yanıdır.

azın

.-azın yolu çoxun yanıdır.

azın

.-hər azın bir çoxu var

azına qanığan, heç nədən yanıqmaz. (qanığan: razi olan. kifayət edən). (yanıqmaz: doyar.
qanığar)
azınlık . azsanlık, azlık, azçılık
azınlık . sapkınlık
azıntan

.-hər nəyin azından olur artağan. (artağan: bərəkət )

azıq

. azıa-avkat, uzuk-tuluk, asamlık, iymit

azıq

. azıa-avkat, uzuk-tuluk, asamlık, iymit

azıq

. boğaz, yem

azıq

. boğaz, yem

azıq

. < ağzıq : ağız yemì həyat yemì (azuq > aşuq > aş

azıq

.minha
.- azıq bol olsun, dəniz aş olsun, varız çox olsun. (alqış)
-azıq tulıq: yemək içmək.

azıqı

.-dadlı söz can azığı, acı söz can qazığı.
.-yaxşı söz can azığı, yaman söz baş qazığı (qazığ: mismar. mıx)

azıqlı

.-yola çıxsan azıqlı, toyun olsa aşıqlı.

azıq-tuluq

. aşamlık

.

azıq-tuluq

. aşamlık

.

azir

. nəzir, adak ( tay, pay )

azir

. nəzir, adak ( tay, pay )

azış

. şiddət, yeyinlik § azışmaq : hizlənmək

azış

. şiddət, yeyinlik § azışmaq : hizlənmək

azış

.azaş. qumrahi. münhəriflik.

azışmaq

.azaşmaq. qumrah olmaq. münhərif olmaq

azıştırış

.azışdırış. azaşdırış . qumrahlıq. münhəriflik.

azıt

.azaytı. təfriq.

azıtmaq

. təfriq edmək

azız.

.- çoxuz bol olsun, azız çox olsun.

azlanmaq

. tamahlanmak, dadanmak

azlanmaq

. tamahlanmak, dadanmak

azlap-azlap: azar-azar
azlap-azlap: azar-azar
azlık

. ehtiyac

.

azlık

. ehtiyac

.

azmaq

. böyümək, daşmak, yügürmək

azmaq

. böyümək, daşmak, yügürmək

azmaq

. şaşmaq

azmaq

. şaşmaq

azmaq

. təklənmək, azalmak, uzak, azık, yazık, calız, cılız, cılaz ılıqqa

azmaq

. yazmaq

azmaz.

. çönməz. (-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz).-altına dəmir azmaz, ölülər diril

.

verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar demişlər. . (diril verməz:
yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)
.-arda baxan yol azmaz

azqal

. : çukur, örək

azqal

. : çukur, örək

azqal

. çukur

azqal

. çukur, örək

azqın

.azğın. .alçaq. pəst. .arıq. zəif.

azqın

.əsrik. qızqın. qudurmuş. -əsrik dəvə

azqır.

.azğır. azğıru. yoldan çıxmış.

azqırıq

. müştəbehdüşmək, iştibah etmak, iğva, səhvə düşmək

azqırıq

. müştəbehdüşmək, iştibah etmak, iğva, səhvə düşmək

azqıru

.azğıru. azğır. yoldan çıxmış.

azqış artış

. əqəlliyyət əksəriyyət

azqış artış

. əqəlliyyət əksəriyyət

azrak

. bir nəmə

azrak

. bir nəmə

azsata

.- dosdan gələn azsada, uğur bolluq gətirir.

azta

.- çox hara, azda ora

aztan

.-azdan verən candan verir, çoxdan verən maldan verir

aztan

.-hər çox azdan olur

aztan

.azdan.-azdan azdan, çox olur birazdan

aztap

.azdap. azdağan. bir az. azca

aztaqan.

.azdağan. azdap. bir az. azca

aztıran.

.azdıran.azdırğıc.

aztırır

.-el kişi başın azdırır, suyun qızdırmaz.

aztırqıc

.azdırğıc. azdıran.

az-tola

. az-çok

az-tola

. az-çok

azu

. gücli, acı diş : güclü diş - azusuz : ğücsüz, aciz

azu

. gücli, acı diş : güclü diş - azusuz : ğücsüz, aciz

azuq

. ağız yemi

azuq

.= ağız yemi

azuq.

.-günlük çıxırsan yola, neçə günlük bul azuq.

azuqə

. < azuq = ağız yemì = yaşam yemì

azusuz

. aciz, gücsüz

azusuz

. aciz, gücsüz

azuu

.) acı diş, , ) quvvətli, igit - azuulu : sivri qayaları olan dağ

azuu

.) acı diş, , ) quvvətli, igit - azuulu : sivri qayaları olan dağ

bcə

. < baca, deşik

brı

. olsun

btin

. < bat : kök

baba

. arkata

baba

. arkata

baba

. ark-ata

babat

. ovat, uvat, uvand, abad, tam, sağlam, yaxcı, bütün § ovat qal : sağlam qal

babat

. ovat, uvat, uvand, abad, tam, sağlam, yaxci, bütün- ovat qal sağlam qal

bac

.-könüllü çoban süt alar təkədən, çıxarlı bala bac alar yekədən.

baca

. dəmkeş

baca

. gözənək, bacalı hər bir şey

baca

.-əğri baca düz duman, görməsəndə sən inan.

baça

.-iş yaxmaza iş desən, sənin baça us qoyar

bacak

. < basak, göt

bacak

. basak : yayak ( piyadəro ), baytak : dar yol : ayakla gedilan

bacanaq

< bağ . bağcanak ) < bacı . bacı + nak, bca

bacaq

.-bacaq değer boyu var, dürlü dürlü donu var. (değer: > qədər)

bacaraklı

. < bəs . bəsərəkli ( bəs : azıq, yemək, güc.

bacaraklı

. qıvrıklı, uyumlu

bacaran
bacarıksız

.-arayan tapar, bacaran yapar. (arayan: qımıran. qıdıran. qıbıran)

. çala-çula, yarpı yalta, yarı yamalaq, boş, yetərsizlik, yaramaz, naqis

bacarıq

. vergi

bacarıq

. vergi, çıkar

bacarıqlı

. paxmu, vergili, usta

bacarıqlı

. paxmu, vergili, usta

bacarıqsız

. çəlimsiz, yüngül, dəyərsiz

bacarıqsız .çorxaq.
bacarmaq

.

bacarmaq

. aşırmaq, qazanmaq, bitirmək

bacarmaq

. iyiləşdirmək, sona çatdırabilmək, işləmək, yaratmak, aşırmaq, qazanmaq,
bitirmək

bacatan

.-uslu bizi arayıb sormaz, dəli bacadan axar.

bacı

. ) arvad ) başdaş : əş, yoldaş, bir kişiyə görə xanımı

bacı

. əcəkə

bacı

. böyük, ulu, apay, apa, əcə, əcək, əcəkə, ağa-əçə

bacı

-ulu bacı böyük, ulu: apay. apa. abla.

bad

. bada, başlanqıç, әvvəl, birinci, ilkin mәrhələ

bad

. bada, başlanqıç, әvvəl, birinci, ilkin mәrhələ

bada bad

. padar, tez tez, dal ba dal, haydanhay, həsir hüsür, çalılıkilən

bada

. bad, başlanqıç, әvvəl, birinci, ilkin mәrhələ

badabad

. çalılıkilən, haydanhay, həsir hüsür

badoş

. qalın gön

bağ

. ağac - bağ salmaq : ağac tikmək

bağ

. bağım, quşaq (qovşaq), əkləm, boğum

bağ

. bağlam, ip, boğuç

bağ

. büküt, bağlam, yığın, boğı

bağ

. yön, tərəf

bağ

. ciş, ip, boğuç

bağ

. səmirt § bağaraqmak : səmirtmək

bağana

. > bahana < bağ . bağana, ( bağ : nədən ?, bağıntı )

bağana

. quzu dərisi

bağar

. otlak, otluk

bağaraqmak: səmirtmək § bağ

. səmirt

bağaraqmak: səmirtmək § bağ

. səmirt

bağça

.

bukca, düğüncək, paket, dolama, burama

bağdaşa qurmaq: bağdayış, çarpaz qışlarla dizə köçmək
bağdaşık

. : bənzəşik, türbəş

bağdaşma

. birləşmə, sözləşmə, bağlaşma, uyuşma, ittifaq

bağdayış

. bağdaş, çarpaz qışlarla dizə köçmək

bağdayış

. bağdaşa qurmaq, çarpaz qışlarla dizə köçmək

bağıl

. bağlı, boğca, bavıl < bağ .

bağılamaq . bayqamək - bağış : bayqa : bəylik-bayqaya vermək : bağışlamak
bağım

. bağ, quşaq (qovşaq), əkləm, boğum

bağımlı

. bağlı, qadağalı, qolqarama, qolqadaxlı

bağımlı

. qadağalı, qolqadaxlı, qolqarama, bağlı

bağımlı

. qolqarama, bağlı, qolqadaxlı, qadağalı

bağındırmak : fəth etmək, boyun əydirmək, dartıp almak

bağındırmaq . fəth etmək, boyun əydirmək, dartıp almak
bağıntlı

. qaraşlı, bağna, bakınlı, boysınlı, tabe'

bağıntı

. oran, bağlılık, ilinti, ilgi, ölçü, nisbət

bağır

. < qabırğa, bakırğa, bağurqa, kovurğa, qabırçak?

bağır

. ciyər

bağır

. döş, kürək, gövdə, köks

bağır

. köp, kan, baravan

bağırdaş

. səmimi

bağırınğ bilən sürünmək : yerdə sürünmək § bağrına basmak
bağırlnğ bilən sürünmək : yerdə sürünmək- bağrına basmak

bağırmaq

. böğürmək, acı acı ağlamaq, bağırıb çağırmaq, hünkür hünkür ağlamaq

bağırmaq

. böğürmək, acı acı ağlamaq, bağırlb çağırmaq, hünkür hünkür ağlamaq

bağırmaq

. hay - va - kıç - kıykırmak, ğığırmak

bağırmaq

. haykıykırmak, kıç kıykırmak, kıykırmak, ğığırmak

bağırsak

. içək

bağırsak

. içək

bağırsak

. içək

bağırsak

. qarınbağ

bağış

. < bağıt . yönəldilmə, ötərilmə

bağış

. bələş(bəxşiş) hidyə, armağan, pay, töhfə

bağış

. çay pulu, saylık, üstüv

bağış

. el, sıxın

bağış

. el, sıxın

bağış

. payış, dağış

bağış

. təxsis( ayırmaq-ayır)

bağış

. təxsis, ayır (ayırmaq)

bağış

< bağ ya bəy

bağışlamak : boşatu, bogşatuv, bonqşatıv.
bağışlamaq : təxsis etmək . ayırmaq
bağışlamaq . arlığamak, inayət etmək
bağışlamaq: təxsis et . ayırmaq

bağışlaşma . həlallaşma, boşıqlaşma, ilalaşma, bağiriləşmə
bağışlayın : keçərsiniz, eşitmədim
bağışlayın : keçirəsiz, eşitmədim

bağışlayın

. keçin

bağışlayın

. keçin

bağışlayın

. keçin

bağışlı

. vergi, əli açıq

bağıt .

. yönəliş, təmən, betalış, istiqamət

bağıt .

. yönəliş, yünəliş, təmən, betalış, istiqamət

bağıt

. < bağvichə, tərəf, yön - bağıttaçı : istiqamət verən, yol

bağıt.

.

bağız

. saysız, bol, aldan, çok, mul, mol, dol, gen, dərin, uzaq, tola, arbın

bağlam

. bağ, büküt, yığın, boğı

betalış, yönəliş, yünəliş, təmən, istiqamət

bağlam

. bağlam, ip, bağ, boğuç

bağlama

. artırma, izafə

bağlama

. sarılma, boyun bağı

bağlamak :tomurcuk çıkarmak
bağlamak :tomurcuk çıkarmak
bağlamak :tomurcuk çıkarmak

bağlamaq

. çatmaq, tikmək düğünləmək, ərmək

bağlamaq

. danğamaq. evləndirmək

bağlamaq

. danğmaq., takmaq

bağlamaq

. danğmaq, takmaq

bağlamaq

. danğmaq, takmaq, tomurcuk çıkarmak, tutmaq (buz)

bağlamaq

. danqamaq

., oramaq, sarιmaq, dolamaq, aylamaq, § alnı danqalı : alnı

bağlı
bağlamaq

. eşmək, qoşamaq, toxumak, cüddəmak, yanaşdırmak

bağlamaq

. həng basmaq, əmələ gəlmək, həngəmək

bağlamaq

. qutarmaq, bitirmək, başarmaq, sonamaq

bağlamaq

. tutmaq (buz)

bağlan

. vəhşi ördək

bağlan

. vəhşi ördək

bağlanış

. ilimtə

bağlanış

. ilimtə, arağatnaşık, alaqa, ilimti, bağlantı

bağlanış

. munasibət, görə

.

bağlanış

. munasibət, görə

.

bağlanıştı

. munasibət, görə

.

bağlanmaq . aşıq olmaq : vurulmaq, qapanmaq, söz vermək, ilişmək, ilgilənmə, anlaşılmaq.
bağlanmaq . çiyrimək, kəsilmək, qapanmaq, doymaq, düyünlənmək
bağlanşık

. əhdnamə

bağlanşık

. əhdnamə

bağlaşma

. birləşmə, sözləşmə, uyuşma, bağdaşma, ittifaq

bağlaşmaq : bəsləşmək, yarışmaq, dartışmaq, çəkişmək

bağlava

. bağlama

bağlı qoyun yerinde otlar
bağlı

. bağımlı, qadağalı, qolqarama, qolqadaxlı

bağlı

. burc, boğun, düyün, taxıntı, tutuk, ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, məsələ, mərbut

bağlı

. endik, könülküş, köniqu, adət, komarlık

bağlı

. ilişkin, qaraşlıq, qaraş, məsələ, taxıntı, burc, tutuk, düyün, boğun mərbut, ilişik

bağlı

. qolqarama

bağlı

. yandaş, bitişik, müttəsil

bağlı

. bağıl, boğca, bavıl < bağ .

bağlılık

. oran, bağıntı, ilinti, ilgi, ölçü, nisbət

bağrı

., bağımlı, qolqadaxlı, qadağalı

.- dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü: bitənin) . (ösük:
bitgi)

bağşiş

. çay pulu

. saylık, üstüv ( artırma )

bağşiş

. çay pulu

., saylık, üstüv ( artırma )

bağsız

. baş-başdak, öz başına, ağasız, qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, irikli, ərkin,
ərkənə, ərikkən, eygin, irkin, azad, müstəqil

bağsız

. erkin, irikli, ərkin

., irkin, erkana, ərikkən, eygin, azad, qaravsız, qaraşsız,

ağasız, müstəqil
bağurqa

. bakırğa, kovurğa, qabırçak, qabırğa

bağurqa

. bakırğa, qabırçak, qabırğa, kovurğa

bağιş

. keçirim . dözməzçilik, rәhm, ötrim

bağιş

. keçirim, dözməzçilik, rәhm, ötrim

bahadaş

. əşdəğər

bahadaş

. əşdəğər

bahadur

. bağadur, qalın

bahalı.

.- astrı yüzünden bahalı.

bahana

. < bağ . bağana, ( bağ : nədən, bağıntı )

bahar

. bağar, bayar : bayarmak : böyümək

bahar

. göktəm, yaz

bahar

. göytüm

bak

.< bax(diqqət, təvəccüh) <,.

baka

. başa, yana, yaka

baka

. başa, yana, yaka..

bakan

. bağkan, sırık

bakarma

. yönətim, idarə, yönətmə

bakarma

. yönətim, idarə, yönətmə

bakçı, bağ-kşi bağaçi,: burkançılıkda dini başçı )
bakı

. bak, bakkukaşğəri : təpə yüksək yer

bakım

. bəsi, bəsləmə, bəsiləmə

bakırğa

. bağurqa, kovurğa, qabırçak, qabırğa

bakırğa

. bağurqa, qabırçak, qabırğa, kovurğa

bal qaymaq istəyən, parasından keçərmiş.

bal

. arı yağı

bal

. arı yağı

bal

. arı yağı

bal

. arı .

bal

.- bal qaymaq istəyən, parasından keçərmiş.

bal

.-bal töksən yalanır. (çox arın, təmiz). (deyim)

.-isdirsən bal çörək,al əlinə bel kürək.

bal

.-balçı oldun bal tası, odunçunun baltası.

bal

.-balçının var bal tası, odunçunun var baltası.

bal

.-iyilik yapan bal dolu, kötülük yapan pox dolu. (dolu: dolçası)

bala bala

. asayın

.

bala

. bölək, bölük

bala

. bölək, bölük

bala

.-könüllü çoban süt alar təkədən, çıxarlı bala bac alar yekədən.
.-ağlamaz bala süt yeməz
.-könül var bala, könül var mala qonar
-qada bala: iğ. ağrı. dərd.xəstəlik

balaban

. yavru quş

balaban

. yavru quş

balaban

.) böyük, pota, yekə ) oynayan ayı ) dövül çubuğubulğar

balaban

.) böyük, pota, yekə ) oynayan ayı ) dövül çubuğubulğar

balaca

. = alasa = alaça

balaca

. avıncak

balaca

. avıncak

balaca

.-bir balaca boyu var, dünya boyu donu var. (tapmaca).(iğnə)

balacamaq . tikələmək, budamak, butamak, tikələmək, bölük bölük etmək, qanatlamak qol
qol etmək, bala bala etmək
balalık : uşaklık,, balayatkı, balayatık, yatın , beçədən , analık yatğı , balıyatkı, tuxumluk
balalık

. balayatkı, balayatık, yatın , beçədən , analık, yatğı balıyatkı, tuxumluk, uşaklık

balalık

. tuxumluk, uşaklık, balayatkı, balayatık, yatın, beçədən, analık, yatğı, balıyatkı

balanı

.-ata olandan, balanı tutmusan, qalanı atmısan!

balanın

.-qartalın gözü qayada, balanın gözü yuvada.

balaq

. bala

balaq

. bala, camış balası

balaq

. camış balası

balaq

. camış balası

balaq

. şalvar, culbar - iç balaq : at tuman

balaq

. şalvar, culbar, tuman, şalvar § iç balaq : at tuman

balaq

. tamman, tuman, şalvar

balasak

.

evcimən, evsək, evcil

balasak

.

evcimən, evsək, evcil

balasak

. evsək, evcimən, evcil

balası

.eniği.-çaqal eniği qurd olmaz, arslan yatağı yurd olmaz.

balay

. kor

balay

. kor

balayatkı

. uşaklık, balalık , balayatık, yatın , beçədən , analık yatğı , balıyatkı, tuxumluk

balayatkı

. uşaklık, balalık, balayatık, yatın , beçədən , analık yatğı , balıyatkı, tuxumluk

balbal

.sin daşı.

balça

.muşak. mahiçə.

balçı

.-balçı oldun bal tası, odunçunun baltası.

balçının

.-balçının var bal tası, odunçunun var baltası.

balcıramaq . bulaşdırmak
balcıramaq . bulaşdırmak,

baldağ

. qılıncın sapı

baldağ

. yarpak

baldak

. bucra, halqa, döngələk, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav

baldak

. budak

baldak

.

baldak

. döngələk, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, halqa

baldak

. halqa, döngələk, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, yarpak, budak, uşak, sap

baldak

. haqa, döngələk, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav

baldak

. qılıç sapının sipəri

baldak

. sap

baldak

. sap, çubuk

budax, qanat, bölük, ayrık, qol

baldaq: qılıncın sapı

baldək

. budak, uşak

baldır

. sap, gödə, qabarma, çıkıntı, şişkin § balıqır : dolqun üzlü

baldır

. sap,gödə, qabqrma, çıkıntı .

baldır

. şişkin - balıqır : dolqun üzlü

baldız

. güdüşə

balğa.

. çəkiş

balğa.

.

çəkiş, sükiş, cükiç

balğa.

.

çəkiş, sükiş, cükiç

balğa.

.

çəkiş, sükiş, cükiç

balık

. şəhər

balık

. şəhər ( xan balık : kambalu : pekən

balık

. şəhər ( xan balık : kambalu : pekən

balın.

.-torbanda nəyin yoxsa, dilində balın olsun. (nəyin: malın).

., sükiş, cükiç, balta

balıq qulağı : çanqalaq
balıq.

.-don islanmış, balıq yox
-ətək islaq, balıq yox.

balıqır

. dolqun üzlü

balış üzü

. yastık qab

balış üzü

. yastık qab

balka

. balta, çəkiç

balka

. balta, çəkiç

balkan

. balık xan.

balkıldaq

. parıldaq

balkıldaq : parıldaq,

ballı

. çiçik bacıqardaş

ballı

. çiçik bacıqardaş

ballı

.- acı dil başdan çıxarat, ballı dil baş aylanat. (aylanat: döndürər)

ballı

.-dili yağlı sözü ballı çeçenler (çeçenler: söz usdaları. xətiblər)

ballusun

.-dosd acı söylər, ballusun dinlə yağundan. (yağundan: düşmənindən)

balqabaqı

.-tapmaca.-uzar uzar ip kimi, geri dönər küp kimi. (balqabağı)

balqan

.balkan. sıx ormanlı, sarp sıradağlar

balqaymak : dondurma

.

balqaymak : dondurma

.

balqaymaq . dondurma
balqıldamak: parıldamak, övsümək, yaldıramak
balqıldamak: parıldamak, övsümək, yaldıramak

balqιrmaq

. ışıq vermək

balqιrmaq

. ışıq vermək

balsız

.-balsız kovanda arı durmaz. (kovanda: pətəkdə)

balta

. balka, çəkiç

balta

. çəkiş

balta

. kəsgi, kərki, qιrqι, pıçaq, çapacaq

balta

.-balta kəndi sapın kəsməz.

., sükiş, cükiç, balğa.

baltalamaq . çanımaq, qazmaq, açmaq, kəsmək
baltalıya.

.-baltalıya baltasıza yıxıq ağac yem olar.

baltan

.-acgöz kəsə, parasız ağı baldan dadlı gələr.

baltan

.-dadlı söz baldan ötə, acı söz ağudan ötə

baltan

.baldan.- bir kötünün etdigi, artıq poxdur yeməyə, bir iyinin bir sözü, baldan dadlı
deməyə.

baltası.

.-balçı oldun bal tası, odunçunun baltası.

baltası.

.-balçının var bal tası, odunçunun var baltası.

baltasıza.

.-baltalıya baltasıza yıxıq ağac yem olar.

baltırqan
baltızlar

baldırqan. gülpər

.baldızlar. görüməcələr.-elti eltidən qaçar, baldızlar bayraq açar. (elti:
qayınxatın).

baltuzta

.- balduzda var, dadduzda

balιq

. ışıq, günəş

balιq

. ışıq, günəş

bang

. yanq, ava(səs) yanqlanıb çıkan sәs

bang

. yanq, ava, yanqlanıb çıkan sәs

banq

. yanq, yanqılanıp, çıkyan səs
.- dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır (yarğın: ışıq)

baq

.- düşünmədən bar əkirsən daş çıxır, bağ güdürsən dağ çıxır.

baq

baq

.- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el bəzənər, el
bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.
.-bax bazarda satılmaz, saman suya batılmaz.
.-yularsız at baxımsız bağ olmaz.

baqa : daşlanmış
baqa qoymak : otlatmak
baqa qoymak : otlatmak
baqa

. sari, tərəfə - iki baqa : iki tərəfə

baqa

. sari, tərəfə § iki baqa : iki tərəfə

baqa

.- hər bağa gülşən deməzlər orda gül, şən olmasa.

baqan

.-arda baxan yol azmaz
.- alta baxan altı görər, tərsə baxan tərsi .

baqan

.baxan. güdən. bəsləyən.-qarqa güdən gözdən, qurdu güdən candan olur.

baqanı

.- adamın sözə baxanı, suyun dayaz axanı .

baqar

.-uslu kişi başa baxar, ussuzu yaşa.

baqaraq

.-ördək qaza baxaraq çatlamış.

baqarsa

.-yoxsul əlivə baxarsa, səndə kesənə bax.

baqat

. kötü, pis

baqatur.

.bağadur. batur. alp. iğid. pəhləvan.-alp çərikdə, bilgə dirikdə. (çərikdə:
orduda).(dirikdə: olmuşda. yaşamda. durmuşda)

baqcanı

.-qanan olsan bir gül yetər qoxmağa, qanmaz olsan gir baxcanı yıxmağa
(pozmağa)

baqi

. <bağlı

baqıb

.-aşağ baxıb yoğuş qıl, yuxar baxıb düşün qıl (yoğuş: şükür) (düşün qıl: oyuş qıl)

baqığlı

. görülən (bak : gör)

baqılmaz

.- sovğa atın dişine bakılmaz.

baqılmaz

.-bələş atın dişinə bakılmaz. (bələş: sunulan. bağışlanan. hidyə olunan)

baqımsız.

.baxımsız. daşlandıq. mətruk. qaravsız.
.-yularsız at baxımsız bağ olmaz.
- baxımsız qalanlar: qaravsız qalanlar.

baqımsızlıq .baxımsızlıq .qaravsızlıq
baqır.

.qab. mis qab. - buk bakır: boş qab. -buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız
kişi buk bakır birlə düz ol . (buyanlıq: iyilik yapan) (burkanlar: din yöndəri)
(buyansız: iyilik yapmayan) (buk bakır: boş qab) (düz ol: birdir)

baqıram

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

baqırmış

.-boş boğazi at oda, odun yaşdı diyə bağırmış

baqırsa

.-bir cocuğa qırxca ebe baxırsa, ya kor olur, ya topal.

baqış

. kömək, qoldavlık, yardamlık, dayanık

baqış

. kömək, yardamlık, qoldavlık

baqış

. qoldavlık, kömək, yardamlık

baqış

. qoldavlık, kömək, yardamlık

baqışlanan. .bağışlanan. bələş. sunulan. hidyə olunan.-bələş atın dişinə bakılmaz.
baqışlayan. .bağışlayan. suç atan. keçirən. əff edən. qəfur.
baqıştan

.-su axışdan, sevgi baxışdan bilinədi.

baqla

. burşak, burçak, canduuy(dadur, noxud)

baqla

. burşak, burçak, canduuy(dadur, noxud)

baqla

. burşak, burçak, canduuy(dadur, noxud)

baqla

.-evinə görə pişir aşını, ərinə görə bağla başını.

baqla

.-ilkin malın bağla, sonra tarıya ismarla

baqlamaq .- götün açıb baş bağlamaq, götün verib baş saxlamaq. (deyim)

baqlamaq

. bağlamaq. bağunlamaq. bəttəmək

baqlamaz

.-el el üçün ağlamaz, başına qara bağlamaz. (el: yad)

baqlanan

.- bağlanan qapı, qapılar açır. (iyimsərlik)

baqlanmaq

bağlanmaq danqarmaq.danqaqmaq. danqanmaq. ləngər salmaq.

baqlanmaz. .-doqquz at, bir qazığa bağlanmaz.

baqlar

.-qulaqdan girən soğuq söz, içə varıb buz bağlar.

baqlı

.-saldırma sən bağlı görsən birini

baqma

baqmaq

-kaçına baxma, içinə bax. (sanına baxma, qanına bax).
. bağlamak

baqmaq

. bağlamak

baqmaq

.-doymamış ac bakmaq ilə tox üzə.

baqmaq

.-qıya baxmaq: əyri baxmaq. çəp baxmaq

baqmır

.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan od
çaxmır

baqrı

.- dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü: bitənin) . (ösük:
bitgi)

baqrını

.-subayın malın it yər, bağrını bit yər (yaxasın bit yər)

baqşı

.baxşı. aşıq.-qopuzsuz baxşı, yavuzsuz yaxşı. (yavuzsuz: yamansız)

baqta

.bağda.-bağda bayda: ev eşikdə. - bağda bayda gəzib keçindi

baqtaqin

.-dağdan enən bağdakin qoğar

baqtı

.- sevilən gözəl baxtı açıq.

baqtım

.-axşam baxdım çoxudu, irt qalxdım yoxudu. (irt: səhər). (tapmaca).(ulduz).

baqunlamaq

. bağunlamaq. bağlamaq. bəttəmək

bar

.- düşünmədən bar əkirsən daş çıxır, bağ güdürsən dağ çıxır.

bar anda

. ayta - buyta değicək

bar anda

. ayta - buyta değicək

bar

. var, bağ : yük

bar

. var, həmi, həmı, tüm

bar

. var, həmi, həmı, tüm

bara gəlməz

yükənməz. barlanmaz. .-məndə öcüş səndə seviş yükənməz. (öcüş: kin. nifrət)

baraca

. dərəcə

baraca

. dərəcə

baram baram : baran baran, yavaş yavaş
baram baram . ged gedə, geddikcə, baran baran, gedha ged, vakıt keçdikcə
baram baramdan : günü gßündən, geddikcə, gün sayın, vakıt geşdikcə,

baram baramdan : günü gündən, geddikcə, gün sayın, vakıt geşdikcə, ged gedə
baram baranm : yavaş yavaş

barama

. yığıncaq, qurama

barama

. yığıncaq, qurama

barama

. yığıncaq, qurama

barama

. yığıncaq, qurama

barama

. yığıncaq, qurama

barama

. yığıncaq, qurama

baramən

.-məndə gedib baramən, oda gedib baradi. (mən geddikcə o gedər). (tapmaca).
(kölgə)

baran baran : ged gedə, geddikcə, baram baram, gedha ged, vakıt keçdikcə
baran(m) baran(m) dan: ged gedə

. geddikcə,, vakıt keçdikcə

baraq

.-yolun bilməz, barağ görməz. (barağ: mənzil )

baraqa

.barağ. mənzil.-dözəgən dərviş, barağa ərmiş.

barati

.-məndə gedib baramən, oda gedib baradi. (mən geddikcə o gedər). (tapmaca).
(kölgə)

barça

. bütün, tamam, həp

barça

. varça, kamilən,varısı

barça

. varça, varısı, bütün, tamam, həp, kamilən

barcaqına .barcağınaə məqsədinə.-ərişür barcağına asda gedən.
bardı-gəldi : birdən, vardi-gəldi, vurdi -gəldi, vurdu-oldu, əyər, şayət, gərəkirsə
bardı-gəldi

. gərəkirsə, vardi-gəldi, vurdi-gəldi, əyər, şayət, birdən vurdu-oldu

bardı-gəldi: vardi-gəldi, vurdi -gəldi, əyər, şayət, gərəkirsə, birdən vurdu-oldu

barəsində

. < bağasındə

barəsində

. bağasındə

barha

. daha § hava barha qızir : get güdə, daha

barha

. daha

barha

. daha, durdukca varha, geddikcə § barha + (gözəlləşir, soğuyur, götürülür §

., get gedə § hava barha qızır : get gedə qızır, daha qızır

hava barha qızır : get gedə, daha
barha

. gedgedə, durdukca

barha

. varha, geddikcə- barha + (gözəlləşir,soğuyur,götürülür)

barı

. olsun

barı

. var, olandan, olduğundan, heç olmasa, əldən gəlsədə

bari

. var, olandan, olduğundan, heç olmasa, əldən gəlsədə-

barı

. varı, hamı

barı

.-qələmə ağacı kimi nə barı, nə kölgəsi var . (qələmə: kavak)

barıbir

. nədə olsa, necə olsam § barıbir verərim : nədə olsa verəcəm, necə olsam
verərəm

barıbir

. nədə olsa-barıbir verərim : nədə olsa verəcəm,necə olsam verərəm

barıinak

. sığınak, qorunak

barılsın

.-sınanmış yol barılsın, sınanmamış qalınsın.

barımaq

. = baramak varamak ( var etmək ), qorumak, yardım etmək, savmak, saxlamak,
idarə etmək, öndərlik etmək, kökləmək, yerləştirmək, örtmək, rəhm etmək,
ötdürmək, ösdürmək, ( barışmak, doslaşmak )

barımaq

. baramak, varamak (var etmək) qorumak, yardım etmək, savmak, saxlamak,
idarə etmək, öndərlik etmək, kökləmək, yerləştirmək, örtmək, rəhm etmək,
ötdürmək, ösdürmək, barışmak, doslaşmak

barımaq

.

barımaq

. saklamak, qorumak

barımaq

. saklamak, qorumak.

barın

.hamını. tüm kesleri.-ac olub barın ac görmə, tox olub barın tox görmə.

boran, sırğıllı yel, iğalli, soyuq hava

barındırmak : yerləşdirmək, yer vermək - barınak : pənahqah

barındırmak : yerləşdirmək, yer vermək § barınak : pənahqah

barıp

. daha

., hənüz, hələ, daxı, elə - beş il barıp gözlə(daha)..

barıqaçı

barıqaçı

. mama, qutaran

barıqaçı . mama, qutaran - barıəci : baraça atırqa
barıqaçı

. mama, qutaran - barıəci : baraça atırqa

barış gəliş

. get gəl

barış gəliş

. görmə görüş, əriş gəliş

barış gəliş

. görmə görüş, əriş gəliş

barış gəliş

. görmə görüş, əriş gəliş

barış gəliş

. görmə görüş: əriş gəliş

barış

. dinclik, tinclik, teclik

barış

. ıraylaş

barış

. tinclik, teclik, dişlik

barış

. tinclik, teclik, dişlik

barış

. tinclik, teclik, dişlik

barış

. yaraşık - yaraşık bağlamaq : barışa anlaşılmaq

barış

. yaraşık, tinclik § yaraşık bağlamaq : barışa anlaşılmaq

barış.

.-dünün getdi günün keçdi yarınınla barış.

barışa.

.-qızqın sözün sonu savaşa, ölçük sözün sonu barışa. (ölçük: tədbirli)

barış-gəliş

. gəlim-gedim, ara ğatnaşlıq

barışıq . gəlişim, gılışığ, küniv, tatıvlaşu, dincə
barışıqa

.- dalaşanda barışığa üz saxla, cavanlıqda qocalığa can saxla, gen günündə dar
gününə pul saxla

barışıqa

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,
savaşırsan, barışığa üz saxla.

barışmaq

. : gəlişmək, gılışığ, küniv, tatıvlaşu, dincə

barışmaq

. barlışmaq, uzlaşmaq, anlaşmaq, uyuşmaq, birlikdə yaşamaq

barışmaq

. gəlişmək, yaraşmaq

barışmaq

. gəlişmək, yaraşmaq

barışmaq

. gəlişmək, yaraşmaq

barışmaq

. yarışmak : qarışmak : gatnaşmak = barış – yarış - sarış

barışmaz

.-atla eşək yarışmaz, yavuz eyi barışmaz. (yavuz: yaman)

barışmaz

.-bilgi inanc barışmaz

barkan

. burkan, breken, allah, tanrı

bark-bark

. qaz səsi təqlidi ( bağırmak)

bark-bark

. qaz səsi təqlidi ( bağırmak)

barlağ > bəhrə
barlağ

. təcrübə, barlap

barlağ

. təcrübə, barlap, varış, görüş, oluş, sonuc, nəticə

barlağ

. varış, görüş, oluş, sonuc, nəticə

.

barlağ

. varış, oluş, sonuc, nəticə, görüş

.

barlamaq

. döləmək, balalamak, yavrulamaq

barlamaq

. gözləmək., yoklamak, izərləmək ( iz+ər+ləmək :iz+et+ləmək)

barlamaq

. gözləmək., yoklamak, izərləmək ( iz+ər+ləmək :iz+et+ləmək)

barlamaq

. gözləmək, yoklamak, izərləmək

barlamaq

. izərləmək, gözləmək, yoklamak

barlamaq

. səmirmək, bəsləmək

barlamaq

. səmirmək, bəsləmək

barlamaq

. yoklamaq, araştırmaq

barlamaq

. yoklamaq, araştırmaq
yükənməz. bara gəlməz. .-məndə öcüş səndə seviş yükənməz. (öcüş: kin. nifrət)

barlanmaz

barlap

. barlağ, təcrübə, varış, görüş, oluş, sonuc, nəticə

barlaq

. araştırma, yoklama

barlavçi

.

bazrəs, araştırıçi

barlavçı

.

bazrəs, araştırıçı

barlık

. gənc, varlık

barlış

. barışmaq, uzlaşmaq, anlaşmaq, uyuşmaq, birlikdə yaşamaq

barlışçılık

. sülh sevərlik

barlışçılık

. sülh sevərlik

barlışmaq

. barışmaq, uzlaşmaq, anlaşmaq, uyuşmaq, birlikdə yaşamaq

barmağını dişləmək : ısırmaq, şaşmaq, hayrət, düşünməyə dalmaq, acımaq, tə'ssüflənmək
barmağını dişləmək : ısırmaq, şaşmaq, hayrət, düşünməyə dalmaq, acımaq, tə'ssüflənmək

barmaq (sərçə+) : çoçola barmaq, çet barmaq
barmaq

. gedmək, görmək - әrә ~ .

barmaq

. qol .

barmaq

. qol.

barmaq

. qol.

barmaqlıq

. aymança, üstü açık otaq, tövlə, duvar, çit, ayman, gərmi, havli, aylav

barmaqlıq

. çit, aymança, duvar

barmaz

.-işə çağırsan barmaz, aşa çağırsan qalmaz.

barnaması gün

. günlük, gündəm

barqş-gəliş . gəlim-gedim, ara ğatnaşlıq

barrak

. < bərqkaşğər : iti, barraq

bars

.bars: bəbir.- çaqqal becət bars olmaz.

bars

aslan.-çaqqal becət bars olmaz.

bartaq

.-dolu bardaq su almaz.

barut

. dari, ov darısı

barut

. darı, ov darısı

barut

. darı, oxdarı, gügüt

barut

. darı, oxdarı, gügüt

barut

. darı, oxdarı, ov darısı, gügüt

barιş

. otraq, yer-yurd

barιş

. otraq, yer-yurd

baş

.- duymaz qulaq baş ağrıdar

bas > ) pəstəlmak, pəsəlmək, pəslimək, pasaymak,
baş aşa

. başdan ayağa, hər bir başa, adam başına

baş aşa

. başdan ayağa, hər bir başa, adam başına

baş aşa

. başdan ayağa, hər bir başa, adam başına

baş başa söykənməsə, daş yerindən oynamaz
baş bozar

. bozğaq, bozucu

baş kənt

. astana

bas olmaq

. alçalmak

baş olsa börk tapılır
baş öyrətmək : atı yəhərə öyrətmək, aram etmək

baş qatma

. aynalış, oyunçak

baş sağlığı

. əsənlik

.

baş sağlığı . əsənlik

baş yazı

. görgülük

baş yazı

. görgülük

.

baş yazı

. görgülük

.

baş

. (kötü daranmış)çalvaş baş

baş

. : böyük, kələ § kələ çüçə : böyük, baş çüçə

baş

. al § al yaydan : yayın başından

bas

. alçağ səs

bas

. alçat(səs)

baş

. əndər, borluk : bağ

baş

. əndər, borluk : bağ

baş

. əndər, borluk : bağ

baş

. əvvəl

.

baş

.- götün açıb baş bağlamaq, götün verib baş saxlamaq. (deyim)
.- baş qoşan dəli sözüne, govur qazar özünə
.- baş öğrəşsə ayaq axar.
.- can sağlığı, baş uyarlıqı arzısıyla. (alqış)
.-acığlı baş işləməz.
.-baş başa verməyincə daş yerindən oynamaz.
.-baş əğməklə baş ağrımaz.
.-baş gözü, gördügün qulu, iç gözü, duyduğun qulu. (qulu: əsiri)
.-başın eşşəgə qoşan, arpa tarlasından baş çıxarır
.-dağ dumansız, baş gumansız. (gumansız: quşqu. qayğı).
.-daş daşa baş başa uyar.
.-dərdsiz baş qorxuluğun ucunda. (qorxuluğun: mətərsəkin)

-əğilən baş tac geyər.
.-ər nə görməzmiş, ku nə dinməzmiş, baş nə duymazmış. (ku: qulaq)
.-yaxşı söz can azığı, yaman söz baş qazığı (qazığ: mismar. mıx)
-baş ağır gərək, qulaq sağır. (çox düşünməli az eşitməli).
-baş dartmaq: boyun burmaq. boyun tavlamaq. boyun qaçırmaq.
-baş götürən: baş kəsən.
.- artıq tamah daş yarar, daş qayıdıb baş yarar.
.- bir başlısı min daşlıdan qorunmuş, bir daşlı baş, bir başsıza yenilmiş.
.-acığ girdi, baş köçdü.
.-baş başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.
.-baş qoyub yastıqa qoşluqda keçirsən ömürü, hər nəyin bir sonu vardı günü
çatcaq olacaq. .
.-daş daşa baş başa uyar.
.-dilin tutan baş qutarır
.-odu ilkin özüngə bas, küydürməsə başqasına.
- acığ tutsa, baş gedər
.-dəmiri qızığıda bas.

baş

. öncəlik, çıkış, doğuş, oluş

baş

. öncəlik, çıkış, doğuş, oluş

baş

. öncəlik, çıkış, doğuş, oluş, qaynaq, kan, əvvəl

baş

. qaynaq, kan

baş

. yazbaşı : yaz sonu

baş

.- acı dil başdan çıxarat, ballı dil baş aylanat. (aylanat: döndürər)

baş

.-baş gedincə, ayaq durmaz.

baş

.-evlilik qonuşaraq, qoxuşaraq, yalaşaraq baş tutur.

baş

.-qayğusuz baş gorda, qur zumarı yolda (olur). (qayğusuz: dərdsiz)

bas

.-sevgiyidi yidi evrənin dayağı, sevgi getdi evrən olar bas bayağı.

baş

.-tas tasa, baş başa. (qisas)

baş

.-yayın pişsə baş, qışa pişmiş aş.

baş

.-yoxsulların baş ucunda durmaqdan, varlının ayağ ucu yeğrəkdir

baş

.-baş çürüdər: başdan çıxarar. -daş əridər yaxşı söz, baş çürüdər yaman söz.(
baş çürüdər: başdan çıxarar).

baş: bez .

basa .

.-götün basa basa : aşına aşına.qımıla qımıla.-aşına aşına , çıxdı ocaq başına.
(aşınmaq:öğrəşmək. öğrəşərək ilərləmək).
.- bəyə versən aşını, sılar sənin başını, qaya versən aşını, başa salar daşını.
(sılar: sayqılar. ikram edәr). (qaya: namərdə)
.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan
od çaxmır
.-baş başa verməyincə daş yerindən oynamaz.
.-baş başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.
.-can gövdəyə qulaq başa yük olmaz
-ayağa dəğməz daş olmaz, başa gəlməz iş olmaz.

.-başlar başa qovuşar, daşlar daşa toxuşar. dağlar dağa qovuşmaz
.-uslu kişi başa baxar, ussuzu yaşa.
-başa vermək:sürmək. keçirtmək
. -üs bəzəyi gözə gül, iç bəzəyi başa gül.

başa

başqa təpənə-hörmət edərsən üz verirsən

basa bas

. tıka basa (dolu)

basa bas

. tıka basa (dolu)

basa düşmək : yüklənmək, batmaq : zorlanmaq, gücənmək
basa düşmək : yüklənmək, batmaq : zorlanmaq, gücənmək

başa vurmaq. darıtmaq, qınamaq
başa vurmaq: başariylə sona vurmaq, başarmaq
başa vurmaq: başariylə sona vurmaq, bşarmaq

başa

. baka, yana, yaka

basa

. genə, genədə

basa

. genə, genədə

basa

. sık, özənlə

basa

. sık, özənlə

başa

.-atdan düşmüş eşəkə minmiş, hara çatdığın başa düşmüş.

başa

.-dilim səni dilim dilim diləyim, başa gələnim səndən biləyim.

başa

.-gözlənilməz başa gəlir

başa

.-tas tasa, baş başa. (qisas)

basa(baska) . vəzn, ağram ( ağırlık) bəskə
basa(baska) . vəzn, ağram ( ağırlık) bəskə
basa(ı)k

. qıssa, qısıq, basık

başabaş

. iki baş, yekə yek, birlikdə

başabaş

. iki baş, yekə yek, birlikdə

başabaş

. iki baş, yekə yek, birlikdə, payapay

başabaş

. ikibaşa, payapay

başabaş

. payapay

.

başabaş

. payapay

.

başabaş

. payapay, ikibaşa

başabaş

. payapay, ikibaşa

basa-basa

. bata-bata : təpə-təpə

basa-basa

. bata-bata : təpə-təpə

basacak

. aşama, basqıç, basama, nərdivan, dərəcə, mərhələ, pillə, paldak

basacak

. basqıç, aşama, basama, nərdivan, dərəcə, mərhələ

basacak

. basqıç, aşama, basama, nərdivan, dərəcə, mərhələ

basağa

. astana, giriş, başlanqıc, qapı

basağa

. astana, giriş, başlanqıc, qapı

basağa

.

basağa

. bosağa, qapının alt təxtəsi

basağa

. bosağa, qapının alt təxtəsi

basağa

. duralğa

basağa

. duralğa

basağa

. giriş, astana, başlanqıc, qapı

başağay

. gic, sərəsimə, kəlləbaş

başağay

. həp varlığıynan

başağay

. həp varlığıynan

başağay

. həp varlığıynan

başağay

. naşı

başağay

. naşı, pərişan, aşüptə

başağay

. parişan, aşüpdə

başağaylık

. alan-aldılıq, qıqılmıq, vurha vurluk, tuta tut

basak

. qıssa, qısıq, basık

basalak

. kabus < qapış, qara basma

basalak

. qapış > kabus, qara basma

basalak

. qara basma, kabus < qapış

astana, giriş, başlanqıc, qapı, eşik, qapı dabanı § astan : bastan

.

basalamaq . aşağlamaq, əzmək, təhqirləmək, saymamaq, əsgitmək, alçatmaq, kəmətmək
basalamaq . çeynəmək, övütmək, altına alıb əzmək (araba basmaq), saymamaq, pisləmək,
tovhinləmək
basalamaq . çeynəmək, övütmək, altına alıb əzmək (araba basmaq), saymamaq,
basalamaq . pisləmək, tovhinləmək

basalga

. kət köy

basalga

. kət, köy

basalga

. kət, köy

basalık

. rahatlık, dinklik, dinclik, inğğaylıq, incaylıq, güvənlik, aramış, incəlik

basalmaq

. alçalmak

basama

. aşama, qədəmə

basama

. aşama, qədəmə..

başama

. başumə, baş örtüsü

başama

. baumə, baş örtüsü

basamaq

. dasma, dərəcə, pillə, ölçü, dargi, qat, sıra

basamaq

. dasma, dərəcə, pillə, ölçü, dargi, qat, sıra

basamaq

. baskış, basma, basğancak, basğandak, təpkiş

basamaq

. baskış, basma, basğancak, basğandak, təpkiş, tirtlaş

basamaq

. baskış, basma, basğancak, basğandak, təpkiş, tirtlaş

basamaq

. dərəcə, dərcə, düzəy, aşama, paya

basamaz

.-yüzdən ayrı tək başına qurda gedsə bir kişi, quşqu yoxdur yüzdən bir az qurda heçin
basamaz, birləşirsə yüz kişi, qarşı dursa min qurda, quşqu yoxdur yüz üsdə yüz
qurd sürüsün basarmış. (yüz insan əgər tək gedə ,bir qurda batanmaz,bahəm
gedilən yolda nə üz versə zəfərdir).

başan

.-çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri. (pişləri:
oyunları) (uçraş: qarşı)

basan

. kəsən, salan

basan

. kəsən, salan

basaq

. ceynəmək (maşın basma), örtdi (dağları qar), bürümək (toz)

basaq

. ceynəmək (maşın basma), örtdi (dağları qar), bürümək (toz)

başaqtan

.- hər başaqdan bir qıl, kosa qalmaz saqqalsız

başar

. bəcər, dart, çal, oyna, atqı, icra

basar

. kotiğan, bücür, külə, bəsdə boy, güdə boy, töpös, mıkır, kodö, koyduk,
kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

basar

. qoduk, qoyuk, külə, bücür, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay, karsak,
qιsrak, kəltə, pistək, pindək

basar.

.- ağır toxmaq, yun qazığı yerə basar. (qazığ: iri çivi, mıx)

basar.

.-acını acı, sevgini sevgi basar.

başarcaklı

. atkar, atkarlı, edərmən

başardığından eləmək : başara bildiğineləmək

başarı

. atkar, atkır, hazırlıq

başarı

. yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, ütük, talan, yolungi, üstünlük

başarı

. yetiólik, iyqilik, yetiókinlik, utuk, talan, yolungi, üstünlük,

başarıqsız . onmaz
başarıqsızın.onğmazın.-düşünməzə söz ötməz, onğmazın işi bitməz.
başarıtır.

.-birləşmək başlanqıcdır, birliyi sürdürmək gəlişmək, birlikdə çalışmaq başarıdır.

başarmaq

. atqırmaq, atqarmaq, icra etmək, arındalamaq, qutarmaq

başarmaq

. başa + varmak, qutarmak, başa barmaq, başagətirmək, sona ərdirmək,
başariylə sona vurmaq, bəcərmək, bəsərmək, bəsləmək çaramaq(başını
çaramaq) üstündən gəlmək

başarmaq

. başa + varmak, qutarmak, başagətirmək, sona ərdirmək,

başarmaq

. başariylə sona vurmaq, başa barmaq-varmaq-ərmək

başarmaq

. başariylə sona vurmaq, başa barmaq-varmaq-ərmək

başarmaq

. bəcərmək

başarmaq

. bəsərmək, bəcərmək, bəsləmək

başarmaq

. qutarmaq, bitirmək, bağlamaq, sonamaq

basarmış

.-yüzdən ayrı tək başına qurda gedsə bir kişi, quşqu yoxdur yüzdən bir az qurda heçin

., bəsərmək, bəsləmək

basamaz, birləşirsə yüz kişi, qarşı dursa min qurda, quşqu yoxdur yüz üsdə yüz

qurd sürüsün basarmış. (yüz insan əgər tək gedə ,bir qurda batanmaz,bahəm
gedilən yolda nə üz versə zəfərdir).

başarmq

. çaramaq(başını çaramaq), üstündən gəlmək

başarmq

. çaramaq(başını çaramaq), üstündən gəlmək

baş-aşa

. başın üstündən aşmaq § aşırı vermək : başdan sovmaq, savmmaq

başaşa

. başın üstündən aşmaq-aşırı vermək : başdan sovmaq-savılmış

başbaşa

. -başbaşa bıraxmaq . -erkək qızı başbaşna bıraxmış. . -uca dağa qar yağırsa, dağla
qarı başbaşa bıraxmaq, qar ərisə dağ yoluvu gözləsə, başqa dağdan ol dağ ilə
salamlaş.

baş-başdak : ərkinçə, öz başına, qaraşsız
baş-başdak . başına buyruk, xudmuxtarlıq
baş-başdak, öz başına, ağasız, bağsız, qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, irikli, ərkin, ərkənə,
ərikkən, eygin, irkin, azad, müstəqil
baş-başdak: öz başına, ərkinçə, qaraşsız
baş-başdak: öz başına, ərkinçə, qaraşsız

başbuqu

.-bir toplumu başbuğu: yoğan. noğan noyan.

başbütün

. tümüylə, bütüniylə, tamamiylə, bütün-bütün, büsbütün

başbütün

. tümüylə, bütüniylə, tamamiylə, bütün-bütün, büsbütün, başgötər, bütünüylə,
hamısı

bascaqtı

.-yürüyürsən yürü ged kəndivi ver çaylar axarı, yoxsa hündürlüyə-bascaqdı səni
gedmə yuxarı.

başçı

. alçıaldakçı

başçı

. başqurquçu

başçı

. baştutan

başçı

. qolbaşı

başçı

. qolbaşı

başçı

. tapqır, öndər, yol göstərən

başçı

. törəgə, yolbaşçı

başçı

. törəgə, yolbaşçı

başçı

. tapqır, öndər, yol göstərən, baştutan, qolbaşı, törəgə, yolbaşçı, aparıcı,
sürücü, taşırıcı

başçı

.= aparıcı, sürücü, taşurucu

başçı.

.-min işçiyə bir başçı.

başçılıq

.- hamının hərnəyin qarşında durmaq başçılıq deyil, başınalıqdır!

başda

. burun, öncə, dəslap, murda,

başda

. ilkin, öndə, öncə, əvvəldə

başdan ayağa : baş aşa

., hər bir başa, adam başına

başdaş

. arvad

başdaş

. arvad

başdaş

. arvad

başdaş

. arvad

başdaş

. ilkin, birinci yoldaş, birinci arvad( baş: əvvəl, ilkin)

başdaş

. ilkin, birincin yoldaş ( baş: əvvəl, ilkin)

başdaş

. keyvan, arvad

başdaş

. keyvan, arvad

başğay

. gic, sərəsimə, kəlləbaş..

başgötər

. başgötər, tümüylə, bütünüylə, hamısı

başgötər

.

büsbütün, başbütün, tümüylə, bütüniylə, tamamiylə, bütün-bütün, bütünüylə
hamısı

başı

.- çoxlarının götü gorda, başı göydə oynayır!

başı boş

. dul, ərsiz qadın

başı boş

. ərsiz qadın, dul

başı boş

. ərsiz qadın, dul

başı boş

. tentiqən, təntik

başı boş

. tentiqən, təntik

başı

.-adam başı söz ilə, qazan altı köz ilə.
.-yaşı nə, başı nə
.-yastıq başı, yıllar yaşı.
-qoç igitdə qan tutsa başı, suv edər daşı

başı

.-aş daşı əridər, yalan başı çürüdər.

başı

.-hər işin başı sağlıq, çayların başı dağlıq.

başı

.-uğur söyləməzə demişlər, ''uğur söylə, yoldan dönər başı gətirim'', demiş,
''indi ver, bəlki gedər gəlməzsin''

başı

.-yaşı yaşına, başı başına dəng olmaq

basıb keçən yollar : batıb ötən- geridə qalan.

basıb

. ansızın .

basıb

. ansızın .

basıb

. ansızın .

basıcı

. basımçı, yol kəsən, basmaçı

basıcı

. kəsici (ağrı, səsin) müsəggin

basıcı

. kəsici (ağrı, səsin), müsəggin

basık

. basın, baskak, oyuk

basık

. davranış, hərəkət, gedişat, gediş, yeriyiş, rəftar

basık

. davranış, hərəkət, gedişat, gediş, yeriyiş, rəftar

basık

. kısık

basık

. qısık

basık

. qısıq

basık

. qısıq, qıssa

basık

. qıssa, qısıq, basak

basık

. qorkaklık

basık

. qorkaklık

basıl

. davranış, axıl, hərəkət, gedişat, gediş, yeriyiş, rəftar, yörüm-durum, qılık-yoruk

basılır

.-alçalanlar basılır, yüksələnlər asılır

basılış

. : təcavüz

.

basılış

. təcavüz

basılmaq

. gömülmək

basılmaq

. gömülmək

basılmış

.-nə şaşqın, nə daşqın. (şaşqın olan basılmış, daşqın olan asılmış)

basım çalasın: çalıt, çok tez, bətər
basım

. (öıçü)sıxım, qısım - barmaq basımı : barmaq qədər

basım

. basınc, basış, qısım, sıkış

basım

. ölçü, sıxım, qısım § barmaq basımı : barmaq qədər

basım

. qısım, ölçü, sıxım

basım

. tez

basım

. tez

başım

.-dilim diş, başım diş. (diş:dinc)

başıma gün üşdü

başıma

.-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.
.-dilim səni dilim dilim dilərəm, hər başıma gələni səndən bilirəm.

başıma

.-buğ saqqalım başıma qurban.(deyim)

basımçalamaq : zorlamaq

basımçalamaq: zorlamaq
basımçı

. basıcı, yol kəsən, basmaçı

basımçı

. basıcı, yol kəsən, basmaçı

basımlı .

. bərk, bərik, qıyıv

basımlı

. vurqulu, üstün, hakim, əzici

basımlı

. vurqulu, üstün, hakim, əzici

basımlı.

. bərk, bərik, qıyıv

basımlı.

. bərk, bərik, qıyıv

başın günə düşsün

basın

. basık, baskak, oyuk

basın

. basık, baskak, oyuk

basın

. nəşriyyat, yayın

basın

. nəşriyyat, yayın

başın

.-dilin tut başın qutar

başın

.-dilin tutan başın qurtarar

başın

.-el kişi başın azdırır, suyun qızdırmaz.

başın

.-ussuz başın ağrığın ayaqlar çeker. (ussuz: ağılsız). (ağrığın: cəzasın)
-başın eşşəgə qoşan, arpa tarlasından baş çıxarır
.-iki fındıq bir olsa bir qozun başın qırar.

başın

.-ver əlindəkin ellərə, vurda başın yerlərə

başına buyruk . baş-başdak

başına buyruk: baş-başdak, xudmuxtarlıq
başına

. müstəqilllik, müstəqil

başına

. müstəqilllik, müstəqil

başına

.- yürgən atın başına vurma
.-el el üçün ağlamaz, başına qara bağlamaz. (el: yad)
.-yüzdən ayrı tək başına qurda gedsə bir kişi, quşqu yoxdur yüzdən bir az qurda
heçin basamaz, birləşirsə yüz kişi, qarşı dursa min qurda, quşqu yoxdur yüz üsdə
yüz qurd sürüsün basarmış. (yüz insan əgər tək gedə ,bir qurda batanmaz,bahəm
gedilən yolda nə üz versə zəfərdir).
-başına buyruk: özbaşına.
.-aşına aşına , çıxdı ocaq başına. (aşına aşına: qımıla qımıla. götün basa basa)
(aşınmaq:öğrəşmək. öğrəşərək ilərləmək).

başına

.-dəviyə sormuşlar enişi sevərsin yokuşu-söyləmiş -düz başına yıxılmış.

başına

.-yaşı yaşına, başı başına dəng olmaq

başına
başına

.-dağ başına qış, ər başına iş gələr (qış: ər)

.-tək başına, özünə mal: başqa. ortaqsız. şəriksiz.-ortaq öküzdən, başqa
bizov yeğ.

başınalık

. başına, müstəqilllik, müstəqil

başınalık

. başına, müstəqilllik, müstəqil

başınalıqtır .- hamının hərnəyin qarşında durmaq başçılıq deyil, başınalıqdır!
basınc

. basış, qısım, basım, sıkış

basınc

. basış, qısım, basım, sikuv

basınc

. təzyiq, sıkıv, basım, basım, qısım, əziş

basınc

. təzyiq, sıkıv, basım, basım, qısım, əziş

basınc

. təzyiq, sıkıv, basım, basım, qısım, əziş

basınca

.-bir dala basınca, min dal sallanır.

başında .

.-dün hardadır, qırıq körpü ucunda, gün hardadır, olan körpü üzündə, yarın
durur qurusuq körpü başında . (qurusuq: qurulmuş görünən)

başinə

.-dözümlü ol işinə, uğur gəlsin başinə.

başını

.- ayağın sıcaq tut, başını sərin, qarnıvı tox tut düşünmə dərin.

başını

.- dəyirman bildiyin edər, çaxçax başını döğər

başını

.-evinə görə pişir aşını, ərivə görə geyim başını

başını

.-qoy başları satına, hammı genə öz başını seçəcək.
.- bəyə versən aşını, sılar sənin başını, qaya versən aşını, başa salar daşını.
(sılar: sayqılar. ikram edәr). (qaya: namərdə)
.-evinə görə pişir aşını, ərinə görə bağla başını.

başını

.-ver əldəkin ellərə, vur başını yerlərə

başını.

.-həmin az eyləmək aşını, dileyen kimse qavqasuz başını.

basınmaq

. axsamaq, topuk çalmaq

basınmaq

. axsamaq, topuk çalmaq

başınta

-iyiliyi su dibində kəmiş, başında dilə. (dibində: ayağında, altında) (kəmişmək
:əkişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq) .

başınta

.-ayığın başında olan keflinin dilində olar
.-aşında yedi, başında

başınta

.-dağ başında xırman, savurduğun yel alır, sel önünde dəğirmən, öğütdüyün
sel alır

başınta

.-yolda deli yoldaşın, başında pişmiş aşın.

başıntan

.-ağac kökündən, ölkə başından çürür.

başıntan

.-dilənçi bir olursa, malı başından aşar.

basıq duvar . ayrılan yer >pəstu
basır-busur : örtbas

basırdalaşmış: fısırdalaşmış, pısırdalaşmaq, yıpranmaq
basırdalaşmış: fısırdalaşmış, pısırdalaşmaq, yıpranmaq
basırıklamaq : təhqir etmə, tənkid etmə
basırıklamaq : təhqir etmə, tənkil etmə

basırmaq

. mayalamaq, otutmaq

basırmaq

. mayalamaq, otutmaq

basırmaq

. örtmək

basırmaq

. örtmək ( yorqan)

basırmaq

. örtmək ( yorqan)

basış

. basınc, qısım, basım, sıkış

basış

.

fişar

. - qan basışı

basış

.

fişar

.§ qan basışı

başıvı

.-artıq dəğər, başıvı əyər. (çox yaxcılıq qarşılığı yamanlıq)

başıyla

.-başsızların başıyla uğraşma (işin olmasın)

başka

. bütəni., ikinsi, beyləki, bolək

başka

. bütəni., ikinsi, beyləki, bolək alahı, alanğki, alakı, adın adınçı, ayrı, digər

başka

. bütəni., ikinsi, beyləki, bolək alahı, alanğki, alakı, adın adınçı, ayrı, digər

başka

. bütəni., ikinsi, beyləki, bolək

baskak

. basın, basık, oyuk

başkənd

. başqala, astana

başkənt

. başqala, astana, bor bor. ordo batak

başkənt

. başqala, astana, bor bor. ordo batak

başkənt

. başqala, astana, bor bor. ordo batak

başkı

. ilk- yazın başkı günləri

başkı

. ilkin § yazın başkı günləri : ilkin günləri

baskı

. yetkə, saydırış, otoritə

baskın

. axın

baskın

. boskın, sabılıv, yabılıv, axın, yortul : yürüş

baskın

. boskın, sabılıv, yabılıv, yortul : yürüş

baskuç

. pillə, aşama, paldak

baskuç

. pillə, aşama, paldak

başla

.- dünəni daşla, günüvü başla, yarını boşla. (daşla: at. boş ver)

başla

.-başla könül, bir gövdədə yaranmış.

başlamaq

. başmak, basmak

başlamaq

. düşmək

başlamaq

. girişmək

başlamaq

. girişmək, quraşmaq, üz tutmaq

başlamaq

. tutmaq, girişmək

başlamaq

. tutmaq, girişmək

başlamaq

. tutmaq, girişmək

başlamaq

.qeçid almaq

başlamaqa .-başlamağa niyet edmək, istənmək: yeltenmek. qalxışmaq. təşbbüs edmək.
özənmək.

başlanqıc

. basağa, astana, giriş, qapı

başlanqıc

. basağa, astana, giriş, qapı

başlanqıc

. giriş, basağa, astana, qapı

başlanqıctır .-birləşmək başlanqıcdır, birliyi sürdürmək gəlişmək, birlikdə çalışmaq başarıdır.
başlar

.-başlar başa qovuşar, daşlar daşa toxuşar. dağlar dağa qovuşmaz
.-hərnə sənlə başlar, səninlə bitər , sevilmək umut, sevmədən bətər.

başlar

.-yaşam bir yerdə başlar, hər yerdə bitər

başları

.-qoy başları satına, hammı genə öz başını seçəcək.

başlarlar

.-var böləndə böyükdən başlarlar, kiçiyə qalmaz, qınıyanda kiçikdən başlarlar
böyüyə qalmaz

başlı olda höllənmə,
başlı

. uslu.-başlı gördüyün, başsız duyduğun söylər.
.-iyirmisində gözəl, otuzunda güclü, qırxında başlı, əllisində varlı olmayandan heç
nə gözləmə. (gözəl: xoşaaa gelim. baxımlı)
.- başlı düşman dos kimisi görünür.
.-başlı kişi öğrəşər, başsız kişi öğrədər
.-başlı yarar hər işə, yetərli yox heç işə.

başlı
başlık

düşünən. - başlı kişi alın yazın dəğişər.
. aüaman ., arakçi başçısı,elbaşı, baştutan, kor

başlık

. baştık, yol başçı, (menqqoruçu)

başlık

. baştık, yol başçı, menqqoruçu

başlıq

. kamandan

başlıq

. kamandan

başlıq

. salar .

başlır
başlırsa

.-'kəndi olmaq' yalnızlıqdan başlır, yalnızlıqdan keçir, yalnızlıqda qalır, yalnızlıqda bitir

.-erkək yaşın gizlətməyə, qadın yaşın bəllətməyə başlırsa, qocalığa söz olmaz.

başlısı

.- bir başlısı min daşlıdan qorunmuş, bir daşlı baş, bir başsıza yenilmiş.

başlıya

.- başlıya bir söz yetər, başsıza min az gələr.

basma

. aşma, pillə

basma

. mətbuat

basma

. mətbuat

basmaçı

. alaq, rüşvəçi, qorkudub alan

basmaçi

. çaki

basmaçı

. qarakçı, qaltamaq, talançı, yolkəsən

basmaçı

. qarakçı, qaltamaq, talançı, yolkəsən,

basmaçı

. qarakçı, qaltamaq, talançı, yolkəsən, əşqiya

basmaq

. aşaqlamaq, fət eləmək, batmaq, batırmaq

basmaq

. aşaqlamaq, fət eləmək, batmaq, batırmaq

basmaq

. ayaklamak, bitirmək, qutarmak, əzmək, ayağa, sona, dibə, başa çattırmak

basmaq

. başmak, başlamak

başmaq

. basmak, başlamak

.

basmaq . dövmək, xərmən, kırman
basmaq

. dövmək, xərmən, kırman

başmaq

. kəviş, çəpək, yəlkən

basmaq

. qatmaq, çalmaq, vurmaq, döymək, ititmək, sütmək (boya), atmaq, boyamaq,
sarmaq, dolamaq, süpürmək, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, əzmək, dağıtmaq

başmaq

.) bas + mak . ) başlamak

başmaq

.) bas + mak . ) başlamak

başmaq

.-başmaq kəfi: uylaq

basmaq

.-damarına basmaq: sınırına basmaq. qıcıqlandırmaq. əsəblətmək.

başmaq

.-etük, başmaq içliyi: ulyaku. -ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku
dəğməz. (ərdəmlik: çıxarlıq. fəzilətli). (ərdini: dürr).

basmarlamaq: çəktirmək, sıxmək, işkəncələmək, qınamaq, qısqıncamaq

basmaz.

.-ağaclı köyü su basmaz.

başqa

başa təpənə-hörmət edərsən üz verirsən (

başqa başqa : ayrı ayrı
başqa başqa : ayrı ayrı

başqa başqa: ayrı ayrı
başqa qoymak : ayırmak, ısırdənq etmək, müşəxxəs etmək
başqa

.

başqa

. adın

başqa

. adın, adınçı, ayrı, digər, önqqə, alahı, alanğki, əlahədə

başqa

. adınçı, ayrı, digər

başqa

. adınçı, ayrı, digər

başqa

. alahı, alanğki, əlahədə

başqa

. alahı, alanğki, əlahədə

başqa

. basqa, önqqə

başqa

. besiqəuy < başıqə < bas

.

.

başqa

. bəy təki, bölək, ötən, ikinci

başqa

. bölək, bütən., ərәkşə

başqa

. boş ’ boşla bunu dəvam et ’,

başqa

. bütən., bölək, ərәkşə

başqa

. bütən., bölək, ərәkşə

başqa

. ərәkşə, bütən., bölək

başqa

. özgə, artık, ayrı, qeyr

basqa

. qapı

basqa

. qapı

başqa

.-yaşlıq başqa bir kərə. (yaşlıq: gənclik) . (gənclik başa bir kərə gəlir)

başqa

.başqa. tək başına, özünə mal. ortaqsız. şəriksiz.-ortaq öküzdən, başqa bizov
yeğ.

başqa-başqa : ayrı-ayrı, tək-tək
başqa-başqa : ayrı-ayrı, tək-tək

başqala

. başkənd, uzak şəhər, astana

başqala

. başkənd, uzak şəhər, astana

başqala

. başkənd, uzak şəhər, astana

başqalaşma .metamorfoz.
başqalı

.-bircə ilan bir başqalı dincitməz. (dincətməz: dincitməz. rahat qoymaz). (başqalı:
ailəni)

başqan

. elbaşı, qolbaşçı

.

başqasına .ötqəyə özgəyə.-işini ötqəyə verməz olusa uslu kişi. (ötqəyə: özgəyə. başqasına)
başqasına. .-odu ilkin özüngə bas, küydürməsə başqasına.
başqasının
basqı

. gizli. örtnük. -basqıdaki altından, asqıdaki salxım yeğ.

basqı

. panik, vəhşət

basqı

. panik, vəhşət

basqı

. pənik

basqıç

. batqıç

basqıç

. batqıç

.

basqıdaki aitından, asqıdaki saixım yeğ.
basqın

. sığınma, köç

basqın

. sqğınma, köç

basqın

.qənimət.

basqınçılık

. soyqunçılık, yağmaçılık, çapılçılık

basqınçılık . soyqunçılık, yağmaçılık, çapılçılık,

basqıtaqi

.-basqıdaki altından, asqıdaki salxım yeğ.( basqı: gizli. örtnük)

basqıtaqi

.basqıdaki. quylanmış.-basqıdaki altundan, asqıdaki salxım yeğ.

başqurmaq . yönətmək
başqurmaq . yönətmək

başqurquçu : başçı
başqurquçu : başçı

başqut

. bilgi

başqut

. bilgi

basra

. ayrılmış, basık

basra

. ayrılmış, basık

basruk

. basrık, baskı, basurmaq : bastırmaq basa-basa basmaq : yaymaq,
qazanmaq

bassa

.- duman bassa dağları, dağ doruğun qurd alar. (doruğun: kəlləsin)

bassaş

.

rəqib, yaşdaş .

bassaş

.

rəqib, yaşdaş .

başsız

.ussuz.-başlı gördüyün, başsız duyduğun söylər. (başlı: uslu) (başsız: ussuz)
.-başlı kişi öğrəşər, başsız kişi öğrədər
.-başsız yurtda tülkü bəy.
.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca
yaşda gənc alma, elə gedər.

başsıza

.- başlıya bir söz yetər, başsıza min az gələr.
.- bir başlısı min daşlıdan qorunmuş, bir daşlı baş, bir başsıza yenilmiş.
.-başsıza börk nə gərək.

başsızların .-başsızların başıyla uğraşma (işin olmasın)
başta

.- doğru qutluq əldə olur başda yox. (qutluq: xoşbəxlik)

baştabas

. başlamaz, başaçmaz, qurtarmaz

baştaçı

. ilğar, öncü, burncu, barvısı, baştavşı

bastamaq : alçalmaq, enmək, dinmək, yatmaq, yavaşlamaq, ağırlamaq

bastamaq

. enmək, dinmək, yatmaq, yavaşlamaq, ağırlamaq, alçalmaq,

baştan ayaqa: boydan başa : təpədәn dırnağa, baştan sona

baştan ayaqa: boydan başa, təpədәn dırnağa, baştan sona
baştan sona: baştan ayaqa, boydan başa, təpədәn dırnağa
baştan

.- acı dil başdan çıxarat, ballı dil baş aylanat. (aylanat: döndürər)

baştan

.- bulaq başdan bulansa, tınğızacaq kim olur, ağac dibden yıxılsa, durğuzacaq kim
olur. (tınğızacaq: duruldacaq)
.-adamı başdan, ağacı yaşdan (tanı).
.-söylə başdan, qələm qaşdan.
-başdan sona: başdan dibe. başdan ayağa. a da z də

baştan

.başdan. ağıldan.-başdan artıq baylıq yok, söz artıq yarlıq yok. (yarlıq: bəxşiş)
.-dəğirman iki daşdan, sevişmə iki başdan.
.-bataman iki daşlı, iyilik iki başdan.

baştık

. başlık, yol başçı, menqqoruçu

bastım

.-çamura basdım, çalıya asdım. (çalıya: taxacaq. çivi. mıx)

bastıq

. torba, qapcak, sumka, suma, muksa, dağarcık

bastırma

. sundurma, örtükləmək, baskı, sırık, şərit

bastırma

. sundurma, örtükləmək, baskı, sırık, şərit

bastırmaq

. ayaqa qaldırmaq

bastırmaq

. ayaqa qaldırmaq, yavaş yerimək

bastırmaq

. yavaş yerimək

baston

. çəlik, qoldayaq, əsa

baston

. qoldayaq, çəlik, əsa

baston

. qoldayaq, çəlik, əsa

basut

. yardım, arka, qoruyan

basuu

. alovlandırma

basuu

. alovlandırma

basιm

. aksent, çaldιrι, çarpı, çərtimək

basιm

. aksent, çaldιrι, çarpı, çərtimək

basιm

. çərtik, aksent, çaldιrι, çarpı

basιrιlmaq

. bәsilmәk

basιrιlmaq

. bәsilmәk

bat !

. cum ! gomül !

bat

. at, duman atar

bat

. at, duman atar

bat

. hızlıca, çabük - ün, şöhrət, qudrət, etkili

bat

. hızlıca, çabük, ün, şöhrət, qudrət, etkili

bat

. = bas . padar,batar, yüyrək, hazır, yeyin, cəld, çapak, fori,

bata ayak

. dua çanağı

bata-bata

. basa-basa, təpə-təpə

batağ

. batğa, zığ, palçık, pislik, çamır, vıcık

batalaq

. çalpav, çukur

batam

.-kəl ölür sırma saçlı olur, kor ölür badam gözlü.

bataman

.-bataman iki daşlı, iyilik iki başdan.

batan

. cəsarəti

batan

. cəsarətli

batan

.-batan günün atan danı var. (gün batışı, dan atışı)

bataq

.badağ. mane. -badağları aşırmaq.

batar

. güclü, yeyin, çapat

batar

.-günbatar: günün batar yanı. aşağ. məğrib

batar-batar : padar-padar
batar-batar : padar-padar

batası
batbat
batğa,

.- üzüş bilməz suya girsə batası, sözün bilməz ağız açsa batası.
bengdenə
. batağ, zığ, palçık, pislik, çamır, vıcık

batı

. : aşaq

batıl

. boş, batmış, dağılmış, cummuş

batıl

. boş, batmış, dağılmış, cummuş

batıl

. iyid, bərk göz

batıl

. iyid, bərk göz

batılan

. bət, pis

batılmaz.

.-bax bazarda satılmaz, saman suya batılmaz.

batınmaq

. toxunmaq, sokulmaq, dəymək

batınmaq

. toxunmaq, sokulmaqdəymək

batır

. batur, ağa, bəy ( dav sənə batır : davsanabatır dövrə sənindir bəyim )

batır

. qorxuzan, yürəkli

batır

. qorxuzan, yürəkli

batır

.-yandaqdan ətir çıxmaz, axmaqdan batır . (yandaq: devedikeni. dulavradotu)

batıran

.-ay ulduzun batıran, qara günü gözətən. (gözətən: gözləyən)

batırğay

. )igit, ürəkli, atılqan ) cəsurca, ürəklə - batırğay davranış : cəsurca hərəkət - batırğay
savaşmaq, ürəklə- batırğay topulmaq : cəsurca - atılğan saldırmaq - batırğay
yapışmaq : cəsurca- ürəklə girişmək

batırğay

. igitgin, ürəkli, atılqan, cəsurca, ürəklə : batırğay davranış : cəsurca hərəkət,
batırğay savaşmaq : ürəklə savaşmaq . batırğay topulmaq : cəsurca
basılmaq atılğan saldırmaq . batırğay yapışmaq : cəsurca başalmaq,
ürəklə girişmək

batırım

. topulmaq

., saldırmaq, həmlə

batırım

. topulmaq

., saldırmaq, həmlə

batırır.

.-acı acıyı su sancıyı batırır.

batırlan

. batlan, qahraman

batırlan

. : batlan, qahraman

batırlan

. batlan, qahraman

batırlanmaq : (bətər) şişmək, boysanmaq, yürəklənmək

batırlanmaq : şişmək, boysanmaq, yürəklənmək
batırlık

. ərkəklik, mətlik, yiğitlik

batırlık

. ərkəklik, mətlik, yiğitlik

batırlıq

. ərkəklik, mətlik

batırmaq

. çaplamak, saplamak

batırmaq

. çaplamak, saplamak

batırmaq

. çaplamaq

. saplamak

batırmaq

. çaplamaq

. saplamak

batırmaq

. məhv etmək, pərişan etmək - pulsuzlq bizi batırdi- vuruş oları batırdı- savaşa
batan savaşla batsın

batırmaq

. məhv etmək, pərişan etmək § pulsuzluq bizi batırdi § vuruş oları batırdı §
savaşa batan savaşla batsın

batırqay

. iyid, mərdana, iyidyana, batırıl

batırsıramaq : ürəklənmək, güclənmək
batış

. bati, gün batış, sazkaklık, patkak, gün batar, gün bitiş

batış

. bati, gün batış, sazkaklık, patkak, gün batar, gün bitiş

batışı

.- gün batışı, dan atışı .(batan günün atan danı var)

batışmaq

. anlaşmaq

batışmaq

. anlaşmaq

batlan

. artmaq

batlan

. artmaq

batlan

. batırlan, qahraman

batlan

. batırlan, qahraman

batlan

. batırlan, qahraman

batlanmaq

. bətlənmək, güclənmək

batlanmaq

. bətlənmək, güclənmək

batlanmaq

. bətlənmək, güclənmək

batman

. ağram, ağırlıq

batman

. ağram, ağırlıq

batman

. türklərdə ən imum- əsaslı ölçü olmuş

batman

. türklərdə ən imum- əsaslı ölçü olmuş

batmaq

. çukurlaşmaq, qabrılmaq

batmaq

. batuv, çökmək, çöküv, patmak, cummaq, summaq, dərinə düşmək, dibə
süzmək, qarq olmak

batmaq

. batuv, çökmək, çöküv, patmak, s(c)umıu, c(s)ummak

batmaq

. baymaq, yatmaq § günbayış : günbatış

batmaq

. cummak, dərinə düşmək, dibə süzmək, qarq olmak

batmaq

. cummaq <> şişmək

batmaq

. cummaq, çökmək, summaq

batmaq

. cummaq, çökmək, summaq

batmaq

. cummaq, çökmək, summaq

batmaq

. dalmaq

batmaq

. dulunmak, gayib olmak, görünməmək

batmaq

. girmək, örtülmək § gün girdi : batdı

batmaq . güc arkalı ( vasitəsilə aparmaq, utmaq, üstün gəlmək) zor gəlmək, basmaq : güc
gəlmək - batanmasan : bat : güc, xor gələnməsən batmaq : basmaq :
taqmaq : atmaq
batmaq

. güc arkalı ( vasitəsilə aparmaq, utmaq, üstün gəlmək) zor gəlmək, basmaq : güc
gəlmək - batanmasan :bat:güc,xor gələnməsən batmaq : basmaq : taqmaq :
atmaq

batmaq

. güc arkalı (vasitəsilə aparmaq, utmaq, üstün gəlmək) zor gəlmək, basmaq :
güc gəlmək - batanmasan : bat : güc, xor gələnməsən batmaq : basmaq :
taqmaq : atmaq

batmaq

. gücün əldən verilməsi, yok olmaq - gün battı : soldu, öldü, batırsıramaq:
güclənmək, ürəklənmək

batmaq

. gücün əldən verilməsi, yok olmaq § gün battı : soldu, öldü,

batmaq

. yatmak : yaşmak

batmaq

. zorlanmaq, gücənmək, basa düşmək, yüklənmək

batmaq

. qərq olmaq. cummaq.

batmış

. batıl

batnıq

. gözəllik, simpatik, batqın, sevimlik, ruhlu, yaxımlık, uyqunk, görk, yakışıklık

batnıq

., uyqun, batqın, sevimli, simpatik, ruhlu, yaxımlı, gözəl

batqıç

. basqıç

batqın

. batnıq, sevimli, simpatik, ruhlu, yaxımlı, gözəl, uyqun

batqın

. batnıq, sevimli, simpatik, ruhlu, yaxımlı, gözəl, uyqun

batqın

. batnıq, sevimlik, simpatik, ruhlu, yaxımlı, gözəllik, uyqun

batqın

. gözəllik, simpatik, batnıq, sevimlik, ruhlu, yaxımlık, uyqunk, görk, yakışıklık

batraq

.

ırqat, işçi

batraq

.

ırqat, işçi

batraq

. işçi, ırqat

batsın

.-qara ömür batsın, ağ ölüm qaxsın.

battı

.- qarışqa şıllaq atdı, dəvənin budu batdı

battıq.

.-əğri yolla ulaşdıq, sapıq yoluğda batdıq.

batur

. batar, batan, qəvi, güclü, igid, atan, dələn, bərk, iti,

batur

. bağadur. alp. iğid. pəhləvan.-alp çərikdə, bilgə dirikdə. (çərikdə:

., boş, dağılmış, cummuş

orduda).(dirikdə: olmuşda. yaşamda. durmuşda)
bavıl

. < bağ . bağlı, bağıl boğca

bax

. <=> qab -

baxa-baxa

. birdən, ansızın

baxa-baxa

. birdən, ansızın

baxanda

. qarağanda, görə, .nisbətən - keçən ilə qarağanda = baxanda, nisbətən, görə,

baxdırmaq

. qarakdırmaq

baxdırmaq

. qarıtmaq

baxdırmaq

. qarıtmaq, qarıtdırmaq, çəkdirmək

baxı

. baxım, baxıdadaki : bəsidəki.

baxı

. baxım, baxıdadaki : bəsidəki.

.baxaq : met qabax - göz : gör : kov

baxıcı

. )< baxmak .) bağıcı : bağlayan : sehr edən ( bağlama,

baxıram yerə düşən yaprağa, üsdən baxırdı o toprağa
baxışdırma . yetişdirmə, becətmə, yetinləmə, gəlişəmək,
baxışdırma . yetişdirmə, becətmə, yetinləmə, gəlişəmək,

baxıt

. baxt, qut, onğunlıq

baxma !

. sayma ! güvənmə ! bağlanma !

baxma !

. sayma ! güvənmə ! bağlanma !

baxmak + pay : may ( mıyan ) tərs, nəfy əlaməti
baxmak, sormak, gözləmək, ilikləmək, tikşirmək
baxmaq

. bayqamaq, diqqət eləmək, sınamaq, dənəmək

baxmaq

. bayqamaq, diqqət eləmək, sınamaq, dənəmək

baxmaq

. gözükmək, bala bala, öyrәnşimək

baxmaq

. qaramak, gözləmək, sormak, tikşirmək, aramaq

baxmaq

. qayırmaq, görmək, təvəcüh etmək, məşğul olma, işləmək

baxmaq

. qayırmaq, görmək, təvəcüh etmək, məşğul olma, işləmək

baxmaq . sormak, gözləmək, ilikləmək, tikşirmək
baxşi

. şaman,bakşi

baxşi

. şaman, bakşi

baxt

. baxıt qut, onğunlıq

bay

. qurplı, varlı, bol, bolğanlık, bardam, dardar, küyil, yitiş., irkin

baya

. dəmin, həmən

baya

. dəmin, həmən

bayağı

. dəyərsiz, önəmsiz, aşağı, xor

bayağı zaman: bayıkı, keçmiş

.

bayağı zaman: bayıkı,keçmiş

.

bayağı

. hərgələ, aşağ

bayağı

. keçmiş - bayat : köhnəlmiş - baqat : kötü, pis

bayağı

. keçmiş § bayat : köhnəlmiş § baqat : kötü, pis

bayağı

. kötü, gödək, kopal, köpəl, uyğaysız, tübəq

bayaği

. önqrəqi, onqki, ardaki, yönəki, pəs, yay, cönököy, bayak

bayağı

. önqrəqi, önqki, ardaki, yönəki, pəs, yay, cönököy, bayak

bayağı

. yönəki, pəs, yay, cönököy

bayağıca

. ola gələn, yeni olmayan, alışıldığı kimi

bayağıca

. ola gələn, yeni olmayan, alışıldığı kimi

bayağılayın : əskisi kimi
bayağılayın : əskisi kimi

bayak

. bayağı, önqrəqi, önqki, ardaki, yönəki, pəs, yay, cönököy

bayak

. murdarak, bir az öncə, bir az mdrda

bayak

. murdarak, bir az öncə, bir az mdrda

bayakabaş

.

qafıl, manqo, qapı, anqko

bayakabaş: qafıl, manqo, qapı, anqko
bayakabaş: qafıl, manqo, qapı, anqko
bayakki

. dəminki , aldağı, alğı, yanqağı

bayakki

. dəminki, aldağı, alğı, yanqağı

bayan

. xanım, ayım, qoca bəyğə, bay bəyğə, qoca bikə, bay bikə

bayan

. xanım, ayım, xoca bəyğə, bay bəyğə,

bayan

. xanım, ayım, xoca bikə, bay bikə

bayaq

. gec § bayaqmadan : gec olmadan

bayaq

. qabax, uzal, öng

bayaq

. qabax, uzal, öng

bayaqi

. önqrəqi, onqki, ardaki

bayaqı.

.-sevgiyidi yidi evrənin dayağı, sevgi getdi evrən olar bas bayağı.

bayaqmadan: gec olmadan
bayar

. hökmdar, xocayın

bayar

. hökmdar, xocayın

bayat

. köhnəlmiş § baqat : kötü, pis

bayat

. < bayağ : keçmiş - boyat : boylu, sırlı, .

bayat

. < bayağ : keçmiş, əsgi, köhnə

bayat

. iskirqan, bozulğan, qatqan, əski

bayat

. iskirqan, bozulğan, qatqan, əski

bayatın

. bayaxdan, dəmindən bəri

bayatın

. bayaxdan, dəmindən bəri

baydaq

. : qanat, qol, bölük, tikə, parça, qab, fürsət, buta

bayğal

. dəniz

bayıkıda

. geçmişdə

bayıkıda

. geçmişdə

bayındır

. ovadan

bayındır

. ovadan

bayır

. boz, çayır, çöl, § boztoğay : çayır quşu

bayka

. əmi, ağay, əkey, əki, əməki, tağa

baykaqıla

. bilin, agah olun § əstəgilə : yadıva gətir

baykay

. baxaraq

baykay

. baxaraq

baykay

. baxaraq

baylam

. bağlam, ip, bağ, boğuç

baylamaq

.bəsləmək. becərmək.

baylık

. mülk

baylıq

.

. - tən sağlığı çonğ baylıq: sıhhat böyük zənginliktir.

baylıq

.-başdan artıq baylıq yok, söz artıq yarlıq yok. (başdan: ağıldan). (yarlıq: bəxşiş)

baylıq

.-baylıq qapısı ellik. hikumet mərkəzi

baymaq

. yatmaq § günbayış : günbatış

baymaq

. yatmaq, batmaq § günbayış : günbatış

baymık

. baymak . məftun, baymış, batmış, dalmış, geçinmış,

baynalmak : baynımək, sağalmak, anık almak
baynalmaq . baynımak, qutulmak, sağalmak, ayınqalmak

baynalmaq . baynımak, qutulmak, sağalmak, ayınqalmak, anık almak
baynamaq

. rifah, bəynəmak

baynamaq

. rifah, bəynəmaq

.

baynımaq

. baynalmak, qutulmak, sağalmak, ayınqalmak, anık almak

bayquş

. < baymık

. baymak . məftun, baymış, batmış, dalmış, geçinmış,

keflənmış, çakilmış, məczup, gözəllənmiş, gözüplənmiş gözəklənmiş,
bağlanmış, torlanmış, tilisimə düşmüş
bayquş

. bay xatun

bayquş

. bay xatun

bayquş

. ükü, üki, ökö, yabalak, maçı başlı yabalak

bayquş

. ükü, üki, ökö, yabalak, ühi, maçı başlı yabalak

bayquş

. üqi, ühi, ükü, üki, ökö

bayquş

. yapalak

bayquş.

. bayğış, biçara

bayquş.

. bayğış, biçara??

bayquştan .-tündə görməyi bayquşdan, gündə görməyi bürkütdən. (bürküt: qartal)
bayquştan .-tündə görməyi bayquşdan, gündə görməyi bürkütdən. (bürküt: qartal)
bayrak

. batırma, batrak, batraq, qarqı başına tükdən hörülmüş :tuğ

bayrak

. yalav, tuğ

bayrak

. yalav, tuğ

bayram

. törən tutmaq, qutlamaq § bayramız bilın : mübarək

bayram

. törən tutmaq, qutlamaq- bayramız bilın : mübarək

bayram

.-sağlıqlıya gündə bayram gündə toy.

bayramız qutlu, günləriz mutlu. (alqış)
bayramız

.- bayramız qutlu, günləriz mutlu. (alqış)

bayramta

.- bayramda aclıqdan ölən, yayda donuqdan ölür

bayramta.

.-dilənçiyə borclu olma, ya düğünde istər, ya bayramda.

.

bayraq

.-elti eltidən qaçar, baldızlar bayraq açar. (elti: qayınxatın). (baldızlar:
görüməcələr)

bayraqlur. . bayraq taxdırır.-bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu vergi salur,
adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy
olmağa dəğməz). (beltir: doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.).
(adakumsınmayuq: adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət).
(art:dağ keçidi). (bayraqlur: bayraq taxdırır)
bayrı

. aşnı, çoktanki, əsgi

bayta

.bayda.-bağda bayda: ev eşikdə. - bağda bayda gəzib keçindi

baytak

. boyat, allah, taq, tağ

baytak

. boyat, allah, taq, tağ

baytak

. dar yol, yaya yol

.

baytak

. dar yol, yaya yol

.

baytak

. talay, saklı, xeyləh

baytak.

. küp (köp : oldukca çok) epey, bir top, bir töləy.

baytal

. dampizişk

baytal

. dişi at

baytal

. dişi at

baytal

. dişi at

bayuş

. yapalak

bayιndır

. abadan

bayιndır

. abadan

baz

. boz : oyunbaz : oyunbozar, bozarkar> bozəhkar.

.

baz(s)an . dəmirçi çəkişi - baz(s)ğançi
baz(s)an

. dəmirçi çəkişi - baz(s)ğançi

bazar - bazram : < baz, açıklık, azatlık, sərbəslık .
bazar

. < bas . bazarlık etmək : çok şey şüy almak - basa bas : tünlük, basqın

bazar

. basar,bəs(bəsləmək, qıda < ğıza, ğəza )

bazar

. oçar, uçar

bazar

.-danar bazar ata ana toprağı

bazarlık

. armağan, hidyə

bazarlık

. armağan, hidyə

bazarta

.-bax bazarda satılmaz, saman suya batılmaz.

bazdan olmak : çox gec
bazdan olmak : çox gec

bazen su olmak lazım, sessiz sakin.
bazen sel olmak lazım, öfkeli ve hırçın.
bazen mum alevi olmak lazım, sabırla tükenmeyi bekleyen.
bazense volkan olmak lazım, önüne gelen her şeyi hızla tüketen.
kimine su olacaksın, kimine sel.
kimine mum olacaksın kimine volkan.
ama kimseye asla kul olmayacaksın,
yüce yaradan dururken.!

can yücel
bbasmaçı
be

. basımçı, basıcı, yol kəsən

← bə= ba

mə = ma hə = ha

ə=a

be vəx

. çağsız

bə

. düzbə düz, düz düzbə, tünbə tün

bə(.bə.)

. .mə., sözbə söz . sözmə söz .

bəbə

. bəbək ) uşak ) qolçak ) göz mıncığı

bəbə

. )bəbək uşak ) qolçak ) göz mıncığı

bəbənək

babunə

bəbir

.bars.- çaqqal becət bars olmaz.

beçə

. biçik, kəsik

beçə

. biçik, kəsik

beçə

. butmak.

beçə

-beçə qızdıran: taci xurus

beçədən : uşaklık. balalık, balayatkı, balayatık, yatın ,, analık yatğı , balıyatkı, tuxumluk

beçədən : uşaklık. balalık , balayatkı, balayatık, yatın ,, analık yatğı , balıyatkı, tuxumluk
bəcəlləşmək : cəbəlləşmək : yakalaşmaq
bəcəlləşmək : cəbəlləşmək : yakalaşmaq

becen

. biçin, bıcın, piçi, meymun

becərəqsiz. .becərəksiz. onmaz
.,

əlverişsiz, uyqun olmayan, sakar

bəcəriksiz

. çəməsiz

bəcəriksiz

. çəməsiz, əlverişsiz, uyqun olmayan, sakar

bəcəriksiz

. çəməsiz, əlverişsiz, uyqun olmayan, sakar .

.
.

bəcəriksizlik . çalılık, əksiklik, yaramazlık, səfehlik
bəcəriksizlik . çalılık, əksiklik, yaramazlık, səfehlik

becərili

əkili:. blikli.-əkili alar, əkili verməz, gedəni çox dönəni yox

becərmək : hazırlamak, yasamak

becərmək

. hazırlamak, yasamak

bəcərmək ( bəsli : yakımli ) ( bəsli - bəsti - dəsti )( bəsil = yakım
bəcərmək

. başarmaq

., bəsərmək, bəsləmək

bəcərmək

. başarmaq

., bəsərmək, bəsləmək

bəcərmək

. bəsərmək, başarmaq, bəsləmək

bəcərmək

. bitirmək, yapışdırmaq, düzətmək

bəcərmək

. işləmək, onarmaq ( arabanı), əlac etmək, şifa vermək(kəsəl) iyiləşdirmə, düzənə
sokmaq, çəki-düzən vermək, süsləmək, bəzəmək (evi bəcəmək : otaqları
darıyıb döşəmək, saç bəcərmək : kəsmək, qaş bəcərmək : qaş düzətmək),

bəcərmək

. işləmək, onarmaq (arabanı), əlac etmək, şifa vermək(kəsəl) iyiləşdirmə,
düzənə sokmaq, çəki-düzən vermək, süsləmək, bəzəmək (evi bəcərmək :

otaqları darıyıb döşəmək, saç bəcərmək : kəsmək, qaş bəcərmək : qaş
düzətmək
bəcərmək

.< bəsərmək, başarmək

becərmək

.baylamaq. bəsləmək.

becət

.- çaqqal becət bars olmaz. (bars: bəbir)

becət

.-çaqqal becət bars olmaz. (bars: aslan)

becul

. < bükül

bəd

. : bükət, səd, sak, susaklağı, saktağıç, götürmə, toğan., tosma

bəd bəx

. incir

bəd bəxlik

. incilirgə - incilirgə yarşarqa : zor yaşam

bəd bəxlik

. incilirk § incilirgə yarşarqa : zor yaşam

bədbəx

. irinq yarlık

bədbəx

. yazık

bədbəxt

. çorlu qarabaxt.

bədrəqə . bıraqa, bauqa, vauqa
bədrəqə . bıraqa, bauqa, vauqa

bəğənc

. sevinc

bəğənc

. sevinc

bəğənmək

. oxşamaq, qəbul etmək, yarımaq, razı qalmaq § bu iş mənə oxşamaz :
yaramaz

bəğənmək

. oxşamaq, qəbul etmək, yarımaq, razı qalmaq § bu iş mənə oxşamaz :
yaramaz

bəğənmək .bəğənmək. yuqmaq

bəğşiş

. saylık

bəğşiş

. saylık

beh ←böyük alma = heyva,- böyük = bììk - bìk əlma→bìk →beh

.

bəh

. bərq kaşğarli, bərək, iti, bərk, pək (barrak, qıvrak)

bek

. böyük, örən, inğ, enğ(ən), bik., uğata, ötə, tim nəhayət

bek

. böyük, örən, inğ, enğən, bik., uğata, ötə, tim, nəhayət

bək

. kəp, köp,tutan . duman, qaptan

bək

. kip, köp § bəkli qapı : kipli

beken

. bükmək - bıqmək : əyilmək, diz qırılmak, dizi bükülmək - biqin : əyri - biqi : əymək,
qırmaq

beken

.

.

. bükmək, bıqmaq, əyilmək, diz qırılmak, dizi bükülmək § biqin : əyri - biqi :
əymək, qırmaq

.

beket

. qalıt - avto beket : qaraj

beket

. qalıt § avto beket : qaraj

bəkinmək

. bükülmək, gizləmək, koğolo

bekit

. buka, qasır, qaçır, gizlət, yaşır

bekit

. gizlət, qaçır, qasır, buka, yaşır

bəkit.

. duracak, durak, duralğa, ayaldama, toktalış

bəkləm

. umlama, görləmə, mə'mul etmə

bəkləmək

. ayalmaq, yavaşlamaq, gözləmək, əylənmək, açılmaq

bəkləmək

. baklamak : baxmak, gözetləmək

bəkləmək

. balamak, yaplamak, quluplamak

bəkləmək

. balamak, yaplamak, quluplamak

bəkləmək

. bark + lömək, bax + lamak .

bəkləmək

. kipləmək, bağlamaq -kəsmək (yol)

bəkləmək

. möhkəmləmək, bağlamak, quluplamak

bəkləmək

. möhkəmləmək, bağlamak, quluplamak, kipləmək, bağlamaq - kəsmək (yol)

bəkləmək

. qaraşmaq - axşama dənğəç qaraşdım

bəklənən

. umulan, görünən, mə'muli

bəkləntilər dinclik pozar.
bəkli qapı : kipli

bəkli qapı

. kipli

bel ağac

. qalın ağac

bel yazmaq : belini açmaq : ) işə hazırdurmaq ) dinlənmək, yorqunluk almaq
bel yazmaq : belini açmaq : ) işə hazırdurmaq ) dinlənmək, yorqunluk almaq

bel

. dağın ətəyi

bel

. dağın ətəyi

bel

. hel, hellənmək

bel

. hel, hellənmək

bel

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

.-isdirsən bal çörək,al əlinə bel kürək.
bel

.-dəliyə yel ver, əlinə bel ver

bəl

.> bər. açıq. -bəl bəl baxmaq: bər bər baxmaq: domba, didik gözlə baxmaq

bəla

. yeğa § yeilik : düşmənlik

.

bəla

. yeğa uy - yeilik : düşmənlik

.

bəla

. yeğauy - yeilik : düşmənlik .

bəla

.qada.&.-qada dur vardım deməz. (deyim) .

bəlanın körüğü : yanqına körüklə gedən

bəlanın körüğü

. yanqına körüklə gedən

belə bolmak : birləşmək
belə bolmak : birləşmək

belə

. < bil . -bilgi, bildə, bəlgə

belə

.- belə qoyuldu kökü dünyanın, evi yıxıldı tez inananın.

bələd

. bildik, bilgən, tanış

bələd

. bildik, bilgən, tanış

bələdçiyə yol bəlli

bələk

. bələn, hazır - bələ : hazırla - bələn : hazırlan - bələt : hazırlat - bələli :
hazırlı -

bələk

. bələn, hazır - bələ : hazırla - bələn : hazırlan - bələt : hazırlat - bələli : hazırlı .

bələk

. iznək., toka, əlamət

bələk

. iznək., toka, əlamət

bələk

. iznək., toka, əlamət

bələk

. yadigar, sıylık, estelik

bələk

. yadigar, sıylık, estelik

bələk

. yadigar, sıylık, estelik

bələk

. yadigar, sıylık, estelik,

bələmək
bələmək
bələmək
bələmək
bələmək

.

belendəş

. hammı birlikdə hazırlanmaq

belendəş: hammı birlikdə hazırlanmaq
belendəş=hammı birlikdə hazırlanmaq
belendəş=hammı birlikdə hazırlanmaq
belendəş=hammı birlikdə hazırlanmaq
belendəş=hammı birlikdə hazırlanmaq

bələnmək

. hazırlanmaq, bələnlə : hazırla

bələş

. bağış (bəxşiş ), hidyə, armağan

bələş

. bağış (bəxşiş), hidyə, armağan, pay, töhfə

bələş

. hidyə, pay, töhfə

bələş

.sunulan. bağışlanan. hidyə olunan.-bələş atın dişinə bakılmaz.

bəlgə

.

bilit

bəlgə

.

bilit

bəlgə

. bilit

bəlgə

. damqa, im

bəlgə

. işarə, damqa, nümrə, not, qiymət, dərəcə

bəlgə

. işarə, damqa, nümrə, not, qiymət, dərəcə

bəlgə

. qanιt

bəlgələmək : damqalamaq
bəlgələmək : damqalamaq

bəlgəli

. damqali, imli, markalı

bəlgəli

. damqali, imli, markalı

bəli

. iyi, evet, öba, əyi

bəli

. iyi, evet, öba, əyi

bəliləmək

. kəsğitləmək, anıtav, anılav, anıktö

bəliləmək

. kəsğitləmək, anıtav, anılav, anıktö,

belin

.- yanşağın belin sağır bükər. (yanşağın: gəvəzənin. çox danışanın).( sağır:
kar).(yanşağa qarşı dinməz olan tablaşır.)

belini bağlamaq : hazır olmaq
belini bağlamaq : hazır olmaq
bəlirqin

. önəmlirak

bəlirqin

. önəmlirək

bəlirti

. qorul, nişan, im, iz

bəlirti

. qorul, nişan, im, iz

bəlirti

. qorul, nişan, iz, im

bəlkə

. kim bilsin

bəlkə

. kim bilsin

bəlkədə . deyəsən, alaysız, alaysızda
bəlkədə . deyəsən, alaysız, alaysızda

bəlkilərdən, keşgələrdən, nərsələrdən oluşmuş yaşam

belləmək

. dəpmək, çapalamaq, toprağı sürmək

bəlləmək

. kəsmək, biçmək, qoymak

belləmək

. kövləmək, qazmaq, aşınmaq, aşındırmaq

bəlləmək

.öğrəşmək. əzbərləmək. -oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi
biçməyi.

bəllənilməztə

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

bəllənir

.-ay doğuşundan, ər yürüşündən bəllənir. (yürüşündən: davranışından.
rəfdarından)

bəllər

.-oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi biçməyi. (bəlləmək:
öğrəşmək. əzbərləmək). (saçağ: süfrə)

bəllətməyə .-erkək yaşın gizlətməyə, qadın yaşın bəllətməyə başlırsa, qocalığa söz olmaz.

bəlli ölçüdə : gərək çəmədə .
bəlli ölçüdə : gərək çəmədə §

.

bəlli ölçüdə : gərək çəmədə §

.

bəlli

. aydınq, yəqin, ayıq, açıq, anıq

bəllik

. dağma, alıq, dağ

bəllik

. nişan, bilgə, bildə, iznək

bəllitir

.-it qılığı iygəsiqə bəllidir. (qılığı: yürüşü. rəfdarı)

bəlqə

.- bircə çomaq, biraz kərə, itələrik bəlkə bilə

bəlqəm

. kasmuk, qazmaq, bərk, bərkimiş, kasmuklanmaq, qaymalanmaq

bəlqi

.-uğur söyləməzə demişlər, ''uğur söylə, yoldan dönər başı gətirim'', demiş, ''indi

.

ver, bəlki gedər gəlməzsin''
beltir

. doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq. -bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir
sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur.
(bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (adakumsınmayuq: adlanmağa,
şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi). (bayraqlur:
bayraq taxdırır)

bəlva

. < bul + ğa

bəlva

. bulğay

bəlva

. bulğay

bən

. lən – men

bençil

. men men şilçi, özümçil

.onunbən

.onunlən

.onunmen

bənçilənmək : maxtanmak, maxtanırqa, maxtanırçak, şişmək,
bənçilənmək : maxtanmak, maxtanırqa, maxtanırçak, şişmək, özsevərlik

bənçilənmək . maxtanmak, maxtanırqa, maxtanırçak, şişmək, özsevərlik
bənd

. bükət

bənək

. dağ, ləkə, iz

bənək

. mənq, beng, minğ, menğ, mənәk, xal

bənək

. xal, dak, tağ, dak, tap, timqil

bənək

. xal, dak, tağ, dak, timqil

beng

. mənq, minğ, menğ, mənәk, bənək, xal

bəniz bəniz. üz .-borc öldürməz, bəniz saradır. (bəniz: üz)
bəniz

. üz, yüz, tös, sıray, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit

bəniz

. üz, yüz, tös, sıray, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit

bəniz

. üz, yüz, tös, sıray, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit

bənna

. sıvacı, tuğlacı .

bənqu

həmməşəlik. ebedi.- bu dünya misaldır çatısız xana, bənqu qalmadı şaha
sultana (bənqu: həmməşəlik. ebedi)

bənzək

. çalım, çəkim, okşar, tartım § bənzəş : çalımdaş, bənzəyən, bənzər, okşar

bənzəmək : bənizmək ( bəniz : üz, surat )
bənzər

. bənzəyən, oşkoş, okşaş, kimi

bənzər

. çəkmə

bənzər

. çəkmə

bənzər

. yan, yanı, yali, mənqiz, yanaq, üz

bənzər

. yan, yanı, yalı, mənqiz, yanaq, üz

bənzəşik

. : bağdaşık, türbəş

bənzətmək . çalımlamaq, çalım etmək, təğlid eləmək, imitləmək

bənzətmək . çalımlamaq, imitləmək, təğlid eləmək
bənzətmək: çalımlamaq, çalım etmək, təğlid eləmək, imitləmək .

bənzətmək: çalımlamaq, imitləmək, çalım etmək, təğlid eləmək
bənzətmək: çalımlamaq, imitləmək, çalım etmək, təğlid eləmək

bənzəyən

. bənzər, oşkoş, okşaş, kimi

bənzi

. üzü. suratı.-ac ölməz gözü qaralır, borclu ölməz bənzi sararır.

benzi

.-ac ölmez, gözü qararır, susuz ölmez, benzi sararır.

bənzi

.-borclu ölməz, bənzi sarar.

beqar.

.bekar. subay. -gecə gözü mal alma, subay gözü qız alma.

bəqənilməzlik. bəğənilməzlik. sevimsizlik. sevilməzlik. soğuqluq. mənimsənilməzlik. iticilik.
itənlik. itəgənlik. qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. antipatiklik
bəqənmək . . bəyənmək. onğamaq. onamaq. önəmək > oramaq. dəğər, dəğir vermək.
bəqənmək. .bəğənmək. yaxşi görmək. sevmək.
bəqənməz .-yaza çıxartdıq danayı, bəğənməz oldu anayı.
beqenməz. .-dilençilər əğri xiyar beğenməz.
bəqənməz. .bəğənməz. yoğşamaz. oxşamaz. -dolumsuz qızı bəy yoğşamaz. {dolumsuz. sapsız
(nərsiyə saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərsə). cahazsız. cihazsız}. (cahazsız
qızı kürəkən bəğənməz, oxşamaz).

-cahazsız qızı kürəkən bəğənməz, oxşamaz. - dolumsuz qızı bəy
yoğşamaz.(yoğşamaz: bəğənməz, oxşamaz). {dolumsuz. sapsız (nərsiyə
saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərsə). cahazsız. cihazsız}. .

bəqənsin

.-ölürsə yer, qalırsa el bəğənsin

bəqənsin

.-qalırsa el bəğənsin, ölürsə yer bəğənsin

bəqişər.

.-sıkışan bəkişər.

bəqişir

.-sıxışan bəkişir

bəqləməz. .-çarşı iti, qoyun bəkləməz.

beqler

.-alplar birle uruşma, beğler birle turuşma. (yiğitlerle vuruşma, beğlerle
sürtüşme, iddialaşma).(divan)

bəqləyən

.-boş boşuna bəkləyən, qolların sallar gedər.

bəqşiş.

.bəxşiş. yarlıq. -başdan artıq baylıq yok, söz artıq yarlıq yok. (başdan: ağıldan).

ber qene

. bir dəfə, bir yana, bir yaka

bər

.< bəl. açıq. -bəl bəl baxmaq: bər bər baxmaq: domba, didik gözlə baxmaq. bol bol yeyən bəl bəl baxar.

bərabər

. < birlə bir

bərabər

. bahəm, yoldaş, ayakdaş, birlikdə

bərabər

. bəri bir, birəş, birto

bərabər

. bəri bir, birəş, birto

bərabər

. bəri bir, birəş, birto

bərabər

. biçə, okşaş, eyni, uyqun

bərabər

. bilə, birlikdə, biləlikdə, birəbir, birədir

bərabər

. birdəv, birdey

bərabər

. birdey, birdəv

bərabər

. birəş, bəri bir, birto

bərabər

. birgə

bərabər

. birlə bir, beləbir, beləbər > berəbər

bərabər

. birlik, birəbir

bərabər

. birlikdə, əşit, varavar, əşit

bərabər

. çal, dəng, dəngə, musavi, bahəm, yoldaş, ayakdaş, birlikdə, bəri bir, birəş
birto, birgə, birdəv, birdey

bərabər

. çal, dəng, musavi

bərabər

. çal, dəng, musavi

bərabər

. dəngə dəng:

bərabər

. əşit, varavar, birlikdə

bərabər

.düz. əş. bir.-təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz olmaz. (yoldan keçən iç
olmaz, yaxın özgə əş, bir olmaz. ) .( təqmə kişi: yoldan keçən. hər gələn)

bərabərləmə : əşitləmə, varavarlama()

bərabərləmə: əşitləmə, varavarlama
bərabərliq. .bərabərlik.düzlük. əşitlik.
bərabәr

. dəngə

berçikmək

. bezikmək., doymak, qanıksamak, soğumaq, usanmaq, bıkmaq, könikləmək.,
könüqü

bərək

. bərq kaşğarli, iti, bərk, bəh, pək (barrak, qıvrak)

bərəkət

. gəncilik, bolluk, ərkinlik, özgürlük, sərbəslik

bərəkət

. bolluk, uğurluk, unim

.

., qutum, qutlu bərəkətli : qutumlu, qutlu, verimli, suvli sevli

bərəkətsiz : qutumsuz: qısqanc, bağlı bəraət edən (kəndisin) : akçılan .
bərəkət

.qut, qutlu, mulu, qudamıq

bərəkətli

. bitginli, verimli § bitgin il

bərəkətli

. qutlu, verimli, suvli sevli

bərəkətli

. qutlu, verimli, suvli sevli

bərəkətli

. qutlu, verimli, suvli sevli

.

bergəringə bir qara, bermədiqin yüzü qara (bergəringə: verənə). (bermədiqin:
verməyənin)
berğus

.burqaz, şəhər, qala, minarə

bəri (bundan+): bundan arı . bəri = arı
bəri (bundan+: bundan arı . bəri = arı
bəri bir

. bərabər, birəş, birto

bəri bir

. bərabər, birəş, birto

bəri bir

. birəş, bərabər, birto

bəri

. ) böyür.

bəri

. < bu ara

bəri

. üz bə üz

bəri

. üz bə üz, yaxın

bəri

. yaxın

bərì

. < böyür, yan

bəri

. < bir + geru

bəri

. bergəru : bir az oyandan, ordan

bəri

. əri, bundan əri : bundan bəri

bərik

. basımlı., bərk, qıyıv

bərinə

. hamı, hamısı

bəritmək

. bərətmək, bərraqlamaq

bərk çok

. aşa çok, çok çok, lap çok, yakşı çok, iyi çok, bol bol

.

bərk qarιşιk . karman-çorman
bərk

. basımlı., bərik, qıyıv

bərk

. bərq kaşğarli, bərək, iti, bəh, pək (barrak, qıvrak)

bərk

. getgen, çətin, sıx, bətər, güc çax, aşırı

bərk

. kirpimək

bərk

. kirpimək

bərk

. kuyu, qəliz, tüt - quyu bozuk : bətər axlaqsız

bərk

. möhkəm, iyicə, kip

bərkimək

. kökərmək, kökəşmək., kökəlmək, kögürmək, yerləşmək, ağarmak, göyərmək

bərkitmə

. isihkaml

bərkitmə

. istihkaml

bərkitmək

. bəkitmək, biriktirmək, yapıştırmək, ulimək, baylaşmək

bərkitmək

. qayımaq, möhkəmləmək

bərkitmək

. qayımaq, möhkəmləmək

bərkitmək

. raslamaq, təsdiq etmək

bərkitmək

. raslamaq, təsdiq etmək

bərnamə

. düzük

bərnamə

. verdiş

.

bərnamə: düzük .
bərq kaşğarli

. bərək, iti, bərk, bəh, pək ( barrak, qıvrak )

.

bərq kaşğarli

. bərək, iti, bərk, bəh, pək (barrak, qıvrak))

.

bərq kaşğarli

. bərək, iti,, bərk, bəh, pək ( barrak, qıvrak )

bərq

.-yer bərk girilməz, göy uca çıxılmaz.

berqəntə

.-alqanda canım canım, bergəndə çıqdı canım

berqin

.bergin. borcun.-acda alqın, bəyə bergin olmasın. (alqın: alacağın. alcağın).

bərqir.

.bərkir.ulanar. qoyulaşır. -un qoysan ulanar, su qoysan sulanar . (qoysan:
töksən). (sulanar: boşalar) . (iş bir təhər düzəlmir)

bərtik

. çıkık

bərtik

. çıkık

beru

. bergeri

berü

. bəru, qədim, önçü, köhnə, keçmiş, o zaman

beru

. bəru,qədim, önçü, köhnə, keçmiş, o zaman

beş

. baş . düçman beşində qılıc oynaddı .

bəs

. bəsdi ! kəs daha, qutar ! bəs etmək : kəsmək (bəs-bəlli, bəs-bətər,)

bəs

. bəsdi ! kəs daha, qutar ! bəs etmək : kəsmək, bəs-bəlli, bəs-bətər

bəs

. düzən, ars, arst, aras : təmiz, bütün, doldurma, oldurma

bəs

. düzən, ars, arst, aras, təmiz

bəs

. yarış, rəqabət, müsabiqə

beş

.-dalqa boyu aşırsa, ha bir qarış, ha beş qarış.

beş

.-qudurmuş yaman, alışmış beş ondan yaman

beş

.< tavla oyununda beş

bəs()

. yarış, rəqabət, müsabiqə

beşatar

.altatar. tapanca.

bəs-bəlli

. < bas = bat = bəs = bət -bəlli : sıx bəlli, lap açık

bəs-bətər

. < bas = bat = bəs = bət –bətər ( < batar ). ''bətər < batar - basar '' tüddüyü, çokluğu,
güclügü göstərən sözlərdi, daha çok,özəlliklə

beş-bətər

. < bəs-bətər < bas-batar,

çok bətər adamdi : çok yaxci adamdi - bətər de :

güclü de - bətər yeməlidi : çok gözəldi beş-bətər

. < bəs-bətər < bas-batar,

çok bətər adamdi : çok yaxci adamdi - bətər de : güclü

de - bətər yeməlidi : çok gözəldi -

bəsdə boy

bətərləşmək : pisəlmək

bətərləşmək : pisəlmək -

. kotiğan, bücür, külə, basar, güdə boy, töpös, mıkır, kodö, koyduk, kəltəbakay,
karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

bəsdə boy : yaxci, qanık verən < bəs: düzən, ars, arst, aras : təmiz,

bəsdə boy

. yaxcı, qanık verən < bəs: düzən, ars, arst, aras : təmiz

bəsdə boy: yaxcı, qanık verən < bəs: düzən, ars, arst, aras : təmiz

bəsdə

. qabırqa, qabırcak, qutu, cə'bə, cumba, komba, kümbə, qısqın

bəsdəş

. bəsəş, bəsiş, dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, atandaş, atnaş, tinqdəş,
tingəş, yarıştaş, yaraş, rəqib

bəsdəş

. bəsəş, bəsiş, tinqdəş, tingəş, dənqdəş, dəngəş, atandaş, atnaş, qaraş,
qarşıdaş, yarıştaş, yaraş, rəqib

bəsdəş

. bəsləş, yarışçı, yarışmaçı, rəqib, bəsə-bəsçi

bəsdəş

. bəsləş, yarışçı, yarışmaçı, rəqib, bəsə-bəsçi

bəsdəşlık

. atandaşlık, rəqabət, bəsəkə, yarşık, alandaşlık

bəsə bəsə qoymaq : becətmək, şişitmək, açmak, bəhsə qoymaq

bəsə bəsə qoymaq: becətmək, şişitmək, açmak, bəhsə qoymaq
bəsə qoymaq . gözə qoymaq, bəsləmək, gözətləmək
bəsə-bəsçi . bəsdəş, bəsləş, yarışçı, yarışmaçı, rəqib
bəsə-bəslik : bəsləşmə, yarışma, bağlaşma, dartışma, çəkişmə, rəqabət
bəsəbəslık :atandaşlık : rəqabət. bəsdəşlık , bəsəkə, yarış alandaşlık, dalaşmak : dirişmək :
dirikmək

bəsəbəslik

. atandaşlık, rəqabət., bəsdəşlık, bəsəkə, yarış alandaşlık, dalaşlık, dirəşmək :
dirikmək bəsləşmə, yarışma, bağlaşma, dartışma, çəkişmə, rəqabət

bəsəkə,

. atandaşlık, rəqabət, bəsdəşlık , yarşık, alandaşlık

bəsəmək

. bəzəmək

bəsərmək

. başarmaq

bəsəş

. bəsdəş, bəsiş, dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, atandaş, atnaş, tinqdəş,

., bəcərmək, bəsləmək

tingəş, yarıştaş, yaraş, rəqib
bəsəş

. bəsdəş, bəsiş, tinqdəş, tingəş, dənqdəş, dəngəş, atandaş, atnaş, qaraş,
qarşıdaş, yarıştaş, yaraş, rəqib

bəsi

. bakım, bəsləmə, bəsiləmə

bəsi

. bakım, bəsləmə, bəsiləmə

beşik kərtməsi : beşikdə olarkən evlənməsinə söz kəsmək
beşik

. < biçik, biçmək .

beşik

. boşük, sanqıldaq, sallancak

bəsil

. yaxımli, möhkəm, tə´srili, bəsli

bəsil

. yaxımlı, möhkəm, tə´srili, bəsli

bəsiləmə

. bəsi

., bakım, bəsləmə

bəsiləmək bəsləmək

beşintə

.-leysanın beşində, öküzü ayır eşindən

beşiq.

.-ana yurdun altın beşik.
.-doğma yurdun altın beşik.

bəsiş

. bəsdəş, bəsəş, dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, atandaş, atnaş, tinqdəş,
tingəş, yarıştaş, yaraş, rəqib

bəsiş

. bəsdəş, bəsəş, tinqdəş, tingəş, dənqdəş, dəngəş, atandaş, atnaş, qaraş,
qarşıdaş, yarıştaş, yaraş, rəqib
., bakım, bəsiləmə

bəsləmə

. bəsi

bəsləmək

. bəsərmək,

bəsləmək

. bəstəmək, bağlamaq, tapşırmaq - allaha bəsləmək : tapşırmaq

bəsləmək

. bəstəmək, bağlamaq, tapşırmaq - allaha bəsləmək : tapşırmaq

bəsləmək

. gözə qoymaq, gözətləmək, bəsə qoymaq

bəsləmək

. qursatmaq, yeitmək

bəsləmək

. süsləmək, giydirmək, donatmaq, qurşaklamaq, hazırlamaq, qursatmaq,

.başarmaq, bəcərmək

yetirmək
bəsləmək

. süsləmək, giydirmək, donatmaq, qurşaklamaq, hazırlamaq

bəsləmək

. süsləmək, giydirmək, geyirmək, donamaq, qurşamaq, hazırlamaq

bəsləmək

.baylamaq. becərmək.

bəsləmətən.-koldan odun, bəsləmədən qadın olmaz
. bəsdəş, yarışçı, yarışmaçı, rəqib, bəsə-bəsçi

bəsləş

bəsləşmək : söz gürəştirmək, dalaşmak

bəsləşmək

. söz gürəştirmək, dalaşmak

bəsləşmək

. yarışmaq, bağlaşmaq, dartışmaq, çəkişmək

bəsləşmək . yarışmaq, bağlaşmaq, dartışmaq, çəkişmək,

bəsləyən

.güdən. baxan.-qarqa güdən gözdən, qurdu güdən candan olur.

bəsli

. aparan, aparıcı, üstün, ğalib

bəsli

. aparan, aparıcı, üstün, ğalib

bəsli

. bəsil, yaxımlı, möhkəm, tə´srili

bəsli

. yaxımli, möhkəm, tə´srili, bəsil

bəslik

. üstünlük, ğalibiyyət

bəslik

. üstünlük, ğalibiyyət

bəslik

. üstünlük, ğalibiyyət .

beşliq

.-beşlik verib qonuşdurmuş, onluq verib susduramamış.

bəstə boy

. baslə

bəstə

. kültə, dəstə, tikə, bölük

bəstəkar

. bəsləkar

bəstələmək: bəsləmək, toklamak,doyurmak, yükləmək,bəsərmək
bəsәmәk

. bәslәmәk

bəsәmәk

. bәslәmәk

bəsәmәk

. bәslәmәk

bəsәmәk

. bәslәmәk

bət

. batılan, pis

bət

. batılan, pis

bet

. bəniz., üz, yüz, tös, sıray, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bit

bet

. üz, bet bə bet : üz bə üz, üz üzə, betin küysün : yansın,

bet

. üz, bet-mə-bet . : üz bə üz, üz üzə, betin küysün : yansın,

bət

. zor, bərk, bas, bəs § bu ona bət dedi

bət

. < (bəs = bas = bat) > pis

betalış

. bağıt ., yönəliş, təmən, istiqamət

betalış

. yönəliş, yünəliş, təmən, bağıt., istiqamət

bətbəxt

. batqat, bataqatçılık <>boşaqatçılık, başqatçılık

bətbəxt

. batqat,bataqatçılık <>boşaqatçılık,başqatçılık

bətər

. < bat, batar = bətər : şiddətıi, güclü - batlı vurmaq- batlı addım : yeyin qədəm batlı yeri : hızlı yeri - batlı : şişik

bətər

. < bat, batar = bətər : şiddətıi, güclü - batlı vurmaq- batlı addım : yeyin qədəm - batlı
yeri : hızlı yeri - batlı : şişik

bətər

. alama, arman

bətər

. alama, arman

bətər

. alama, arman

bətər

. badli

bətər

. getgen, çətin, bərk, sıx, güc çax, aşırı

bətər

.çəkdən aşa. normaldan yukarı. . iti. . -bətər gəlir. . bolluca. . -bətər yeyir.
-hərnə sənlə başlar, səninlə bitər , sevilmək umut, sevmədən bətər.
.- alışmış qudurmuşdan, öğrəşən hürgəşəndən betər

bətər,çalıt

. çok tez, basım çalasın

bətəri

. ötəsi. pisi. . -ayrılıq ölüm kölgəsi, ölüm ötəsi.

betin..

. yakci, tamamiylə

betin..

. yakci, tamamiylə

betintə

betində üzündə.-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .
-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)

bətlənmək

. batlanmaq

., güclənmək

bətlənmək

. batlanmaq, güclənmək

bətlənmək

. batlanmaq, güclənmək

beton

. -bir yükün ağırlığın bölüşdürmək üçün ara ara, yatına diknə qoyulan təxdə,
dirək, dəmir dayaq, kərpiç hörgüsü, beton qatı: qatıl. kösdək. köstək. gücdək.

bəttəmək

. . bətdəmək (bandlamaq). .çitləmək. çiltəmək. .sıxatmaq. (sıyat (sanskirit).
.bağlamaq. bağunlamaq. .tutdurmaq. əngəlləmək.

bəttənmiş .-bəddənmiş olan:bustağ. bustoğ. nərsiyə ayrılamaz dərəkdə (qədərdə) olan. buxovlu
olan. əsir-tütün bustağı. . -sevgi bustağı. . -bitik bustağı.

betürmək

. butqarmək, buddamak, qutarmək, bitirmək

bevəx

. çağsız

bevişlən

. börükkən tulas,

bevişlən

. börükkən, tulas

bəxt

. < bağt -bəxtyarlık - baxtıdönmüş

bəxtyarlık

. bəylik

bəxtyarlık

. bəylık, bolelinklik, molçilik, tokçılık dövlətlilik

bəy

.-bəy qarşıdan keçənlər var it kimi, it qarşıdan keçənlər var bəy kimi

., bolçılik, molçilik, tokçılık dövlətlik
.

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).
.-ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma. məsxərə). (halaydı:
qalaydı. şənlik)
.-ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (çapılar: döğülər. əzilər). (tapılar: alqış
alar)
.-yaşamın dadın bəy alır, ağrısı yoxsula qalır. (yaşamda dadı bəy alır, ağrısı
yoxsula qalır).
.-başsız yurtda tülkü bəy.
.-qarı biləni gəlin, qoca biləni bəy bilməz.
.-qul kimi işlə, bəy kimi dişlə.
-dolumsuz qızı bəy yoğşamaz.(yoğşamaz: bəğənməz, oxşamaz). {dolumsuz.
sapsız (nərsiyə saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərsə). cahazsız. cihazsız}.
(cahazsız qızı kürəkən bəğənməz, oxşamaz).
.-öz evivin pişiyi, özgə evdə bəy olma.

bəy

. idi, hörmət sahibi

bəy ağa

. ağa bəy

bəy ağa

. ağa bəy

bəy biçə

. böyük xanım

bəy biçə

. böyük xanım

bəy bikə

. bayan, xanım, ayım, xoca bikə

bəy bikə

. bayan, xanım, ayım, xoca bikə

bəy

.:

bəy

. böyük, böyk > beyk > bəy > bay

bəy

. ertəki, nağıl, hikayət

bəy

.-bəy olmağa dəğməz: bəyimsiməyük.-bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu

ertəki, ertək, hikayə, nağıl, hikayət

vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur. (beltir: doğru
nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.). (adakumsınmayuq: adlanmağa,
şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi). (bayraqlur:
bayraq taxdırır)
bəybiçə

. xatın, evin xanımı

bəybiçə

. xatın, evin xanımı

bəyə

.- bəyə versən aşını, sılar sənin başını, qaya versən aşını, başa salar daşını. (sılar:
sayqılar. ikram edәr). (qaya: namərdə)
.-acda alqın, bəyə bergin olmasın. (alqın: alacağın. alcağın). (bergin: borcun)

bəyəği

. bəyənilən

bəyəği

. bəyənilən

bəyənc

. sevinc

bəyənc

. sevinc -.lə- . indən-

bəyəncili

. razı - toqat : narazı

bəyənən

.-kəndini çox bəyənən tez üzülər.
.-toyda qız bəyənən, götünə xına yaxar.

bəyənər

.- quş qonağın bəyənər. (qonağın : kəndi yuvasın).
.- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el bəzənər,
el bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.

bəyənilən

. bəyəği

bəyənmək

. sevinmək - çok bəyəndim : sevindim sevindim

bəyənmək

. sevinmək § çok bəyəndim : sevindim

bəyənmək . . bəğənmək. onğamaq. onamaq. önəmək > oramaq. dəğər, dəğir vermək.
bəyənsin

.-söyləsən el bəyənsin, yüryüşün yol bəyənsin

bəygəlmək . ulalmak, böyümək, qarası görümü artmak .
bəygəlmək . ulalmak, böyümək, qarası, görümü artmak

bəyi

- ərdəm bəyi: ləyaqət kanı .-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə
çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

bəyi

.-ərdəm bəyi : ləyaqət kanı.-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə
çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

bəyi

-ərdəm bəyi: ləyaqət kanı -ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə
çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

bəyimsiməyüq .bəyimsiməyük. bəy olmağa dəğməz.-bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu
vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur. (beltir: doğru
nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.). (adakumsınmayuq: adlanmağa,
şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi). (bayraqlur:
bayraq taxdırır)
beyin olsa bir qarnın əsiri, puça gedər
beyin

.-beyin dolu boş cibi.
.-beyin qızsa us gedər.

bəyləmək

. hüküm süjmək

bəylər iti hürəgən, atı yürəgən olur.

bəylər

.-bəylər iti hürəgən, atı yürəgən olur.

bəyləvçi,

. ərkli, hökümran, ərktü

bəyləvçi: ərkli, hökümran, ərktü.

bəylik

. bəxtyarlık, bolçılik, molçilik, tokçılık dövlətlik

bəylık

. bəxtyarlık, bolelinklik, molçilik, tokçılık dövlətlilik

bəylik

. bollık, çoxlık, kənlik, kanlık, genlik

bəylik

. bollık, çoxlık, kənlik, kanlık, genlik .

bəylik

. mülk

bəyliq

-bəylik evi dövlətin oturacağı. ort evi.yurd evi

bəyliq

.-bəylik evi:yurd evi. ort evi. milli yığva. milli məclis. dövlətin oturacağı.

bəyliyin

.-bəyliyin otrağı: ordu

beynə

.-topal ördək yorqa qaz, yarış olmaz beynə yaz

bəynəmaq

. baynamak, rifah

bəyqə

. qoşu

bəyqə

. yarış, koşuv ( quruşmak, q-koşuşmak, məşləşmək,

bəyqə

. yarış, qoşuş (quruşmak, qoşuşmak, məşləşmək)

bəyqə

., yarış, quruşmak, qoşuşmak, məşləşmək

. yarış, qoşuş (quruşmaq, qoşuşmak, mərcləşmək) .

bəyqə

.bəyə.-acdan alqın olmasın, bəyqə vergin olmasın. (alqın: alacağın). (vergin:
verəcəyin).

bəysinmək

. varlı kimi görkəzmək

bəysinmək . varlı kimi görkəzmək
bəysinmək: varlı kimi görkəzmək .

bez

.-bu arşına bez tapılmmaz

bez rəngi

. kül rəngi açık mavi, daş rəngi

bez

. açık mavi, kül rəngi, daş rəngi

bez

. açık mavi, kül rəngi, daş rəngi

bez

.- hər arşına bez olmaz
.-bu arşına bez olmaz
.-bez sizdən arşın bizdən

bez

.-arşın gətir bez apar, çuval gətir qoz apar.

.

bezar

. ) pozar ) azar:itmiş, azmış, pərtmiş, çərtmiş, sərpmiş

bezar

. < bızar < bozar, bozuk, bozukmək.

bezar

. arğın – yorğun, tam yadan, aran

bezar

. arğın-yorğun, tam yadan, aran

bəzəhkar

. bozakar, bozınmış, bozğunçi

bəzəhkar: pozugar . pozulğan .

bəzək

. < bəs. bəsəmək = bəzəmək

bəzək

. < bəs. bəsəmək = bəzəmək

bəzək

. allık

bəzək

. allık

bəzək

. allık

bəzək

. allık, gəlşik.

bəzək

. gəlşik

bəzəmək

. bəsəmək, bəsləmək

bəzəmək

. yasamaq, sanlamaq, donamaq

bəzəmək

.aysıqlamaq. ayşıqlamaq.

bəzəmək: bəsəmək, bəsləmək,yasamaq, sanlamaq, donamaq .

bezemen

. geynüvli , gəlişqan,xoşbiçim, yasanğan, gəlişə giyingən, çıkıya, çıraylık
muzday

bezemen, geynüvli , gəlişqan,xoşbiçim, yasanğan, gəlişə giyingən, çıkıya, çıraylık, muzday.
bəzəmən: çıraylık, gəlişgən., yasanğan, söyyəngə, cila .
bə'zən

. birneçə, bir- iki, sandan, çəndən, kaysə, sakta, çağda, sakta, gah, kəmahal,, kayhı
kaysı, keydə, key - keydə, keybir, kəzdə, keydə, keybir, ara sıra, ara tirə, arçak
bə'zi vaxt : bir sakta, kaysə vakıt, keydə kedə, key çak, kətedə haydan –
sandan : aydan - sandan : çəndən - yarım.

bə'zən

. kaysə sakta, bir sakta, kaysə vakıt, keydə kedə, key çak, kəte

bezən

.usan.-canına usan: canından bezən

.- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el bəzənər, el

bəzənər

bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.
.- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el bəzənər, el

bəzənir

bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.

.-dışarısı elə bəzək, icherisi menə təzək . (eşiği elə yakış, içiği menə yakış).

bəzəq

(yakış: yaxış. .bəzək. cəzb edici. çəkən. cəzzab. .bıqdırıcı. yaxdıran).

bəzəqli

.bəzəkli. acarlı

bəzərsən

.-elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun bəzərsən. (elçi : el hovalı.
elsevən). (hovan : axmaq).

. yaxışı. iffəti. . -tən yaxışı don.

bəzəyi

-üs bəzəyi gözə gül, iç bəzəyi başa gül.
.-sevgi canlılığın bəzəyi, sevimli könüllülər gəzəyi. (gəzəyi : ovlağı. covlağası.

bəzəyi

seyrəngəhi)
-qəbristanın bəzəyi. (qarqış).

bezgəklmək : tazıkmak, tizətmək, ürkütmək
bezgəklmək : tazıkmak, tizətmək, ürkütmək
bezgəklmək : tazıkmak, tizətmək, ürkütmək

bezi

.-min daraqda bezi var. (deyim)

bezikmək

. : doymak, qanıksamak, soğumaq, usanmaq, bıkmaq, berçikmək, könikləmək.,
könüqü

bezikmək

. berçikmək

bezikmək

. doymak, qanıksamak, könikləmək., könüqü

bezmək

. doymak, çatmak, bıkmak< biç : kəs, kəsmək ( bezemək :

bezmək

.

beztirəntə

.-sevdirəndə dil, bezdirəndə.

bi + farsi

. ni : na : nə

bi

. ni ( fars dilində )

bibər
bibər

soğumaq, usanmaq, bıkmaq

.

. burıs, boros, murç, borıç, burç
. qurç

. kəsgin, ötgir, ütgin odu, iştik

.(kəsgin) ötgir, ütgin odu, iştik

bibər

. qurç

bibər

.-bibər acı, dadlı yesən dad verər

biç

. çap

biç

. çap

bic

. diqqətli, biçək, özənli, kəsərli

biç

. . . -min dəniklə, birər biç. (dəniklə: ölç).

.

. -düşün danış, qılmaqiylə varlığıva dəğər biç.
.-sözün dinlə, işin gör, gördüyünlə dəğər biç.

bıçak

. kəsən, çapğıç, kərçiləyən, gəzlik

bıçak

. kəsən, çapğıç, kərçiləyən, gəzlik

biçə

. biraz, az

biçə

. biraz, az

biçə

. okşaş, eyni, uyqun, bərabər

biçə

. okşaş, eyni, uyqun, bərabər

biçə

.az, biraz az çok

biçə

. . . -kim yapırsa doğrucana bir işi, kəndi bilər dəğər biçə uz kişi.

. çala - biçik

. -çorbiçə: qorqoduq. . -uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (tapmaca). (qarışqa
yuvası).

-kim yapırsa doğrucana bir işi, kəndi bilər dəğər biçə uz kişi.
biçəcəq

. -kardeşim! əkilən biçilir. (əkilən biçilər) . -əkdiyimi biçərim. -əkdiyivi biçərsin. əkdiyini biçəcək (əkdiyin biçər) . -əkdiyimizi biçərik. -əkdiyizi biçərsiz. -əkdiklərin
biçərlər.

biçək

biçəm

. bic, diqqətli, özənli, kəsərli
. çıxıntı. təpək. tərz. dərəm. dərim. yol. gediş. tutum. sıy. sayaq. uslub.
tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla gedişdə, müvəffəqiyyət
görünmür.

biçən

. > çəmən, ot, saman

biçən

. çəpər, çəpikçi, biçər, çapalyan

biçəq

. biçək. biçənğ > çimək. çimənğ. çəmən. ot. ələf. göy. (səbzəzar) .

biçəqıl

. -olsa malın çox qalı,min dəniklə, bir biçəqıl parçanı. (qalı: əgər) . (dəniklə:
ölç) .

biçəqsiz

. biçəksiz. pitisiz. pitiksiz. bitiksiz. bitgisiz. əksik. alımsız. arnaşsız. qırıq.
köfük. kövük. boş. kofı. kovı. koz. kovuz.

biçər

. çəpər, çəpikçi, biçən, çapalyan

biçər

.-biri əkər biri biçər, kimi atar kimə düşər.

biçər.

.-çağında əkər, çağında bitər, çağında biçər.

biçərsin

.ürərsin.-bir gün irtə əkirsin, on gün irtə ürərsin. (irtə: tez).

biçik

. beçə

biçik

. çap, həcm, cüssə

biçik

. iğdiş, enek, burulmuş, öğdiş, əxdə

biçik

. iğdiş, enənmiş, kəsilmiş, axta.

biçik

. iğdiş, enənmiş, kəsilmiş, əxtə

biçik-biçik

. bıcır-bıcır

biçik-biçik

. qıvrım-qıvrım: bıcır-bıcır, burum burum, dalqalı-dalqalı, dal-dal

., kəsik

. dalqalı-dalqalı, dal-dal, qıvrım-qıvrım

biçiləmək . büçöləmək. parçalanmaq. üzvlər biri birindən ayrılmaq.
biçiləti

. üzvlərə ayırma.

biçilətmək . büçölətmək. parçalamaq. üzvlərə ayırmaq.

biçilir.

.-iyi gedincə dəğər biçilir.

biçilmək

. kəsilmək, diqqət vermək

biçilmək

. kəsilmək, diqqət vermək.

biçilməz.

.-əkilmədən biçilməz.

biçilmir

.-əkmədən biçilmir, bilmədən seçilmir.

biçim

. çəlim, çalım, rəftar, davranış, ülgü, ölçü, uyqun

biçim

. çəlim, çalım, rəftar, davranış, ülgü, ölçü, uyqun . duruş, halət, vəziyyət - nə duruşdadi :
nə biçimdədi . görünüş : bir işdə başarιlιğı göstərir .

biçim

. duruş, halət, vəziyyət § nə duruşdadi : nə biçimdədi

biçim

. duruş, nə duruşdadi : nə biçimdədi

biçim

. duruş, vəziyyət, halət § nə duruşdadi : nə biçimdədi

biçim

. görünüş : bir işdə başarιlιğı göstərir

biçim

. həcm, oylum

biçim

. həcm, oylum

biçim

. həcm, oylum

biçim
biçim

. heykəl sinci

. şəkil, qiyafə, şəmayil .

. kuram, durum

biçimli-oylumlu : yontlu
biçimsiz

. görümsüz, çirkin, dəğərsiz, önəmsiz

bıcın

. biçin, piçi, becen, meymun

bıcın

. meymun

bıcın

. meymun

biçin

. piçi, becen, bıcın, meymun

biçin

. piçi, becen, meymun

biçiq

. hərf

bıcır - bıcır: qıvrım – qıvrım, biçik-biçik, burum burum, dalqalı - dalqalı, dal - dal .

bıcır-bıcır

. biçik-biçik, dalqalı-dalqalı, dal-dal, qıvrım-qıvrım

bıcır-bıcır

. biçik-biçik, dalqalı-dalqalı, qıvrım-qıvrım

bıcır-bıcır

. qıvrım-qıvrım: biçik-biçik, burum burum, dalqalı-dalqalı, dal-dal

biçirəş

. biçilmiş, qıvır-qıvır, fer-fer

biçirəş

. biçilmiş, qıvır-qıvır, fer-fer

biçmək

. çapmaq, kəsmək

biçmək

. kəsmək, bəlləmək, qoymak

biçmək

. oruv, orü, sabıv, ormək, çabu

biçmək

. oruv, orü, sabıv, ormək, çapı

biçməmiş
biçməyi.

.- çoxları var əkdiyini biçməmiş.

.-oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi biçməyi. (bəlləmək:
öğrəşmək. əzbərləmək). (saçağ: süfrə)

biçmiş

. . . -hər kəs əkdiyin biçmiş.

biçmisən

.-nə əkmisən topraqda, nə biçmisən torbanda.

biçqi

.-oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi biçməyi. (bəlləmək:
öğrəşmək. əzbərləmək). (saçağ: süfrə)

. içsiz. anlamsız. anlaşılmaz. axır. özsüz. lafa. yava. yafa. yamaf. avara.

bihudə

hava. hayva. hevərə. həvərə. aylaq. aylav. basav. bayqa. bayqaq. bayqal.
puç. puk. puka. saçma. heç. boş. boş yerə. boşa. boşur. boşalaq. boşboşa.
boşuna. boşboşuna. boşuboşuna. boşdalaq. ələki. gərəksiz. qırban. yelə.
yələ. əbəs. faydasız. mə'nasız. məğzsiz.

bij,

.< diqqətli

. biçu, özənli, kəsərli

bik

. dik

bıkçınma

.

bıkçınma

. incimə, ağrıma

bıkılmış

. bizar-bitinq

bikitüv

. tükətüv, tıkınıv

bikitüv

. tükətüv, tıkınıv

bikləmək

. qapamak, bitirmək

bikləmək

. qapamak, bitirmək

bıkmaq

. bezikmək., doymak, qanıksamak, soğumaq, usanmaq, berçikmək,

incimə, ağrıma

., usanmış

könikləmək., könüqü
bıkmaq

. bunalmaq, doymaq, yorulmaq, usanmaq

bıkmaq

. doymaq, usanmaq

bıkmaq

. doymaq, usanmaq

biktiz

. birdən, derev, kapıl, qafil

biktiz

. birdən, derev, kapıl, qafil

biktiz

. dərrev, birdən, kapıl, qafil

bil

.-kütləni elgə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (elgə: millət) (eğitim: tərbiyət)
-yudları ölkə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (eğitim: tərbiyət)
.-aşını, əşini işini bil

bil

bil(q)isüzlük : qanmamazlık

bila e'tiraz
bilçi

. dartıksız

. biliçi

bildə

. bilgi, əlamət

bildə

. bilgi, əlamət

bildə

.

nişan, bildə, iznək, bəllik

bildə

.

nişan, bildə, iznək, bəllik

bildə

. nişan, bilgə, bəllik, iznək

bildəli

bildik

. tanımal, ünlü

. bələd, bilgən, tanış

bildik, arkadaş
bildir

. bəri yıl : qabax yıl..

bildir

. bəyliqil >bildir, bəri : son - bəri : ön -qəbl = poşt - ru= qibal

bildir

. bildər, bil + dal : buyıl + dal : bu il yox( dal : yox, uqey

bildir

. birtir + yıl >bityıl >biltir

bildir

. burun il, ( burun : qabax )

bildir

. burun yıl > buun yıl > bil yil >bildir..

bildirgə

. bəyannamə

bildirgə

. bəyannamə

bildiriş

. xəbər, duyuru, carıya

bildiriş

. xəbər, duyuru, carıya

bildirməy

. gizli, saklı, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan assırınlayın astan,
astırın, yaşırılğan, yaşırınli, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bükük, oğrun
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav

bildirməy: gizli, saklı, sinsi, gizlin, kasırılğan, tıkıvlı, qatılğan, astιrtιn, assırınlayın, astan, astırın,
yaşırılğan, yaşırın, yaşırınlı, yaşırın, yuşιrιn, bükük, oğrun duymadan, örtülü,
daldax,

bildiyin

.-böylə gəlmiş böylə gedər, dəğirman bildiyin edər

bilə +

. bəlli olan biri § biləsinə de : ona de, biləvə dedim ha ! : sәnə dedim ha!

bilə

. birlikdə, biləlikdə, birabir, birədir, bərabər

bilə

. birlikdə, biləlikdə, birəbir, birədir, bərabər

bilə

.- bircə çomaq, biraz kərə, itələrik bəlkə bilə

bilə+

. bəlli olan biri § biləsinə de : ona de, biləvə dedim ha ! : sәnə dedim ha!

bilək

. biləzik söyəği, şavşak

bilək

. biləzik söyəği, şavşak

bilək

. bir+ əkisma

bilək

. buğum

biləkió

. özgə

biləkiş

. özgə

biləlikdə

. bilə, birlikdə, birəbir, birədir, bərabər

biləməm

.-almadım verəməm, görmədim biləməm

bilən

.- çok bilən çox yanılır.

bilən

.-çox bilən çox çəkər

bilən

. bəllənmiş, həsr olmuş, üçün, ötürü § bayramçılık bilən(üçün, ötürü) doğum
günü bilən(üçün, ötürü) evlənmək bilən(üçün, ötürü) qutuklar (qutluklar)
qutlaqlar.

bilən

. bəllənmiş, həsr olmuş, üçün, ötürü § bayramçılık bilən(üçün, ötürü)- doğum
günü bilən(üçün, ötürü)- evlənmək bilən(üçün, ötürü) qutuklar ( qutluklar)
qutlaqlar

bilən

.- bilən varsa nədir aşq, gərək yokdur söz deyə, könüldə varsa aşqın, gəlməz ağza
söz ilə.
.-yolu bilən , yol üstünə tək çıxmaz

bilən

.- dəli qatdi, bilən açdı. (dəli işi qarışdırar, ağıllı düğünü açar)

bilən

.-çox işləyib bilən çox, az yanılır.

bilən

.-kərvan bilən yol yaxşi, bilgə bilən söz yaxşi

bilənəməz .-biri vardi sevdiyin edinər , biridə var sevdik nədir bilənəməz . (edinmək: ələ
gətirmək)

biləni

.-qarı biləni gəlin, qoca biləni bəy bilməz.

biləni

.-iş biləni yol uzunu üzənməz

bilənin

.- bilməyən bilənin sözünə, qov yaxanın gözünə

bilənin

.- bilgən bilənin yapar, bilməyən nəyini yapar.

bilənlə

.-çox yürünğlə yürünmə, çox bilənlə yürün. (yürünğlə: yeriyənlə)

bilənlər

.-axsaqlığın bilənlər, yanılmadan qorxmazlar. (axsaqlığın: kəndi zəf nuqtəsin)

bilər

.- çox görən bilər, çox yaşayan görər

bilər

.- iyilik ed yerinə ver, görən bilməz alan bilər.

bilər

. . . -kim yapırsa doğrucana bir işi, kəndi bilər dəğər biçə uz kişi.
.-yolun bilməz gej qalmış, yolun bilər tez varmış
.- çox görən bilər, çox yaşayan gördüyün bilər.
.- at qılığın iyəsi bilər.

.-çox yaşayan gördüyün, çox görəgən çox bilər.
.-çoxu çoxları bilər.

bilər

.- hər kəs bildiyin, dəgirman döndügün bilər

bilər.

.-avçı neçik al bilsə, ayığ ancaq yol bilər.

bilərmiş

biləti

.- çox gəzən gördügücan bilərmiş, çox görən bildiyican

.- olaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi. (qolaylanmaq:cürətlənmək)

biləxərə

. daxıda, daxıda başqala

biləyim

.-dilim səni dilim dilim diləyim, başa gələnim səndən biləyim.

biləyləci

. aşaltıcı, itildən, eşiddirən

biləyləci

. aşaltıcı, itildən, eşiddirən

bileytim

bilezik

.-nə bileydim unutar sevilən sevənin

. binbãşi

biləzik

. bilək üzük, bilədik

bilgə

. əsər, nişan

bilgə

. əsər, nişan

bilgə

. nişan, bildə, bəllik, iznək

bilgə

. nişan, iznək, bilgə, bildə bəllik,

bilgə

. nişan, iznək, bilgə, bildə bəllik,

bilgəlik

. sağsöz, hikmət

bilgən

. bələd, bildik, tanış

bilgi inanc barışmaz

bilgi

. başqut, bildə, əlamət

bilgi

. bilim

bilgi

. datalatin, veri

bilgi

. datalatin, veri

bilgi

. datalatin, veri

bilgic

.bilgir, hər bir zadı iyi düşünən

bilgir

. bilgic : : hər bir zadı qəvi düşünən

bilgir

. bilgic, hər bir zadı iyi düşünən

bilim

- daş gəmit bilim qazan.

bilim

.-bilim adamları yazınları qarşılaşdırır, olduğları yakınlaşdırır, söztükləri
anlaşdırır,davranışları uzaqlaşdırır. (yazınları: qədərləri) . (olduğları:
karakterləri) . (söztükləri: qərarları)

bilim

. bilgi

bilim

. bilgi

bilim

. bolumq, mə'lumat

bilimli

əkimli(əkim:kültür- tərbiyətlü)

bilimli əkimli(əkim:kültür- tərbiyət)

bilimli

.-bilimsiz ol bir gün üçün dokuz çalış, bilimli ol dokuz üçün bir gün çalış.

bilimsiz

.-bilimsiz ol bir gün üçün dokuz çalış, bilimli ol dokuz üçün bir gün çalış.

bilimtay

. : akademi

bilinc

. bulunc vicdan .

bilinç

. şiur, anğ, sana-sezim, anğ-sezim

bilinç

. şuur, anğ, sana-sezim, anğ-sezim

bilinc

. uş, ağıl, sana, sezim, anık, hiss, is

bilinc

. uş, ağıl, sana, sezim, anık, hiss, is

bilinc

.-bilinc qafanı açmış, inanc qafanı yapmış. (yapmış: qapamış. qapmış)

bilinəti.

.-su axışdan, sevgi baxışdan bilinədi.

biliq

-biliq taqi: elm dağı dağı. -ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə
çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

biliq

.-bilik dağ: elm dağı.-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə çıxdı)
(ərdəm bəyi : ləyaqət kanı). (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

biliqizi pozmayın

bilir

.-əl bilir ağız haradır.

bilirəm.

.-dilim səni dilim dilim dilərəm, hər başıma gələni səndən bilirəm.

bilirlərqi

-bilgələr bilirlərki nədən çox nələr bilmirlər(bilgələr: danişməndlər)

bılırqi

. bildirki, əski

biliş

.-aldın giriş, andan biliş. (aldın: > əvvəl. ilkin)
.-bilisən ürəgim nədən alışır, az. yurdunda türk uşağı fas danışır

bilisən

bilit

.

bəlgə

biliyorsan söyle könənmək, bilmiyorsan sus molla sansınlar. (könənmək: feyz alsınlar)

billur

. bəlləyur, bəllur

bilməcə

. tap-yuma

bilmədiyin biləndən

bilmək

. alamak - bara alamak : yetişə bilmək - yey alamak : yeyə

bilmək

. alamak, eliyə bilmək, bara alamak : yetişə bilmək § yey alamak : yeyə

bilmək

. bulmak, bolmək

bilməm

.-almadım verməm, görmədim bilməm

bilməqən

.-yürüş bilməqən yol pozar, sözün bilməqən söz pozar

bilməqənin .-görgəndən görməgənin çox, bilgəndən bilməgənin çox. (gördüyündən görmədigin
çox, bildigindən bilmədigin çox)

bilməsin

.-dosdun saklama işdən qalmasın, düşmanı saklama sırrın bilməsin

bilmətən

.-əkmədən biçilmir, bilmədən seçilmir.

bilmətiq

.-qavqıya qatılma, bilmədik işə atılma.

bilmətiqin .- gördüyündən görmədigin çox, bildigindən bilmədigin çox. (görgəndən görməgənin
çox, bilgəndən bilməgənin çox)

bilməyən

bilməyən

.- bilməyən bilənin sözünə, qov yaxanın gözünə

.- bilgən bilənin yapar, bilməyən nəyini yapar.
.-varı bilməyən yoxu bilməz, azı bilməyən çoxu bilməz
.-öğrənməyi bilməyən, çox iləri gedənməz.

bilməz

.- iyilik ed yerinə ver, görən bilməz alan bilər.

bilməz

.- üzüş bilməz suya girsə batası, sözün bilməz ağız açsa batası.

bilməz

.- yürüş bilməz yol pozar, söyləş bilməz gəp pozar
.-sayqı görsə şişinər, sayqı bilməz qanmazlar.
.-yolun bilməz gej qalmış, yolun bilər tez varmış
.-ilan kəndi əğrisin bilməz, dəvə boynun əğri deyər.
.-varı bilməyən yoxu bilməz, azı bilməyən çoxu bilməz
.-yolun bilməz, barağ görməz. (barağ: mənzil )
.- bir əlin verdiyin ötəki bilməz.
.-qarı biləni gəlin, qoca biləni bəy bilməz.

bilməz

.-ac aman bilməz

bilməz

.-acıyan bilməz nə yeyir, acığan bilməz nə deyir

bilməz

.-ölüm gəlsə bilməz arxa önünü

bilməz

.-qonşu olma sözün bilməz dənsizə. . (dənsizə: mürüvvətsizə)

bilməzə

.-çək bilməzə çək bildir. (çək: hədd)

bilməzlər

bilməztim

.- sayqı nədir bilməzlər, sayqı görsə çaşırar

.-bilməzdim unutarmış sevən sevəni
-bilməzdim unutarmış sevilən sevənin

bilmirəm.

.- düşman kötü dos kötü, kimə olum kimə ölum bilmirəm.

bilmirlər

-bilgələr bilirlərki nədən çox nələr bilmirlər (bilgələr: danişməndlər)

bilmisən öğrən, öğrənmisən öl.!!!!!!!

bilokaj

. qurşav, kamav, qurçö, qabav, qurşaş

bilokaj

. qurşav, kamav, qurçö, qabav, qurşaş, ..

bilokaj

. qurşav, kamav, qurçö, qabav, qurşaş, ..

bilokaj

. qurşav, kamav, qurçö, qabav, qurşaş, ..

bilokaj

. qurşav, kamav, qurçö, qabav, qurşaş, ..

bilövləmək : bəliləmək

.,bəlirləmək,bəlləmək kəsğitləmək

bilövləmək : bəliləmək.,bəlirləmək,bəlləmək kəsğitləmək, anıtav, anılav

bilövləmək

. bəliləmək.,bəlirləmək,bəlləmək kəsğitləmək, anıtav, anılav

bilqə

.bilgə. bilən .bilgin.-yazmaz atım olmaz, yanığmaz bilgə {çaşmaz (yahalmaz) ox,
yanılmaz bilən (bilgin) olmaz}.
.-kərvan bilən yol yaxşi, bilgə bilən söz yaxşi
.-bilgə olub yemə özgə qəmini, dəmi tut qoy yesin özgə qəmivi.

bilqə

.-alp çərikdə, bilgə dirikdə. (alp: iğid. batur. bağadur. pəhləvan). (çərikdə:
orduda).(dirikdə: olmuşda. yaşamda. durmuşda)

bilqə

.-av quşu burnundan, bilgə kişi dilindən (bəllənər)

bilqələr

danişməndlər . -bilgələr bilirlərki nədən çox nələr bilmirlər(bilgələr: danişməndlər)

bilqən

.- bilgən bilənin yapar, bilməyən nəyini yapar.

bilqənə

.-iş bilgənə bir təngə, söz bilgənə min təngə. (təngə: danqa. para)

bilqəntən

.-görgəndən görməgənin çox, bilgəndən bilməgənin çox. (gördüyündən görmədigin
çox, bildigindən bilmədigin çox)

bilqi

.bilgi. savad.-bilgi qonaq, us ev yiyəsi.
.-bilgi inanc düşmanı

bilqin

. bilgin. gözüaçıq. dünya görüşlü.

bilqin

.-yanıla yanıla bilgin, yıxıla yıxıla yürgün olur.

bilsən

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

bilsənq

bilseytim

biltərisitir

.- hər qança bilsənğdə, börkün bilə gəngəş qıl. (gəngəş: məşvərət)
.- düşəcəyin bilseydim, altına keçə sərərdim.

bildərisidir. ulağçısıdır. xəbərçisidir.-çürüme, yıkılmanın bildəridir

biltiq

.bildik. tanış. -bildik ətçi, ət yerinə gəmik vər.

biltiqintən

.- gördüyündən görmədigin çox, bildigindən bilmədigin çox. (görgəndən görməgənin
çox, bilgəndən bilməgənin çox)

biltiqintən

.- gördüyündən görmədigin çox, bildigindən bilmədigin çox. (görgəndən görməgənin
çox, bilgəndən bilməgənin çox)

biltir
biltiyican

.-çək bilməzə çək bildir. (çək: hədd)
.- çox gəzən gördügücan bilərmiş, çox görən bildiyican

biltiyin

.- hər kəs bildiyin, dəgirmən döndügün bilər

biltiyin

.- dəyirman bildiyin edər, çaxçax başını döğər

biltiyin

.- hər kəs bildiyin, dəgirman döndügün bilər

biltiyin

.-bildiyin kimi görmə, bulduğun kimi gör

bin isən(min olsanda belə) bir qıynağım yırta səni, kimduğum biləsin ol dəm bəni.
binə

.-birinki binə, bininki onbinə

bininqi

.-birinki binə, bininki onbinə

binmiş.

.-atdan inmiş, eşəğə binmiş.

bir abam var ataram, harda olsa yataram.

bir an

. az salımlıkca, bir tələsin-tələsim, bir sallam

bir anaya bir qız, bir kəlləyə iki göz.
bir atdımın dəğişmək yetər evrənivi çevirməyə. (çevirməyə: dəğişməyə. alt üst edməyə)

bir az

. yoxacıq, çalaca, azacıq, azca, kəmisi, alaca, salca, bir salιm, bir çalιm

bir bad

. bir an, bir dən, bir ara - bir bada sandım ki

bir bada

. bir an, bir dən, bir ara - bir bada sandım ki

bir bir

. birər birər

bir bir

. birər birər

bir çok . bir dalay, bir dol, bir kança

bir dəfə

. ilk bada, şol bada

bir dəfə

. ilk bada, şol bada

bir doğru dos,

bir doğru dos, min dosdan ağır basar
bir edindiyin sevər, (edindiyin: ələ gətirdiyin)
bir əl əkər, iki əl biçər.
bir evren, bir ikiz, olduğun kefin çəkiz
bir gün bir tün

bir gün bir tün bir sıxli

bir gün dolanarsın arman gec bolar, əlimdən tutsanda bar zad puç olar, gözlərimə
baxsanda gözdə dolu yaş bolar, dolanmaq (dönmək) isləsənğ ara dönüb
daş bolar.
bir gün kamança ustası habil əliyev ilə maestro niyazi şəhərin mərkəzində gəzirmişlər.
qarşıdan gələn az qala hər kəsin habillə salamlaşıb, onunla görüşdüyünü
görən niyazi deyir,

bir nəmə

. azrak

bir qanatlı quş olmaz, bir öküzlə qoş olmaz.
bir qaranğa bir qara, bermədinğin yüzü qara.

bir qenə

. bir dəfə, bir yana, bir yaka

bir quru ad yazılır baş daşına, bu adı axtaranın daş başına!
bir sıxli

bir təhər çəkmək
bir təkməqә : cəmisi

.

bir təkməqә . cəmisi .
bir yalan açılınca, hamı doğru sanır
bir yumruq başdan başa, iki yumruq iki başa
bir

. aynı - bir cürli, bir vaxda, yqşıd : bir yaşli, bir ağızdan : həp birdən, oy birliği,

bir

. aynı - bir cürli, bir vaxda, yqşıd : bir yaşli, bir ağızdan : həp birdən, oy birliği

bir

. ayni

.- bir biçimdə : ayni biçimdə

bir

. ayni

.- bir biçimdə : ayni biçimdə

bir

. birdən biri : ikisindən biri

bir

. birdən biri : ikisindən biri

bir

. çok - bir ovadan : çok gözəl

bir

. çok - bir ovadan : çok gözəl

bir

. tək, yalnız - bir özü, evdə bir özüməm, bir mən geddim

bir

. tək, yalnız - bir özü, evdə bir özüməm, bir mən geddim

bir

.-altun çanaq palçuq çanaq qan qusana bir gələr.

bir

.-ana dili bir olur

bir

.-bir gözümü ağladır, bir gözümü güldürür, borcun iyisi vermək, dərdin iyisi
ölmək.

bir

.-bir tülküdə bir dəri. (bir tilkinin derisi iki kere soyulmaz).
.- gerçək bir, doğru min

bir

.-biri bir ay işlir, bir gün yər, biri bir gün işlir, bir ay yər

bir

.-ər kişinin sözü bir

bir

.düz. əş. bərabər.-təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz olmaz. (yoldan keçən
iç olmaz, yaxın özgə əş, bir olmaz. ) .( təqmə kişi: yoldan keçən. hər
gələn)

bira

. barn, çay

bira

. barn, çay

bırakmaq

. daşlamak, atmaq

bıraq

.bırak. fəqət. ama.-armanilə ulduzun iki olur oxşarı, hər ikisi tutlmaz, bırak tün gecədə
yol açır. (tün gecədə yol açır: tul qaranlıq gecəcədə gılavuzluq edir)

bıraqırsan . -arxana bıraxırsan: ardına daşlasan. -ardına daşlasan önünə çıxar.
bıraqmaq

.- öğrəşməyi bıraxmaq, öncüllüğü unutmaq.

biraz

. biçə

biraz

.- bircə çomaq, biraz kərə, itələrik bəlkə bilə

., az

biraztan

.biraztan.-azdan azdan, çox olur birazdan

birbada

. birdən, anıdan

birbada

. birdən, anıdan

bir-bir

. birəgiqә

bir-bir

. birəgiqә

birbirinə

.- hammı gərək yol verə birbirinə, qoymuya qoyunu qurdcığaz yeyə. .

birbirini

.- az mal, qan utdurur, çoxu, birbirini gütdürür.

birçağ

. əsgidən, çok öncə, çoxdan, birzaman - o birçağ gəldi

birçağ

. əsgidən, çok öncə, çoxdan, birzaman - o birçağ gəldi

birçağki

. bir zamankı, əsgi § o birçağkı olay

birçağki

. bir zamankı, əsgi § o birçağkı olay

birçağki

. bir zamanki, əsgi- o birçağki olay

bircə çomaq, biraz kərə, itələrik bəlkə bilə

bircə

.- bircə bircə: birim birim. birər birər. -birim birim min olur, dama dama göl
olur.

bircə

bircə

.- bircə çomaq, biraz kərə, itələrik bəlkə bilə

.-iki qulaq bircə dil, iki dinlə bir söylə. (söylə: dillə)
-bircə ilan bir başqalı dincitməz. (dincətməz: dincitməz. rahat qoymaz). .
(başqalı: ailəni)

bircə

.-iki qulaq bircə dil, iki eşid bir söylə.

birçək

. < bür, pürisma : pürçük - yeni pürcəmiş budaklara oxşatılmış

birçək

. biçrək - bərçəm < biçjəm.

birdəmlik

. uyğunluk, harmonya, üyləşim, həngdəşlik,ilalaşmaq, sazlaşma, yakdılık,

birdəmlik

. uyğunluk, harmonya, üyləşim, həngdəşlik,ilalaşmaq, sazlaşma, yakdılık, tətüvlik

birdəmqә

. büsbütün, birtəm, tamam(ilə)

birdəmqә

. büsbütün, birtəm, tamam(ilə)

birdən vurdu-oldu: gərəkirsə, vardi-gəldi, bardı-gəldi, vurdi-gəldi, əyər, şayət
birdən

. ( birdən birə ) yekdən, bir dinlə, kinətən, dikə

birdən

. ( birdən birə ) yekdən, bir dinlə, kinətən, dikə

birdən

. bardı-gəldi, vardi-gəldi, vurdi -gəldi, vurdu-oldu, əyər, şayət, gərəkirsə

birdən

. biktiz, derev, kapıl, qafil

birdən

. birbada, anıdan

birdən

. derev, biktiz, kapıl

birdən

. derev, biktiz, kapıl

birdən

. dərrev, biktiz, kapıl, qafil

birdən

. duymadan, kinet, kenet, qenet

birdən

. guppa-gubba, şağğa, tağğa, hasır husur, şol bada, birdanka

birdən

. guppa-gubba, şağğa, tağğa, hasır husur, şol bada, birdanka

birdən

. guppa-gubba, şağğa, tağğa, hasır husur, şol bada, birdanka

birdən

. qapıl, kınət, dərö., duran yerindən, ğəflətən

birdən

. qapıl, kınət, dərö., duran yerindən, ğəflətən

birdən

. qapıl, kınət, dərö., duran yerindən, ğəflətən

birdən

. qınat, güdüsüz - düzədən, ansızın, iskərməstən, ustumtuk, andavsız,
duymadan birdən, kinet, kenet, qenet, həmən, elə birdən

birdənğ

. birdəngə, dəngəş, əşit, ayni

birdənğ

. birdəngə, dəngəş, əşit, ayni

birdəngə

. birdənğ, dəngəş, əşit, ayni

birdəv

. bərabər, birdey

birdəv

. bərabər, birdey

birdəv

. birdey, bərabər

birdəy

. bərabər, birdev

birə

. birlikdə

birə

. birlikdə .

birə

. çuğdndur, pazı

birə

. çuğundur, pazı

birəbir

. bərabər, birlik

birəbir

. bilə, birlikdə, biləlikdə, birədir, bərabər

birədir

. bilə, birlikdə, biləlikdə, birəbir, bərabər

birəgiqә

. bir-bir

birəqu . biri
birəqu

. biri

birər birər

. bir bir

birər

.- birər birər: birim birim. bircə bircə. -birim birim min olur, dama dama göl
olur.

birər

.-min dəniklə, birər biç. (dəniklə: ölç).

birər-birər

. birin-birin

birəş

. bərabər, bəri bir, birto

birəş

. bərabər, bəri bir, birto

birəş

. bəri bir, bərabər, birto

birəv

.biri

birəvin

.birəvdin. birinin. -birəvdin sözü gözəl, birəvdin yüzü gözəl.

birəvtin

.birəvdin. birəvin. birinin. -birəvdin sözü gözəl, birəvdin yüzü gözəl.

birgəlik.

. birlik, birgələşiş, birdəmlik, birimdik, birləstik, ortaklaştık, umluk

birgəlik.

. birlik, birgələşiş, birdəmlik, birimdik, birləstik, ortaklaştık, umluk

biri

.

.-biri sınar, biri sönər, biri yapar, biri qınar.

biri gün

. ertir gün

biri gün

. ertir gün

biri selsə, biri göl (olmalı).
biri vardi sevdiyin edinər , biridə var sevdik nədir bilənəməz . (edinmək: ələ gətirmək)

biri

.-biri bir ay işlir, bir gün yər, biri bir gün işlir, bir ay yər

biri

.-biri əkər biri biçər, kimi atar kimə düşər.

biri

.-biri selsə, biri göl (olmalı).

biri

.-biri vardi sevdiyin edinər , biridə var sevdik nədir bilənəməz . (edinmək: ələ
gətirmək)

biri

.birəv
- biri var tanıdıqca üzülürsün, biri var tanıdıqca sevinirsin.
.-böylə gələr, böylə gedər, biri düzər, biri büzər. (büzər: pozar)
-dəğirman sırayla dönər, biri iner, biri miner.

birikən

. müttəsil, utğaşık, səpişən

birikən

. müttəsil, utğaşık, səpişən

biriki

. birləşmiş, müttəfiq

biriki

. birləşmiş, müttəfiq (birqıl – birgəl – birqιlan toplu : toplanmιş birləşik, yakalaş
toplaş, toplak

birikiqə

. birləşmiş, müttəfiq (birqıl – birgəl – birqιlan toplu: toplanmιş birləşik, yakalaş
toplaş, toplak

birikiqə

. birləşmiş, müttəfiq (birqıl – birgəl – birqιlan toplu: toplanmιş birləşik, yakalaş,
toplaş, toplak

birilyan

. < parəldıyan,parlayan

birilyant

. < pırlanta

birim

.-birim birim: bircə bircə. birər birər. -birim birim min olur, dama dama göl
olur.

birimiz

birin

.- hər birimiz topraqdan olur, birindən gül birindən tikan doğurur.
.- birin ötürəsən, birin boş verəsən, birin vaz gedəsən, birin keçindirəsən, birilə
keçinəsən.

birin

.- düşün birin, düşünsə səni, unut gedə unutsa səni.

birin

.- birin kəssən onun ək. (ağac)

birin-birin

. birər-birər

birin-birin

. birərə-birərə

birinc

.alğaş. aldış.

birinci

. buruna, burunğu, önki, öndəki

birinci

.alğaşki. aldışçı.

birinə yardım olmak, art : dal,öt.

birinə

.-birinə tapqanı, birinə qapqanı buyruq. (buyruq: qismət)
.-eylik edsən birinə sakın ondan kəndini.

birinə

.-iyilik edsən birinə, sakın anın gözünə

birini

.-saldırma sən bağlı görsən birini

birinin var birinin yok
birinin az birinin çok
birinin aç birinin tok
kim? kimden çaldı???
birinde kir birinde nur
birinde zor birinde nar
birinde ar birinde kar
kim ?kimden aldı ???
ocak narman

birinin

.birəvin. birəvdin. -birəvdin sözü gözəl, birəvdin yüzü gözəl.

birinqi

.-birinki binə, bininki onbinə
.-birinki minə çatır, mininki minlərə

birintən

.- hər birimiz topraqdan olur, birindən gül birindən tikan doğurur.

biriqmək

.birikmək. qoşulmaq

biriqməz.

.-dilinən əkmək birikməz. (dilinmək: doğranmaq).

birirlə

.birlə.-deli birlə çıx yola, minbir qada al qola.

birisən

.-qanmamızlığı tanımısan özün birisən

biritə

.-biri vardi sevdiyin edinər , biridə var sevdik nədir bilənəməz . (edinmək: ələ
gətirmək)

birkəmsiz

. əsgiksiz, kamil

birkəmsiz

. əsgiksiz, kamil

birlə

. birirlə.-deli birlə çıx yola, minbir qada al qola.

birlə

. bəri,bayadan birlə = bayaxdan bəri

birləmək

. bir-bir qılmak birqılmak, ayırmak, təkləmək, dənələmək, dənə-dənə etmək

birləmək

. bir-bir qılmak, birqılmak, ayırmak, təkləmək, dənələmək, dənə-dənə etmək

birləşirsə

.-yüzdən ayrı tək başına qurda gedsə bir kişi, quşqu yoxdur yüzdən bir az qurda heçin
basamaz, birləşirsə yüz kişi, qarşı dursa min qurda, quşqu yoxdur yüz üsdə yüz
qurd sürüsün basarmış. (yüz insan əgər tək gedə ,bir qurda batanmaz,bahəm
gedilən yolda nə üz versə zəfərdir).

birləşmə

. sözləşmə, bağlaşma, uyuşma, bağdaşma, ittifaq

birləşmə

. ulaşma, qovuşma, ərişən, bağlanma

birləşmək

. buluşmaq, tapışmaq, qarşılaşmaq

birləşmək

. cütləşmək, qolaylaşmaq, yakınlaşmaq, yanaşmaq

birləşmək

. qarşılaşmaq, tapışmaq, buluşmaq

birləşmək

. tapışmaq, qarşılaşmaq, buluşmaq

birləşmək

. tapışmaq, qarşılaşmaq, buluşmaq

birləşmək

.-birləşmək başlanqıcdır, birliyi sürdürmək gəlişmək, birlikdə çalışmaq başarıdır.

.

birləşmək .-him birləşmək: sözünü bir yerə qoymaq. bir sözə gəlmək.

birləşmiş

. birikiqə, müttəfiq

birləştirmək : çitmək, kitməkləmək, bir araya gətirmək, tutmaq (dəlik-deşiyi) hörmək

birlik
birlik

. bərabər, birəbir
. odak, kəlisim, birləştik, gəngəş

birlik

. vhid

birlik

. vahid

birlikdə yaşamaq: barlışmaq, barışmaq, uzlaşmaq, anlaşmaq, uyuşmaq
birlikdə

. bilə, biləlikdə, birəbir, birədir, bərabər.birlikdə . əşit, bərabər, varavar

birlikdə

. birə başabaş, iki baş, yekə yek, payapay

birlikdə

. əşit

birliq

birliqtə

., bərabər, varavar, əşit

.birlik. birdəmlik. ittihad.
.-birləşmək başlanqıcdır, birliyi sürdürmək gəlişmək, birlikdə çalışmaq başarıdır.
-həp birlikdə: topmen. topuyla.-torğay uçsa topmen. (torğay: tarla quşu).

birliyi

.-birləşmək başlanqıcdır, birliyi sürdürmək gəlişmək, birlikdə çalışmaq başarıdır.

birouz

. borc., burıs., ötnə, alğı, alasa, buıç, börç, görəv, ödəv, vəzifə, öyqə, tapşırıq,
bors, alacı, alası, alacak, alasak

birqıl

. birtiqiz, birtay, okşaş

birsıklı

. sürəkli

birsıklı

. sürəkli

birtay

. birtiqiz, okşaş, birqıl

birtə

.-altı ötər, yeddi yetər, birdə görüşərik.

birtəm

. birdəmqә, büsbütün, tamam(ilə)

birtəmliq

. birdəmlik. birlik.

birtəmliq

.birdəmlik himbirlik.

birtiqiz

. birtay, okşaş, birqıl

birtiqiz

. birtay, okşaş, birqıl

birtiqiz

. birtay, okşaş, birqıl

.birdir. düz ol. -buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk bakır birlə düz ol .

birtir.

(buyanlıq: iyilik yapan) (burkanlar: din yöndəri) (buyansız: iyilik yapmayan) (buk
bakır: boş qab)

birto

. bərabər, bəri bir, birəş

birto

. bərabər, bəri bir, birəş

birto

. bəri bir, bərabər, birəş

birto

. birəş, bərabər, bəri bir

birun

. burun - dərun : dərin

birzaman

. birçağ, əsgidən, çok öncə, çoxdan, - o birçağ gəldi

bışdək

.

pendir

bışdək

.

pendir

bisküvit qıtırdaq: suxari, .

bit

. bəniz., üz, yüz, tös, sıray, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet

bit

.-subayın malın it yər, bağrını bit yər (yaxasın bit yər)

bitdi demə başlayır,
bitdi yoxdur,

bitəmi

. bütüncə, bütünlüyüynən

bitəmi

. bütüncə, bütünlüyüynən

bitən ot

. alısım, çıxan ot, yüksələn bitgi

bitən ot

. alısım, çıxan ot, yüksələn bitgi

bitən ot . alısım, çıxan ot, yüksələn bitgi .

bitən
bitən

bitəni

bitənin

. alısan, dikən, çıkan, yukan, yüksələn
. alısan, dikən, çıkan, yukan, yüksələn .

.-bitəni düşünməkdənsə, yoldakın düşün.
ösənin çıxanın. - dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü:
bitənin) . (ösük: bitgi)

bitənin

ösüyü. bitgisinin.- dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü:
bitənin) . (ösük: bitgi)

bitəntə

.-damarsızın damarı, iş bitəndə durar. (damarsız: qeyrətsiz)

bitər

.-hərnə sənlə başlar, səninlə bitər , sevilmək umut, sevmədən bətər.
-borc bitər, ödə, yol tükər, yürü.
.-çağında əkər, çağında bitər, çağında biçər.
.-işləgənin işi bitər, işsiznin günü bitər
.-yürgənin yolu bitər, yatqanın günü
.-dözə ilsən qoradan dadlı bitər.

bitər

.-yaş bitər iş bitər

bitər

.önər.-ağılda oğlaq doğsa, arıqda otu önər. (arıqda: arxda. dərədə).

bitər

.-yaşam bir yerdə başlar, hər yerdə bitər

bitgi

. əkin

bitgi

. əkin

bitgin

. iyi yetişmiş, yeggin, böyümüş - bitgin ürək : sevincli

bitgin

. iyi yetişmiş, yekgin, böyümüş - bitgin ürək : sevincli

bitginli

. verimli, bərəkətli - bitgin il

bitginli

. verimli, bərəkətli § bitgin il

biti

. bitikka,

bitik

. iz, yara izi, yeri

bitik

. iz, yara izi, yeri .

bitik

. iz, yara izi, yeri .

bitilmək

. yazılmək

bitilmək . yazılmək
bitilmək

. yazılmək

bitim

. qarar, antlaşma

bitim

. qarar, antlaşma

.

bitim
bitim
bitim

. qarar, antlaşma
. qarar, antlaşma
. şəkil . üstörtüm .

bitincə

.-iş bitincə yol göstərən çox olar

bitir

. : büktər

bitir

. ayakla

bitir

. büktər

bitir

. büktər

bitir

.-ərkin varkən əlində , qılda bitir, qoyma gora işlərin

bitir

.-kəndi olmaq yalnızlıqdan başlır, yalnızlıqdan keçir, yalnızlıqda qalır, yalnızlıqda bitir

bitir.

bitirən

bitirər

.

.- düşün. yığın. qılın. bitir.

. ayakın : ayakan : qutaran
.-istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan, sanmaz gücü gətirər.
(istək: həvəs) (duruşmaq: qarşı durmaq)

bitirər

.-sanub sanub söyləyən iş bitirər

bitirgə

. bitiriləcək iş, görəv, ödəv

bitirgə

. bitiriləcək iş, görüləcək iş, görəv, ödəv

bitirgə

. bitiriləcək iş, görüləcək iş, görəv, ödəv

bitiriləcək iş . bitirgə, görüləcək iş, görəv, ödəv

bitiriniz

bitiriniz

.-çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz!: .çamdap, ertərək bitirqilə

.-çamdap (çapdap) ertərək bitirqilə : çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

bitirir

.-zaman hər nəyi bitirir

bitirmək

. butqarmək, buddamak, qutarmək, betürmək

bitirmək

. yapışdərmak, düzətmək

bitirmək

. yapışdırmaq, düzətmək, bəcərmək

bitirmək

. ayaklamak, qutarmak, basmak, əzmək, ayağa, sona, dibə, başa çattırmak

bitirmək

. bikləmək, qapamak

bitirmək

. qutarmaq, bağlamaq, başarmaq, sonamaq

bitirmək

. sona çatdırabilmək, bacarmak, iyiləşdirmək, işləmək, yaratmak, aşırmaq,
qazanmaq

bitirqilə

.-çamdap (çapdap) ertərək bitirqilə : çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

bitirqilə

.-çamdap, ertərək bitirqilə: çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

bitişik

. yandaş, bağlı, müttəsil

bitişmək

. aralaşmaq (bir araya gəlmək), toktamaq, düzəlmək

bitişmək

. bir araya gəlmək, toktamaq, düzəlmək

bitiştirmək

. çırmalamaq, tuddurmaq, çəmrəmək, cəmləmək, yığmaq

bitiştirmək

. çırmalamaq, tuddurmaq, çəmrəmək, cəmləmək, yığmaq

bitmək

. olmak, olmak

bitmək

. onulmak, olmak

bitmək

. onulmaq

bitmək

.) itmək < itələmək, çıxmak - bitmək = butmək : doğmək

.

bitmək: onulmak, olmak .

bitməkka

. yazmaq

bitməkka: yazmaq .

bitmətən

.-canki vardı bu tənimdə, çıxacaq bitmədən ön arzularım son ucuna.

bitməz arzular, nələr arzular

bitmez

.- çalıda gül bitmez, kalağa söz yetmez. (kalağa: kala. cahile)

.-ağac göydə bitməz
.-çoraqlıqda ot bitməz(çoraqlıqda: şoraqlıqda).
.-düşünməzə söz ötməz, onğmazın işi bitməz. (onğmazın: başarıqsızın)

.-gəvşəyin işi bitməz, yaz gəlsədə qışı bitməz
.-ağızla pilav pişməz, sözlə iş bitməz.

bitmiş.

.-yaşı yetmiş, işi bitmiş.
bitgi ösüq .- dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü:

bitqi

bitənin) .

bitqisinin

bitgisinin.ösüyü. bitənin. - dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) .
(ösüyü: bitənin) . (ösük: bitgi)

bitsiz

. arsız, uyatşız, oyatısız, utancsız

bitsiz

. arsız, uyatşız, oyatısız, utancsız

biyaban

. < yavan . qurslık - yavanlık : yavanı qeytərən bir şey .

bıyık
biymək

. bığ, murut, moylo, murt, burut, moylav
. oynamaq - biyü: oyun - biyücü : oyunçu

bizar-bitinq . bıkılmış, usanmış - bizar-bitinq etmək : bıkdırmaq < bitər-bitgin olmaq

bizar-bitinq . bıkılmış, usanmış § bizar-bitinq etmək : bıkdırmaq < bitər-bitgin olmaq
bizə

.-bizə qoşulan könlü tox, bizdən qıran üzü yox.

bizətə

.-dönər evrən düşər sıra bizədə. (düşər: gələr)

bizətə
bizi

.-devirdönər, sıra düşər bizədə

.-uslu bizi arayıb sormaz, dəli bacadan axar.

bizik qonaq evrəndə, bir gün gəlib bir gün köçəriz, qıssa sürə uzun sürə, köçər kərvan alıb
bizi keçəriz. (evrəndə: dünyada)
biziq

.-bizik qonaq evrəndə, bir gün gəlib bir gün köçəriz, qıssa sürə uzun sürə, köçər
kərvan alıb bizi keçəriz. (evrəndə: dünyada)

bizov

.-ortaq öküzdən, başqa bizov yeğ. (başqa: tək başına, özünə mal. ortaqsız.
şəriksiz)

biztə

.-bizdə qonaq evrəndə, qonaq köçər günündə.

biztə

.-sizdə yiyəlim içəlim, bizdə gülüb oynyalım.

biztən

.-bizə qoşulan könlü tox, bizdən qıran üzü yox.
.-bez sizdən arşın bizdən
blikli. əkili: becərili.-əkili alar, əkili verməz, gedəni çox dönəni yox

bliqli

böbürlənmək : böyüklənmək, qurunmaq, böyüklənmək, qurum satmaq, qurum, təkəbbür
bodana

. bildirçin

bodana: bildirçin

bodloqo

. bilmək, görmək, bodloqotoy

boduk

. boto : dəvə balası

boduk

. boto : dəvə balası

bodun

. < bütün, xalq, millət,

bodun

. bütün, hamı, barı

bodur - boylu: uca şişman .
bodur boylu : uca şişman

bodur-boylu: uca şişman
bodut

. armağan, cehiz

bodut

. armağan, cehiz,

boğaldaq

. dirək

boğaldaq

. dirək

boğaldaq: dirək .
boğaz

. alkın

boğaz

. azıq, yem - güclü boğaz : bəsləyici yem

boğaz

. azıq, yem - güclü boğaz : bəsləyici yem

boğaz

. azıq, yem - güclü boğaz : bəsləyici yem .

boğaz

. boğurdak

boğaz

. boğurdak

•

.

boğaz . qırtlağ: ağızlıq, ləhcə.

boğaz

. qısırdal, iki qat, ağır ayak ( aş saylayan .)

boğaz

. qısırdal, iki qat, ağır ayak, alkın, yüklü

boğaz

. qısırdal, iki qat, ağır ayak, alkın, yüklü, boğurdak

boğaz

. yüklü

boğaz, keçit, yataq, yol, axacaq, zivana, boru, yarmaça, llə, bürmə,düdük, qənov, kəhriz, qarım,
qamış, qac, çay, keşkəl, keşgəy, arx, çara, əl, tirə, çoxur, çala, çökək, batqı,
oyum, ağnaq, təkənə, kalafa, şırıq, cızğı, iv, çatlaq, şum, lağar, küz, cığıryarıq,
çat, çərtik, cadar, kərtik, mazğk, sökük, çözük, yarnaq, gəz, haça, ayrılıq, .

boğazlı

. iştalı

boğca

. bavıl < bağ . bağlı, bağıl

boğdak

. yarımçık kisə .

boğdak

. yarımçık kisə .

boğı

.

boğı

. dəsdə, bağı, bağlayan, tutam

boğnamaq

. kəsmək

boğnamaq

. kəsmək

bağ, büküt, bağlam, yığın

boğra dəvə . ərkək dəvə
boğra dəvə . ərkək dəvə

boğu

. buğa, serf, bock, buk, bukka, bouc, .

boğuç

. bağlam, ip, bağ

böğükgən bevislən

boğum

. (>qohum) < bağ . bağım, quşaq (qovşaq), əkləm, bağlantı

boğum

. (>qohum) < bağ. bağım, quşaq (qovşaq), əkləm, bağlantı

boğum

.

bağ, bağım, quşaq (qovşaq), əkləm

boğum . boğ = bük . düymə
boğum . boğun, hica .

boğum

. dönəm döngə, burul., çevrin, aylan., mərhələ

boğum . əkləm - əkləm əkləm : boğum boğum

boğum

. əkləm § əkləm əkləm : boğum boğum

boğum

. hica

boğum

. hica

boğum: dönəm, döngə, burul., çevrin, aylan., mərhələ . bükük, tüm, sıx, tünlü .

boğun bağı : buxov, buxav, buğav, boğunluk, boyunluk
boğun bağı : buxov, buxav, buğav, boğunluk, boyunluk

boğun
boğun

. bağlı, burc, düyün, taxıntı, tutuk, ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, məsələ, mərbut
. bağlı, burc, düyün, taxıntı, tutuk, ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, məsələ, mərbut

boğun

. bükük,tüm, sıx, tünlü

boğun

. bükük,tüm, sıx, tünlü

boğun

. hica

boğun

. hica

boğun

. ilişkin, qaraşlıq, qaraş, bağlı, məsələ, taxıntı, burc, tutuk, düyün, mərbut ilişik

boğun

. ilişkin, qaraşlıq, qaraş, bağlı, məsələ, taxıntı, burc, tutuk, düyün, mərbut, ilişik . kəsişik,
çatışık, düğüm, sıx, tünlü, bölük, tuluk, tüm . bükük, dönəm, döngə, burul.,
çevrin, aylan., mərhələ .

boğun

. kəsişik, çatışık, düğüm

boğun

. kəsişik, çatışık, düğüm

boğun

. sıx, tünlü, bölük, tuluk, tüm

boğun

. sıx, tünlü, bölük, tuluk, tüm

boğunayaklılar

. əkləmbacaklılar

boğunayaklılar: əkləmbacaklılar

boğuncak hava . qalıqhava
boğunsuz

. məsələsiz, taxıntısız, tutuksuz, düyünsüz, ilişiksiz

boğurdak

. boğaz

boğurdak

. boğaz

boğut

. səd, saktağ, su saktağı

boğut

. səd, saktağ, su saktağı

boğuz

. heyvan üçün əkilmiş yem

boğuz

. heyvan üçün əkilmiş yem

böhran

. < burkan .

böhran

. burğan

böhran

. dağdarış, tənglik, sınılış, yetməzçilik

böhran

. tənglik, dağdarış, sınılış,

.

bökdənqsiz . rahat
bökə

. qəhrəman

bökə

. qəhrəman

bökmək

. tovusmək, atılmək

bökmək

. tovusmək, atılmək

bökmək: tovusmək, atılmək .

bokur

. < boğ . qıssa § boğur boyun : qıssa boyun

bokur

.< boğ . qıssa -boğur boyun : qıssa boyun

bol

. çox, aldan, gen, dərin, uzaq, gey, geyn, astam, qalın, çaçak

bol

. aldan, çok, gen, dərin, uzaq

bol

. aldan, çok, mul, mol, dol, gen, dərin, uzaq, bağız : saysız, tola, arbın

bol

. arbın

bol

., mul, mol, tola

.- çoxuz bol olsun, azız çox olsun.

bol

. dolqun, qani

bol

. gen, kan, kən, çok, aldan, bolluq, dərin, uzaq

bol

. mol, dol : gen, çox, bağız : saysız

bol

. mol, dol : gen, çox, bağız : saysız

bol

. mul, mol, tola, arbın

bol

. rahat - bol bol : rahat rahat - bol olsun : rahat olsun - bol görər -

bol

. rahat § bol bol : rahat rahat § bol olsun : rahat olsun § bol görər

bol

.-bol bol yeyən bəl bəl baxar. (bəl:> bər. açıq. -bəl bəl baxmaq: bər bər
baxmaq: domba, didik gözlə baxmaq)

bol

.axıl taxıl . bolluca. -axıl taxıl mallar. -axıl taxıl yeməklər
.- azıq bol olsun, dəniz aş olsun, varız çox olsun. (alqış)
.-qışın qar yazın yağ, olsa ilin bol keçər.

bolalın

. bolluqla sulu yer

bolalın

.bolluqla boləlin sulu yer

bolalın

.bolluqla boləlin sulu yer

bolalınlıq

. bolluq § bolalınlıqda yaşamaq

bolama

. bukca, düğüncək, paket., bağça, burama

bolama: bukca, düğüncək, paket, bağça, burama .

bolan
bolan

.

geyik, buğı., buğa, süğün, maral

. geyik, buğı., buğa, süğün, maral.

bolan.

. geyik, buğı., buğa, süğün, maral

bolan.

.

geyik, buğı.,buğa, süğün, maral
.- malız bolansun, canız uzansın, yaman günün nisgili, kötü qaya yağulsun.

bolansun

(alqış) . (qay: nakəs)

bolay

. molay, dolay : bolluk

bolay

. molay, dolay : bolluk

bolçılik

. bəylik

bolçuluq

.toxçuluq.

boldumli

.

iyi böyüyən, bol verimli yetişən iyi hasıl verən

boldumli

.

iyi böyüyən, bol verimli yetişən, iyi hasıl verən

bölək

. : aradaştopar, quruh

bölək

.

başqa, bütən., ərәkşə

bölək

.

başqa, bütən., ərәkşə

bölək

.

dəyişik, özgə, özgəçə, özgəşə, ayrıkşa, ayrımşa, üytgəşik

bölək

. ərәkşə, başqa, bütən.

bölək

. kümə, yığın, öbür, qurup, taxım, tapqır

bölən

. geyik

böləntə

.-var böləndə böyükdən başlarlar, kiçiyə qalmaz, qınıyanda kiçikdən başlarlar böyüyə

., bəxtyarlık, molçilik, tokçılık dövlətlik

qalmaz

bölgə

. məntəqə, quşaq

bölgə

. məntəqə, quşaq

bolına

. həmişə < qamusak,

bollanar

.-eykuluqla eygiliklər bollanar

bollık

. bəylik, çoxlık, kənlik, kanlık, genlik

bollık

. bəylık, çoxlık, kənlik, kanlık, genlik,

bolluca

.axıl taxıl . bol. -axıl taxıl mallar. -axıl taxıl yeməklər.bətər. . -bətər yeyir.

bolluk

. gəncilik, bərəkət, ərkinlik, özgürlük, sərbəslik

bolluq

. aldan, çok, bol, gen, dərin, uzaq

bolluq

. gen, kan, kən, bol, çok, aldan, dərin, uzaq

bolluq

.- dosdan gələn azsada, uğur bolluq gətirir.

bolluq

.avadan > abadan.bərəkət

bolmaz.

.-bir yazıqla ər ölməz, heç yazıqsız ər bolmaz. (yazıq: suç. günah)

bölmək

. qıstıtmək < kəsmək

bölmək

. çəkəmək, çiçitmək, çağalamaq . çırtmaq, çərtmək, kərtmək, vurmaq, çalmaq,
cırmaq, doğramaq

bölqə.

.bölgə. aymaq. məntəqə. nahiyə.

bölşək

. kəsir

bölşək

. kəsir

bölşək . kəsir

bölsər
bölsər

bölük

. mölsər, möçbər, küləm..
. mölsər, möçbər, küləm..

.qanat, qol, tikə, parça, qab, baydaq, fürsət, buta. aşam, parça, bir aşam ət.
aymak, sektör, kəsiş, avdan, qol, əl, dəsdə. qanat, qol, tikə, parça. budax,

qanat, ayrık, qol, baldak. kültə, bəstə, dəstə, tikə, . oyılış, kəsiliş, qatlam
bölük uk, zaman
bölük

. çalık

bölük

. kitlə, yuvalanmış, toplanmış, kündəğəndo

. yumaq

bölük

. oyılış, kəsiliş, qatlam

bolum

. hesab

bolum

. hesab

bolum: hesab .

bölümçül

. kisrətgira

bölümçül: kesrətgera .

bolumq

. bilim, mə'lumat

bolumq

. bilim, mə'lumat

boluna

.-kömək olsa boluna, hər iş girər yoluna.

bölüngən mal, qurda yem. (bölüngən: dağılqan)
bölünqən

.bölüngən. dağılqan.-bölüngən mal, qurda yem.

bölünqəni

.-bölüngəni yağu yer. (bölüngəni börü yer).

bölüş

. bulaş, yaymax, bulamax, açıp genişləndirmək

bölüş

. bulaş ( yaymax, bulamax - açıp genişləndirmək,

bön-bön

. budal, avananak, anayi, gic, qarışmış

böör

boqa

boqazi

. bavır, qara bavır, bağır
.-qoyma boğa doğan günün ışığın , dündə qalan qaragünün kölgəsi

.-boş boğazi at oda, odun yaşdı diyə bağırmış

boqazlama . boğazlama yeri. boğazlarkən bıçağın geçəcəği yer.
boqazlamaq. boğazlamaq. boğazını kəsmək.
boqulmaq. .-dənizdən keçib çayda boğulmaq.
boqulmuş .-dənizdən keçmiş, çayda boğulmuş.
boqum

boğum.-qırx boğum: həft bənd

boqur

. bulancak

boqur

. bulancak

boqur

. bulancak

bor

. boz, bur, qırmızıya çalan ət rəngi, bursar

bor

. boz, bur, qırmızıya çalan ət rəngi, bursar şarap

bor

. şarap

boran

. < bur . bora, boroğnmonqıl, burağan : qarışık, yağışlı, yelli

boran

. barımaq

boran

. boğanak, külək..

boran

. bürən

boran

. kuyun, qöm

boran

. sırğıllı yel, barımaq, iğalli, soyuq hava

boran

.

. sırğıllı yel, barımaq, iğalli, soyuq hava, kuyun, qöm .

boran

. sırğıllı yel, iğalli , soyuq hava

bor-boz

. bur qırmızıya çalan ət rəngi, bursar, sari, qırmızıya çalan at

borc köhnəlmir

borc

. birouz, burıs., ötnə, alğı, alasa, buıç, börç, görəv, ödəv, vəzifə, öyqə, tapşırıq,
bors, alacı, alası, alacak, alasak

borc
borc

. bucaq - dört bürc
. bucaq - dört bürc .

borc

. görəv, ödəv, vəzifə

.

borc

. görəv, vəzifə,burıs, buıç, börç

borc

. ödəv, öyqə, tapşırıq,

borc

. ötnə, alqι, bors, alacı, alası, alacak, alasak.

borc

. birouz

borc

. burıs., ötnə, alğı , alasa

borc

.-arpaçıdan borc alan, axırını tez satar.
.-borc bitər, ödə, yol tükər, yürü.

borc

.-borc köhnəlmir

borc

.-borc ödüşlə, yol yürüşlə.

borc

.-borc öldürməz, bəniz saradır. (bəniz: üz)

borc

.-borc verməklə, yağu qırmaqla. (yağu: düşmən)

borc

.< ver. ber. vergi = vergə, bergi >berci > borcı > borc > boş..

börçin

. dişi ördək

börçin

. dişi ördək - sona : ərkək ördək

börçin

. dişi ördək - sona : ərkək ördək

borclu

. minnətdar

borclu

.-ac ölməz gözü qaralır, borclu ölməz bənzi sararır. (bənzi: üzü. suratı)

borclu

.-borclu ölməz, bənzi sarar.

borclu

.-dilənçiyə borclu olma, ya düğünde istər, ya bayramda.

borclu

.borcu olan. (#alacaqlı:borc ödənən)

borclu

.verimçi. verəcəqli.-alımçı arslan, verimçi sıçan.( alımçı: alacaqlı).

borclunun .-borclunun duvaçısı, alacaqlısı.
borclusan

borclusu

.-borclusan ver, yolçusan yür
.-bu günün borclusu, yarının yolçusu .(yolçusu: dilənçisi)

borcluysan .-borcluysan ver qutul, yolçusan yür qutul
borctan

.-borcdan qorxan, qapusun küçük açar.

borcu

.-borcu verə verə, yolu yürə yürə

borcun

.bergin.-acda alqın, bəyə bergin olmasın. (alqın: alacağın. alcağın). .yükün.-ölüler
yükün diriler çəkər.

borcun

.-bir gözümü ağladır, bir gözümü güldürür, borcun iyisi vermək, dərdin iyisi
ölmək.

borcun

.-borcun iyisi vermək, dərdin iyisi önmək, yadaki ölmək.( önmək:
önğmək.düzəlmək)

böri

. mücək, qurt

böri

. mücək, qurt

böri

.-ac böri tox böri ağzı qan.

börk almaq . sağollaşmaq
börk

. börik təlpək, təpətəy, təbətəy, qalpak, papak, qalpak

börk

. börik, təbətəy, təlpək kalpak

börk

. təlpək, təpətəy, qalpak, papak, qalpak

börk

. < burmak - buruk > börük > börk

börk

. buruk

börk

. kalpak < kaplak, börik, təlpək, təpətəy

börk:börik

. təlpək, kalpak, təbətəy

borner . bağlamak, bağlı
borner . bağlamak, bağlı

börq

. -börkqapmaq: saqqızın oğurlamaq.

börq

.-başsıza börk nə gərək.

börqün

.börkün. - hər qança bilsənğdə, börkün bilə gəngəş qıl. (hər qança: nə dərək. hər nə
qədər). (gəngəş: məşvərət)

börtmək

. : bürtüv, qabarmak

börtmək

. bürtiv, qabarmak

börtmək

. bürtüv, qabarmak, pörtmək

börtmək

. pörtmək, bürtiv, qabarmak

börü.

.-bölüngəni börü yer. (bölüngəni yağu yer).

börük

. böyrək

börük

. böyrək

börülcək

. qarnı qara, qarnı yarık .

börünün

.-börünün gücü dişdə, kişin gücü işdə

börütən

.-ölən qoyun börüdən qorxmaz.

börütən

.-börüdən qorxan toquqa girməz. (toq: meşə)

boş

.- birin ötürəsən, birin boş verəsən, birin vaz gedəsən, birin keçindirəsən, birilə
keçinəsən.

boş

.buk.- buk bakır: boş qab. -buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk bakır
birlə düz ol . (buyanlıq: iyilik yapan) (burkanlar: din yöndəri) (buyansız: iyilik
yapmayan) (düz ol: birdir)
.-boş evdə siçanda qalmaz.
.-kölgəni xoş görən ambarı boş görür
.-beyin dolu boş cibi.
.-ötrükçünü düz sözü boş. (ötrükçünü: yalançının)
.-qafa böyük içi boş, tut qulağın işə qoş.
.-qonağ önünə aş qoy, iki əlin boş qoy. (əlinə iş vermə)

boş

.xoş : şux.

boş gəlmək . boş vermək, alçaq gəlmək, qəbul etmək, qalmaq
boş orunğa oltur :
boş orunğa oltur :
boş söz

. laqğa, yanqıra, yanqır - səfehləmək : yanqıramak

boş söz

. laqğa, yanqıra, yanqır, sandırak, şatpak, ağat- səfehləmək : yanqıramak

boş söz

. sandırak, şatpak, ağat

boş vermək . boş gəlmək, alçaq gəlmək, qəbul etmək, qalmaq
boş

. azad, boşluk : azadlık . boş : sıfır . boşqιrnmaq : azad olmaq

boş

. azad, boşluk, azadlık .

boş

. batıl

boş

. çala-çula, olar olmaz, yarpı yalta, yarı yamalaq, yetərsizlik, yaramaz

., batmış, dağılmış, cummuş

bacarıksız, naqis
boş

. gəvşək, qovşak

boş

. lüt

boş

. sıfır

boş

. yumuşak boş yer – alçaq : boş avaz : alçaq səs - sallaq : boşdiş : lax diş: aşağı,
az, əsgik .≠(çok,üstün,artıq) boş gəlmək : alçaq gəlmək, qəbul etmək, qalmaq,
boş vermək

boş

. yumuşak boş yer, alçaq : boş avaz : alçaq səs - boşdiş : sallaq diş : lax diş :
aşağı, az, əsgik .≠(çok,üstün,artıq)

boş

.-boş anbar dibsiz kilə, ölç ha ölç

boş

.-boş boğazi at oda, odun yaşdı diyə bağırmış

boş

.-boş boşuna bəkləyən, qolların sallar gedər.

boş

.-boş oturmaqdan, aylaqçılıq yeğ durur. (aylaqçılıq: günlük işçilik).

boş

.-dərvişin boş cibisə, könlü dolu.

boş

.-söləyənin boş ver, söylədiğin tutu ver

boş

.-verəsiyə verənin kisəsi boş qalır. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)

boş

.-boş ver: daşla. at.- dünəni daşla, günüvü başla, yarını boşla.

boş(söz )

. sıysız, sıylık, çox çaynalğan

boş(söz )

. sıysız, sıylık, çox çaynalğan

boşa

. qanman. nadan. cahil.-doluya qoydum almadi, boşa qoydum dolmadi.

boşalır

.-verəsi verərənin kisəsi boşalır.( verəsi: qarşılıqsız. əvəzsiz)

boşaltmaq

. çalmak

boşanğ

. gəvşək, cansız, uyuşuk, soluk

boşanğ

. gəvşək, cansız, uyuşuk, soluk

boşanğlamaq . gücsüzləmək, gəvşəmək
boşanmaq

.

boşalmaq

boşanmaq

.

boşalmaq.boşlanmaq

boşanmaq

. doğmaq, ayrılmaq

boşanmaq

. doğmaq, ayrılmaq, boşalmaq, boşlanmaq

boşaştırmaq

.boşlanmaq

.boşaşdırmaq.zayıflaşdırmaq

boşatmaq

. bağışlamak ( boqşatu, bonğşatu

boşatmaq

. danışmaq, gəvşəmək, tökmək

boşatmaq

. gəvşəmək, qovşamaq, tökmək, danışmaq

boşatmaq

. güşətmək, yumuşamak, ovşamaq(oğulmuş), açmaq

boşatmaq

. tərk edmək - ağzın sözdən boşamır

boşboğaz

. çalanğ

bösərmək

. = şişmək, bösərmək

bösərmək

. şişmək, bösərmək

bosığa

. eşik

bosığa

. eşik

bosığa . eşik

boşıqlaşma : həlallaşma, bağışlaşma, ilalaşma, bağiriləşmə
boşka

. boşuna, müfdə

boşka

. boşuna, müfdə

boşla gedsin necəsin, qalx ayağa, dur dikə, yarın sənin, bax üzə.
boşla

.- dünəni daşla, günüvü başla, yarını boşla. (daşla: at. boş ver)

boşlamaq

. muştuluk vermək -boşluk : qutluq : müjdə

boşluk

. kövək, qovuq, kavak, oyuk, çukur, deşik

boşluk

. qutluq : müjdə

boşluq araan çatışmamış olmuş doluğa.

bosmaq

. gizlənmək

bosmaq

. gizlənmək

boşqa

. < boğ . bağ . boğça >met (ğç > çğ > şq ) boşğa > boşqa . bir araya gətirilmiş
(boğulmuş), çəmbərlərlə tuddurulmuş, ensiz taxdalardan yapılan, yuvarlaq,
qarnı şişgin, altı üstü düz qab t.d.k.

boşqa

. < boğ. bağ. boğça >(metatez - ğç> çğ > şq ) boşğa >boşqa . bir araya gətirilmiş
(boğulmuş), şəmbərlərlə tuddurulmuş, ensiz taxdalardan yapılan, yuvarlaq,
qarnı şişgin, altı üstü düz qab t.d.k.

boşqab

. bas+qap- yas+qap - ( fıransizda : as: alt, bat . əsi : otur, basıl - əsiyet : basiyet
: basıqab, yasıqab.

boşqab

. tabaq

boşqιrnamaq: azad olmaq
bostan

. kokustan .

bostantərəsi

bostan tərəsi. tərtər xurfə.

boşu

.-tapancanın dolusu bir kişiyi qorxudar, boşu qırx kişiyi.

boşu

.-topancanın dolusu bir kişini, boşu qırq kişini qorxudur.

boşuk toy : uşağın qırx toyu
boşuk toy : uşağın qırx toyu .

boşuk toy

. uşağın qırx toyu

boşumaq

. çıkmaq, ayrılmaq(türmədən)

boşuna uğraşmayın, ana sütüylə adam olmayan, dana sütüylə ancaq öküz olar
boşuna

. məccanı, qarşılıksız

boşuna

.-boş boşuna bəkləyən, qolların sallar gedər.

boşuna

.boşka, müfdə

boşuna

.-boşuna işləmək. -ətək islaq, balıq yox. ( don islanmış, balıq yox)

boşunmaq

. tövbə etmək

boşunmaq

. tövbə etmək, peşman olmaq

boto

. boduk, dəvə balası

botur

.bodur.cücə.

bövən

. )qarın, yoğun, kisə, kov, kovsak, qursak )balığın hava kisəsi

bövən

. qarın, yoğun, kisə, kov, kovsak, qursak

bövən

.) balığın hava kisəsi ) yoğun

bövən

.) balığın hava kisəsi ) yoğun

bövən

.)balıkın hava kisəsi ) yoğun

bövır

. buxun

bövır

. buxun

bövüsgən : böyütgən

bövüsgən

. böyütgən

boxca

. bavıl< bağ.bağlı,bağıl

boy- bəğ

. oba başı

boy- bəğ

. oba başı

boy bos

. boy buxun, əndam

boy bos

. boy buxun, əndam

boy buxun

. boy bos, əndam

boy otu

. şəbəllə

boy otu

. şənbəllə

boy

. boy-bos

boy

. boy-bos

boy

. ertəki, nağıl, hikayət

boy

. nəğil, bir konuda danışmaq § bir sözün boyunca- üzərə- üstündə

boy

. nəğil, bir konuda danışmaq -bir sözün boyunca- üzərə- üstündə

boy

. uzunlu, yüksəklik, qırax, kanar( çay,yol), sürənsincə (yıl,ömür)

boy

. uzunlu, yüksəklik, qırax, kanar( çay,yol), sürənsincə (yıl,ömür)

boy

. zaman

boy

. zaman

boy

.-elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun bəzərsən. (elçi : el hovalı.
elsevən). (hovan : axmaq).

boya

. enəğ, ənəğ .

boyalı

.tüyslu. .-yaxşı kişi düz sözlü, at yaxşısı boz tüyslu.

boyama

. saxta, yalan,

boyama

. saxta, yalan,

boyar

. bəyə ayid, zəngin, əşraf

boyar

. bəyə ayid, zəngin, əşraf

boyat

. baytak, allah, taq, tağ

boy-buxun

. boyduruq

boydak

. subay

boydak

. subay

boydak: subay .

boydan başa : baştan ayaqa, təpədәn dırnağa, baştan sona
boydaş

. ) yaşdaş, yaşıt ) boyu bir

boydaş

. yaşdaş, yaşıt, boy bir

boyduruq

. boy-buxun

boyınsınıv

. (boyun qoymak) könükmək, öyrəşmək, alışmak, iyələşmək

boyınsınıv: (boyun qoymak) könükmək, öyrəşmək, alışmak, iyələşmək .

boylamaq

. kanarından gedmək

boylamaq

. kanarından gedmək

boylamaq: kanarından gedmək - şəhəri , çayı boylamaq .

boylaşmaq . boy ölçüşmək
boylaşmaq . boy ölçüşmək

böylə

.-böylə gəlmiş böylə gedər, dəğirman bildiyin edər

böylə

. andağ

böylə

. andağ

böyləisə

.

.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır. böyləisə
eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

boylı

. elli < boy . el § gorgan boyli = gorgan elli, qorqan elindən olan

boyli

. boy : el - boli : elli - gorgan boyli = gorgan elli

boylu - boslu : dağaza, yüksək, dalyan kimi .

boylu

.< boyaq, sırlı, gizli, .

boylu-boslu

boylu-boslu : dağaza, yüksək, dalyan kimi

boynamaq

. alışmaq, boyun qoymaq, boyuna almaq, qəbul etmək

boynamaq

. boyuna almaq, alışmaq, boyun qoymaq, qəbul etmək

boynamaq

. boyuna qalxmaq, yoldan çıkmaq, haşıralık, həşərlənmək, diklənmək
aşırılanmaq, aşıralık, xuysuzluk

boynamaq

. yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq, haşıralık, həşərlənmək, diklənmək aşırılanmaq,
aşıralık, xuysuzluk

boynamaq: boyuna qalxmaq, yoldan çıkmaq, haşıramaq, həşərlənmək, diklənmək, aşırlanmaq,
aşralık, xuysuzluk .

boynaq

. asav, ası, coşqun, oynaq, xuysuz(oynaq at)

boynaq

. coşqun, oynaq, xuysuz(oynaq at)

boynun

.-dəvəyə yandaq gərək olsa boynun üzer.
.-ilan kəndi əğrisin bilməz, dəvə boynun əğri deyər.

boynuna

.-sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.

boyotu

. şənbəllə

boyotu

. şənbəllə

böyrək

. bükürək, ətli –xəmirli –burulmuş qatmər çörək

.

boysanğan . boyunduruqlı
boysanğan . boyunduruqlı

boysanğan . boyunduruqlı
boysanmak : fəxr eləmək

boysanmak : fəxr eləmək, boysandırak, boydemək, ayınmak, şişmək, özünü övmək,
ulusaymak .
boysanmak: boysandırak, boydemək
boysanmak: fəxr etmək, ayınmak, özün övmək- ulusaymak, şişmək,
boysanmak: fəxr etmək, ayınmak, özün övmək- ulusaymak, şişmək,
boysanmak: qatmak, qιlιşmaq, günmәk

boysanmaq : batırlanmaq, şişmək, yürəklənmək
boysanmaq : batırlanmaq, şişmək, yürəklənmək .

boysanmaq . qatmak, qιlιşmaq, günmәk

boysınu

. riayət etmək, boyun olmak, baş əymək, boysınuv, bekinmək

boysınu

. riayət, boyun olmak, baş əymək

boysınuv, bekinmək

boysunmaq .boyun əğmək
boyturuq

. boy-buxun

boyu

.-bacaq değer boyu var, dürlü dürlü donu var. (değer: > qədər)

boyu

.-bir balaca boyu var, dünya boyu donu var. (tapmaca).(iğnə)
.-dalqa boyu aşırsa, ha bir qarış, ha beş qarış.

boyuca

. halda, boyucan - yügürük boyuca - yatırkən boyuca

boyuca

. halda, boyucan § yügürük boyuca § yatırkən boyuca

böyük bacı . ana əkə, əcəkə
böyük kət

.

. körən

böyük kət: körən .

böyük kişilər üzdən düşmədən, özləri işdən çıxarlar
böyük nənə : əcə, ulusay - alasan nənə, bi, sonk- çonk ənə, dev ani,qarti əbə

böyük nənə: əcə, ulusay - alasan nənə, abı, sonk ənə, çonk ənə, dev ani, qartı əbə
böyük xanım . bəy biçə
böyük xurcun : xora .

böyük xurcun : xora .
böyük

. : kələ, baş § kələ çüçə : böyük, baş çüçə

böyük

. alağar, ükən

böyük

.

böyük

. elxan, ulu, ulğan

böyük

böyük
böyük
böyük

bacı, ulu, apay, apa, əcə, əcək, əcəkə, ağa-əçə

. elxan, ulu, ulğan, ərişmiş, hakim, irişmiş .

. ərişmiş, hakim, irişmiş
. qoba, quba, ulu - ğubaqaz : ullaqan ağ qaz
. ükən

böyük

.qoba, quba, ulu § ğubaqaz : ullaqan ağ qaz

böyük.

.böyük. alp alıp. qocaman.

böyüklənmək : böyüklənmək, qurunmaq, qurum satmaq, böbürlənmək, qurum, təkəbbür
böyüklənmək: qurum, böyüklənmək § qurum satmaq, böbürlənmək, təkəbbür
böyüklənmək: qurunmaq, böyüklənmək, qurum satmaq, böbürlənmək, qurum, təkəbbür
böyüklük

. ağram

böyümək

. azmaq, daşmak, yügürmək

böyümək

. bəygəlmək, ulalmak, qarası görümü artmak .

böyümək

. beyqəlmək

böyümək

. köçəymək, genişlənmək, arası açılmak

böyümək

.ulalmaq.-çağa yıxıla yıxıla ulalar. -çağa yıxıla sürüşə ulalar

böyümək, doğmək, ötmək, ösmək, qalxmək, dirilmək
böyümək: bəygəlmək, ulalmak, qarası görümü artmak .
böyümək: köçəymək, genişlənmək, arası açılmak .
.- düşman ağacdır. onun böyüməsi, suvaranın ölməsi

böyüməsi
böyümüş

. bitgin, iyi yetişmiş, yekgin

boyun burmaq : əf diləmək - əymək -sunmaq -sınmaq<>boyun qaçırmaq - tovlamaq

boyun burmaq . əf diləmək, əyilmək, sunmaq, sınmaq
boyun olmak: ram olmak, dincəlmək ( tınqdav ), , boysınuv,bekinmək könüv:

boyun olmaq . ram olmak, dincəlmək ( tınqdav ), , boysınuv,bekinmək könüv:
boyun qoymak : alışmak, iyələşmək, könükmək, m-boyınsınıv

boyun qoymaq . alışmak, iyələşmək, könükmək, boyınsınıv
boyun qoymaq . boynamaq (qanuna,işə), alışmaq, boyuna almaq, qəbul etmək
boyun qoymaq

. boynamaq

., boyuna almaq, alışmaq, qəbul etmək

boyun qoymaq: boynamaq (qanuna,işə), alışmaq, boyuna almaq, qəbul etmək

boyun
boyun

. boğurdak
. dəsdə - bıçak boynu : bıçak dəsdəsi

boyun

. dəsdə § bıçak boynu : bıçak dəsdəsi

boyun

. dəsdə, boyn - bıçak boynu : bıçak dəsdəsi

boyun

. vicud, varlıq, ənsə .

boyun

.-boyun burmaq: baş dartmaq. boyun tavlamaq. boyun qaçırmaq.
.- əğilib qoyun oldun!, hər nəyə boyun oldun!. (qoyun: tabe. müti).
-boyun əğmək: boysunmaq

boyuna almaq . boynamaq, alışmaq, boyun qoymaq, qəbul etmək
boyuna almaq: boynamaq (qanuna,işə), alışmaq, boyun qoymaq, qəbul etmək
boyuna qalxmaq : boynamaq, yoldan çıkmaq, haşıralık, həşərlənmək, diklənmək aşırılanmaq,
aşıralık, xuysuzluk

boyuna qalxmaq: boynamaq, yoldan çıkmaq, haşıralık, həşərlənmək, diklənmək aşırılanmaq,
aşıralık, xuysuzluk
boyuna

. qıyısına

boyuna

.-uzun dil, ilan kimidir, ağızdan çıxsa boyuna sarılar.

boyunbağ

. boyunçaq, təsmə

boyunbağ

. kökürök mıncıq, döş mıncıq, qıtay

boyunca

. .a görə, uyarınca : müvafiqi., tibqi., düzgün ., qanun .

boyunca

. .a görə, uyarınca : müvafiqi., tibqi., düzgün ., qanun .

boyunca

. gərəyincə - buyruk boyunca

boyunca

. gərəyincə § buyruk boyunca

boyunca

. üzərə, ķonusunda, alanında

boyunca

. üzərə, qonusunda, alanında

boyunçaq

. təsmə, boyunbağ

boyunçaq

. təsmə, boyunbağ

boyunəydirmək . bağındırmak, fəth etmək, dartıp almak
böyüq

.- yavru quşun ağzı böyük olur.

böyüq

.-dəlik böyük, yama kiçik.

böyüq

.-uzaq yerin yalanı böyük olar

böyüqlə

.-səndən böyüklə qonuş, yanında yatma.

böyüqtən

.-var böləndə böyükdən başlarlar, kiçiyə qalmaz, qınıyanda kiçikdən başlarlar böyüyə
qalmaz

böyüqtür

.-göz qarından böyükdür

böyür

. qapdal, yan baş

böyür

. qapdal, yan baş.

böyür

. qapdal, yan baş

böyür

.-qarpuz sapında böyür

böyür

.-qavun qarpuz yata yata böyür.

böyür.

.-ağac ağac içində böyür.

böyütgən

. bövüsgən

böyütmək

. aşırmaq, keçirmək, alqıtmak, atlatmak

böyüyə

.-var böləndə böyükdən başlarlar, kiçiyə qalmaz, qınıyanda kiçikdən başlarlar böyüyə
qalmaz

böyüyər

.ösər. ötər.-yaş ösər, qart ölər. (yaş: gən) . (qart: qoca)

boz yer

. sürülməmiş yer

boz yer

. sürülməmiş yer

boz

. ağ, qır, kül rəngi, çal, açık sarı, ağçıl sarı, ağsır, ak- sarı, sorğılt

boz

. bor, bur, qırmızıya çalan ət rəngi, bursar

boz

. bor, bur, qırmızıya çalan ət rəngi, bursar

boz

. bor, bur, qırmızıya çalan ət rəngi, bursar

boz

. bor, bur, qırmızıya çalan ət rəngi, bursar, şarap

boz

. bos

boz

. çalımtı - kül rəngi

boz

. çalımtı, kül rəngi

boz

. çayır, çöl, bayır - boztoğay : çayır quşu

boz

. çayır, çöl, bayır § boztoğay : çayır quşu

boz

. daş rəngi, bez, açık mavi, kül rəngi

boz

.-yaxşı kişi düz sözlü, at yaxşısı boz tüyslu.(tüyslu: boyalı)

bozarmaq

. utanmaq - qızarıb bozarmaq

bozarmaq

. utanmaq - qızarıb bozarmaq

bozğaq

. bozucu, baş bozar

bozğaq

. bozucu, baş bozar

bozucu

. bozğaq, baş bozar

bozuk

. inğqay bulmağan, yararsız, eğrəti, yaraksız, bozulğanlık

bozuk

. inğqay bulmağan, yararsız, eğrəti, yaraksız, bozulğanlık

bozuk

. inğqay bulmağan,, yararsız, eğrəti, yaraksız ,

bozukluk

. asaklık

bozukluk: asaklık .

bozulğan

. bayat, iskirqan, qatqan, əski

bozulğanlık : bozuk, inğqay bulmağan, yararsız, eğrəti, yaraksız,
breken

. burkan, barkan, allah, tanrı

brusay

.< buruşuq.

.

bu ara: bu yer : > bəri

bu arşına bez olmaz
bu ək yer adlarında ək olaraq keçir.
yer adları düzəldən ək, hisarərəb, burqalman, boli: polu

bu gün düşənbədir, meylinə düşən nədir?
bu ona bət dedi : bət : zor, bərk, bas, bəs

bu qarardan . buna qaralat .
bu qarardan: buna qaralat .

bu yaşam vergisi. başqa vergi yok

büaçə

. dönçə

bubbu

. pupu : ibik : ubuk

buc

. uc, ğıra, bucak, yaxa, kənar

.purqosyunan:

buc

. uc, ğıra, bucak, yaxa, kənar

bucak

. biçqaq>buçqaq>bucak ( biçilmiş yer-duvar )isma ucsuz

bucak

. bük + cək

bucak

. bük+ cak,burış, burçak, poçmak, bosmak, burç,( bulunq)

bucak

. bürç

buçak

. kovşak, kovsak, kovsalak, gövşək, kovlangöz, aralık, quşə, yıkıx, cırık

bucak

. quşə, burış, burc

bucaq

. qüşə, çat, sat, künc, bürçük, burış, burc, bulunq, poçmək, cünğk

bucaq

. qüşə, çat, sat, künc, bürçük, burış,, burc, bulunq, poçmək, cünğk

bucaqsız

.-ucsuz bucaqsız: ucsuz qıyızız.

bucra

. baldak, halqa, döngələk, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, yarpak, budak, uşak, sap,

bucra

. döngələk, baldak, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, halqa

bucra

. halqa, döngələk, baldak, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav

bucra

. haqa, döngələk, baldak, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav

bücür

.

külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan mıkır, kodö, koyduk, kəltəbakay,
karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

bücür

. külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, koyduk,
kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

bücür

. qoduk, qoyuk, külə, basar, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay, karsak,
qιsrak, kəltə, pistək, pindək

bud

. kök, dip

bud

. kök, dip

bud

. kök, dip .

bud

. parça, qol

bud

. parça, qol - buda : şaqqala, yırt dağıt

bud

. parça, qol § buda : şaqqala, yırt dağıt

bud

. uyluk

bud

. uyluk

buda

. budak, qurup, .

buda

. şaqqala, yırt dağıt

budağ

. baldağa > baldağ > balağ > bala - bala bula

budağlamak: kələmək, otarmaq, budamaq
budak

. baldak

.

budak

. baldak, halqa, döngələk, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, yarpak, uşak, sap

budak

. darmağ, dal, qol

budal

. avananak, bön-bön : anayi, gic, qarışmış

budal

. avananak, bön-bön : anayi, gic, qarışmış

budamaq

. butamak, tikələmək, bölük bölük etmək, qanatlamak, qol qol etmək, bala bala
etmək, balacamak

budamaq

. kələmək, otarmaq, budağlamak

budax

. qanat, bölük, ayrık, qol

budax

. qanat, bölük, ayrık, qol, baldak

buddamak

. butqarmək, qutarmək, bitirmək, betürmək

budəkləmək :< bük . gizlicə saklıca getmək § bükdələmə barmaq : sokulmaq, sürünə sürünə
yaklaşmaq
budəkləmək :< bük . gizlicə saklıca getmək § bükdələmə barmaq : sokulmaq, sürünə sürünə
yaklaşmaq
budəkləmək :< bük . gizlicə saklıca getmək § bükdələmə barmaq : sokulmaq, sürünə sürünə
yaklaşmaq

büdənək-südənək

. çuxurli-tümsəkli

büdənək-südənək: çuxurli-tümsəkli

budmaq

. doğmak, balalamak(dəvə)

büdrəmək

. tasımak, endirikləmək, çovmaq, qaymaq,

bud-tamaq

. tikələmək, bölük bölük etmək, qanatlamak, qsl qol etmək, bala bala etmək,
balacamak

bud-tmaq

. doğmak, balalamak,

buduk

. buta, bala, dəvə balası

buduk

. buta, bala, dəvə balası

büdür südür : təkiz yok, yılmanak yok

.caymak, taymak, yıxılmax

budur sudur: təkiz olmayan, yılmanak olmayan
budur sudur: təkiz olmayan, yılmanak olmayan

büdür südür: təkiz yok, yılmanak yok
büdürək

. boş, bidərək

büdürək

. boş, bidərək??

büdürəmək . büzürmək kaş, yerindən olmak
büdürəmək . büzürmək kaş, yerindən olmak
buğ

. = bağ.

buğ

. < burğu

buğ

. buxar, çiğa, izqara

buğa

.

buğa

. geyik, buğı., bolan., süğün, maral

buğa

.

buğı.

. geyik, bolan., buğa, süğün, maral

buğı.

. geyik, bolan.,buğa, süğün, maral

buğı.

.

buğra

. iki hörgüklü dəvə, ayrı

buğra

. iki hörgüklü dəvə, ayrı

buğum

. muun, qurşak : nəsil, ) hica, ) məfsəl ) bilək

buğum

.buğum. muun, qurşak : nəsil. .hica . məfsəl .bilək

bolan, geyik, buğı., süğün, maral

geyik, buğı.,bolan., süğün, maral

bolan, geyik, buğa, süğün, maral

bugün xoş bul, xoşluqda səndən keçər,
bugün yarınlara sarışma, dünüdə var, günüdə.
buğun

. düğün

buğun

. düğün

bük

. sıx, sıkı, gur - bük cəngəl -bükkidə : bərk gur

bük

.

buka

. bekit, qasır, qaçır, gizlət, yaşır

buka

. gizlət, qaçır, qasır, bekit, yaşır

bukalğa

. sιğιnak .

sıx, sıkı, gur § bük cəngəl § bükkidə : bərk gur

bukalğa

. sιğιnak .

bukalğa: sιğιnak .

bukav

. boyun bağι

bukav

. boyun bağι

bukavul

. bəkavıl, bəqavıl < bək : bərk ( bərkitmək ) = qoruyucu (bükütmək : bərkitmək )

bukax

. < boğax . boğak, boğaz

bukca

. dğüncək

bukca

. düğüncək, paket, bağça, dolama, burama

bukca

. düğüncək, paket, bağça, dolama, burama

(paket ),

bağça , dolama, burama

bukca-bukca . kütlənən, küt-küt, kültəm, kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam, dəstəbəstə,, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, top-top, taıxm taxım, topar topar, tapqır
tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın
bükdələmək : müzahimət, qınçılık, asğınçılık etmək, pəsqəl törətmək
bükdələmək: müzahimət- qınçılık-asğınçılık etmək,

.pəsqəl törətmək

bükdələmək:müzahimət- qınçılık-asğınçılık etmək, pəsqəl törətmək
bükdənç

. müzahimət, mə’təlçilik, qınçılık, asğınçılık, pəsqəlçilik

bükdənç

. müzahimət, mə’təlçilik, qınçılık, asğınçılık, pəsqəlçilik

bükdənç

. müzahimət, mə’təlçilik, qınçılık, asğınçılık, pəsqəlçilik

bükdənç

. qınçılık, pəsqəlçilik, asğınçılık, müzahimət, mə’təlçilik

bukə, bükə, büküt, bükük, yığılmış
bükəbə

. cilit .

bükəbə

. qabιq, mükəkbə

bükəbə

. qabιq, mükəkbə

bükət

.:

bükət

.

səd, sak, bəd, susaklağı, saktağıç, götürmə, toğan., tosma

bükət

.

səd, sak, bəd, susaklağı, saktağıç, götürmə, toğan., tosma

bükir

tosma, səd, sak, bəd, susaklağı, saktağıç, götürmə, toğan.

. bökrü, bökri, küyki, bükür, örkəç, dok

buklamaq

. < bük . gizləmək, saklamaq

buklamaq

. < bük . gizləmək, saklamaq

bukmaq

. buqurmək, saklamaq, gizləmək, daşırıv, kasıv, kaçıv, bükpələk, bükmələk

bukmaq

. gizləmək, saklamaq

bukmaq

. gizlənmək, saklanmaq

bukmək

. gizlənmək

bükmək

. küykərtmək, əğmək, § sırtını küykər : sırtını əy

bükmək: küykərtmək, əğmək - sırtını küykər : sırtını əy .

bükmələk

. saklamaq, gizləmək, bukmaq, buqurmək, daşırıv, kasıv, kaçıv, bükpələk

bükpələk

. saklamaq, gizləmək, bukmaq, buqurmək, daşırıv, kasıv, kaçıv, bükmələk

büktər

. : bitir

büktər

. bitir

bükük

. : daldax, gizli, örtülü, yaşırın

bükük

. : gizli, örtülü, yaşırın, daldax

bükük

. boğun, tüm, sıx, tünlü

bükük

. bükür, kambur .

bükük

. buxar, bürkük

bükük

. gizli, gizlin, saklı, sinsi, kasırılğan, tıkıvlı, tüm, tünlü, qatılğan, assırınlayın, astan,
astırın, astιrtιn, yaşırılğan, yaşırınlı, yaşırın, yaşırun, yuşιrιn, bildirməy, oğrun,
örtülü, duymadan, çolav, boğun, sıx . - daldax, darab (< dar).

bükük

. gizli, örtülü, yaşırın, daldax

bükük

. gizli, saklı, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan assırınlayın astan,
astırın, yaşırılğan, yaşırınli, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav

bükülmək : əğilmək, kəmsəmək .
bükülmək : kükərmək, kamırlaşmaq, komburlaşmaq .
bukulmək

. bəkinmək, gizləmək, koğolo

bukulmək

. bəkinmək, gizləmək, koğolo

bukulmək

. bəkinmək, gizləmək, koğolo

bukulmək

. bəkinmək, gizləmək, koğolo

bükülmək

. bəkinmək, gizləmək, koğolo

bükülmək

. əğilmək, kəmsəmək

bükülmək

. kəmsəlmək, əğilmək - bük ! kəmsə ! әğ !

bükülmək

. kəmsəlmək, əğilmək § bük ! kəmsə ! әy !

bükülmək

. kükərmək, kamırlaşmaq, komburlaşmaq

büküntü

. dolayı, sapak, viraj

bukur bukur bükür bükür

bükür

. bükük, kambur

.

bükür

. bükük, kambur .

bükür.

. qozbel, büyki, örkəç, kambul

büküt

. bağ

büküt

. bulut, qussə

büküt

. çəmən, dəsdə

büküt

. inqibaz

büküt

. inqibaz.

bul

. ← bil

bula göz

. alagöz, yırtıqgöz, gözüyırtıq, hayasız

. bağlam, yığın, boğı

bulağ, gözbaş
bulak

. bülək

bulak

. dərə

bulak

. gözəv, göz, gözbaş, gözləv, çişmə, şişmə, qaynar

bulam bucar : çolaşık, dolaşık, ğarım ğatım, bulaşık

bulam bucar . ğarım-ğatım
bulam bucar: çolaşık, dolaşık, ğarım ğatım, bulaşık
bulamaq

. : oynatmaq, dolamaq, qartmaq § it quruğun buluyur . hava bulanmış . ürəyim
bulandı

bulamaq

. dəbətmək

bulamaq

. dəbətmək

bulamatım .-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.
bulamax

. bölüş, bulaş, yaymax, açıp genişləndirmək

bulancak

. boqur

bulancak

. boqur

bulancak

. boqur

bulanık

. alasarmık, qapalι, bəlirsiz, qarmaşık, mübhəm

.

bulanlar arayanlardır, həp arayan bulamaz

bulansa

.- bulaq başdan bulansa, tınğızacaq kim olur, ağac dibden yıxılsa, durğuzacaq kim
olur. (tınğızacaq: duruldacaq)

bulanιq

. xәrrә

bulaq özü tərpənməz, el-obanı ayağına gətirər.

bulaq

. gözəv, göz, gözbaş, gözləv, çişmə, şişmə, qaynar

bulaq

.- bulaq başdan bulansa, tınğızacaq kim olur, ağac dibden yıxılsa, durğuzacaq kim
olur. (tınğızacaq: duruldacaq)

bulaq

.bulak. bülək

bulaqların

.-bulaqların dobuşu: bulaqların tavuşu. bulaqların səsi, pıçıldısı.

bulaqoti

şahi

bulaş

. bölüş

bulaş

. bölüş

bulaş

. bölüş, yaymax, bulamax, açıp genişləndirmək

bulaşan

. müsri

bulaşan

. müsri

bulaşan

. müsri

bulaşdırmaq . balcıramak
bulaşık

. bulam bucar: çolaşık, dolaşık, ğarım ğatım

bulaşık

. yaxılı, yoklu

bulaşık

. yaxılı, yoklu, müsri

bulaşıklık

. müşgül, işgil

bulaşıklık

. müşgül, işgil

bulaşlıq

. çıtırım, çılşırım, qıtlıq, müşgül

bulaşlıq

. qıtlıq, çıtırım, çılşırım, müşgül

bülbül

.-keçdi bülbül keçdi gül, istər ağla istər gül

buldzer

. yoldüzər

bulğay

. bəlva

bulmamaq .-gedibdə gəlməmək, gəlibdə bulmamaq (var).

bulmaq

. bilmək

bulmaq

. bilmək

bulmək

. bilmək

bülmək

. bilmək, bacarmaq

bülmək

. bilmək, bacarmaq

bulmur

.-iyilik edən, iyilik bulmur, gələni bulur

bültən

. buludən.

bultum

.-nə buldum sevinərim, nə itirdim yerinərim

bultuqun

.-bildiyin kimi görmə, bulduğun kimi gör

buludən

. bültən

buluğ

. ulu, uluğ , uluqvar

buluğ

. ulu, uluğ, uluqvar

buluğlu

. bixodfarsi

buluğlu

. buluxud, bixodfarsi

buluğlu

. bilikli § buluğsuz adam : boş adam

buluğlu

. bilikli, .buluğsuz adam : boş adam, adəme

bulunc

. bilinc, vicdan .

bulunduğu durumdan hiçbir zaman memnun olmayan kalbinin boşluğundan dolayı yorgun
düşen, her zaman kuşkular içinde yaşayan, her zaman elinden kaçırdığı

bilmem hangi varlık için iç çeken insan, bir an bile gerçek huzura
kavuşamaz. öyleyse yüzünüzü allah’a çevirin ve başka şeylerden el çekin.

bulunlmamaq

bulunmaz

.-. sözün edib, işdə ıs izi bulunlmamaq : adı var özü yox. (deyim)
.- aramaqla bulunmaz yoxsa içində tıpış. (tıpış: tərpiş. hərəkət)

. bucaq, qüşə, çat, sat, künc, bürçük, burış, burc, poçmək, cünğk

bulunq
bulur

.- arayan bulur, inleyen ölür.

bulur

.-sərinsə ər bulur çözüm işgilə. (sərinsə: dözümlü olsa.)

buluşmaq

. birləşmək, tapışmaq, qarşılaşmaq

buluşmaq

. qarşılaşmaq, birləşmək, tapışmaq

buluşmaq

. tapışmaq, qarşılaşmaq, birləşmək

buluşmaq

. tapışmaq, qarşılaşmaq, birləşmək

bulut

.-bulut kölgəsiz olmaz.

bulut

. < bula . bulanık

bulut

. < burkut, bürkü, birikmiş, birkik - bürkük hava: şərcik, boğqun, tutqun, turqun (
turut )

bulut

. bulanık, bulanqat, bulancaq ( buqur ) -bütün : boğun

bulut

. qussə, büküt

bulut

. qussə, büküt .

bulut

. qussə, buxardan oluşan bulut

bulut

.-bir bulut qış gətirməz, bir çiçək yaz

bulut

.-bulut yelkənə sığmaz

bulutla

.-bir bulutla yağış, bir çiçəklə yaz gəlməz

bulutlar

buluttan

.- bulutlar dağayıb (sıtqayıb) , yağmur ağladı. (sıtqayıb: höggə)

.-hər gələndən igidlik, hər bulutdan yağırlıq gözləmə

bun

. bunqaq : səfeh, uşax, qodux

bun

. bunqaq : səfeh, uşax, qodux

bun

. bunqaq : səfeh, uşax, qodux .

bün

. şorba

bün

. şorba

bun

mun. kitir. kədər.

bun, bunqaq: səfeh, uşax, qodux .

bunalmaq

. bıkmaq, doymaq, yorulmaq, usanmaq

bunalmaq

. bıkmaq, doymaq, yorulmaq, usanmaq

bunamaq

. ayıblamaq

bunamaq: ayıblamaq .

bunqamaq

. səfehləmək, sarsaxlamak, zayıflamak, qoduxlanmak

bunqamaq

. səfehləmək, sarsaxlamak, zayıflamak, qoduxlanmak

bunqaq

. bun, səfeh, uşax, qodux

bu-ota

. bala, dəvə balası

buq

. < burqu, buruk, burnuz kimi buruk

buq

.-buğ saqqalım başıma qurban.(deyim)

buq

.boş.-buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk bakır birlə düz ol .
(buyanlıq: iyilik yapan) (burkanlar: din yöndəri) (buyansız: iyilik yapmayan) (buk
bakır: boş qab) (düz ol: birdir)

buqar

. gizləyən

buqcay

. gizlənpaç

buqcay

. püsgü

buqcay: < bükmək .püsgü
buqcay: gizlənpaç

büqər

.- yanşağın belin sağır bükər. (yanşağın: gəvəzənin. çox danışanın).( sağır:
kar).(yanşağa qarşı dinməz olan tablaşır.

büqər.

.bükər.yapar. qapar. - dörd çapar, birin açar, birin yapar .

buqmalca

. tapmaca

buqmalca: tapmaca .
buqmali : gizlətməli - buqamli : gizlənilən - buqmalca :

buqmalı

. gizlətməli § buqamlı : gizlənilən § buqmalca : tapmaca

buqovlu

.-buxovlu olan: bəddənmiş olan. bustağ. bustoğ. nərsiyə ayrılamaz dərəkdə (qədərdə)
olan. əsir-tütün bustağı. . -sevgi bustağı. . -bitik bustağı.

buqtasıntan

.-uzağın buğdasından, yaxının arpası yeğ.

buqtavı

.-sana bir öğüt, buğdavı özün öğüt . (öğüt: oğut)

buqtay

.buğday.-buğday qutunda, sarğucda suvalır. (qutunda: varlığında. qatında.
kölgəsində). (sarğuc: ot alağ). (suvalır: suvarılır)

büqtəmək

. büktəmək. vurmaq. dövmək. yumruqlamaq. - pıçaqla mənən büktəmək: pıçaq
saplamaq.

büqtəqləmək

. büktəğləmək. yumruqlamaq. - daşı büktəğləmək: yumruğiylə daşa vurmaq.

buqünün

.-bugünün ertəsi var.

buqunun

.-elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun bəzərsən. (elçi : el hovalı.
elsevən). (hovan : axmaq).

büqüq

.-doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer: beltir. qavşaq. -bəyimsiməyük, bəy
olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu
bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (adakumsınmayuq:
adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi).
(bayraqlur: bayraq taxdırır)

buqur

. bükür, bulut, bulanık, bulanqat, bulancaq, bütün : boğun

buqur

. bulut, bulanık, bulanqat, bulancaq ( buqur ) -bütün : boğun

bur

. bor boz, qırmızıya çalan ət rəngi, bursar

bur

. bor, boz, qırmızıya çalan ət rəngi, bursar, sari, qırmızıya çalan. şarap

bur

. körən

bur

. körən

bur

. körən, sarı

bur

. qunça, tumurcuk

bur

. qunça, tumurcuk .

bur

. sari, bursar, qırmızıya çalan at

bur

. sarı, kürən

bur

.

bür

. ( pür = tör ) tumurcuk, pöhrə, budakda təzə yapraklar - pür

burak

. bürülmüş burakılmış iy, qoxu § körük burak : yanık qoxu, buraklı : qoxulu §

xəbər, söylənti, söz, rivayət

bürümək : iylənmək, qokmaq
burak

. iy, qoxu (bürülmüş, burakılmış iy) - körük burak : yanık qoxu - buraklı : qoxulu bürümək : iylənmək, qokmaq

burak

. iy, qoxu (bürülmüş, burakılmış iy), § körük burak : yanık qoxu, buraklı : qoxulu
§ bürümək : iylənmək, qoxumaq

burama

. bukca, düğüncək,paket., bağça, dolama

buram-buram : çağ-çağ, şır-şır buram-buram tərləmək: çağ-çağ tərləmək. dolaç dolça

buraq

.- kölgəni buraq, ayaqda duraq.

buraqı

. burqu

buraqmaz

.-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun.

buratan

.-ya dəvəyi güdməli ya buradan köçməli.

burc

. bağlı, boğun, düyün, taxıntı, tutuk, ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, məsələ, mərbut

bürç

. bucak

bürç

. bucak

burç

. bucak : bük+ cak, burış, burçak, poçmak, bosmak

burç

. bucak : bük+ cak,burış, burçak, poçmak, bosmak

burc

. bucaq, qüşə, çat, sat, künc, bürçük, burış, bulunq, poçmək, cünğk

burc

. burış, quşə, bucak( burçak ) .

burc

. ilişkin, qaraşlıq, qaraş, bağlı, məsələ, taxıntı, tutuk, düyün, boğun mərbut, ilişik

bürçə

. birə

bürçük

. bucaq, qüşə, çat, sat, künc, burış, burc, bulunq, poçmək, cünğk

burçuk

. köşə

burdivan

. (burulan)iy - ötir : ətir

burdivan

. (burulan)iy - ötir : ətir

burğan

. aylavlı, girdab, aylançaq, dolançak, dolanbaç, aylanlı, burumiçox, aylanıb
tavlanıb, burği

bürgə

. kəpənək, burka, yilkəgə salınıb geyilər

bürgək

. çırmaşıq, piçək, dırmaşıq

burği

. aylavlı, girdab, aylançaq, dolançak, dolanbaç, aylanlı, burumiçox, aylanıb
tavlanıb, burğan

burği

. deşən, üşki, direl, mətə

burği

. üşki , deşən, direl, mətə

burği

. üşki, deşən, direl, mətə

burğuş

. aylav, burlağ, tavlav, park, aylanıb tavanıb kəvlənib duran su

burın

. öncə

burın

. öncə

burış

.

burış

. bucaq, qüşə, çat, sat, künc, bürçük, burc, bulunq, poçmək, cünğk

burış

. quşə, burc, bucak

burış

. quşə, burc, bucak

burıs.

. borc., birouz,, ötnə, alğı, alasa, buıç, börç, görəv, ödəv, vəzifə, öyqə, tapşırıq,

bucak, quşə, burc

.

bors, alacı, alası, alacak, alasak
burka

. kəpənək, bürgə, yilkəgə salınıb geyilər

burkan

. barkan, breken, allah, tanrı

burkan

. barkan, breken, allah, tanrı

bürkəş

. örtmək, qaplama

bürkəş

. örtmək, qaplama

bürkük

. buxar, bükük

bürküt

.:

bürküt

. qatal

qartal

bürküt

. qatal

bürküt

. qatal

burlağ

. aylav, burğuş, tavlav, park, aylanıb , tavanıb , kəvlənib duran su .

burlaq

.burlağ. aylav, burğuş, tavlav, park, aylanıb tavanıb kəvlənib duran su

burlaqan

.burulqan. girdab.

burma

. burqu, örϋm, dəlgi, mətə ( ağac dələn alət )

burma

. mətə ( ağac dələn alət )

burma

. qırna < qır; qıran, ķırant

burma

. qırna, kırant < qır . qıran

burma

. zəncir, buxuv, buxakı

burmaq

. bürümək, saçmaq, yaymaq, dağıtmaq

burmaq.

.-boyun burmaq: baş dartmaq. boyun tavlamaq. boyun qaçırmaq.

burna

. əvvəlki - güni burun : öncədən

burna

. əvvəlki - güni burun : öncədən

burncu

. ilğar

., öncü, barvısı, baştavşı, baştaçı

burnu yelli : hizli, hisli, yeyin, tüd

burnu yelli

. hizli, hisli, yeyin, tüd

burnu yerə oqula

.- iyi gərək qoruna, kötü gərək qoğula, iyi gərək övünərək yoğula, kötü gərək

burnu yerə oğula.

burnu

.-burnu qaf dağindan su içər.

burnun ucu göynəmək : kövrəkli şey yada düşmək, həsrәtdə qalmaq, əl çatmaz şey hakda
deyilir
burnun ucu göynmək : kövrəkli şey yada düşmək, həsrәtdə qalmaq, əl

çatmaz şey haķda

deyilir

burnun

.-burnun doğrusuna gedər. (sağa sola baxmıyaraq düz gedmək)

burnun

.-burnun yeli xırman savurur.

burnun

.-yetim oğlaq saxlasan, ağzın burnun yağ edər, yetim oğlan saxlasan,
qarabaşan qay eder. (oğlaq: heyvan balası). (oğlan: uşaq). (qarabaşan:
bəxsiz başıva). (qay: bəla. ağrı)

burnundan gətirmək : burnundan almaq
burnundan gətirmək : burnundan almaq
burnundan gətirmək : burnundan almaq

burnuntan .-av quşu burnundan, bilgə kişi dilindən (bəllənər)
burqanlar

.burkanlar: din yöndəri.-buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk bakır
birlə düz ol . (buyanlıq: iyilik yapan).(buyansız: iyilik yapmayan) (buk bakır: boş
qab) (düz ol: birdir)

burqu

. örϋm, dəlgi, mətə

burqu

. örϋm, dəlgi, mətə

burqu

. örϋm, dəlgi, mətə, burma

bürqüttən

.-tündə görməyi bayquşdan, gündə görməyi bürkütdən. (bürküt: qartal)

bursa: (< bürmək, burmaq, bürkə), kisə, bürülüş, bürkülüş.

bursan

.-sığırın buynuzun bursan, tışanağı sızlar. (tışanaq: dışanaq. əndam).

bursar

. bor, boz, bur, qırmızıya çalan ət rəngi, şarap

bursar

. boz, bor, bur

bursar

. boz, bor, bur, qırmızıya çalan ət rəngi

bursar

. bur, bor-boz, qırmızıya çalan ət rəngi, sari, qırmızıya çalan at

bursar

. bur, sari, qırmızıya çalan at

burşuq

. murşuq

bursuquy

. gümrah, gürbüz

bursuquy: gümrah, gürbüz .
burþuq =murþuq
bürtiv

. börtmək, qabarmak

bürtiv

. pörtmək, börtmək, qabarmak

burtuk

. dana

bürtüv

. : börtmək, qabarmak

bürügən: qaptan .

. carlık, əmir, yarlık

buruk

. # yığak .

buruk

buruk

. kəkrə, dadı acımtıraq, əkşimiş, ağız yığıcı olan (heyvaya tay)

buruk

. əmir, carlık : yarlık

burul.

. dönəm döngə, boğum, çevrin, aylan., mərhələ

buruli

. qıvrav, tavli, tovli, dartılı

bürülmə

. : büzülmə, çatma (göz)

bürülmə

. buüzülmə, çatma (göz),

burulmuş

. iğdiş, enek, öğdiş, biçik, əxdə

burulqan

.burlaqan. girdab.

burum burum . buyra buyra, tavlı tavlı. qıvrım-qıvrım: bıcır-bıcır, biçik-biçik, dalqalı-dalqalı,
dal-dal
burum burum: buyra buyra, tavli tavli
burum

. qıvrım, büklə, büküt, yapax,

burum

. qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma, yuvarlaq,
büzük, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)
. qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma, yuvarlaq, büzük,

burum

qatlama, tavlancak, tavtar(saç). büklə, büküt, yapax .

burum

.murun qıvrım, büklə, büküt, yapax . yön, cəhət

bürümək

. iylənmək, qoxumaq

bürümək

.bulamaq buramaq dürdələmək

bürümək: iylənmək, qoxumaq, bulamaq, buramaq, dürdələmək .
burun

burun

= murun

.(qısğa, qalxık) : tanğkış ( damax : tanqlay)

burun (qısğa, qalxık) : tanğkış - damax : tanqlay

burun boşluğu: murun yolu, gənzik, gəniz, utkuluk üstü
burun gösətmək : zihur etmək, çıķmaq
. ayağın burnu, burun buruna dəymək : qabaķ qabağa dəymək, ayağın

burun

burnuna(ucuna) basıb yerimək - burnucu : ayaķqabının burun ucuna goyulan
qorucu tikə,
burun

. ön, uc, qabax - ayağın burnu, burun buruna dəymək : qabağ qabağa dəymək, ayağın
bur nuna (ucuna) basıb yerimək - burnucu : ayağqabının burun ucuna goyulan
qorucu tikə, dənizə irəliləyən qurulux (ümüt burun, boz burun) - başlanğıç, gün
burnu belə : gün başından belə .

burun

. öncə, dəslap, murda, başda -burun-turun etmək: üz verməmək, qaş-qabax
sallamaq

burun

. öncə, dəslap, murun, murda, başda

burun

. qabaq, ön

burun

. uc, qabax

burun. ön, qabax, yön, cəhət, dənizə irəliləyən qurulux ( ümüt burun, boz burun, başlanğıç ( gün
burnu belə : gün

burun

. ön, uc,qabax § ayağın burnu, burun buruna dəymək : qabağ qabağa dəymək,
ayağın burnuna (ucuna) basıb yerimək § burnucu : ayağqabının burun
ucuna goyulan qorucu tikə, dənizə irəliləyən qurulux (ümüt burun, boz
burun) başlanğıç § gün burnu belə : gün başından belə
-burun boşluğu: murun yolu, gənzik, gəniz, utkuluk üstü
-burun gösərtmək: zihur etmək, çıkmaq

buruna

. burunğu, birinci, önki, öndəki

buruna

. burunğu, birinci, önki, öndəki

bürüncük
bürüncük
bürünçük

burunğu

. buruna, birinci, önki, öndəki

burunki

. əsgi, əvvəlki, uzalqi, önki, qabaxki

burunlamaq . dannamaq, pis qarşılamaq : pis yola salmaq

burunlamaq . dannamaq, pis qarşılamaq : pis yola salmaq

burunlaq

. uzun burunlu, ulu burunlu

burunlaq

. uzun-ulu burunlu

burunluk

. qapının burunluğu - uzun burun -

burunluk

. qapının burunluğu §uzun burun

burun-turun etmək : üz verməmək, qaş-qabax sallamaq

buruşdurmaq . çatmaq, qırışdırmaq, büzmək (qaşları)
buruşmaq

. yığışmək, çatılmaq, bağlanmaq, düyünləmək, bürüş qaşlı : çatık qaşlı § yara
buruşması : yaranın bitməsi

bürüşmək : yığışmək
bürüşmək

. çatılmaq, bağlanmaq, düyünləmək bürüş qaşlı - yara bürüşdi, bürünmüş çatık

bürüşmək

. küykəmək, kirimək, yığışmaq, qarımaq § küykirib oturmaq : bükülüb oturmaq

bürüşmək

. qarımaq, qatımaq, küykəmək, kirimək, yığışmaq, - küykirib oturmaq : bükülüb
oturmaq

buruşuk buruş: çin çin, yığrık yığrık, halta halta, əpləm əpləm
buruşuq

. kələk, quruşuq

buruşuq: kələk, quruşuq .

burxuldu

. bürküldü

bus

. duman, pus, tütsü - buslaşmaq - busluk : dumanli, pusli

bus

. duman, pus, tütsü - buslaşmaq : dumanlanmaq - busluk : dumanlı, puslı

bus

. duman, pus, tütsü § buslaşmaq : dumanlanmaq § busluk : dumanlı, puslı

büsbütün

. başbütün, tümüylə, bütüniylə, tamamiylə, bütün-bütün, başgötər, bütünüylə
hamısı

büsbütün

. birdəmqə, birtəm, tamam(ilə)

büsbütün

. birdəmqə, birtəm, tamam(ilə)

büsbütün

. birdəmqә, birtəm, tamam(ilə)

büsbütün

. var. : tap gücüylə, tap canıyla

buslaşmaq . dumanlanmaq
buslu

. dumanlı, puslı

busluk

. dumanli, pusli

.bustağ. bustoğ. bəddənmiş olan. nərsiyə ayrılamaz dərəkdə (qədərdə) olan.

bustaq

buxovlu olan. əsir-tütün bustağı. . -sevgi bustağı. . -bitik bustağı.
.bustoğ. bustağ. bəddənmiş olan. nərsiyə ayrılamaz dərəkdə (qədərdə) olan.

bustoq

buxovlu olan. əsir-tütün bustağı. . -sevgi bustağı. . -bitik bustağı.
but
but

. ayaq
. ayaq .

but

. bütün, dolu - but çıkmak : aşarmak

but

. bütün, dolu - but çıkmak : aşarmak

but

. bütün, dolu § but çıkmak : başarmak

but

. tikə, düyün

but

. yaxcı bahalı armağan . muştuluğn ''borc'' olsun : ''borc'' kəlməsi əslində''but=ka''
olmalıdı : bu o demək ki muştuluğun yaxcı bir şey olsun ( qoyun kimi) .

büt

., genəl qomum, yumum

buta

. qanat, qol, bölük, tikə, parça, qab, baydaq, fürsət, bir

buta

. buduk, bala, dəvə balası. bala, dəvə balası. qanat, qol, bölük, tikə, parça, qab,
baydaq, fürsət

butaq

.-dal budaq sizdən, kökü məndən.

bütən.

. başqa, bölək, ərәkşə

bütən.

. başqa, bölək, ərәkşə

bütən.

.

bütən.

. ərәkşə, başqa, bölək

butık

. < buta, bütri, cınqılı qab, parça .

bölək, başqa, ərәkşə

butqarmaq : buddamaq, qutarmək, bitirmək, betürmək
butqarmək : buddamak, qutarmək, bitirmək, betürmək,

butu

.- qarışqa şıllaq atdı, dəvənin budu batdı
.-qarqa qazı ötgünsə, budu sınar. (öyqünmək:öygünmək. ötgünmək. özgünmək
.yansılamaq. təqlid edmək).

bütün gün : günüzün, gün boyunca
bütün gün : günüzün, gün boyunca

bütün gün

. günüzün, gün boyunca

bütün

. azat.- bütün boyu : azat boyu

bütün

. barça, tamam, həp

bütün

. barça, tamam, həp

bütün

. barça, varça, varısı, tamam, həp, kamilən

bütün

. but, dolu - but çıkmak : başarmak, qutarmaq .

bütün

. but, dolu § but çıkmak : başarmak, qutarmaq

bütün

. dolu, olqun

bütün

. topdan götürü, qabal

bütün

. topdan götürü, qabal .

bütün

. < bitirmək, bitişik, bitişmiş

bütün-bütün: başbütün, tümüylə, bütüniylə, tamamiylə, büsbütün, başgötər, bütünüylə hamısı
bütüncə

. bitəmi, bütünlüyüynən

bütüncə

. bitəmi, bütünlüyüynən

bütüncül

. inhisargəra

bütüniylə

. başbütün, tümüylə, tamamiylə, bütün-bütün, büsbütün, başgötər, bütünüylə,
hamısı

bütünləy

.doluq. dola. çəkərəsiz. mütləq. absolu.

bütünüylə

. büsbütün, başbütün, tümüylə, bütüniylə, tamamiylə, bütün-bütün, başgötər,
hamısı

butur

büvə

.-atır butur: atır tutur. engəbə.

. böcə, bö

buxar

. < boğar, buğli, boğli

buxar

. bürkük, bükük

buxar

. bürkük, bükük

buxar

. çiğa, buğ, izqara

buxar

. çiğa, buğ, izqara

buxara

. böyük ara

buxari

. pişkə

buxca

. < boğ bük . boğça < boğmak

buxca

. düğünçək, bağça , doqama, burama

buxoov

. qandalan

buxov

. buxav, buğav, boğunluk, boğun bağı

buxov

. gümüş boyun bağı

buxov

. gümüş boyun bağı

buxun

. bövır

buyakka

. buyana

buyaktin

. buyandan

buyaktin

. buyandan

buyana

. buyakka

buyana

. buyakka

buyandan

. buyaktin

buyanlıq

. iyilik yapan.-buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk bakır birlə düz ol .

.

(burkanlar: din yöndəri) (buyansız: iyilik yapmayan) (buk bakır: boş qab) (düz ol:
birdir)

buyansız

. iyilik yapmayan.-buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk bakır birlə düz
ol . (buyanlıq: iyilik yapan) (burkanlar: din yöndəri) (buyansız: iyilik yapmayan)
(buk bakır: boş qab) (düz ol: birdir)

büyki

. qozbel, bükür., örkəç, kambul

buymaq

. çok üşümək

buymaq: çok üşümək

buynuz

.- buynuz axdarıb qulaqdan olma.

buynuz çık(ar)mak : bir qonuda üstün olmak(
buynuz çık(ar)mak : bir şey üstün olmak

buynuz

.-öküzə buynuz, qoyuna quyruq yük olmaz.

buynuzun .-sığırın buynuzun bursan, tışanağı sızlar. (tışanaq: dışanaq. əndam).

buyra buyra . burum burum, tavlı tavlı
buyra buyra . burum burum: tavlı tavlı
buyra buyra: burum burum, tavli tavli

buyruğun görmək

. qismətin çəkmək

buyruğun görmək : qismətin çəkmək
buyruk

. yol-yorık, kullanma, görsətmə, gənəlqə

buyruk

. yüklətmk ., arttırma, ırıksız, ettirgən, icbar

buyruk

. yüklətmk ., arttırma, ırıksız, ettirgən, icbari

buyrulmadi . nəsib olmadı
buyrulmadi : nəsib olmaq
. qismət.-birinə tapqanı, birinə qapqanı buyruq

buyruq

-başına buyruk: özbaşına.

buyruq

. tələb

buyruq

. tələb . qulluq .

buyruq

. arttırma, yüklətmək., ırıksız, ettirgən, icbari . gənəlqə, yol-yorık, kullanma,
görsətmə . kullanma, yol-yorık, görsətmə, gənəlqə.yüklətmk ., arttırma,
ırıksız, ettirgən, icbari. əmir, carlık, yarlık. ırıksız, yüklətmk., arttırma, icbari,
ettirgən. yol-yorık, kullanma, görsətmə, gənəlqə, buyruk

. yüklətmk.,

arttırma, ırıksız, ettirgən, icbar. yüklətmək., arttırma, ırıksız, ettirgən, icbar
buyruş

. : ismarlama

buyruş

. ısmarlama

buyruş

. ismarlama

büyü

. cadu, sehir, ovsun, ovsun

büyü

. cadu, sehir, ovsun, ovsun

buyuqmaq

. : buzuqmak : buz bağlamak, buyuqmuş : buz bağlamış

buyuqmaq

. buzuqmak, buz bağlamak, buyuqmuş, buz bağlamış

buyur

.-uşağa iş buyur, geyindən özün buyur.

buyuran

.-cocuğa iş buyuran, kəndi ardıcan sürünər

buyurmaq

. aymaq, ayıtmak, demək, bayan etmək, aydınlamak, ayırd etmək, açmak

.

bəlirmək, çıkarmak

buyursun

. : allah qorusun, allah qoysa

buyursun

. allah qorusun, allah qoysa

buyurulu

.< sultanιn şәrəf lәqәbi verməsi

buyurun

. aytınız

buyurun

. aytınız

buyurun

. aytınız .

buyurun

. ötünüz, keçiniz

buyurun

. ötünüz, keçiniz, yürüyünüz, aytınız

buyurunuz

. yürüyünüz

buz qatı

. buz örtüsü

buz qatı

. buz örtüsü

buz qaymaq . bal buzdak, dondurma
buz

. muz. - buz yarğıc: buzqıran (gəmi). - yüröqünə buz boldum: "yürəğinə buz oldum".
mən onda xəsdə hislər, xatırlar oyandırdım.
.-buz üstündə toz qalmaz

buz

.-qulaqdan girən soğuq söz, içə varıb buz bağlar.

büzər.

.pozar.-böylə gələr, böylə gedər, biri düzər, biri büzər.

buzlak

. yüksək yazlık, dağ öləngi - ötlağı, yayla

buzlak

. yüksək yazlık, dağ öləngı ötlağı, yayla

buzlax

. donqazıq

buzlax

. tonqazuyi

buzlu
buzmaq

. buzlaşma. donma. pek artıq soğuma.
. bezmək ?

buzmaq: bezmək

büzmək

. (qaşları), çatmaq, buruşdurmaq, qırışdırmaq

buztamaq . buzdamaq . buz kəsilmək. donmaq. pek artıq soğumaq. - yüröğüm buzdadı: xiyal
qırıqlığına uğradım. soğudum. küstüm. - buzdadı səndən yüröğüm: mən səndən
soğudum.

buztaq

.buzdaq. buz kimi. soğuq. donmuş. - buzdaq su: soğuq su. buz kimi su.

buztatmaq . buzdatmaq. buza çevirmək. dondurmaq. - yürəgimdü buzdattı: məni xiyal
qırıqlığına uğratdı. soğumaqlığıma nədən oldu.

. qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma, yuvarlaq

büzük

burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)
.- düşünmədim sevəndə, umursuzam küsəndə, qırılırsa üzülləm, iç içimə

büzülləm.

büzülləm.

bәrnamə

. kəstə

cyizə

.

ça

. çal, ağarmış § ça saçlı : çal saqqal, ça toxu : çal toyuq

ça

. çal, ağarmış § ça saçlı : çal saqqal, ça toxu : çal toyuq

ça

. çal, ağarmış § ça saçlı : çal saqqal, ça toxu : çal toyuq

»

» »

» »»

ça(ı)raklamaq: parıldamaq(uldluz kimi), görünüb qeyb olmaq
ça(ı)raklamaq: parıldamaq(uldluz kimi), görünüb qeyb olmaq

caba

. bac, vergi

caba

. bac, vergi

çaba

. çabalama, çalış, qeyrət

çaba

. təlaş .

çabala

.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan od
çaxmır

çabala

.-çox çabala tez yorul, az çabala gec yorul

çabala

.-çox çabala tez yorul, az çabala gec yorul

çabalama

. çaba, çalış, qeyrət

çabalamaq . çalınmaq
çabalamaq: çalınmaq
çabalamaq: çalınmaq

çabalanmaq : çırpınmaq

.

çabalanmaq . çırpınmaq

.

çabalanmaq: çırpınmaq

.

çabamaq

. çapışmk, qaçışmaq

çabcamaq

. çapsamaq : kəndini atmaq, çıpmaq

çabcamaq

. çapsamaq : kəndini atmaq, çıpmaq

çabok

. < çapık : çapa çapa, qaça qaça

çabokdəst: < çapdast, çapdaş, çapdaq . bacaradıqan, çakkan .

çabqamaq : kərçimək, kərçəmək, kəsmək
çabqamaq

. kərçimək, kərçəmək, kəsmək

çabqamaq

. kəsmək, kərçimək, kərçəmək

çabqamaq

. kəsmək, kərçimək, kərçəmək

çabu

. biçmək, oruv, orü, sabıv, ormək

çabu

. biçmək, oruv, orü, sabıv, ormək

çabük

. bat, hızlıca, ün, şöhrət, qudrət, etkili

çabuk

. çapsan § çapsanrak : bir az hızlı, biraz çabık § çapsanılmaq : tələsmək §
çapsanlık : tələsik § çapsanlatmaq : hızlandırmaq
. çapsan § çapsanrak : bir az hızlı, biraz çabık § çapsanılmaq : tələsmək §

çabuk

çapsanlık : tələsik § çapsanlatmaq : hızlandırmaq
. çapsan § çapsanrak : bir az hızlı, biraz çabık § çapsanılmaq : tələsmək § çapsanlık

çabuk

: tələsik § çapsanlatmaq : hızlandırmaq
.-çamdap (çapdap) ertərək bitirqilə : çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

çabuq

çabuq

.-açığlıq ər çabuq qarımaz. (açılıq: müfərrəh. varlı)

çaçak

. çox, aldan, bol, gen, dərin, uzaq, gey, geyn, astam, qalın

çaçaklı

. çoxlu

çaçamaq

. saçamak

çadan

. çalan, sokan

çadan

. çalan, sokan

çadanqә

. çalan, sokan

çadır

. çatman

çadır

. çatman, qoş.

çadır

. qoş

çadıra çadır < çat .

çadorşəb

. < çarşov, pərdə, miz örtüsü, şarşo

cadu

. büyü, sehir, ovsun, adcip

çağ

. ovuq, çanğıl, çalınğ, çanğ, çən, çanğ, toz, toz - qazık

çağ (çak)

. çək . ) çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar əndaza § ölçüdən
aşmaq : çağ aşa, baş aşa,

çağ (çak)

. çək . ) çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar əndaza § ölçüdən aşmaq
: çağ aşa, baş aşa,

çağ (çək)

. çək ) çək, çan, çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar, əndaza həd
§ ölçüdən aşmaq : çağ aşa, baş aşa, üstünligə çağ(çək) yok : yaxcılığın
həddi yodu ) həqq, huquq, səlahiyyət § sizin çağız yoxdu : sizin çəkiz yoxdu
: sizin həqqiz səlahiyyətiz yoxdu § haçandi : nə vaxdi çağdan aşa :
gərəkdən artıq çəndən aşa ) dönəm, zaman, iyi, xoş

çağ (çək)

.

çək, çan, çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar, əndaza, həd §
ölçüdən aşmaq : çağ aşa, baş aşa

çağ (çək)

. həqq, huquq, səlahiyyət § sizin çağız- çəkiz yoxdu : sizin həqqiz- səlahiyyətiz
yoxdu

çağ (çək)

. həqq, huquq, səlahiyyət § sizin çağız- çəkiz yoxdu : sizin həqqiz- səlahiyyətiz
yoxdu

çağ

. < çək . tutar, tutum, çəkimli, ölçülü, kök

çağ

. çak, sak, sal, salιm, gah, kəz, key, ara, dәm

çağ

. çan, ölçü § haçandi : nə vaxdi, çağdan aşa : gərəkdən artıq, çəndən aşa

çağ

.

çağ

. dönəm, zaman, iyi, xoş

çağ

. dönəm, zaman, iyi, xoş

çağ

. zip, kip

çağ

.zip, kip,

çağ

.zip, kip,

çağ(çək)

. həd - üstünligə çağ(çək) yok : yaxcılığın həddi yodu

çağ(çək)

. həd - üstünligə çağ(çək) yok : yaxcılığın həddi yodu

çək, dönəm, zaman, iyi, xoş

çağ.

.

cih, güc § çağı qalmayıb = cihi qalmayıb § çağdan düşmüş = cihdən düşmüş §
çağdan çıkmaq = cihdən çıkmaq § çağlı : cihli, güclü

çağ.

.

cih., güc § çağı qalmayıb = cihi qalmayıb § çağdan düşmüş = cihdən düşmüş §
çağdan çıkmaq = cihdən çıkmaq § çağlı : cihli, güclü

çağ.

.

cih., güc § çağı qalmayıb = cihi qalmayıb § çağdan düşmüş = cihdən düşmüş §
çağdan çıkmaq = cihdən çıkmaq § çağlı : cihli, güclü

çağa çıplak . çırıl çıplaq

çağa

. < çəkə

çağa-çuğa : çoluk- cocuk
çağa-çuğa : çoluk- cocuk

çağa-çuğa

. çoluk- cocuk

çağalamaq . bölmək, çəkəmək, çiçitmək
çağalamaq . çəkəmək, çiçitmək, bölmək
çağalamaq . doğmaq
çağan

. çoğan, coşan, köplənən, kəflənən, qaynayan

çağan

. çoğan, coşan, qaynayan, köplənən, kəflənən

çağda

. sakta, kəzdə, keydə, keybir, bə'zən

çağdaş

. anığı

.

çağı gələr yağmur dinər su durular
çağıl

. < çanqıl. çiçik daş parçaları.

çağılğan

. çakmak, yaşın, ıldırım, yarğa, nayzağay, qıvılcım, otık

çağılğan

. coşğan, yaşın, ıldırım, çakmak, yarğa, nayzağay, göçgün

çağılğan

. ıldırım

çağılğan

. ıldırım

çağılğan

. qıvılcım, çakmak, uçkun, çakım, yaşın, ıldırım, yarğa, nayzağay, otık

çağılğan

. yaşın, ıldırım, çakmak, yarğa, nayzağay

çağılğan

. yaşın, ıldırım, çakmak, yarğa, nayzağay

çağılğan

. yaşın, ıldırım, çakmak, yarğa, nayzağay

çağım

. çağlam, çəkim, varsayım, təxmin, əyar § göz çağımilə- çəkimilə- dəngəsilə

çağım

. çağlam, çəkim, varsayım, təxmin, əyar § göz çağımilə- çəkimilə- dəngəsilə

çağırık

. də'vət

çağırık

. də'vət

çağırık

. şuar

., də'vət

çağırık

. şuar

., də'vət

çağırık

. şuar, də'vət

çağırmaq

. çaptalamaq, ilan etmək

çağlam

.

çağlamaq

. çəkib, ölçü biçi eləmək, təxminləmək § necə çağlırsız : nəcür təxmin edirsiz §

çağım, çəkim, varsayım, təxmin, ayar § göz çağımiylə: çəkimiylə: dəngəsilə

çağlamsız sözlər : dəngəsiz- sarsak- çəkimsiz- ölçüsüz sözlər § çağlaş
höküm : dəngəli yarqı
çağlamaq

. çəkib, ölçü biçi eləmək, təxminləmək § necə çağlırsız : nəcür təxmin edirsiz §
çağlamsız sözlər : dəngəsiz- sarsak- çəkimsiz- ölçüsüz sözlər § çağlaş höküm :
dəngəli yarqı

çağlamaq

. çəkmək, ölçüb biçmək, təxminləmək § necə çağlırsız : nəcür təxmin edirsiz §
çağlamsız sözlər : dəngəsiz: sarsak: çəkimsiz: ölçüsüz sözlər § çağlaş
höküm : dəngəli yarqı

çağlamaq

. doldurmak

çağlamaq

. sazlamaq, sağlamaq

çağlamsız

. dəngəsiz, çəkimsiz, ölçüsüz § ~ sözlər : sarsak sözlər

çağlanğ: çağlayan, şəlalə, şarıl şarıl axan

çağlar ötər sular durular
çağlı

. çaq, cihli, cəhli

çağlık

. çağlı, keçici, keçən, müvəqqət, uzğğan., uzğan, üzülən, ötkən, ötən

çağlık

. keçici, müvəqqət

çağlık

. keçici, müvəqqət

çağlık

. keçici, müvəqqət

çağlıq

. çağlı, keçici, keçən, müvəqqət, uzğğan., uzğan, üzülən, ötkən, ötən .

çağnamaq

. parıldamaq, şığmaq

çağnamaq

. parıldamaq, şığmaq

çağnamaq

. parıldamaq, şığmaq, ışığlamaq

çağrılan yere erinme, çağrılmayan yerde görünme
çağrım

. bir kiləmetrə yol

çağsız . bevəx .

çağsız
çah

. bevəx .
. < çal (çuxur, gen, boş, çalmak : boşaltmak) : çak : çat .

çah

.= ← çal (çuxur, gen, boş, çalmak = boşaltmak) = çak = çat

çah

.= ← çal (çuxur, gen, boş, çalmak = boşaltmak) = çak = çat

çah

.= < çal (çuxur, gen, boş, çalmak = boşaltmak) = çak = çat

cahanşimul

. yer yarqan- atığı yer yarqan

cahil

. anğsız

çak

. çağ, gah, sak, sal, salιm, kəz, key, ara, dәm

çak

. çək aşa, baş aşa, ölçüdən aşmaq, çəki, çəkim, çağ, zip, kip, həqq, huquq, çəkim,
güc, çıxar, dözüm, tutar, tutum,

caka

.

çalım, göstəriş, şik, şiş, mod, bəzək - cakacı: çalımlı - cakacıl: pozlı - cakacılık
: çalımlık

caka

.

çalım, göstəriş, şik, şiş, mod, bəzək - cakacı: çalımlı - cakacıl: pozlı - cakacılık :
çalımlık

çakçakçı

. güldürən, qızıkçı

çaki

. basmaçi

çaki

. basmaçi

çaki

. basmaçi

çakıldaq: bostanlarda quş qovan qırıldaq, yellə

çakım

. qıvılcım, çakmak, uçkun, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, otık

çakım

. uçkun, qıvılcım

çakım

. uçkun, qıvılcım

çakımaq

. əks etmək, yansımaq, şöhlənmək, sağılmaq

çakımaq: əks etmək, yansımaq, şöhlənmək, sağılmaq .

çakır

. iti, tüt § çakır ayaz : yaman soyuk

çakır

. tüt, iti § çakır ayaz : iti yaman soyuk

çakır

. tüt, iti § çakır ayaz : yaman soyuk..

çakır

. tüt, iti § çakır ayaz : yaman soyuk..

çakışıb

. keşiyib, çəkilib, quruyub, çəkişib

çakma

. çalma : ilan çakma, qaqma, qırma, pozma § çakma qənd : bölmə qəd,

çakma

. tüfək xoruzu

çakmak

. coşğan, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, göçgün

çakmaq

. çalmaq

çakmaq

. çalmaq : ilan çakmaq, qaqmaq, qırmaq, pozmaq § çakmaq qənd : bölmə qəd,

çakmaq

. çalmaq : ilan çakmaq, qaqmaq, qırmaq, pozmaq § çakmaq qənd : bölmə qəd,

çakmaq

. kəsmək

çakmaq

. kəsmək

çakmaq

. kəsmək

çakmaq

. otık

çakmaq

. otık

çakmaq

. qıvılcım, uçkun, çakım, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, otık

çakmaq

. şimşək, ıldırım, qıvılcım

çakmaq

. şimşək, ıldırım, qıvılcım

çakmaq

. vurmaq, dövmək

çakmaq

. yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay

çakmaq

. yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay

çakmaq

. yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, qıvılcım, otık

çakmaq

. yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, şimşək, qıvılcım, otık

çakmək

. çalmaq

çakmək

. çalmaq

çak-paçak

.

qırılmaq, parçalanmaq

çak-paçak: qırılmaq, parçalanmaq
çak-paçak: qırılmaq, parçalanmaq

çak-paçakmaq: qırılmaq, parçalanmaq
çakşıl

. keçmiş, keşimiş, keşiyib, qurumuş, əsgi, qona § qona adət : әsgi adət

çal ( çala- çale ) = boş

çal ha çal

. dəyiş-tokuş

çal ha çal

. dəyiş-tokuş

çal

. bərabәr, dəng - çal gürəş

çal

. dəng, bərabər, musavi

çal

. dəng, bərabər, musavi § çal gürəş

çal

. dəng, bərabər, musavi § qeyrət § yaşlı, ağ saçlı § yavaş, yavaşcanq, səhəlçə

çal

. kül rəngi

çal

. kül rəngi

çal

. kül, çalımtıl

çal

. qeyrət

çal

. seyrək - çal parça : yumuşak, kövrək parça

çal

. vur, sür, yax.

çal

. vur, sür, yax.

çal

. yaşlı, ağ saçlı

çal

. yavaş, yavaşcanq, səhəlçə

çal,atqı . bəcər, başar, dart, oyna, icra .

çala - bula

. qarışık., alamık, arılaş - qırmızı qarışmış ağ : qızıl arılaş ak : qızımtıl ak qarışık quruluş : arılaş quruluş

çala canlı

. yarım canlı, ölümcül, gücdən qaçan, § çala biçikçi : çala savad § çala çula §
çala çok : az çok § ιala çuqqur § çala-bula : elə- belə § çala işləmiş :
yarımçıq

çala canlı

. yarım canlı, ölümcül, gücdən qaçan, § çala biçikçi : çala savad § çala çula § çala
çok : az çok § ιala çuqqur § çala-bula : elə- belə § çala işləmiş : yarımçıq

çala

. boş, yumşaq, gəvşək, tələkə

çala

. boş, yumşaq, gəvşək, tələkə??

çala

. cola, çok dərində yok, az, boş, yumşaq, gəvşək, tələkə, seyrək, yavaş,
yavaşca, yavaşcanq, səhəlçə, çətinlik, zorluq, güclük § çal parça :
yumuşak, kövrək parça § çala gəlmiş çala gedmiş

çala

. tam deyil, yarı

çala

. tam deyil, yarı, yarım, əsgig, orta, qıt § çala yuxu : imizqanmak . çala-savad .
çala türk . çala qazaq . çala ölü . çala molla § çala-biçik : yarım yamalak :

çala–bula : az çok, biraz, əsgig, qarışık § çala canlı : yarım canlı, ölümcül,
gücdən qaçan § çala biçikçi : çala savad . çala çula . çala çok : az çok .
çala çuqqur . çala işləmiş : yarımçıq
çala

. yarı, əsgig - çala yuxu : imizqanmak - çala türk, çala qazaq, çala ölü - çala
molla - çala-biçik : yarım yamalak : çala–bula : az çok, biraz, əsgig, qarışık

çala

. yarı, əsgig - çala yuxu : imizqanmak - çala türk, çala qazaq, çala ölü - çala molla çala-biçik : yarım yamalak : çala–bula : az çok, biraz, əsgig, qarışık

çala

. yarım, orta, əsgik, yarım, qıt, çalasavad

çala

. yarım, orta, əsgik, yarım, qıt, çalasavad

çala

. yavaş, yavaşca -çala gəlmiş çala gedmiş, az, çok dərində yok, çətinlik, zorluq,
güclük

çalabər

. çalışan, sever, çevik, çəbdəs, çəpləş, çapsal, çalbər, çalağan

çalabər

. çəbdəs, çəpləş, çapsal, çalbər, çevik, sever, çalağan, çalışan

çalabər

. çəbdəs, çəpləş, çəpər, başarcıklı, çapsal, çalbər, çevik, sever, çalağan,
çalışan

çalabər

. çəpər, başarcıklı,

çalabər

. çəpər, başarcıklı,

çalabər

. çəpər, ozan, biləgət iyəsi, gerçəyi açıkca söyləyən, zirək, mahir, uz, usta

çala-biçik

. yarım yamalak : çala - bula : az çok, biraz, əsgig, qarışık

çala-biçik

. yarım yamalak, az çok, biraz, əsgig

çala-bula

. elə- belə

çalaca

. azacıq, azca, yoxacıq, kəmisi, alaca, salca, bir salιm, bir çalιm, bir az

çalaca

. azacıq, yoxacıq

çalaca

. kəmisi, alaca

çalaca

. salca, bir salιm, bir çalιm, azca, bir az

çala-çula

. olar olmaz, yarpı yalta, yarı yamalaq, boş, yetərsizlik, yaramaz, bacarıksız
başdan sovma, naqis

çala-çula

. olar olmaz, yarpı yalta, yarı yamalaq, boş, yetərsizlik, yaramaz bacarıksız,
başdan sovma, naqis

çala-çula

. olar olmaz, yarpı yalta, yarı yamalaq, boş, yetərsizlik, yaramaz bacarıksız, başdan
sovma, naqis

çalağan

. çalışan, sever, çevik, çəbdəs, çəpləş, çapsal, çalbər, çalabər

calak

. aşı, peyvət

çalamaq

.

calamaq

. qayırmaq, .yapışdırmq, qanaklamaq, qaynatmaq

çalan

. çadan, sokan

çalan

. çaqqan, çevik, iti, tez

çalan

. çaqqaq

çalan

.soxar. soxan.-sevda keçər yalan olur, sonra soxar ilan olur. (sevda:

kuf, aylama, sallancak, salıncak

istək.həvəs) (soxar: soxan. çalan)
çalanğ

. boşboğaz

çalanğ

. boşboğaz

çalanğ

. boşboğaz

çalap

. ayran, salap, qatıq

calaq - yamaq : düzətmə, calqu, camau - qoşak

. çalqaq > şallaq

çalaq
çalaq

. çalqaq > şallaq .

calaq

. qaynak, qayırmaq, qurantı : qırıkları qurmaq, yapışdırmq, calamaq

calaq-yamaq . düzətmə, calqu, camau-qoşak
calaq-yamaq : düzətmə, calqu, camau-qoşak

çalar

. tartucu

çalar

. tartucu

çalasın

. çalasınğ, tələsik

çalasın

. tələsik

çalasın

. tələsik

çalasınğ

. tələsik

çalasınğ

. tələsik

çalbər

. çalışan, sever, çevik, çəbdəs, çəpləş, çapsal, çalabər, çalağan

.

çuval, çiçik qab, zol zol toxunmuş çuval

çalça

.

çalça

. çuval, çiçik qab, zol zol toxunmuş çuval

çalça

. çuval, çiçik qab, zol zol toxunmuş çuval

çaldıramaq . hərəkətə gətirmək, şakırdamaq çalqın yürümək: bura ora çarpmaq, dəlicə yerimək.
çalıcı: çalqıçı: çalan, oynadan.

çaldırma

. çarpdırma, çapdırma, qapdırma

çaldırmaq

. aldırmak, faşolmak, yaxalanmak

çaldιrι

. aksent, çarpı, çərtimək, basιm

çaldιrι

. aksent, çarpı, çərtimək, basιm

çaldιrι

. aksent, çərtik, çərtimək, çarpı, basιm .

çaldιrι

. çərtik, aksent, çarpı, basιm

çalğa

. tırpan(uzun saplı oraq) . çalğıçı : tırpançı

çalğa

. tırpan(uzun saplı oraq) . çalğıçı : tırpançı

çalğa

. tırpan(uzun saplı oraq) çalğıçı : tırpançı

çalğan

. diqqətsiz, dağınak

çalğan

. diqqətsiz, dağınak

çalğan

. diqqətsiz, dağınak

çalğan . diqqətsiz, dağınak .

çalğıçı

. tırpançı

çalğır

.

) hər hançı bir kləti iyi çalan ) sәsi yüksək alət

çalğır

.

) hər hançı bir kləti iyi çalan ) sәsi yüksək alət

çalğır

.

bacarıklı, mahir ) hər hançı bir aləti iyi çalan ) sәsi yüksək alət

çalğışlari

.fealiyetlari

calib

. tutun, tutarı, tutarlı

çalı-çırpı

.

çalı-çırpı

.

çalıkat

. qızqın, hızlı

çalıkat

.

qızqın, hızlı § çalı tikanı : hızlı batan tikan

çalıkat

.

qızqın, hızlı § çalı tikanı : hızlı batan tikan

çalıkat

.

qızqın, hızlı § çalı tikanı : hızlı batan tikan

çalıklı

. yerin

çalıklı

. yeyin

çalılık

. əksiklik, yaramazlık, bəcəriksizlik, səfehlik

çalılık

. əksiklik, yaramazlık, bəcəriksizlik, səfehlik

çalılık

. əksiklik, yaramazlık, bəcəriksizlik, səfehlik

çalılıkilən

. bada bad, padar, tez tez, dal ba dal, haydanhay, həsir hüsür

çalılıkilən

. badabad, haydanhay, həsir hüsür

çalılıkilən

. badabad, haydanhay, həsir hüsür

çalılıkilən

. badabad, haydanhay, həsir hüsür

çalım etmək . çalımlamaq, bənzətmək, təğlid eləmək, imitləmək
çalım

. bənzək, çəkim, okşar - çalımdaş : bənzəyən, bənzər, okşar,

çalım

. bənzək, çəkim, okşar - çalımdaş : bənzəyən, bənzər, okşar,

çalım

. bənzək, çəkim, okşar, tartım. § çalımdaş : bənzəyən, bənzər, okşar

çalım

. bənzək, çəkim, okşar, tartım. § çalımdaş : bənzəyən, bənzər, okşar

çalım

. çəlim, rəftar, davranış, biçim, ülgü, ölçü, uyqun

çalımaq

. əyrilib doğrularaq, sağa sola sallanaraq yürümək çalım çalım: sallanaraq.

çalımdaş : okşaş, tartım., məngiziş, çırpı

çalımdaş

.

okşaş, tartım., məngiziş, çırpı

çalımdaş : okşayış, okşaş, tartışım, tartım., məngiziş, çırpı .

çalımdaş

. okşayış

çalımdaş

. okşayış .

çalımdaş

. okşayış, tartışım

.

.

çalımlamaq . bənzətmək, çalım etmək, təğlid eləmək, imitləmək
çalımlamaq . bənzətmək, imitləmək, təğlid eləmək
çalımlamaq . çalım etmək, təğlid eləmək, imitləmək, bənzətmək
çalımlamaq: bənzətmək, çalım etmək, təğlid eləmək, imitləmək

çalımlamaq: çalım etmək, təğlid eləmək, imitləmək, bənzətmək
çalımlamaq: çalım etmək, təğlid eləmək, imitləmək, bənzətmək

çalımlı

. dəyərli, salim

çalımtı

. boz, kül rəngi

çalınğ
çalıq

. çanğ, çən

., toz

. > cəld, iti, çalağan, çapıq, dəli.

çalıq

. üzündə yara izi, kəsik.

çalıqan

.-isləşib çalığan ulaşır. (isdəyib çalışan yetişir)

çalıqmaq

. qurumaq, sarıqmaq

çalıqmaq

. sarıqmaq, qurumaq,

çalıqmaq

. sarıqmaq, qurumaq,

çalış yaşın qədər yaşa.
çalış
çalış

. çaba, çabalama, qeyrət
. çaba, çabalama, qeyrət, onğor

çalış

.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

çalış

. onğor .

çalış

. onğor .

çalış

. onğor .

çalış

.-çalış axmaqla yola ged, uslu səninlə yolun tapar
.-çalış könülki vurquna heçyan ıraq değil.

-gəlmir ələ istəgin, çalış istəş əldəkin.
-yaşam dəğişir, çalış onla dəğiş.
.-bilimsiz ol bir gün üçün dokuz çalış, bilimli ol dokuz üçün bir gün çalış.

çalışan

. çalbər, çalabər, çalağan, sever, çevik, çəbdəs, çəpləş, çapsal

çalışan

. sever, çəbdəs, çəpləş, çapsal, çalbər, çalabər, çevik, çalağan

çalışan

.-çalışan dəmir parlar.

çalışan

.-küllügü güllük edər, bir iyi öndər çalışan bir el ilə.

çalışdırma

. istixdam

çalışdırmaq . aldırışmak, dəyişmək, əvəzləmək

çalışdırmaq . tokuşdurmaq § çalιşdιrιm : tә'viz, pul çalιşdιrιm § çalιk-çuluk etmək : alιş-veriş §
çalmaq : dəyişmək § çal ha çal : dəyiş-tokuş § çalımlı : dəyərli, salim §
çəlimsiz : yüngül dəyərsiz
çalışdırmaq . tokuşdurmaq -çalιşdιrιm : tә'viz, pul çalιşdιrιm - çalιk-çuluk etmək : alιş-veriş çalmaq : dəyişmək -çal ha çal : dəyiş-tokuş -çalımli : dəyərli, salim- çəlimsiz :
yüngül dəyərsiz.

çalışla

.-istək yerində doğur, tutuq çalışla olur. (tutuq: təsmim. amac)

çalışma

. : çaqqışma § çaqqışdırmaq çalışdırmaq

çalışma

. : zəmir

çalışma

. çaqqışma § çaqqışdırmaq çalışdırmaq

çalışma

. çaqqışma § çaqqışdırmaq çalışdırmaq.

.

.

çalışma . dəğişmə
çalışma

. dəyişirmə, çaqqışma, takışma

çalışma

. pul alιşma, almaştırış, ayırbasmaq, dəyişmək

çalışma

. pul alιşma, almaştırış, ayırbastav, dəyişmək

çalışma

. zəmir

çalışma

. zəmir

çalışma

.- yellə yarışma, sellə çalışma (yellə yarışma, selə qarışma.)

çalışma(pul+): pul alιşma, ayırbastav, dəyişmək, almaştırış
çalışmaq

. dəyişmək

çalışmaq

. dəyişmək

çalışmaq

. dəyişmək

çalışmaq

. dəyişmək,

çalışmaq

. dəyişmək,

çalışmaq

. ylanışmaq, işləmək

çalışmaq

.urunmaq.vurunmaq. işləmək. səy edmək. -dincliği sağlaşqa urunmaq. (dincliği:
sülhü)
.-birləşmək başlanqıcdır, birliyi sürdürmək gəlişmək, birlikdə çalışmaq başarıdır.

çalışmaq,aylanışmaq: işləmək .

çalışqan

. ayaz

., qoruvlı, diqqәtli, özənliiti, əl ayaqlı, çevik

çalışqan

. ayaz

., qoruvlı, diqqәtli, özənliiti, əl ayaqlı, çevik

çalışqan

. işgir

çalışqanlıq .dirnəklik.-dirnəklik yol açar, təmbəllik gor açar.
çalıt

. çok tez, bətər, basım çalasın § çalıtlıq : yeyinlik, çalıt çal, çalıt yel,

çalıt

. çok tez, bətər, basım çalasın § çalıtlıq : yeyinlik, çalıt çal, çalıt yel,

çalıt

. çok tez, bətər, basım çalasın § çalıtlıq : yeyinlik, çalıt çal, çalıt yel,

çalıt

. tez, bətər, basım çalasın

çalıta

.- çalıda gül bitmez, kalağa söz yetmez. (kalağa: kala. cahile)

çalıtlıq

. yeyinlik

çalıya

. taqacaq. çivi. mıx.-çamura basdım, çalıya asdım.

çalka

. sırt § çalkaymak : arkaya yaslanmak, əyilmək, çəkilmək § çalqıyış

çalka

. sırt § çalkaymak : arkaya yaslanmak-əyilmək-çəkilmək § çalqıyış

çalka

. sırt § çalkaymak : arkaya yaslanmak-əyilmək-çəkilmək § çalqıyış

çalkamaq

. çaykamaq, sallamaq, yırqamaq, dəbrətmək, tərmətmək tərbətmək

çalkamaq

. çaykamaq, sallamaq, yırqamaq, dəbrətmək, tərmətmək, tərbətmək

çalkaymak : arkaya yaslanmak, əyilmək, çəkilmək § çalqıyış
çalkaymak : arkaya yaslanmak, əyilmək, çəkilmək § çalqıyış
çallık

. qocalık

çallık

. qocalık

çallık

. qocalık

çalma

. : kərpiç

çalmak = boşaltmak

çalmaq

. boşaltmak

çalmaq

. çakmaq

çalmaq

. çapmaq, qaqmak

çalmaq

. çərtmək, çəkmək, dartmaq, kəsmək

çalmaq

. çırtmaq, çərtmək, kərtmək, vurmaq, cırmaq, bölmək, doğramaq

çalmaq

. dəyişmək çal ha çal : dəyiş-tokuş

çalmaq

. əsmək § yel çalır

çalmaq

. əsmək, yel çalır

çalmaq

. əsmək, yel çalır

çalmaq

. kəsmək (heyvan başı)

çalmaq

. kəsmək heyvan başı

çalmaq

. parıldamaq, açmaq, aydınlatmaq, canlandırmaq, doğmaq § günəş çaldı

çalmaq

. parıldamaq, doğmaq günəş çaldı § aydınlatmaq, canlandırmaq

çalmaq

. parıldamaq, doğmaq günəş çaldı § aydınlatmaq, canlandırmaq

çalmaq

. qatmaq

çalmaq

. qatmaq

çalmaq

. sürtmək

çalmaq

. sürtmək

çalmaq

. sürtüb ititmək : pıçaq çalmaq

çalmaq

. sürtüb ititmək pıçaq.

çalmaq

. vurmaq, döymək, ititmək, sütmək (boya), atmaq, boyamaq, sarmaq, dolamaq,
süpürmək, qatmaq, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, əzmək, dağıtmaq

çalmaq

. vurmaq, döymək, ititmək, sütmək (boya), boyamaq, sarmaq, dolamaq, süpürmək,
qatmaq, qarışdırmaq

çalmaq

. vurmaq, döymək, yerə yıxmaq, atmaq, basmaq, əzmək, dağıtmaq

çalmaq

. vurmaq, döymək, yerə yıxmaq, atmaq, basmaq, əzmək, dağıtmaq

çalmaq

.-könül çalmaq: ürəyə yatmaq.

çalmaşıq

. dolaşıq § çalvaşmaq: dolaşmaq

çalmaşıq

. dolaşıq § çalvaşmaq: dolaşmaq

çalmaşıq

. dolaşıq, çalvaşıq

çalmaz

.-it qapmaz at təpməz, ilan çalmaz ər aldatmaz demə.

çalpa

. sulu

çalpaq

. ıslaq yer topraq - çapav – çalpov – ala çalpav : boran, külək

çalpav

. çukur, batalaq

çalpav

. çukur, batalaq

çalpav

. çukur, batalaq

çalqaşu

. davam, sürə, uzaytu, dayam, süzüm, ulan

çalqı

. aksən - çalqırt : aksanli

çalqı

. aksən - çalqırt : aksanli

çalqı

. çırpı, şüvdən düzələn çalqı, süpürgə, çalqılamaq

çalqı

. çırpı, şüvdən düzələn çalqı, süpürgə, çalqılamaq

çalqı

. əksan, vurqu § çalqırt : əksanli, vurqulu

çalqı

. orak, tırpan

çalqı

. oraq

çalqı

. oraq

çalqı

. oraq, çapqı, çakpı

çalqı

. oraq, çapqı, çakpı

çalqı

. oraq, çapqı, çakpı

çalqırt : əksanli, vurqulu

çalqırt

. əksanli, vurqulu

çalqι

. çırpı, qιrιntιlardan edilən dəsdə, şüvlərdən düzələn bağlı, süpürgə § çalqιlamaq
: süpürmək

çalqι

. çırpı, qιrιntιlardan elinən dəsdə, bağli, süpürgə - çalqιlama: süpürmək

çalqιlama

. süpürmək

çalşık

.

dəyişmə, mübadilə, dolaşma

çalşık

.

mübadilə

., dəyişmə, dolaşma

çalşık

.

mübadilə

., dəyişmə, dolaşma

çalşılmaq

. dəyişmək

çalşılmaq

. dəyişmək

çalşılmaq

. dəyişmək

çalşırmaq

. dəyiştirmək, üstünü dəyişmək

çalşırmaq

. dəyiştirmək, üstünü dəyişmək, .

çalşırmaq

. dəyiştirmək, üstünü dəyişmək, .

çalt

. çala-çala, çappak, sürrəkli, tez, çalasın, basım, çaltaşık, çalbaşıq, hız, tiz,

çalt

. tez, basım, çalasın

çalt

. çala-çala, çappak, sürrəkli

.

çalt

. çala-çala, çappak, sürrəkli

.

caltanbay

. sıkılmadan

caltanbay

. sıkılmadan

çaltaş

. yıldam, cəld

.

çaltaşık, çalbaşmak, hız, tiz, tez

çalvaklamaq : qocalmaq
çalvaklamaq : qocalmaq

çalvaklamaq: qocalmaq
çalvaş

. kötü daranmış baş

çalvaş

. kötü daranmış baş

çalvaş

. kötü daranmış baş

çalvaşmaq : dolaşmaq, çalmaşıq
çalιk-çuluk etmək: alιş-veriş
çalιm(bir+)

. bir salιm, bir az, çalaca, azacıq, azca, yoxacıq, kəmisi, alaca, salca

cam kimi olmalı, qırdılarsa kəsəməli

cam

. sağrağ

çam

. toz

cam

. sağrağ

çam(ağaç)

. arça

çam(ağaç)

. arça

çaman

. (at haqda)uyuşuq, təmbəl, yaramaz, yıldam olmayan

çaman

. (at haqda)uyuşuq, təmbəl, yaramaz, yıldam olmayan

çaman(at)

. uyuşuq, təmbəl, yaramaz, yıldam olmayan

çambır

. ganbır, ganbıl, çunğqur, qozğur(quz, qoz)

.

çamdamaq: adımlamaq
çamdamaq: adımlamaq
çamdamaq: adımlamaq

çamdap (çapdap)
çamır
çamır

.-çamdap (çapdap) ertərək bitirqilə : çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

. batağ, batğa, zığ, palçık, pislik, vıcık
. batağ, batğa, zığ, palçık, pislik, vıcık

camış sütündən yaxşı kəsmə olur. (kəsmə: pənir)
camışavan: < qamış + avan : alan
çamtap

.-çamdap, ertərək bitirqilə: çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

çamura

.-çamura basdım, çalıya asdım. (çalıya: taxacaq. çivi. mıx)

çamursuz

.-aşq olsun yola, oda çamursuz ola.

can acιsι

. can vermə ağrısı, ölüm təhlükəsi

can acιsι

. can vermə ağrısı, ölüm təhlükəsi

can etmək: didinmək, gücənmək, tirişmək.
can vermə

. can çəkişmə, can dartma

can vermək . can dartmaq, can çəkmək, can çəkişmək
can vermək . can dartmaq, can çəkmək, can çəkişmək
çan

. həd çağ (çək), çək, çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar, əndaza

çan

. naqus

çan

. naqus

can

.- can sağlığı, baş uyarlıqı arzısıyla. (alqış)
.- dalaşanda barışığa üz saxla, genclikde qocalığa can saxla, gen günündə dar
gününə pul saxla
.- düz yoluyla gedənlər , dusdağda can verirlər.

can

.-can çıxırsa, ölü kişi qayıtmaz
.-can yediğini, ten geydiğini, tın sevdiyini ister. (tın: ruh)
.-yaxşı söz can azığı, yaman söz baş qazığı (qazığ: mismar. mıx)
-can yedürmək: can qoymaq. özün fəda edmək.
.-can gövdəyə qulaq başa yük olmaz
.-dadlı söz can azığı, acı söz can qazığı.

can

.-ətçiyə yağ qayusu, qoyuna can qayusu . (qayusu: qayğusu. dərdi)

can

.-yaxşı sözə can qurban, yaman sözdən can qurtar.

cana

.-ötgir piçaq qınına uç, ötrük söz cana üç. (uç: itik. zərər. ziyan).

çanak

. < çağnak = çağlak (çalınmış, qazılmış, qaqılmış ) < çak . çakmaq, çapmaq,
vurmaq, qazmaq . ) çal . çalmaq, çapmaq, qazmaq ) çarp . çarpılmış, çarpık

çanak

. çağnak = çağlak (çalınmış, qazılmış, qaqılmış ) < çak . çakmaq, çapmaq,
vurmaq, qazmaq . ) çal . çalmaq, çapmaq, qazmaq ) çarp . çarpılmış, çarpık

çanakdivan

. kəkəz, qoraka, gəvşək, qap-qacak, oyulmuş

çanakdivan

. kəkəz, qoraka, gəvşək, qap-qacak, oyulmuş,

çanakdivan

. kəkəz, qoraka, gəvşək, qap-qacak, oyulmuş,

çanaklamaq: birini arıq gücsüz düşürmək, zayıflatmaq § çanaklık : arıqlıq, gəvşəklik
çanaklamaq: birini arıq, gücsüz düşürmək § çanaklık : arıqlıq, gəvşəklik
çanaklamaq: birini arıq, gücsüz düşürmək § çanaklık : arıqlıq, gəvşəklik

çanaklık

. arıqlıq, gəvşəklik

canan

.- canan! tanrım canan dəğməsin.

çanaq

. < çanımaq

çanaq

. < çanımaq

çanaq

.-altun çanaq palçuq çanaq qan qusana bir gələr.

çanaqıntən

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən

ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

canarlı

. ürəkli

canbəsər

. çalacan, can çəkişmək, çok zayıf, cılız

candıraq

. anlamsız, əbəs

çanğ

.

çən

., çalınğ, çalınmış : toz çanğ basmaq : toz basmaq

çanğ

.

çən

., çalınğ, çalınmış : toz çanğ basmaq : toz basmaq

çanğ

.

çən, toz, çalınğ, ovuq, toz - qazık, çən, çanğ çağ, çalınmış : toz- çanğ basmaq
: toz basmaq

çanğ

. zəng

çanğ

. zəng, naqus

çanğıl

. çalınğ, çanğ, çən, çağ, çanğ, ovuq, toz - qazık, toz

çangıl

. çəgən

çangıl

. çəgən

çangıl

. çəgən

çanğıl

. ovuq, qazık, çağ : toz

çanğıl

. ovuq, qazık, çağ : toz

canı

.-dirənişgənin təri çıxar, gəvşək görər canı çıxar.

canım

.- canım yoxdur, işim çoxdur

., naqus

.-alqanda canım canım, bergəndə çıqdı canım
.-boş ver canım dəyməz onu sevdiyinədə, söydüyünədə.
.-ver yeyim, ört yatım gözlə canım çıxmasın. (deyim)

canım

.-ver yeyim, ört yatım, gözləki canım çıxsın.

çanımaq

. qazmaq, açmaq, kəsmək, baltalamaq § ərik çanımaq : arx açmaq § ağac
çanımaq : ağac kəsmək

çanımaq

. qazmaq, açmaq, kəsmək, baltalamaq § ərik çanımaq : arx açmaq § ağac
çanımaq : ağac kəsmək

çanımaq

. qazmaq, açmaq, kəsmək, baltalamaq § ərik çanımaq : arx açmaq § ağac çanımaq
: ağac kəsmək

canımda qocalıq yeli əsir, hər yana baxıram ölümə tələsir
canın

.- canın vermiş malın yox.

çanındə . çapındı > çəmuş
canişin

. ardıl, orın basar, yerbasar

canişin: örün basar .

canız

.- malız bolansun, canız uzansın, yaman günün nisgili, kötü qaya yağulsun. (alqış)
. (qay: nakəs)

canlandırmaq . çalmaq, parıldamaq, doğmaq günəş çaldı, aydınlatmaq
canlandırmaq .çalmaq

., parıldamaq, doğmaq günəş çaldı § aydınlatmaq

canlandırmaq .çalmaq, parıldamaq, açmaq, aydınlatmaq, doğmaq
canlandırmaq: çalmaq ., parıldamaq, doğmaq günəş çaldı § aydınlatmaq
canlı yayaın
canlı

. casus, gizli

canlılıqın

.-sevgi canlılığın bəzəyi, sevimli könüllülər gəzəyi. (gəzəyi : ovlağı. covlağası.
seyrəngəhi)

çanqalaq

. balıq qulağı

çanqalaq

. balıq qulağı

çanqı

.- atsan kəsək dosduva, çanğı tozu gözündə.

canqi

.-canki vardı bu tənimdə, çıxacaq bitmədən ön arzularım son ucuna.

çanqıl

.dırnaqla çalınan çalqı aracı

çanqınqa

. çukur

çanqınqa

. çukur

çanqur

. < çal . çalqur, çanğqur, çanğçı : çalqıçı

cansız

. boşanğ, gəvşək, uyuşuk, soluk

cansız: boşanğ, gəvşək, uyuşuk, soluk .

çanta

. < çanğak . çanak

.

.- çok veren maldan az veren candan sarsılmaz.

cantan

cantan
cantan

.-az verən candan, çox verən maldan verir.

.-azdan verən candan verir, çoxdan verən maldan verir

cantan

.-iğid dedi candan, zəngin dedi maldan etdi

cantan

.-qarqa güdən gözdən, qurdu güdən candan olur. (güdən: baxan. bəsləyən).

çap

. < çapmaq . çap kəlməsi at çapmasında olan ritmik hərəkət

çap

. biç

çap

. biç

çap

. biç..

çap

.

qutr, həcm, cüssə : iri çapda bir adam § çapdan düşmək : vəziyyətini itirmək

çap

.

qutr, həcm, cüssə : iri çapda bir adam § çapdan düşmək : vəziyyətini itirmək

çap

.

qutr, həcm, cüssə, biçik, vəziyyət § iri çapda bir adam § çapdan düşmək :
vəziyyətini itirmək

çapacaq
çapacıqa
çapacıqa

. pıçaq, qιrqι, kəsgi, kərki, balta
çapacığa. kakil.

.çapacığa. kakil.

çapalamaq . dəpmək, belləmək, toprağı sürmək, at araba sürmək
çapalamaq . yalan söyləmək, kəsərləmək, uydurmaq
çapalyan

. çəpər, çəpikçi, biçər, biçən

çapan

. palto

çapan

. palto

çapar

.-davar üçun anğımazıb tanrını, götün sikər malın çapar ölkənin. (anğımazıb:
yada salmaz)

çapar

. məktub

çapar

. məktub

çapar

. ulaq, atli(yeyin) xəbərçi

çapar

. ulaq, atli(yeyin) xəbərçi

çapar

. ulaq, atlı(yeyin) xəbərçi

çapar

.-güdə yolu iti çapar yalan söz.
.- dörd çapar, birin açar, birin yapar . (yapar: qapar. bükər)
.-aş desən çapar, iş desən qaçar

çapar.

.-tazının topallığı, doğşan qulağına tez çapar.

çaparlı . geniş, met > paçarlı

çaparlı

. geniş, met paçarlı

çapavul

. çapulçuluq

çapavul

. çapulçuluq

çapavul

. çapulçuluq

çapçanğ

. qıssağlı, tez, aşıqıs, ivədi, aldıraşlık, toktosuz

çapdırma

. çarpdırma, çaldırma, qapdırma

çapdırmaq

. açmaq, oydurmaq

çapdırmaq

. açmaq, oydurmaq

çapğıç

. bıçak, kəsən, kərçiləyən, gəzlik

çapğır

. qaçan, yüvrük, ılğayan

çapı

.:

çapık

. kəsik, yarık

çapık

. kəsik, yarık

çapık

. kəsik, yarık

çapıl

. alıntı, yağma, qənimət, qapma, yağma, qəsb

çapıl

.

çapılar

.döğülər. əzilər. -ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (tapılar: alqış alar)

çapılçı

. yağmaçı, qasip

çapılçılık

. basqınçılık

biçmək, oruv, orü, sabıv, ormək,

., soyqunçılık, yağmaçılık

çapım-çapım : kəsik-kəsik, parça-parça, yarık-yarık
çapım-çapım : kəsik-kəsik, parça-parça, yarık-yarık

çapım-çapım: kəsik-kəsik, parça-parça, yarık-yarık, qırıq-qırıq
çapıq

. uyqun olmayan, sıkıcı, dar çapıq geyim,ev, yer, hava

çapıq

. uyqun olmayan, sıkıcı, dar çapıq geyim,ev, yer, hava

çapıq

. uyqun olmayan, sıkıcı, dar § çapıq geyim, çapıq ev, çapıq yer, çapıq hava

çapış

. yarιş

çapış

. yarιş

çapışmaq

. qoşuşmaq

çapişmk

. qaçışmaq, çabalayan § çəpiş, çapqıç

çapışmk

. qaçışmaq, çabamaq § çəpiş, çapqıç

çapıtmaq

. çaptırmaq, qaçıtmaq

çapkak

. iti, çevik

çapkak

. iti, çevik

çapkak

. iti, çevik

çapkı

. kəskin

çaplamaq

. batırmaq, saplamak

çaplamaq

. saplamak : batırmaq

çaplamaq

. saplamak : batırmaq

çaplamaq

. saplamak : batırmaq

çaplanmaq : adlanmaq
çaplanmaq : adlanmaq

çaplanmaq . adlanmaq
çaplaşmaq : yapışmaq, yatışmaq
çaplaşmaq : yapışmaq, yatışmaq
çaplaşmaq : yapışmaq, yatışmaq

çapma

. : sapma : yol dəyişmə, döğrudan uzaqlaşmaq

çapma

. sapma : yol dəyişmə, döğrudan uzaqlaşmaq

çapma

. sapma : yol dəyişmə, döğrudan uzaqlaşmaq

çapmaq

. açmaq, oymaq

çapmaq

. biçmək, kəsmək çəpikçi : biçər, biçən, çapalyan, çəpişlik ot : qolay kəsilən biçilən ot

çapmaq

. biçmək, kəsmək § çəpikçi : biçər, biçən, çapalyan § çəpişlik ot : qolay kəsilən
biçilən ot

çapmaq

. çalmaq,qaqmak

çapmaq

. qovuşmaq, çatmaq, qazmaq, oymaq, açmaq

çapqanlari . zalimləri.-kötülərə acımaq, eygilərə qıyındır, çapqanlari oxşamaq, çıpqınlara qıyındır.
(çıpqınlara: məzlumlara) . (qıyındır: zulumdur)

çapqı

. qovalama, izləmə - çapqıllıq : hicum, çapqın

çapqın

. iti, kəsgin soğuk, ayaz

çapqın

. iti, kəsgin(soğuk, ayaz)

çapqın

. iti, kəsgin(soğuk, ayaz)

çapqın

. qalabalıq

çapqınçı

.-bir çıplağı, qırx çapqınçı soyanmaz.

çaprab

. iti, havırlı

çapraz

. çarpaz, çatras

çapraz

. çarpaz, çatras, haçavarı, haçvarı

çapsal

. çalışan, sever, çevik, çəbdəs, çəpləş, çalbər, çalabər, çalağan

çapsan

. çabuk § çapsanrak : bir az hızlı, biraz çabık § çapsanılmaq : tələsmək §
çapsanlık : tələsik § çapsanlatmaq : hızlandırmaq

çaptalamaq : ilan etmək, çağırmaq
çaptalamaq: ilan etmək, çağırmaq
çaptalamaq: ilan etmək, çağırmaq

çaptırmaq

. qaçıtmaq, çapıtmaq

çaptırmaq

. qaçıtmaq, çapıtmaq

çaptırmaq

. qaçıtmaq, çapıtmaq

çaptırmaq

. qovuşdurmaq, çatışdırmaq, qazdırmaq, oydurmaq, açtırmaq

çaptırmaq

. qovuşdurmaq, çatışdırmaq, qazdırmaq, oydurmaq, açtırmaq

çapucaq

.aşıqqan. tələsik.əcələ

çaq etmək

. çəkəmək, həds vurmaq, ölçüyə vurmaq, müçürəmək, muqayisə etmək

çaq

. < çək . çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, həqq, huquq

çaq

. çağlı, cihli, cəhli

çaq

. çağlı, cihli, cəhli

çaq

.-ayran ver ayransıza, qalmaz bu dövran sizə, çağ gələr ayran olar, verməzlər
ayran sizə.

çaq

.-çağ ərə hər nə öğrədir.

çaq

.-çağ səni ötmədən, sən çağı öt
-çağ yatırmaq: çağ qoymaq. vax yatırmaq

çaq

.-çağ uymadı sənə, sən uy çağuva.

çaqal

.-çaqal eniği qurd olmaz, arslan yatağı yurd olmaz. (eniği: balası)

çaqarqamaq .: çiçəklənmək

çaqçaq

.- dəyirman bildiyin edər, çaxçax başını döğər

çaqı

.-çağ səni ötmədən, sən çağı öt

çaqı

.-çağı gələr yağmur dinər su durular

çaqılmaq

. iftira etmək - çaqı, ~çı - çaqıvıl et.

çaqın

.-heç bir nəyi, heç bir çağın, olduğu tək sevməsən, axtardığın mutluluq heç bir yerdə
tapılmaz!

çaqınta
çaqınta
çaqınta.

.-çağında əkər, çağında bitər, çağında biçər.
.-çağında tut öğüdü.

.-dəmir tavında, seviş çağında.

çaqırmışlar .-deveyi düğünə çağırmışlar, -“dabanım yırtıq, oynayamam, dodağım yırtıq,
yırlayamam. “ demiş. (yırlayamam: ötəməm. oxuyamam)

çaqırsan

.-işə çağırsan barmaz, aşa çağırsan qalmaz.

çaqlamaq

. odlamaq

çaqmaqtan .-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan od
çaxmır

çaqmır

.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan od
çaxmır

çaqnışıq

. dava, döyüş

çaqnışıq

. dava, döyüş

çaqnışıq

. dava, döyüş

çaqqal

.- çaqqal becət bars olmaz. (bars: bəbir)

.-çaqqal becət bars olmaz. (bars: aslan)

çaqqal

çaqqan

. çevik, iti, tez

çaqqan

. çevik, iti, tez

çaqqan

. çevik, iti, tez, çalan

çaqqaq

. çalan

çaqqaq

. çalan

çaqqaq

. çalan

çaqqı

. çapqı

çaqqı

. çapqı

çaqqı

. çapqı

çaqqıç

. odlayan, atəşləyən

çaqqıç

. odlayan, atəşləyən §

çaqqıç

. odlayan, atəşləyən §

çaqqışma

. dəyişirmə, çalışma, takışma

çaqrılan

. çağrılan. aytqan.-aytqan yerə ərinmə, aytmaqan yerdə görünmə.

çaqrılmayan
çaqta

.-çağrılmayan yere, çörekçi geder.

.-əkişdə, yağış nəmiş gərəkir, iş uyar çağda qılış görəkir. (görəkir: uyğun görülür,
məsləhət görülür).

çaqu

. çavı, savı, qəzetə, jurnal

çaqu

. çavı, savı, qəzetə, jurnal

çaqu

. çavı, savı, qəzetə, jurnal

çaquva

.-çağ uymadı sənə, sən uy çağuva.

car

. xəbər - carçı : xəbərçi -) zaman - bir ~ : bir ~ .

car

. xəbər § arçı : xəbərçi

çar

. alaca - çar toyuq : alaca toyuq

çar

. alaca - çar toyuq : alaca toyuq

çar

. alaca § çar toyuq : alaca toyuq

çara

. : qaraçat

çara

. araç, əməl, qura, kural, kural, səriştə

çara

. müt açar?

çara

. qaraçat

çara

. qut § çarasız : qutsuz

çara

. ) çıxar ) yara, yarqa : ışık ) yaraşa : çaraşa..

çara

. qut § çarasız : qutsuz

çara

. ayla. tədbir. çıxış yolu.

carahat

. yaraxat.

çaramaq

. : dolandırmak, idarə etmək § başını çaramak : öz başını dolandırmak

çaramaq

. dolandırmak, idarə etmək - başını çaramak : öz başını

carçı

. çavuş, öncü, avant-qard, sırada birinci

carçı

.müjdəçi

carçı,avant - qard : çavuş, öncü, sırada birinci

çarçub

. çarçıva, çatajka, çatalka

çarçub: < çarçıva, çatarka, çatalka .

çarçuva

. : yanbaş, qapdal, böyür, begin, bevir

çarçuva

. yanbaş, qapdal, böyür, begin, bevir

çardak.

. çatı, dam, sarlak, çatrat, şatır (çatır), üçək, çətir, öqüzə

çardak.

. dam, çatı, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, çatrat, şatır(çatır), üçək,
çətir, öqüzə, səqf

çarık

. : çarıv., açıq, aydın, aykın, yaktı, yarıt, anğıt

çarık

. çarıv., açıq, aydın, aykın, yaktı, yarıt, anğıt

çarık

. çarıv., açıq, aydın, aykın, yaktı, yarıt, anğıt

carıklık : açıklık : yaktı, aydın, yaktılık, ot, aylın, anıklık,
çarıq

. anıklık, yağtılık

. < sarıq

carıq

.yarıq. yaktılık, yarık, ışıq. ışıt, yarığ, yarıt, yağıt,

çarıv.

.

aykın, çarık, açıq, aydın, yaktı, yarıt, anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık, aylın ot

çarıv.

.

çarık, açıq, aydın, aykın, yaktı, yarıt, anğıt

carıya

. bildiriş,

çark

. çıkrık

çark

. çíkrík

xəbər, duyuru

çarkandak : çukurlu, əngəbəli yer
çarkandak: çukurlu, əngəbəli yer
çarkandak: çukurlu, əngəbəli yer
carlama . axış, carya
carlık

. buruk, əmir, yarlık

carlıq

.

çarpaz

. çapraz, çatras, haçavarı, haçvarı

çarpdırma

. çapdırma, çaldırma, qapdırma

çarpdırma

. çapdırma, çaldırma, qapdırma

çarpdırma

. çapdırma, çaldırma, qapdırma

çarpı

. çərtik, aksent, çaldιrι, basιm

çarpı

buruk, əmir, yarlık

. çərtik, aksent, çaldιrι, basιm .

çarpı

. şuar

çarpık

. < çaprık, sınmış, dəngəsi bozqun, düzlüyü itirmiş, əyrilmiş, yana yatmış

çarpık

. <çaprık, sınmış, dəngəsi bozqun, düzlüyü itirmiş, əyrilmiş, yana yatmış

çarpık

. <çaprık, sınmış, dəngəsi bozqun, düzlüyü itirmiş, əyrilmiş, yana yatmış

çarpım

. zərbin hasılı

çarpım

. zərbin hasılı

çarpım

. zərbin hasılı

çarpım: çarpının hasılı . hesabda zərbin hasılı .

çarpmaq

. sıvamaq, çoxatma, sıxışdırma

çarpmaq

. sıvamaq, əzmək, basmak, çoxatma, sıxışdırma

çarpmaq

. sıvamaq, əzmək, basmak, çoxatma, sıxışdırma

çarqat

. < çat . çatrat, çatra, çətir

çarqçı.

.çarxçı.çəkici. daşqaçı. arabaçı. -yapa yapa yapıcı, çəkə çəkə çəkici olur.
(çəkici: daşqaçı. arabaçı. çarxçı)

çarqmaq

. güzəran, yaşam

çarqmaq

. güzəran, yaşam

çarşap

. çarçap

çarşap

. çarçap

çarşap

. çarçap

çarşap: çarçap

çarşı
çarşı

. < sarşı .
. < sarşı .

çarşı

. sarçı,sərçi ( sərən, gəzən ) sart, sərtkaşğərli : bəzirgan,

çarşı

.-çarşı iti, qoyun bəkləməz.

çarşıya

.-evdəki sanaq çarşıya uymaz. (sanaq: hesab)

çartlaq

çatlaq.cıtar. çadar. -çadar çadar topraq.

cartmaq

. çartmaq, cırtmaq, həcəmət

çasavoy.

. sakçı, qaravul, gözətçi

çasavoy.

. sakçı, qaravul, gözətçi, keşikçi

çaşık

. şaşık, dağınık, düzənsiz

çaşık

. şaşık, dağınık, düzənsiz

çaşık

. şaşık, dağınık, düzənsiz

çaşırar

.- sayqı nədir bilməzlər, sayqı görsə çaşırar

çaşırık

. çayşık, əyri ayak, paytak

çaşırık-düşürük . çayşık- çüyşük, əğri-büğrü

çaşırinliq

. : yaşırınlık, məhrumiyyət

çaşırmaq

. : saçlamaq, ləkə sürmək, arapozmaq, ortalığı pozmaq, ayırmaq, iftira vurmaq

çaşırmaq

. özünü itirmək, şaşırmaq

çaşırmaq

. özünü itirmək, şaşırmaq

çaşırmaq

. özünü itirmək, şaşırmaq

çaşırmaq

. saçlamaq, ləkə sürmək, arapozmaq, ortalığı pozmaq, ayırmaq, iftira vurmaq

çaşırmaq

. saçmaq, yaymaq, pərişan

çaşırunluk

. yaşırınlık, məhrumiyyət

çaşıt

. : < çək . çəkmək, ayırmaq, bölmək, türlən, dəyişik

çaşıt

. < çək . çəkmək, ayırmaq, bölmək, türlən, dəyişik

çaşmaq

. : şaşmaq, dağılmaq, alt üst olmaq, özünü itirmək

çaşmaq

. çayşarmaq

çaşmaq

. şaşmaq, dağılmaq, alt üst olmaq, özünü itirmək

çaşmaq

. şaşmaq, dağılmaq, alt üst olmaq, özünü itirmək

çaşmaz

.yazmaz.yahalmaz.-yazmaz atım olmaz, yanığmaz bilgə {çaşmaz (yahalmaz) ox,

., əğilmək, paytak, doydak

yanılmaz bilən (bilgin) olmaz}.

casoo

.yasoo

çaşurmaq

. suçlamaq, ləkə sürmək > çaşut, çatmaq anlamı var

çaşurmaq: suçlamaq, ləkə sürmək > çaşut, çatmaq anlamı var
casus

. ayğakçı, xəbərçi

casus

. ayğakçı, xəbərçi .çəkəməs, çəkimçi

casus

. ilgilənən, öğrənən, maraq göstərən

caşut

. casus < yaş . yaşut : gizli, bükük, bağlı, astırın .

casut

.isquci, güdücü,

çat

.

çatacaq

.-çatacaq yerə: sər mənzilə. -çatacaq yerə çatmış, gedəcək yeri almış.

çatak

. : qarmaqarışıq, tərs, әyri, dolaşık, qurak, kələk çatak salmaq : kələk qurmaq-

.

bucaq, qüşə, sat, künc, bürçük, burış, burc, bulunq, poçmək, cünğk

çatak məsələ,

çatak

. qarmaqarışıq, tərs, әyri, dolaşık, qurak, kələk çatak salmaq : kələk qurmaq- çatak
məsələ,

çatak

. qarmaqarışıq, tərs, әyri, dolaşık, qurak, kələk çatak salmaq : kələk qurmaq- çatak
məsələ,

çatal : aça
çatal

. : açış, çatallı, dəmiryol açışı

çatal

. : çanqal, çəngəl

çatal

. : haça, asa, aşa, aça, çat, sat, çatrık, ayrıc, sata, ayırık, ayırma, ayrıt, yol
ayrıçı

çatal

. açış dəmiryol açışı-çatalı

çatal

. çanqal

çatal

. çəngəl

çatal

. haça, asa, aşa, aça, çat, sat, çatrık, ayrıc, sata, ayırık, ayırma, ayrıt, yol ayrıçı

çatal

. haça, asa, aşa, aça, çat, sat, çatrık, ayrıc, sata, ayırık, ayırma, ayrıt, yol ayrıçı

çatal

.-çatal qazıq yerə taxılmaz.

çatallı

. haçalı

çatanmasan

çatar

.- iyiyə çatanmasan, yamana döz, yamanacadan qaçasan.

.-degirmanda sırayla, gələr çatar sıramız, az sınayıb çox sına, sonu bir gün
sınamız. (sınamız: sınarıq )

çatar

. kəsiştik, keçiştik, qavιştιk

çatar

. kəsiştik, keçiştik, qavιştιk

çatar

. kəsiştik, keçiştik, qavιştιk

çatar

çadar. cıdar. çatlaq. çartlaq. -çadar çadar topraq.

çatar

çadar. cıdar. çatlaq. çartlaq. -çadar çadar topraq.

çatcaq

.-baş qoyub yastıqa qoşluqda keçirsən ömürü, hər nəyin bir sonu vardı günü çatcaq
olacaq. .

çatı gələn

. qarşıma qarşı

çatı

. : bina, çatılmış çəkilmiş şeylərin topu, toplanan ağac dalları

çatı

. : iskilet (insan, heyvanın iskiletinə və dam duvarda çəkilən ağaclara deyilir)

çatı

. bina çatılmış, çıkilmiş şeylərin topu

çatı

. bina çatılmış, çıkilmiş şeylərin topu

çatı

. çarçub

çatı

.

dam, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, çatrat, şatır(çatır), çardak.,
üçək, çətir, öqüzə, səqf

çatı

. dam, sarlak, çardak., çatrat, şatır (çatır), üçək, çətir, öqüzə

çatı

. dam, sarlak, çatrat, şatır ( çatır), çardak., üçək, çətir, öqüzə

çatı

. dam, sarlak, çatrat, şatır ( çatır), çardak., üçək, çətir, öqüzə

çatı

. iskilet(insan, heyvanın iskiletinə və dam duvarda çəkilən ağaclara deyilir)

çatı

. iskilet(insan, heyvanın iskiletinə və dam duvarda çəkilən ağaclara deyilir)

çatı

. quruluş, skilet, çatılmış, çakılçış, şeylərin topu, bina, yapıt, uc uca bağlama

çatı

. toplanan ağac dalları

çatı

. toplanan ağac dalları

çatı

. qapını saçağı, sunduramı, qorucusu, yağış qorusu., çadır

çatıca

. nəticə

çatıcə

. nəticə

çatık

. çıtıq, çıtma, kitmə

çatık

. bağlı (bir birinə)

çatık

. bir birinə bağlı

çatık

. bir birinə bağlı

çatımazları .-çatımazları tez görər qonaq.
çatıq

. çıtıq < çıtmaq : xalça tokumaq, tikmək, düyünləmək § qaşqabağın sallamaq .
qaşını çıtma!

çatır

. <> saçır, qaçır,, qıcır, qıyır,parçalamaq : araçalamaq <> bir araya gətirmək

çatır

.-birinki minə çatır, mininki minlərə

çatış

müvəffəqiyyət&-bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla gedişdə,
müvəffəqiyyət görünmür.

çatışık
çatısız

. kəsişik
damsız.- bu dünya misaldır çatısız xana, bənqu qalmadı şaha sultana (bənqu:
həmməşəlik. ebedi)

çatışmaq

. : qaçışmaq, cütləşmək

çatkı

. uc uca, bir birinə çatılan şeylərin topu. cüt, ləçək(alınçək)

çatlamış.

.-ördək qaza baxaraq çatlamış.

çatlaq

. çartlaq.cıtar. çadar. -çadar çadar topraq.

çatlaq

. çək § çatlamaq : çəkəmək, çək gedmək, çəkcəymək: açılmaq

çatlatmaq

. sәslətmək

çatlatmaq

. sәslətmək

çatman

. çadır

çatman

. çadır

çatmaq

. buruşdurmaq, qırışdırmaq, büzmək (qaşları)

çatmaq

. buruşdurmaq, qırışdırmaq, büzmək (qaşları)

çatmaq

. çapmaq, qovuşmaq, qazmaq, oymaq, açmaq

çatmaq

. çıtmaq, kitəmək, düyünləmək

çatmaq

. döymək, toxuşmaq, birləşmək

çatmaq

. tikmək, bağlamaq, düğünləmək, ərmək

çatmaq

. tikmək, bağlamaq, düğünləmək, ərmək

çatmaq

. tikmək, bağlamaq, düğünləmək, ərmək

.

çatmaq . yetmək, irmək, irişiv., ölqəşiv.
çatmaq

.- arman qalanların armanına çatmaq üçün, qılmadan çəkindikləri işi gör. (arman:
həsrət)

çatmır

.-güdənin əli çatmır, ucada əyilmir.

çatmış

.-çatacaq yerə çatmış, gedəcək yeri almış. (çatacaq yerə: sər mənzilə)

çatqal

. çanqal .

çatqılıq

. bir birinə çatdıran arac.

çatra

. < çat . çarqat > çatrat, çətir

çatras

. çapraz, çarpaz, haçavarı, haçvarı

çatrat

. çardak., dam, çatı, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, şatır(çatır), üçək,
çətir, öqüzə, səqf

çatrat

. çatı, dam, sarlak, çardak., şatır (çatır), üçək, çətir, öqüzə

çatrık

. qovşak, kəsisik

çatrık

. qovşak, kəsisik

çatrık

. qovşak, kəsisik

çattıqın

.-atdan düşmüş eşəkə minmiş, hara çatdığın başa düşmüş.

çav

. < sav. çab, söz . söz – sav, sәs, avı, şavı, şavlıq, çavlı: adlı sanlı § çavlabçavlab : çatır-çatır yanmaq § çavış : pıçı - pıçı mışı - mışı

çav

. < sav. çabqә, söz . söz – sav, sәs, avı, şavı, şavlıq, çavlı: adlı sanlı § çavlab-çavlab
: çatır-çatır yanmaq § çavış : pıçı - pıçı mışı - mışı

çav

. avaz, sav > çavuş

çav

. şan, ün, çav

. < söz . (çavmak : savmak, büdrəmək, çıxmak - çavmak :

saplamak,sapalamak, sopalamak vurmak - çıpmak, çıpma, çıpa, çıpaq >
çubuq - çıplaq : çırpılmış - çıpmaq : çapmaq, çəpik, - çal çap, çal çıp, çal çav,
çal sav, çal çağır
çav

. şan, ün, çav

. < söz . (çavmak : savmak, büdrəmək, çıxmak - çavmak :

saplamak,sapalamak, sopalamak vurmak - çıpmak, çıpma, çıpa, çıpaq >
çubuq - çıplaq : çırpılmış - çıpmaq : çapmaq, çəpik, - çal çap, çal çıp, çal çav,
çal sav, çal çağır

çav

. şöhrət

cavab

. ğorağ, ğoranç, ğaytavıl, ğavşılıq

cavab

. qaytağ, qayat

cavab

. qaytar

. qoraq, qoranç, qaytavıl, qavşılıq, qaytaq, qayat, qaytar

cavab
cavab

. yanıt,

caval

.at qovan

cavan

. : gənc,yas

cavan

. gənc, yilkinsək, uşak, tifil, arısda

çavı

. çaqu, savı, qəzetə, jurnal

cavsamaq

. tullanmək

cavsamaq

. tullanmək

çavuş

. öncü, avant-qard, carçı, sırada birinci

çavuş

. sırada önüncü, birinci, öncü, avant-qard, carçı

çavuş

. sırada önüncü, birinci, öncü, avant-qard, carçı

çaxçax

.- dəyirman bildiyin edər, çaxçax başını döğər

çaxçaxa

. çıkşağıya, çakıştı səs vermək.

çaxnaşma

. şulukluk, qarma qarşıq

.
.

çaxnaşma: şulukluk, qarma qarşıq .
çay .

bira

. barn,

çay pulu

. bağiş, saylık, üstüv

çay pulu

. saylık, üstüv ( artırma ) bağış

çay pulu

. saylık, üstüv ( artırma ) bağşiş

çay pulu: saylık, üstüv (artırma), bağış .

çay

. arna, dərya, say

çay

. arna, dərya, say

çay

. say, su yolı, arna, yol, yırğa yolu, yırza, özən, xana

çay

.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca yaşda
gənc alma, elə gedər.
.-hiç çay olmaz keçitsiz, hiç dağ olmaz aşıtsız.

çay

.-qıtlama çay: dişləmə çay. -qəndi dişiylə qırıb işlətmə. (qıtlama:dişləmə).

caydırmak : sürüklətmək, zivildətmək, taydırmak,

caydırmaq

. sürüklətmək, zivildətmək, taydırmak

çayır

. boz, çöl, bayır § boztoğay : çayır quşu

çayışk

. çaşırık, əyri ayak, paytak

çayışk

. çaşırık, əyri ayak, paytak

çaykamaq : çalkamaq, sallamaq, yırqamaq, dəbrətmək, tərmətmək tərbətmək
çaykamaq

. çalkamaq, sallamaq, yırqamaq, dəbrətmək, tərmətmək tərbətmək

çaylar

.-yürüyürsən yürü ged kəndivi ver çaylar axarı, yoxsa hündürlüyə-bascaqdı səni
gedmə yuxarı.

çayların

.-hər işin başı sağlıq, çayların başı dağlıq.

caylı

.

qolay, yaylı, onğay, kullanışlı

caylı

.

qolay, yaylı, onğay, kullanışlı

cayma cay

.

rahatca, əcələ etmədən

cayma cay: rahatca, əcələ etmədən
caymaq

. çovmaq, qaymaq

caymaq

. çovmaq, qaymaq

caymaq

. çovmaq, qaymaq, taymak, tasımak, büdrəmək, endirikləmək, yıxılmax

caymaq

. kaymaq

caymaq

. taymak, tasımak, büdrəmək, endirikləmə, yıxılmax

cayqan

. yayqan

çayşarmaq . əğilmək, çaşmaq, paytak, doydak
çayşarmaq . əğilmək, çaşmaq, paytak, doydak
çayşarmaq . əğilmək, çaşmaq, paytak, doydak
çayşarmaq: əğilmək, çaşmaq, paytak, doydak .

çayşık- çüyşük

.çaşırık-düşürük əğri-büğrü

çayşık- çüyşük

.çaşırık-düşürük əğri-büğrü

çayşık- çüyşük: çaşırık-düşürük əğri-büğrü
çayşık

. çaşırık, əyri ayak, paytak

çayta .

.-dənizdən keçib çayda boğulmaq.

çayta

.-dənizdən keçmiş, çayda boğulmuş.

. çı, çık,cık < az..

çə(+)

cə: muvafiq, istənilən şəkildə, uyğun : diləkcə

çəbdəs

. çəpləş, çalışan, sever, çevik, çapsal, çalbər, çalabər, çalağan

çəbdəs

. çəpləş, çapsal, çalbər, çalabər, çevik, sever, çalağan, çalışan

çəbdəs

. çəpləş, çapsal, çalbər, çalabər, çevik, sever, çalağan, çalışan

cəbə

. qabırqa, qabırcak, qutu, cumba, komba, kümbə, bəsdə, qısqın

cəbəlləşmək :bəcəlləşmək: yakalaşmaq

çeber

.sənətkar .

cəbir .görgi .

cəbir
cəbir

. görgi
. görgi .

çeçek - omür zinetidir.
çəçək

. çiçək

cəcək

. çiçək, çıkçək

cəcək

. çiçək, çıkçək

cəcək

. süyşə

çeçen

. zehni iti, çevik, hazırcavab § xətib § təmiz, təmizliyi sevən § çeçenlik : xətiblik
§ təmizlik

çeçen

. zehni iti, çevik, hazırcavab, xətib, təmiz, təmizliyi sevən § çeçenlik : xətiblik §
təmizlik

çeçen

.çiçen. xatib.-eldə yüzdən biri çiçen, mindən biri gözəm olur. (gözəm:irəli
görüşlü)
.-görə görə gözəm, diyə diyə çeçen olur(gözəm:irəli görüşlü) . (çeçen.
xatib)

çeçenin

. söz usdasının. xatibin.-çeçenin sözü kəsgin, ustanın gözü kəsgin

çeçenler

.çeçenler. söz usdaları. xətiblər.-dili yağlı sözü ballı çeçenler

çəçkə

. öğlə zamanı

çəçkə

. öğlə zamanı

çəçmək

. çözmək, açmaq

çəçmək

. çözmək, açmaq

çəçnə

. alkım

çəçnə

. alkım

cəfəng

. < dəpəng. dəpmək : bir sözü təkərləyib durmaq

cəfəng

. < dəpəng. dəpmək : bir sözü təkərləyib durmaq

çəğ (çək)

. çək ) çək, çan, çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar, əndaza həd
§ ölçüdən aşmaq : çağ aşa, baş aşa, üstünligə çağ(çək) yok : yaxcılığın
həddi yodu ) həqq, huquq, səlahiyyət § sizin çağız yoxdu : sizin çəkiz yoxdu
: sizin həqqiz səlahiyyətiz yoxdu § haçandi : nə vaxdi çağdan aşa :
gərəkdən artıq, çəndən aşa ) dönəm, zaman, iyi, xoş

çəgən

. çangıl

çəgən

. çangıl

cəhan.

.< çoğan>.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb,
evlər yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz).
(diril verməz: yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz).

cəhət

. yön, yan, yör ( həmcəhət : yönəş, yörəş, yanaş )

cehiz .armağan, bodut .
cehiz

. bəyceğiz, cehiz cığaz .

cehiz

. bodut, armağan

cehizi (gəlin): yokluk .

cehizi gəlin . yokluk
cəhli

. çaq, çağlı, cihli

cəhnnəm

. gara azab

cəhnnəm

. gara azab

çək

. cızığ, cığır, çəkirə, çəki, cızığ, xət

çək

. çağ, dönəm, zaman, iyi, xoş

çək

. çəki, cığır, çəkirə, cızığ, xət

çək

.

cığır, çəkirə, çəki, cızığ, xət

çək

. ətəyə yaxıya çəkilip tikilən parça

çək

. ətəyə yaxıya çəkilip tikilən parça

çək

. ətəyə yaxıya çəkilip tikilən parça

çək

. ətəyə, yaxıya çəkilən tikilən parça, sınır

çək

. həd - üstünligə çək yok

çək

. həd çağ (çək), çan, çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar, əndaza

çek

. hədd - çəksiz : hədsiz

çek

. hədd - çəksiz : hədsiz

çək

. qәdər, nə çəki : nə qədər

çək

. sınır § çəkləmək : çək qoymaq, hidudlamaq § çəkdən çıkmaq : həddən aşmaq
§ çəkdən aşa : sınırdan aşağan

çək

. tikiş yeri, çatlaq § çək gedmək : çatlamaq

çək

. tikiş yeri, çatlaq § çək gedmək : çatlamaq

çək

. əndazə, çak: çək aşa, baş aşa, ölçüdən aşmaq, çəki, çəkim, çağ, zip, kip

çək

. sınır § çəkləmək : çək qoymaq, hidudlamaq § çəkdən çıkmaq : həddən aşmaq
§ çəkdən aşa : sınırdan aşağan

çək

. sınır § çəkləmək : çək qoymaq, hidudlamaq § çəkdən çıkmaq : həddən aşmaq
§ çəkdən aşa : sınırdan aşağan

çək

.aç

oğ sınıq cızıq

çək.

. sınır, qır., sık, çek., çik

çək.

. sınır, qır., sık, çek., çik, cığır, çəkirə, çəki, cızığ, xət

çəkaçək

. <çakaçak.

çəkçək

. cicikli, hisli, kin dolu

çəkçək

. hisli, kin dolu

çəkçəkmək : gözlərini bərətmək
çəkçəkmək: gözlərini açmaq
çəkcəymaq: açılmaq
çəkcəymək: açılmaq
çəkcəymək: açılmaq

çəkdəşləmək

. ağramdaşlamaq. ağırdaşlamaq. həmvəzn edmək. həmsəng edmək.

çəkdirmək

. qarıtmaq, qarıtdırmaq, baxdırmaq

çəkdirmək

. sikdirmək

çəkdirmək

. sikdirmək

çəkdirmək

. sikdirmək

çəkə

. > çağa, qum .

çəkə

. cərgə, sınır, hədd, qədər, dəğər

.

çəkə

. cərgə, sınır, hədd, qədər, dəğər

.

çəkə

. cərgə, sınır, hədd, qədər, dəğər

.

çəkə

. qum, narın ovuq dənə § çəkəsov : qumlu § çəkəlik : qumluk

çəkə

. qum, narın ovuq dənə-çəkəsov : qumlu - çəkəlik : qumluk

çəkə

. qum, narın ovuq dənə-çəkəsov : qumlu - çəkəlik : qumluk

çəkə

. qum, narın ovuq dənə-çəkəsov : qumlu - çəkəlik : qumluk

çəkələmk

. qısmaq, hədələmək

çəkəmək

. < çağa . çiçitmək, çağalamaq, bölmək

çəkəmək

. < çağa . çiçitmək, çağalamaq, bölmək

çəkəmək

. < çağa . çiçitmək, çağalamaq, bölmək

çəkəməs

. çəkimçi, casus

çəkəməs

. çəkimçi, casus

çəkəməs

. çəkimçi, casus

çəki

. cızığ, cığır, çəkirə, çək, cızığ, xət

çəki

. çağ (çək), çək, çan, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar, əndaza həd
§ ölçüdən aşmaq : çağ aşa, baş aşa

çəki

. cığır, çəkirə, çək, cızığ, xət

çəki

. cığır, çəkirə, çək, cızığ, xət

çəki

. düzən, tərtib

çəki

. düzən, tərtib

çəki

. düzən, tərtib

çəkiç

. balka, balta

çəkici

. qızık görüng, maraklı

çəkici

. sevimli., yakımlı., gəlişli, görkəmli, görüklü, görməgəy, dartımlı, cəzzab

çəkici

. sevimli., yakımlı., gəlşli, görkəmli, görməgəy, dartımlı, görüklü, cəzzab

çəkici

. sevimli., yakımlı., gəlşli, görkəmli, görməgəy, dartımlı, görüklü, cəzzab

çəkidən: < çeh < çek < çək < çəkə < çəkmək . şeh .
çəkili

. hədd hududlu, sınırlı, ölçülü, biçili, ölçü-biçi, qorunmuş, hasarlı

çəkili

. hədd hududlu, sınırlı, ölçülü, çağlı, biçili, ölçü-biçi, qorunmuş, hasarlı

çəkili

. hədd hududlu, sınırlı, ölçülü, çağlı, biçili, ölçü-biçi, qorunmuş, hasarlı

çəkili

. hədd hududlu, sınırlı, ölçülü, çağlı, biçili, ölçü-biçi, qorunmuş, hasarlı

çəkilib

. keşiyib, quruyub, çakışıb, çəkişib

çəkilim

. çəkimləmə, ortalama, oranlama təxmin

çəkilim

. çəkimləmə, ortalama, oranlama təxmin

çəkilim

. çəkimləmə, ortalama, oranlama təxmin

çəkilim

. çəkimləmə, ortalama, oranlama təxmin

çəkilmək

. çətnəmək

çəkilmək

. çətnəmək, qaçınmaq

çəkilmək

. əyilmək, çalkaymak, arkaya yaslanmak § çalqıyış

., qaçınmaq

çəkilməqən bəylik .absolut hakimiyət.

çəkilməqən bəylik .müstəbid hakimiyət.

çəkilməqən bəylik .mutləq hakimiyət.

çəkim

. çalım, bənzək, okşar, tartım§ çəkəş : çalımdaş, bənzəyən, bənzər, okşar

çəkim

. çağ (çək), çək, çan, çəki, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar, əndaza həd

çəkim

. dartım

çəkim

. dartım

çəkim

. dartım

çəkimçi

. casus

çəkimçi

. casus

çəkimçi

. casus

çəkimçi

. çəkəməs, casus

çəkim-çıkım: gəlir-çıxır, gəlir-gedir, gəlir-gedər, dəxli-xəş
çəkimilə

. dəngəsilə : göz çağımiylə, təxminlə, çağımlə, çağlamilə, varsayilə, ayarilə

çəkimsiz

. çağlamsız, dəngəsiz, ölçüsüz

çəkin

. uçğun, qιğo

çəkin

. uçğun, qιğo

çəkin

. uçğun, qιğo

çəkinə

. çiçik

çəkinə

. çiçik

çəkinə

. çiçik

çəkinmək

. dağılmaq, parçalanmaq, uzaqlanmaq

çəkinmək

. dağılmaq, parçalanmaq, uzaqlanmaq

çəkinməmək: qıymaq, muzayiqə etmək : kəsmək, qırmək, üzmək
çəkinqən

. dartıncaq, utancaq

çəkinti . çirkin, irgənc, qәbeh, mətrud!
çəkirə

. çəki, cığır, çək, cızığ, xət

çəkirə

. cızığ, cığır, çək, çəki, cızığ, xət

çəkiş

. sükiş, cükiç, balğa.

çəkiş

. sükiş, cükiç, balğa.

çəkiş

. sükiş, cükiç, balğa. balta

çəkişib

. keşiyib, çəkilib, quruyub, çakışıb

çəkişmək

. bəsləşmək, yarışmaq, bağlaşmaq, dartışmaq

çəkişmək

. şət bağlamak

çəkişmək

. şət bağlamak

çəkişmək

. şət bağlamak

çəkişmək

. şət bağlamak

çəkit

. nuktə .

çəkit

. nuktə .

çəkkə

. damla

çəkkə

. damla

çəkkələmək : törəm, yapım, ürətim, istehsal
çəkkələmək: törəm, yapım, ürətim, istehsal
çəkləmə

. götür-qoy, samlama

çəkləmə

. qısma, sınırlama, təhdid, xətləmə, hədələmə, qərə qorku gəlmə, qorxutma

çəkləmə

. qısma, sınırlama, təhdid, xətləmə, hədələmə, qərə qorku gəlmə, qorxutma

çəkləmə

. sınırlama, şəkilləmə, yasaklama, yasalama, çəkmək)

çəkləmə: götür - qoy, samlama .

çəkləmək

. təxmin etmək, ayarlamaq, samlamaq, sanmaq

çəkləmək

. təxmin etmək, ayarlamaq, samlamaq, sanmaq

çəkmə

. bölmə § çəkmə qəd : bəlmə qəd

çəkmə

. bölmə § çəkmə qəd : bəlmə qəd

çəkmə

. çəkdirmә, әtli aş

çəkmə

. çəkdirmә, әtli aş

çəkmə

. çəkdirmә, әtli aş

çəkmə

. çəkilb geyilən ayaqqabı

çəkmə

. çəkilb geyilən ayaqqabı

çəkmə

. örnək

çəkmə

. örnək

çəkmə, çəkiş, çağırma, çağırı
çəkmə, çəkiş, çağırma, çağırı
çəkmə, çəkiş, çağırma, çağırı

çəkmədiyim mutluluqları arıram, tapanmıram
çəkmək .

çəkmək

. : çərtmək, dartmaq, çalmaq, kəsmək

çəkmək

. açmaq, aralanmaq § çəçmək : çözmək, açmaq § çəçkə: öğlə zamanı § çək:
sınır § çəkləmək : çək qoumaq, hidudlamaq § çəkdən çıkmaq : həddən
aşmaq § çəkdən aşa : sınırdan aşağan § çək : tikiş yeri, çatlaq § çək
gedmək : çatlamaq § çəkçək : hisli, kin dolu § çəkkə : daml § çəkçəkmək:
gözlərini açmaq

çəkmək

. açmaq, aralanmaq § çəçmək : çözmək, açmaq § çəçkə: öğlə zamanı § çək:
sınır § çəkləmək : çək qoumaq, hidudlamaq § çəkdən çıkmaq : həddən
aşmaq § çəkdən aşa : sınırdan aşağan § çək : tikiş yeri, çatlaq § çək
gedmək : çatlamaq § çəkçək : hisli, kin dolu § çəkkə : daml § çəkçəkmək:
gözlərini açmaq

çəkmək

. qoşmaq, cürləmək, yaraşdırmaq, girdirmək, geydirmək

çəkmək

. qoşmaq, cürləmək, yaraşdırmaq, girdirmək, geydirmək

çəkmək

. tutmaq, yapışmaz

çəkmək

. tutmaq, yapışmaz

çəkmək

. uşatmaq, ovmaq

çəkmək

. uşatmaq, ovmaq

çəkmək

. vurmak, çırpmak

çəkmək

. vurmak, çırpmak

çəkmək

. vurmak, çırpmak

çəknəməq

. yaltamaq, yartamaq, yarmaq, şəqqәləmək

çəknəməq

. yaltamaq, yartamaq, yarmaq, şəqqәləmək

çəksiz

. əngin., şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, imqir, uşı kıyırı yok : ucu qırağı yok

çəksiz

. əngin, şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, ımqir, ucı qırağı yok

çəksiz

. əngin, şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, ımqir, ucı qırağı yok

çəksiz

. əngin, şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, ımqir, uşı kıyırı yok

çəksiz

. hədsiz § çek : hədd

çəktə dart : uzaq ol, çəkin çəktə dart : uzaq ol, çəkin -

çəktə dart

. uzaq ol, çəkin -

çəktirmək

. basmarlamaq, əziyyət vermək, sıxmək

çəktirmək

. basmarlamaq, sıxmək, işkəncələmək, qınamaq, qısqıncamaq

cəld

. < çalıq .

cəld

. çaltaş, yıldam

cəld

. çaltaş, yıldam

cələ

. kəmət, qapan, daradan

çələb tanrı

. canab həqq.

çələb

. tanrı

cələsə

. duruşma, toplantı, oturum, oturma, yığnağ .

cələsə

. toplantı, oturum, oturma

cələsə

. yığnağ, toplantı

cələsə, oturma: toplantı, oturum .

cəlik culuk

. < çəlik < çal . çalmaq : vurmaq, kəsmək, dal kəsilmiş ağac : tingə çəlik çomaq
oyunu, çəlikləmək : tingə əkib, ağac yetişdirmək

çəlik

. baston, qoldayaq, əsa

çəlik

. baston, qoldayaq, əsa

çəlik

. baston, qoldayaq, əsa

çəlim

. çalım, rəftar, davranış, biçim, ülgü, ölçü § çəlimli-çəlimsiz

çəlim

. çalım, rəftar, davranış, biçim, ülgü, ölçü, uyqun § çəlimli : uyqun § çəlimsiz :
uğursuz

çəlimsiz

. < çalım : qabiliyyət, güc, asqın, zayıf, azalmış

çəlimsiz

. yüngül, dəyərsiz, bacarıqsız

çəliq.

.tapmaca. -mən gidərim o gedər, önümde tıq tıq edər. (tapmaca). (çəlik. əsa)

çəllə

. qamiş

çəllə

. qəmiş

çəm

. köpsələ

çəm

. köpsələ

çəm

. qılık, qιymιl, iş, qιmιldι, fe'l, yol, adət, meyl, endik, istək

cəm

. quruluş, toplum, topluluk, toplanma, toplama, dərnək, birlik

cəm

. quruluş, toplum, topluluk, toplanma, toplama, dərnək, birlik

cəmavəri

.toplama, yığı, yığma, toplanış, yığış, sığış, ortaq, (yekun)

çəmbər

. çevrə, dönğgə, həlqə

çəmbər

. çevrə.

çəmbər

. dayirə, aylan., tüqərək, sənbər

çəmbər

. dönğgə, gürçə, həlqə

çəmbər

. tönğgə, həlqə

.

çəmbərkeş: çalabər, qoparılmaz, pozulmaz, davamlı durumlı, sarsılmaz
çəmbərkeş: çalabər, qoparılmaz, pozulmaz, davamlı durumlı, sarsılmaz
çəmçə-çanak : qap qaçak

çəmçə-çanak . qap qaçak
çəmçə-çanak: qap qaçak

çəmçəciqtir.

.- yırıq ırmaq, yaşam bir çəmçəcikdir ondan. (yırıq: müzük)

çəmçələmək : qaşıklamaq

çəmçələmək: qaşıklamaq
çəmçələmək: qaşıklamaq

çəmçiyə

.-qazanda olsa çəmçiyə çıxar

çəmə

. ölçü

çəmə

. olum, varım, təxmin, hidud, ölçü, güc § bəlli ölçüdə : gərək çəmədə § gücün

.

yetsə : çəmən yetsə § gücsüz : çəməsiz § gücünə görə yüklə : çəminə
qarar yüklə § mənim ölçümə qarar (görə) : mənim çəmimə görə § var olsun
gücün : var olsun çəmin
çəmə

. olum, varım, təxmin, hidud, ölçü, güc § bəlli ölçüdə : gərək çəmədə § güçün
yetsə : çəmən yetsə § gücsüz : çəməsiz § gücünə görə yüklə : çəminə
qarar yüklə § mənim ölçümə qarar (görə) : mənim çəmimə görə § var olsun
gücün : var olsun çəmin

çəmə

. olum, varım, təxmin, hidud, ölçü, güc § bəlli ölçüdə : gərək çəmədə § güçün yetsə
: çəmən yetsə § gücsüz : çəməsiz § gücünə görə yüklə : çəminə qarar yüklə §
mənim ölçümə qarar (görə) : mənim çəmimə görə § var olsun gücün : var olsun
çəmin

çəmə

. yaklaşık, cıvar, uyqun durum

çəmə

. yaklaşık, civarında, uyqun durum

çəmə

. yaklaşık, civarında, uyqun durum

cəmə

. yuma(c<>y)

çəmələmək : ölçmək, qiyas – təxmin

çəmələmək : ölçmək, qiyas – təxmin

çəmələmək : ölçmək, qiyas, təxmin
çəməli

. )əlverişli, uygun ) çəməsində : yaklaşıq, civarında, ölçüsündə : onbeş çəməli,
akşam beş çəməli

çəməli

. )əlverişli, uygun, ölçülü, məhdud ) çəməsində : yaklaşıq, civarında, ölçüsündə :
onbeş çəməli . akşam beş çəməli

çəməli

. ölçüdə

çəməli

. ölçülü, məhdud

çəməli

. ölçülü, məhdud

çəmən

. dəsdə, büküt

çəməsində . yaklaşıq, civarında, ölçüsündə
çəməsində . yaklaşıq, civarında, ölçüsündə
bəcəriksiz, əlverişsiz, uyqun olmayan, sakar

çəməsiz

.

çəməsiz

. əlverişsiz, uyqun olmayan, bəcəriksiz, sakar

.

çəməsiz

. əlverişsiz, uyqun olmayan, bəcəriksiz, sakar

.

çəməsiz

. gücsüz § çəmən yetsə : güçün yetsə

çəmiş

. çalık at, sıçrayan, çalaqan, həşər at.

cəmisi

. bir təkmə

cəmisi

. bir təkmə

cəmisi

. bir təkməqә

cəmiyyət

. dərnəşik, dərnək

.

cəmiyyət: dərnəşik, dərnək .

cəmləmək

. çırmalamaq, tuddurmaq, çəmrəmək, bitiştirmək, yığmaq

cəmləmək

. çırmalamaq, tuddurmaq, çəmrəmək, bitiştirmək, yığmaq

çəmli

. uyğun, münasib

çəmrəmək : çırmalamaq, tuddurmaq, cəmləmək, bitiştirmək, yığmaq
çəmrəmək: çırmalamaq, tuddurmaq, cəmləmək, bitiştirmək, yığmaq
çən

. )ək olaraq : ora + can (çən) qәdәr, ölçü § çənli : ölçülü §

çən

. < san . sanma, sanı § çənbilən : san bilən, sanım ilən, sanıldığına görə,
təxminən

çən

. < san . sanma, sanı § çənbilən : san bilən, sanım ilən, sanıldığına görə,
təxminən

çən

. çəm, ölçü, oran

çən

. ək ) çəm, olaraq : ora + can (çən) qәdәr, ölçü § çənli : ölçülü

çən

. müçür, ölçü, həds

çən

. ölçü, oran

çən

. ovuq, çanğıl, çalınğ, çanğ, çağ, çanğ, toz - qazık, toz

çən

.-sis çən yelpik ilə dağılmaz

çənbər

. tügərək,

çən-çək

. ölçü, əndaza

çən-çək

. ölçü, əndaza

aylan., dayrə, ov, tüngərək, sənbər

çən-çəkləmək: sınırlamaq, sınamaq
çən-çəkləmək: sınırlamaq, sınamaq
çəndən

. ölçülü, oran, dəfə, əndaza § on çəndən : on dəfə .

çəndən

. ölçülü, oran, dəfə, əndaza § on çəndən : on dəfə .

çəndən

.

sandan, ara sıra, bə'zən § haydan-sandan : çəndən-yarım

çəndən

.

sandan, ara sıra, bə'zən § haydan-sandan : çəndən-yarım

çəndənaşa .: sandanaşa, hədsiz, ölçüsüz
çəndənaşa: sandanaşa, hədsiz, ölçüsüz
çəndən-yarım : haydan-sandan
çendeş . < tıncamaq, çimçəmək, çimçəşmək . çimləşmək .

çənəmək

. çənləmək, sanamaq, sanlamaq, nişanlamaq, dənəmək, sınamaq, hazırlamaq,
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

çənəmək

. çənləmək, sanlamaq, sınamaq, sanamaq, nişanlamaq, dənəmək, hazırlamaq :
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

çənəmək

. dənəmək, dənləmək, çənəşdirmək

çənənmək : sanamaq, dənənmək, sınanmaq, hazırlanmaq, izərlənmək
çənənmək

. sanamaq, dənənmək, sınanmaq, hazırlanmaq, izərlənmək

çənəşdirmək . tutuşdurmaq

cəng

. < çaqnışıq, çınqar, dövüş, sövüş .

cəngavər

.dirənçi&. sələhşur

çəngəl

. < çan: çanakoyuq, boş, yırtıq, çanaklı, çanqal, qanqal(əğri durumu gözə alınır).

çəngəl

. < çanqal < çanğ : (deşik, cırıq) + al . kanca, qarmaq, qanğrak, qanğırçak,
ırğak., ilgək., ilmək, ilgiç

çəngəl

. ilgək, irgək

çəngəl

. qıvrıq, ucu әyri

çəngəl

. qıvrıq, ucu әyri

çəngəl

. qıvrıq, ucu әyri

çəngi

. çanqur, çalqı, çalanqı, oyunçu, çalqıçı

çəngi

. çanqur, çalqı, çalanqı, oyunçu, çalqıçı

cənin cütü

. uşak yoldaşı

cənin cütü

. uşak yoldaşı

çənləmək

. çənəmək, sanamaq, sanlamaq, nişanlamaq, dənəmək, sınamaq, hazırlamaq
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

çənləmək

. çənəmək, sanamaq, sanlamaq, nişanlamaq, dənəmək, sınamaq, hazırlamaq,
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

çənləmək

. çənəmək, sanlamaq, sınamaq, sanamaq, nişanlamaq, dənəmək, hazırlamaq
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

çənləmək: çənəmək, sanlamaq, sınamaq, sanamaq, nişanlamaq, dənəmək, hazırlamaq,
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək .

çənli bel

. < çamlı bel

çənli

. qədər, dəğin

çənli

. qədər, dəğin

çənqək

. bəst, iki uclı mıx

çənqək

.bəst, iki ucli mıx

çenqitmək

. çanqmaq, tozamaq, toz çıkarmaq

çenqitmək

. tozamaq, toz çıkarmaq

çənqqək

. çənqək, təkizləmək, saflamaq, iki ucli mıx

çənqqək

. çənqək, təkizləmək, saflamaq, iki ucli mıx

çənqqək

. çənqək, təkizləmək, saflamaq, iki ucli mıx

çənsiz

. sınırsız, ölçüsüz, çok

çənsiz

. sınırsız, ölçüsüz, çok

cəntəq

.cəndək .qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı.
qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl.
köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə.
sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək.
cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən . tənə. . kalbud. kadavr.

cəntəq

cəndək. kalbud. kadavr. qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq.

maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat.
kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat.
boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası,
qəfəsi. cigə. cigək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən . tənə.
çəntik çəntik : qırıq qırıq
çəntikləmək : çəntmək, çırtmaq, kərtik açmaq, cızmaq, yırtmaq
çəntmək

. çırtmaq, çəntikləmək, kərtik açmaq, cızmaq, yırtmaq

çəntmək

. çırtmaq, çimdikləmək(çəntik, çəntikləmək ) kərtik açmaq, cızmaq, yırtmaq,

çəp

.-çəp baxmaq: əyri baxmaq. qıya baxmaq.

çəpək

. kəviş, başmaq, yəlkən

çəpər

. çalabər, ozan, biləgət iyəsi, gerçəyi açıkca söyləyən, zirək, mahir, uz, usta

çəpər

. çalabər, ozan, biləgət iyəsi, gerçəyi açıkca söyləyən, zirək, mahir, uz, usta

çəpər

. çəpikçi, biçər, biçən, çapalyan § çəpişlik ot : qolay kəsilən biçilən ot

çəpər

. kəmər

çəpər

. kəmər

çəpik çalmaq : qol sokuv, çapak çalma, şabakay itiv

çəpik çalmaq: qol sokuv, çapak çalma, şabakay itiv
çəpik

. təpik, təpmək

çəpikçi

. çəpər, biçər, biçən, çapalyan § çəpişlik ot : qolay kəsilən biçilən ot

çəpləş

. çalışan, sever, çevik, çəbdəs, çapsal, çalbər, çalabər, çalağan

çəq sınır. hədd.

.-çək bilməzə çək bildir. (çək: hədd)

çəq sınır. hədd.

.-çək bilməzə çək bildir. (çək: hədd)

çəqə

.-yapa yapa yapıcı, çəkə çəkə çəkici olur. (çəkici: daşqaçı. arabaçı. çarxçı)

çəqən

.-dərd çəkən dərman arar

çəqənə

.-dərd çəkənə görədir

çəqər

.- illər çəkər qazanaq, bir gün içrə itirək.
.-ölüler yükün diriler çəkər. (yükün: borcun)
.-ussuz başın ağrığın ayaqlar çeker. (ussuz: ağılsız). (ağrığın: cəzasın)
-dalıcan çəkər: yədəklər. dolaşdırar.-bir tülkü yeddi qurdu yədəklər.

çəqər

çəqər.

.-çox bilən çox çəkər

.-əkməyin kəndi yiyən yüküni kəndi çəkər.

çəqərəsiz. .çəkərəsiz. doluq. dola. bütünləy. mütləq. absolu.

çəqib

.-çəkib çevirmək: dolandırmaq.

çəqici.

.çəkici. daşqaçı. arabaçı. çarxçı. -yapa yapa yapıcı, çəkə çəkə çəkici olur.
(çəkici: daşqaçı. arabaçı. çarxçı)

çəqilməqən bəylik.çəkilməqən hakimiyət.absolut hakimiyət.

çəqilməqən .çəkilməqən (hakimiyət).absolut. mutləq. müstəbid.

çəqilməz.

.çəkilməz. qatlaşılmaz. çətin.

çəqinmək. .çəkinmək. tıxışmaq. pərhiz edmək. imtina edmək.

çəqinməz

. çəkinməz. -göz görməyincə könül çəkinməz.
-göz görməyincə könül qatlanır.

çəqintiqləri .- arman qalanların armanına çatmaq üçün, qılmadan çəkindikləri işi gör. (arman:
həsrət)

çəqişmək
çəqiz

.çəkişmək.şərtləşmək. mərcləşmək.
.- bir evren, bir ikiz, olduğunun kefin çəkiz

çəqmək.

.-için çəkmək:göğüs keçirmək dərin soluq almaq

çəqməz

.çəkməz. zayıf. aciz.-çəkməz ata, quyruq yük.

çəqsən

.-hər nə çəksən dilindən

çəqtən

.-çəkdən aşa: bətər. normaldan yukarı.
-çəkdən, həddən artıq: dışıq. abusif.
çəkdəş. ağramdaş. ağırdaş. həmvəzn. həmsəng.

çəqtəş

çəqtəşləmək

.çəkdəşləmək. ağramdaşlamaq. ağırdaşlamaq. . həmvəzn edmək.
həmsəng edmək.

çər-çerə

. dış-tövərə

çərçevrə

. aynala, dövradövr

çərçevrə

. aynala, dövradövr

çərçevrə

. dövradövr, aynala

cərdək

. çərçi

çərənd

. < çərən, çərənnəmək

cərəyan

. carıyan, akım..

cərgə

. çəkə, sınır, hədd, qədər, dəğər

cərgə

. cızık, cızgə : cirgə

çəri

. çirik

çərik.

. əsgər . ər .

çərimək . gəmirmək..
çəriqt

.çərikdə. orduda.-alp çərikdə, bilgə dirikdə. (alp: iğid. batur. bağadur.
pəhləvan). (dirikdə: olmuşda. yaşamda. durmuşda)

.

çərka

. eyb, çatmazlıq > çor

çərləmək

. soyuq dəymək

çərqət

. qablama, mələfə

çərti

.

çərtik

. aksent, çaldιrι, çarpı, basιm

çərtik

< çərtmək : yonmak, kəsmək ( çırtmak, çırpı, çərtmək )

. aksent, çaldιrι, çarpı, basιm .

çərtimək

. aksent : çaldιrι, çarpı, basιm

çərtmə, basım

. aksən, ayırmə, artıqlama, tə'kid

çərtmək

. çəkmək, dartmaq, çalmaq

çərtmək

. çəkmək, dartmaq, çalmaq, kəsmək

çərtmək

. çırtmaq, kərtmək, vurmaq, çalmaq, cırmaq, bölmək, doğramaq

çərtmək

. kəsmək

çərtmək

. pərtmək, ortadan çıkmaq

cərәn

. ceyran, tuqar, maral.

cərәn

. ceyran, tuqar, maral.

cərәyan

. axım, ağım, yönəm, - axımın uğruyla üzmək - hava axımı - ədəbi axım .

cərәyan . cevrəyən
cəsarətli

. batan

cəsarətli: batan .

çeşitləmə

. seçmə, ayırma, dəyişmə, aralama, araşdırma

çeşitləmə

. seçmə, ayırma, dəyişmə, aralama, araşdırma

çəşitləmək

. ayırmaq, fərq qoymaq, seçmək

çəşitləmək

. ayırmaq, fərq qoymaq, seçmək

çeşitləndirmək: alıştır, allı dürlü etmək
çeşitləşmək : seçilmək, ayrılmaq, dəyişilmək
çeşitləşmək: seçilmək, ayrılmaq, dəyişilmək
çeşitli

. fərqli

çeşitli

. fərqli

çeşitli

çeşitli

. fərqli, mütəmayiz

. mütəmayiz

çeşitli

. mütəmayiz

çeşmə

. < eşmə : dayaz quyu

çeşmə

. < eşmə : dayaz quyu

çeşmə

. < eşmə : dayaz quyu

çeşmə

. çığanak, sığanak, kaynar., köz, göz, çıxma, şişmə

çeşmə

. çıxmə, şişmə, çığanak, sığanak, kaynar . köz, göz

çeşmə

.-qar suyundan süzən çeşmə göl olmaz.

cəsur

. canlı

cəsur

cəsurca

. canlı

. batırğay, igitgin, ürəkli, atılqan, ürəklə, batırıl, mərdana

çet - çit- sit ., şetel
çet - çit- sit ., şetel
çet barmaq . çət barmaq, çoçola barmaq, sərçə barmaq
çet barmaq: çət barmaq, çoçola barmaq, sərçə barmaq

çət

. çet . yaka, qırak, uç-çək, son, sınır, uc- bucak

çət

. çət, yabançı, qırak § bir çetdə otur : bir qırakda otur § onun çetindən yapış :
onun qırağından yapış § çət göz : əyri göz, çeri § çət sözlər : saçma sözlər
§

çet devlət : yabançı devlət, çet mal, çet dil

çet

. çətəl, yabançı, yad, çət, qırak

çət

. çətəl, yabançı, yad, çet, qırak

çet

. dışarı, qıraq § çetdə qalmaq : dışarda qalmak, qırakda qalmak

çət

. kənar, qırak bir çetdə otur : bir qırakda otur, onun çetindən yapış, əyri çət göz
: çeri, çet sözlər § yabanç çet devlət, çet mal, çet dil

çet

. kıyı, qırak, yan § bir çetdə : bir yanda § çet barmaq : çoçola barmaq, sərçə
barmaq § çetdən bakanda : qırakdan bakanda § çetdə qalmaq : dışarda
qalmak qırakda qalmak § özüvü çetə al : özüvü yana çək § çet kişi : yad
adam

çet

. kıyı, qırak, yan § bir çetdə : bir yanda § çet barmaq : çoçola barmaq, sərçə
barmaq § çetdən bakanda : qırakdan bakanda § çetdə qalmaq : dışardaqırakda qalmak § özüvü çetə al : özüvü yana çək § çet kişi : yad adam

çet

. yabançı .

çət

. yaka, qırak

çət

.uç-çək : son, sınır, uc- bucak

çetdən

. qırakdan, kıyıdan

çətəl

. yabançı, yad

çətəl

. yabançı, yad, çət, çet, qırak

cətət

. nəcat

cətət

. nəcat

çətin

. getgen, bərk, sıx, bətər, güc çax, aşırı

çətin

. qatmərli, qabıltəng

çətin

. qınanclı

çətin

. bərk, sıx, bətər, güc çax, aşırı, getgen § çətin içici

çətin

. bərk, sıx, bətər, güc çax, aşırı, getgen § çətin içici

çətin

. bərk, sıx, bətər, güc çax, aşırı, getgen § çətin içici

çətin

. qıyın.qatlaşılmaz.çəkilməz.

çətinləşmək : çiyişləmək, qarışmaq, düyünlənmək
çətinlik

. : qarqaşa

.

çətinlik

. qarqaşa

.

çətinlik

. qarqaşa

.

çətinliklə

. aranla, zorla

çətinliq

.çətinlik. . qıyınçılıq

çətinliq.

.-iyimser ol, hər yönə bax qolaylıq, kötümser ol, hər yönə bax çətinlik.

çətir

. çatı, dam, sarlak, çardak., çatrat, şatır (çatır), üçək, öqüzə

çətir

. dam, çatı, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, çatrat, şatır(çatır), çardak.,
üçək, öqüzə, səqf

çətir

. < çat . çatra, çatrat > çarqat .

çetləmək

. təcrid etmək, qırağa çəkmək, ayırmak, təkləmək

çetləmək

. təcrid etmək, qırağa çəkmək, ayırmak, təkləmək

çetləmək: təcrid etmək, qırağa çəkmək, ayırmak, təkləmək .

çətləşmək

. uzaklaşmaq, savışmaq

çətləşmək

. uzaklaşmaq, savışmaq

çətnəmək

. çəkilmək, qaçınmaq

çetqə

. başqa şeyə

çetqə

. başqa şeyə

cəvan

. < çağan.

cəvan

. < çağan.

çəvçi

. orqan

çəvçi

. orqan

cevher

. gövhər. ərdin. dəğərli daş. löbət. -ərdəmli kişi ərdiniylə düz gələr, ərdəmsiz
kişi uylaq ilə düz gələr. . (uylaq:başmaq kəfi).

cəvidən: < kovlamaq .

çevik

. çaqqan, iti, tez, çalan

çevik

. canlı çabuk davranan, tetik

çevik

. çəbdəs, çəpləş, çapsal, çalbər, çalabər, sever, çalağan, çalışan, seçən, çeçen,
canlı çabuk davranan, qolaylıkla davranan, tetik,çever, usta, çaqan, atık

çevik

. çəbdəs, çəpləş, çapsal, çalbər, çalabər, sever, çalağan, çalışan

çevik

. çever, usta, çaqan, atık, tetik, qolaylıkla davranan,

çevik

. çever, usta, çaqan, atık, tetik, qolaylıkla davranan,

çevik

. dik, tikan, dikkilqan, atik, atılqan, tetik, ərsəl

çevik

. seçən, çeçen

çevik

. sever, çalışan, çəbdəs, çəpləş, çapsal, çalbər, çalabər, çalağan

çeviklik

. tetik, yerin yordam

çeviklik

. tetik, yeyinlik, yordamlık

çevirmə

. qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, sapma, yuvarlaq, büzük,
burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)

çevirmək

. çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək, devrәlәmәk, aylamaq, örtmək, hörmək

çevirmək

. çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək, devrәlәmәk, aylamaq, örtmək, hörmək,

çevirmək

. daşımaq, sivirmək, çırmamaq § yengini deşirmək, ətəyini daşırmaq

çevirmək

. köçürmək, düşürmək, zəptəmək

çevirmək

.-çəkib çevirmək: dolandırmaq.

çevirməz.

.-daşıma su değirmən çevirməz.

cəviz

. ğuzə < ğoz < > qoz

cəviz

.

cəviz

.uyğur . yanğak

çevrə

yanğak

.- dəğişirsin kəndivi, çevrə nədir sənə nə.

çevrə

. çəmbər, dönğgə, həlqə

çevrə

. dayirə

çevrə

. dayirə

çevrə

. dolay, ətraf, yanlar

çevrə

. iznə, yataq § çayın iznəsi : çayın yatağı, kontur, çevrə cizqisi

çevrə

. quşak, dayirə, yer şarının ayrı ayrı bölgələri

çevrə

. quşak, yer şarının ayrı ayrı bölgələri

çevrə

. devre. aynala. ətraf.

çevrə

.evrə. dünya.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu oq alur.
(nəqu: hər nə) (yerqə yana:topraq içinə). (önür:çıxır). (evrə: çevrə. dünya)
(oq: elə).

çevrələmək : quşamaq, qurşalamaq : təhrik etmək
çevrələmək . gürşatmaq

., məhasirə etmək, sarmaq

çevrələmək: quşamaq, qurşalamaq : təhrik etmək
çevrəm

.-yaşım keçdi doslar düşdü aralı, çevrəm oldu düşmən alalı

çevrəni

.-aşıq herkesi kor, çevrəni duvar sanır.

çevrətən

.-cocuqlar həp iyi, çevrədən kötülük öğrətilmirsə.

çevrilmək

. izinə gəlmək, ovrulmak, qayıdmak, dolanmak

çevrimək

. aydarmaq, dublə etmək, dolamaq

çevrimək,aydarmaq : dublə etmək, dolamaq .

. dönəm döngə, boğum, burul., aylan., mərhələ

çevrin

çevrin, aylan. . dönəm döngə, boğum, burul., mərhələ
.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,

çevrinir

yaşam sürür, onunla yürür.

çevrәmәk

. çevirmək, çulqamaq, çevrәlәmək, devrәlәmәk, aylamaq, örtmək, hörmək

çəxləmək

. qıymaq

çəxləmək

. qıymaq ( . muzayiqə etmək : kəsmək, qırmək, üzmək )

çəxləmək

. qıymək ( . muzayiqə etmək : kəsmək, qırmək, üzmək )

çəyə

. ) əsnək - çəyəlik : irticai, elastik ) qeyrətli, gərişli .

çəyə

. )əsnək § çəyəlik, irticai, elastik ) qeyrətli, gərişli

çəyə

. )əsnək § çəyəlik, irticai, elastik ) qeyrətli, gərişli

çəyə

.

çəyə

.

gərişli, qeyrətli

gərişli, qeyrətli .

ceyhun

. seyhun

çeyləmək

. : yoğurmaq, çeynəmək

çeyləmək

. yoğurmaq, çeynəmək

çeynəmək

. : çeyləmək, yoğurmaq, avratmak, əzmək, əzib döyüb basıb otutmaq

çeynəmək

. avratmak

çeynəmək

. əzib, döyüb, basıb otutmaq

çeynəmək

. əzmək

çeynəmək

. gəzəmək, doğramaq, doğurlamaq

çeynəmək

. övütmək, altına alıb əzmək (araba), saymamaq, basalamaq, təhrif etmək (bir kişini
- qanunu) basıb, əzib tıncıkdıraraq düzüb, saflayıb, yola qoymaq (qanun)

çeynəmək

. övütmək, altına alıb əzmək(araba), saymamaq, basalamaq, təhrif etmək (bir
kişini - qanunu). basıb, əzib tıncıkdıraraq düzüb, saflayıb, yola qoymaq
(qanun)

çeynəmək

. yoğurmaq, çeyləmək

çeynənincə .-əkmək çeynənincə utulur.

ceyran . cərən, qaraca, cüyür, yüyür, yayran, qır kəzəsi, qır keçisi, qıralay, keyik, tağ öçki, elik .
ceyran

. karaca, c(y)üyür, yayran, kır kəzəsi, kıralay, kır kəçəsi, keyik, tağ öçki, elik

ceyran

. karaca, cüyür, yüyür, yayran, kır kəzəsi, kıralay, kır keçisi, keyik, tağ öçki,
elik.qaraca

cəza

. yazık

cəzri - məd: gəlged, gəliv - gediv, qabarım, asub - qaytıv, götəriş - pəsəyiş, daşqın-qaytqın, dol –
qeyid, qarmaq - inmək, kəlkün .

cəzzab

.çəkici, sevimli., yakımlı., gəlişli, görkəmli, görüklü, görməgəy, dartımlı

chaqlar

.- çağlar ötər sular durular

çiban

. çıkmaq, çıbarmaq, çubuqan, çıbıyan, çibkan : ağac meyvəsi

cibermək

.

cibi.

ivətmək, yibermək, yönətmək, göndərmək

.-beyin dolu boş cibi.

cibin

. sinək

cibisə

.-dərvişin boş cibisə, könlü dolu.

cibiz

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun

cibiz

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun. (alqış)

çiçen

. çeçen. xatib.-eldə yüzdən biri çiçen, mindən biri gözəm olur. (gözəm:irəli
görüşlü)
.-görə görə gözəm, diyə diyə çeçen olur(gözəm:irəli görüşlü) . (çeçen.
xatib)

çiçəq

.-bir bulut qış gətirməz, bir çiçək yaz

çiçəqlə

.-bir bulutla yağış, bir çiçəklə yaz gəlməz

çiçəqlənmirsə

çiçəyi
çiçeyin

.-çiçəklənmirsə ağac ondan yemiş gözləmə.

.-yaşlıq ömür çiçəyi. (yaşlıq: gənclik)
.-hər çiçeyin öz qoxusu

çiçik

. < küçük < qısık . kəsik

cicik

. aşımak, acımak

cicik

. aşımak, acımak

cicik

. aşımak, acımak

cicik

. aşımak, acımak

cicik

. aşımak, acımak, qızık, qiptə

cicik

. aşımak, acımak..

çiçik

. çəkinə

çiçik

. çəkinə

çiçik

. çəkinə

çiçik

. çəkinə

çiçik

. kəsət, kəsik, qısıq, qısık, qısat, darıt, darat, tarıt

çiçik

. kəsət, kəsik, qısıq, qısık, qısat, darıt, darat, tarıt

çiçik

. kusti

cicik

. qızık, qiptə

cicikli

. çəkçək, hisli, kin dolu

cicikli

. çəkçək, hisli, kin dolu

çiçilmək

. yalvarmaq, üz tutmaq, yalvarmaq, yaltaqlanmaq

çiçilmək

. yalvarmaq, üz tutmaq, yalvarmaq, yaltaqlanmaq

cicişmək

. yığışmak

cicişmək

. yığışmak

cicişmək

. yığışmak

cicişmək

. yığışmak

cicişmək: yığışmak .

çiçitmək

. çəkəmək, çağalamaq, bölmək

cıda

. çok - cıdan : səbret, cıdamaq,

çıdamaq

. dayanmaq, dözmək

çıdamaq

. dayanmaq, dözmək

çıdamaq

. dayanmaq, dözmək

cıdamsız

. gəvşək, yavsal, yaramaz, yusul, keyeng, uqıbsız, sust, tənbəl

cıdamsız: gəvşək, yavsal, yaramaz, yusul, keyeng, uqıbsız, sust, tənbəl .

ciddi
ciddi

. yetli, yetti
. yetli, yetti .

çıdır

. at yarışı, çaparqa,

çıdır

. at yarışı, çaparqa,

cienq

. evinq, yerinq

cienq
cığa

. evinq, yerinq
. ta olan suyruq tükü .

çiğa

. buxar, buğ, izqara

çığanak

. çeşmə, sığanak, kaynar., köz, göz, çıxma, şişmə

çiğə

. kəndir, kənəf, ) çıyəşləmək : düyünləmək § çıyıçlı : düyümlü §

çiğə

. kəndir, kənəf, ) çıyəşləmək : düyünləmək § çıyıçlı : düyümlü §

çiğiçi

. əsnaf

çiğiçi

. əsnaf

çiğingə

. örüng, ağ

çiğingə . örüng, ağ .

cığır

. çəki, çəkirə, çək, cızığ, xət

cığır

. çəkirə, çək, çəki, cızığ, xət

cığır

. cızığ, çəkirə, çək, çəki, cızığ, xət

cığır

. yalquz ayak : billəm yol, sokpak., t-dar sukmak,

cığırçı

. sınırçı, qaravıl, qorukçu

cığırçı

. sınırçı, qorukçu, qaravıl

.

cığırçı

. sınırçı, qorukçu, qaravıl

.

çığırmaq

.çağaırmak

çigit

. çig : bağlı, çiy > çəgirdək > çərdək

çiğiydim, pişdim, yanacam
cih

. çağ., güc - çağı qalmayıb : cihi qalmayıb - çağdan düşmüş : cihdən düşmüş - çağdan
çıkmaq : cihdən çıkmaq - çağlı : cihli, güclü .

cih

.

çağ., güc § çağı qalmayıb = cihi qalmayıb § çağdan düşmüş = cihdən düşmüş §
çağdan çıkmaq = cihdən çıkmaq § çağlı : cihli, güclü

.< çoğan>.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb,

cihan.

evlər yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz).
(diril verməz: yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz).

.-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.

cihanta

cihaz

. yığac, topluk .

cihli

. çaq, çağlı, cəhli

çık : qoğub çıkarmak -ayda gəl : sürüb dplanıb gəlmək
çıkar

. : ası, yarar, mənfəət

çıkar

. bacarıq, vergi

çıkarcı

. sırtıq, asan, asıcı, asıcıl, üzlü, üzücü, mənfəətçi

çıkarmaq

. götürmək, qovmaq, dəf etmək

çıkatmaq

. kövləmək, qazmaq - qartof kövləmək : qazıp çıkarmaq

çıkık

. bərtik

çıkım : randman, önümlülük.

çıkım

. randman

., önümlülük.

çıkım

. randman

., önümlülük.

çıkım

. gedir, xərc

çıkım

. gedir, xərc

çıkıntı

. baldır, sap, gödə, qabarma, şişkin

çıkıntı

. qırıntı, artık

çıkıntılı

. ərsək, dik, qovzaq, uca, düz

çıkış giriş

. ağız

çıkış

. ör, ür., örə, örüş, yokuş, götəriv

çıkıt

. çiyit

çıkmaq

. (türmədən)boşumaq, ayrılmaq

çıkmaq

. boşumaq, ayrılmaq(türmədən)

çıkmaq

. çıkmək

çıkmaq

. dardarmaq, ilərləmək, dimik durmaq, daşmaq, dardıyış

çıkmaq

. sökülmək, ayrılmaq, qopmaq, yırtılmaq

çıkmaq, azatmaq, kəsmək, ayιrmaq
çıkmaq, azatmaq, kəsmək, ayιrmaq

çiksiz.

. əngin., çəksiz, şəksiz, kenq - taşa, imqir, uşı kıyırı yok : ucu qırağı yok

çil

. xallı - çil-çil, döyülmüş bədənka

cilaç, açqu, açacak, parlatacak şey, silaç.
çılan

. şılan, şehlənmək

cilasın . qəhrəman .

çıldırmış

. tutqun, çılqın, dəli, məcnun .

çilə çəkmə evrende səndən keçər,
çilə saklayanda qalır. (çilə: dert)

çilə

.ağrı. qada bəla.- çilə oldu el günümün yapısı.dərdə.- arzular yelə, yaşamım çilə.
(arzularım heçə getde, yaşamım dərdə döndü)

çiləmək

. sulamaq

çiləmək

. sulamaq

çilən

yas. matəm. təziyə. sök (> suq) .

çilən

. üyə, üzv - .çiləni : .üyəsi

çilən

. üyə, üzv - .çiləni : .üyəsi

çilən

.üyə. bir yerə üyə parti üyəsi.

çiləngən

. yaş, ıslanmış, ıslak, sulanmış § çiləngən kirəç : sulanmış

çiləngən

. yaş, ıslanmış, ıslak, sulanmış § çiləngən kirəç : sulanmış

çılğın çılğın .orsa puca: əyri üyri, qalxa düşə. dala dalaq, bir ikili. tovlanaq, dözümsər, axıcı,
çılğın çılğın, cıdamsız.

cili

. gərəkçə, yilik, nəgiz, dəlil

çılık

. düğünli ağac, çoqan, quy

.

çilikmaça

. çillə, cilaz.

çilikmaça

. çillə, cilaz.

cılılzıq

. zayıf, cılız, izləngi

çılım

. qəlyan

cılıqqa

. qursaqca, yengsiz geyim

.

cilit .bükəbə:. qabιq, mükəkbə,

cılız

. zayıf, cılılzıq, izləngi .

çillayaq

.

çillə

. çillayaq, hacı leylək

çillə

.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.

çılpaq

çillə, hacı leylək

yalun. lüt.- düşman nəmə deyməz, yalun nəmə geyməz.(yalun: çılpaq.lüt)

çılqın

. dəli, çıldırmış, məcnun

çılqın

. xalıs, çin

çılqın

. xalıs, çin

çılşırım

. çıtırım, qıtlıq, bulaşlıq, müşgül

çılşırımlı

. çətin, qın

çiltəmək

. çitləmək. bəttəmək

cilvə

., tutqun

.

. cölö, süyləv

çım çıq

. sərçə

çimçəşmək . tıncamaq > çendeş
çimdikləmək: (çəntik çəntmək
çimdit

. çukruk, gözürük - çəntikləmək : geytəriz

çimmək

. çömmək

çımxırmaq

. çığırmaq

çımxırmaq

. çığırmaq

çin çin

. yığrık yığrık

çin çin

. yığrık yığrık, halta halta, əpləm əpləm, buruşuk buruş

çin çin

. yığrık yığrık, halta halta, əpləm əpləm, buruşuk, buruş

-)

toplamaq .

çin

. arassa, ağ, tüys, xalis

çin

. doğru, kıçık

çınar

.- çınar devrilince, odun toplayan çok olar.

çınar

. pəncəli yırtıq yapraklı

cinayət

. qıya

.

cinayət: qıya

çından

. doörudan

çindən

. çinnən, şınnan, gerçəkdən

çindən

. çinnən, şınnan, gerçəkdən

çinə tutmaq . inanmaq

çinətan.

çinin

.çinədan.çiğildan.
.çinin. düzün.- dosduva çinin yağuva yava söylə qıl. (yağuya: düşmana)

çinis

.{.-yağmur olsa kəndi tarlasına yağar. (dargöz)}

çiniylə.

. doğrusunu.-söz versən çiniylə, piçaq versən qınıyla.

çinləmək: and içmək

cinli

. kötü ruh, qara ruh, qara quşli, albastı, alvastı qәşşili, tutqayli, qaqğınlı

çınqar

. döyüşmə, vuruşma, gurultu

çınqar

. döyüşmə, vuruşma, gurultu

çıpçıq

.çıpçıq. sərçə.-söz çıpçıq değil, uçursan tutamazsan.

çıplaqı

.-bir çıplağı, qırx çapqınçı soyanmaz.

çıpqınlara. .çıpqınlara. məzlumlara.-kötülərə acımaq, eygilərə qıyındır, çapqanlari oxşamaq,
çıpqınlara qıyındır. (çapqanlari: zalimləri) . (qıyındır: zulumdur)

çıq

. qalın qarğı

çıq

.-deli birlə çıx yola, minbir qada al qola. (birlə: birirlə) .(qola:ələ)

cıqa

.-çapacığa: kakil.

çıqaca

xərcə. məsrəfə. - düşən girdəç (gəlir) , çıxaca (xərcə) gedir.

çıqacaq

.-canki vardı bu tənimdə, çıxacaq bitmədən ön arzularım son ucuna.

çıqan

.-ağaca çıxan geçinin, dala baxan oğlağı olur.
.-ağzından çıxan yaxavı tutsun. (qarqışın özüvü tutsun).

çıqan

.-bir ağızdan çıxan min dilə yayılır.

çıqanı

.- ağzından çıxanı qulağın eşidsin

çıqanı

.-önüvə çıxanı qapma, arxadan gələni təpmə.

çıqanın

çıxanın. ösənin bitənin - dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) .
(ösüyü: bitənin) . (ösük: bitgi)

çıqar
çıqar

- çıxar ölçüsü zərfiyyət.yetinlik. edinlik.

.-çıxar ölçüsü: yetinlik. edinlik. zərfiyət
.-ardına daşlasan önünə çıxar. (ardına daşlasan: arxana bıraxırsan)
.-dirənişgənin təri çıxar, gəvşək görər canı çıxar.
.-qazanda olsa çəmçiyə çıxar
-gözüvə tiksən yoluva çıxar
.-dirənişgənin təri çıxar, gəvşək görər canı çıxar.

çıqarat

.- acı dil başdan çıxarat, ballı dil baş aylanat. (aylanat: döndürər)

çıqarın

.çıxarın. mənfəətin.-hər kəs çıxarın güdər.

çıqarır

.-aclıq dışar çıxarır, lütlük içər qaçırır. (lütlük: yalınlıq)
.- əğri tünlük, doğru tüstü çıxarır.

çıqarır.

.-qaş yaparkən göz çıxarır. (deyim)

çıqarlı

.-könüllü çoban süt alar təkədən, çıxarlı bala bac alar yekədən.

çıqarmış

.-kişdə deməz dilsizin, gözün qarqa çıxarmış.

çıqarmq

.-arxasından çıxarmq: götündən çıxarmq: zora qoymaq.

çıqartmaz

.-artıq mal göz çıxartmaz, çox yeyib qonuşmaq yaş uzatmaz.

çıqarttın

- lap ağın çıxartdın

çıqarttıq

.-yaza çıxartdıq danayı, bəğənməz oldu anayı.

çıqcaq

.-arxada düşmən olan, üzə çıxcaq dosd olar.

ciqər

-ciqər yoxartmaq: ciyərdən taybaytmaq. . ruhdan düşmək. -al ciqərinən
taybaytmaq : al ciqərin yoxatpayt : o, ruhdan düşmür. cəsarətini itirmir.

ciqərtən

-ciyərdən taybaytmaq: ciqər yoxatmaq . ruhdan düşmək. -al ciqərinən
taybaytmaq : al ciqərin yoxatpayt : o, ruhdan düşmür. cəsarətini itirmir.

çıqılmaz

.-yer bərk girilməz, göy uca çıxılmaz.

çiqiltan

.çiğildan. çinədan.

çıqınca

.- hər ağızdan bir səs çıxınca, ortalıqda düzən qalmaz

çiqini

.çigini. düğünü. - əl çözəgən çigini, dişə salma.

çıqıntı

biçəm. təpək. tərz. dərəm. dərim. yol. gediş. tutum. sıy. sayaq. uslub.
tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla gedişdə, müvəffəqiyyət
görünmür.

çıqır

.- düşünmədən bar əkirsən daş çıxır, bağ güdürsən dağ çıxır.

çıqır

.-tarlada pislədiyin, xırmanda önünə çıxır

çıqır

.çıxır. önür.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu oq alur.
(nəqu: hər nə) (yerqə yana:topraq içinə). (evrə: çevrə. dünya) (oq: elə).

cıqır

cığır.yolağ. zolağ. dar yol. dəhliz. tunel.

çıqırsa

.-can çıxırsa, ölü kişi qayıtmaz

çıqırsan

.-günlük çıxırsan yola, neçə günlük bul azuq.

çıqırtı.

.çığırtı. hayqır. fəryad.

çıqış

.-çıxış yolu: ayla. çara. tədbir.

çıqışın

.- hançı yolu tutsan irəli, tap çıxışın ora girəli.

çıqışta

.-girişdə güldürən yalan, çıxışda ağladarmış.

çıqma

.-yuxu görüb yola çıxma

çıqmaq

.-aradan çıxmaq: ölmək. itinmək. fovt edmek fot edmek

çıqmasın

.-ver yeyim, ört yatım gözlə canım çıxmasın. (deyim)

çıqmaz

.-ölü gözündən yaş, molla evindən aş çıxmaz
.-yolu bilən , yol üstünə tək çıxmaz

çıqmış.

.-yoldan çıxmış: azğıru. azğır.

çıqsa

.-uzun dil, ilan kimidir, ağızdan çıxsa boyuna sarılar.

çıqsa

.-yalan çıxsa bir sözün, inanmazlar doqquz ola doğrusu

çıqsan

.-yola çıxsan azıqlı, toyun olsa aşıqlı.
.-yola çıxsan yoldaşlı, işə girsən qoldaşlı. (qoldaşlı: köməkli)

çıqsata

.-kiçik dam üstünə çıqsada, yiyəsindən yekəlməz.

çıqsın.

.-ver yeyim, ört yatım, gözləki canım çıxsın.

çıqtı

.-alqanda canım canım, bergəndə çıqdı canım
.-aşına aşına , çıxdı ocaq başına. (aşına aşına: qımıla qımıla. götün basa basa
(aşınmaq:öğrəşmək. öğrəşərək ilərləmək).

çıqtı

-ərdi üzə ərsiyə çıxdı ərsiyə meyna gəldi. arıya çıxdı.(ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi,
bilik dağ. (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

çırağ

. dan, ışıq, lampa

çırak

. yarık → çarık → çırak

çıraq

.-çıraq dibi qaranlıq

çıratan

. yandırılmalı ot, yanıtlı

çıratan

. yandırılmalı ot, yanıtlı

çıray

. bəniz., üz, yüz, tös, sıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit

çiraylı

. gözəl

çıraylı

. gözəl

çiraylı

. sevimli, alaşa gözəl, yaraş

çirə

.< çiqrə.

cırık

. kovşak, kovsak, kovsalak, gövşək, kovlangöz, aralık, quşə, buçak, yıkıx

çırıl çıplaq

. çağa çıplak.

cırıq yarıq yaka caka

cırıq
cırıq

.- cırıq daban, dili yaman.

. çırtıq, kərtik, kəsik, yırtıq

çiriştatasans : andada, anta

çirkin bala qomşuda ola.
çirkin

. acarsız, suratsız

çirkin

. görümsüz, dəğərsiz, önəmsiz, biçimsiz

çirkin: axarı soyuk, suratsız )
çırlak(qara) . süsəri, qara çıkırtka
çırmalamaq: tuddurmaq, çəmrəmək, cəmləmək, bitiştirmək, yığmaq
çırmamaq

. < dırmamaq, dırmaşmaq, dikətmək, qoğzamaq, çımramaq, burmaq
çərmətməkdivan, çəmrəmək

çırmamaq

. sivirmək, daşımaq, çevirmək § yengini deşirmək, ətəyini daşırmaq

cırmaq

. çırtmaq, çərtmək, kərtmək, vurmaq, çalmaq, bölmək, doğramaq

çırmaşıq

. bürgək, piçək, dırmaşıq

çırmaşıq

. piçək, dırmaşıq

çırpı

. çalı-çırpı, töküntü

çırpı

. çalımdaş, okşaş, tartım., məngiziş

çırpı

. çalqι

çırpı

. qιrιntιlar, şüvlər

çırpı

. qιrιntιlar, şüvlər

çırpınmaq

. çabalanmaq

.

çırpınmaq

. çabalanmaq

.

çırpmaq

. tapmaq, qaqmaq, taqmaq, təpmək, qınamaq

çirqin

.-özü çirkin güzgüdən görər

çırtıq

. kərtik, cırıq, kəsik, yırtıq

çırtıq

. kərtik, cırıq, kəsik, yırtıq

çırtıqçöpü

., qιrιntιlardan edilən dəsdə, bağlı, süpürgə

.

kasni

çırtma

. çardak

çırtma

. çardak

çırtmaq

. çəntmək, çəntikləmək, kərtik açmaq, cızmaq, yırtmaq

çırtmaq

. çərtmək < kərtmək, vurmaq, çalmaq § tarı çırtmaq. cırmaq, bölmək, doğramaq
§ yaranı çırtmaq, göy çırtmaq, güllər çırtmış, paxlanı ıslatsan çırtar

çırtmaq

.

. çərtmək < kərtmək, vurmaq, çalmaq, cırmaq, bölmək, doğramaq tarı çırtmaq .
yaranı çırtmaq, göy çırtmaq, güllər çırtmış, paxlanı ıslat çırtlasın

çırtmaq

. çərtmək, kərtmək, vurmaq, çalmaq, cırmaq, bölmək, doğramaq

çırtmaq

. kərtmək

çırtmaq

. kərtmək

çiş

. diş

çişələyə - çişələyə: sinğəcə - sinğəcə yavaş - yavaş sinə - sinə .

cişim

. şişim

cişim

. şişim

.

çişmə

. bulak, gözəv, göz, gözbaş, gözləv, şişmə, qaynar

çişmə

. şişmə, qaynar, bulak, gözəv, göz, gözbaş, gözləv

çit

. aymança, duvar, barmaqlıq

çit

. aymança, duvar, barmaqlıq

çit

. aymança, üstü açık otaq, tövlə, duvar, barmaqlıq, ayman, gərmi, havli, aylav

çit

. çatmış, sıkılmış hörgülü toxuma, basma

çit

. çatmış, sıkılmış hörgülü toxuma, basma

çıt

.-çubuq qırılır, çıt dər, kütük qırılır, küt dər

cıtar

çadar. çatlaq. çartlaq. -çadar çadar topraq.

çitəmə

. tikiş, yamaq

çitəmə

. tikiş, yamaq

çitəmə

. tikiş, yamaq

çıtənək

. çiçik salkım, kovşak : bir şeydən neçəsi bir yerə qovuşmağı § üzüm çitənəyi,
üzüm qovşağı .

çıtənək

. çiçik salkım, kovşak : bir şeydən neçəsi bir yerə qovuşmağı üzüm çitənəyi,
qovşağı .

çitənək

. dırnakların izi, darav, ğıyım

çitənək

. dırnakların izi, darav, ğıyım

çitənəkləmək: dırnaqlamaq, daramaq, darav darav etmək
çitənəkləmək: dırnaqlamaq, daramaq, darav darav etmək
çıtık

. daralan, dırnaq çəkilən

çıtık

. daralan, dırnaq çəkilən

çitiləmək

. sürtmək, govuşdurmaq §paltar çitiləmək : paltarı sürtərək kirini çıxarmaq

çitiləmək

. sütmək, govuşdurmaq, paltarı sürtüb kirini çıxarmaq

çitim

. düyün

çıtım

. düyün

çıtım

. düyün, ilmək

çıtım

. düyün, ilmək

çıtıq

. çatıq < çıtmaq : xalça tokumaq, tikmək, düyünləmək § qaşqabağın sallamaq .
qaşını çıtma!

çıtıq

. çıtma, çatık, kitmə

çıtıq

. çıtmaq: halı tokumaq, düyünləmək, qaşqabağın sallamaq - qaşını çıtma!

çıtırım

. bulaşlıq, çılşırım, qıtlıq, müşgül

çıtırım

. çılşırım, qıtlıq, bulaşlıq, müşgül

çıtırım

. çılşırım, qıtlıq, bulaşlıq, müşgül

çıtırım

. qıtlıq, çılşırım, bulaşlıq, müşgül

çitişmək

. bir birinə keçib bərkişmək

çitişmək

. bir birinə keçib bərkişmək

çıtlamaq

. çitləmə, tikmək, yoğunlaşdırmək, artlamaq, artıqlamaq

çitləmə

. çıtlamaq, tikmək, yoğunlaşdırmək, artlamaq, artıqlamaq - çitlə çevirmək

çitləmə

. çıtlamaq, yoğunlaşdırmək, arıtlamaq- çitlə çevirmək

çitləmək

. < tik. tikmək

çitləmək

. < tik. tikmək

çitləmək

. çiltəmək. bəttəmək

çıtma

. kitmə, çıtıq, çatık

çıtmaq

. çatmaq, kitəmək, düyünləmək

çıtmaq

. çatmaq, tokumaq, tikmək, qovuşdurmaq qaşların çıtdi = çatdı

çıtmaq

. halı tokumaq, düyünləmək, qaşqabağın sallamaq - qaşını çıtma!

çıtmaq

. qıtmaq

çıtmaq

. tikmək, kitməkləmək, xalça tokumaq, düyünləmək

çitmə

. < çatma, çuval, toxuma torba

çitmə

. < çatma, çuval, toxuma torba

çıtmə

. < kitmə

çıtmə

. < kitmə

çitmə

. qıtmə (dadım)

çitmə

. qıtmə (dadım)

çıtmə

. tokuma, tikmə

çıtmə

. tokuma, tikmə

. bir araya gətirmək, birləştirmək, dəlik, deşiyi tutmaq - hörmək- darağın dişlərin

çitmək

tikərək sıkmaq

çıtmək

. çatmaq, tokumaq, tikmək, qovuşdurmaq qaşların çıtdi = çatdı

çitmək

. kitməkləmək, bir araya gətirmək, birləştirmək, tutmaq (dəlik-deşiyi) hörmək,
darağın dişlərin tikərək sıkmaq .

çitmək

. tik, kip, çat

çitmik

. üzüm salxımının çiçik dalı - çimdik, düğümləmək, düğmləyərək toķumaq

çitmik

. üzüm salxımının çiçik dalı - çimdik, düğümləmək, düğmləyərək toķumaq

çıtnək

. tüfəngin zamini, qapı dilinin qırıncəsi ) dırnaqların izi (kitmə: çıtıq: çıtmaq: halı
tokumaq, düyünləmək, qaşqabağın sallamaq - qaşını çıtma!)

çıtnək

. tüfəngin zamini, qapı dilinin qırıncəsi ) dırnaqların izi (kitmə: çıtıq: çıtmaq: halı
tokumaq, düyünləmək, qaşqabağın sallamaq - qaşını çıtma!)

civ

. cuv < yiv < iv : cola, yova, yuva, oyuk, təxdədə - torpaxda

cıvar

. yaklaşık, çəmə, uyqun durum

çivə.

. mıxca.-bir sandıqca dolu çivə. (tapmaca). (ağız. dişlər)

cıvı

. şalayın, aldavaç, yalıncanq

çivi

.-çürük taxda çivi tutmaz

çivi

çalıya. taqacaq. mıx.-çamura basdım, çalıya asdım.

cıvımaq . sıvımaq, cığırından çıkmaq
çıxan
çıxan

. yazıq
. yazıq

çıxar

. çağ (çək), çək, çan, çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum əndaza həd

çıxdı

-ərdi üzə ərsiyə çıxdı ərsiyə meyna gəldi. arıya çıxdı.(ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik
dağ. (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

çıxışmaq

. keçinmək, keçişmək, ötüşmək

çıxışmaq

. keçişmək, ötüşmək

çiy

. çiyit, çiğik, çiğiç, düyün

çiğ

çiy

. çiğ, çiyit, çiğik, çiğiç, düyün

ciyər

. bağır

çiyin

. : yilkə, yelkə

çiyin

. omuz, yilkə

çiyin

. yilkə, yelkə

çiyişləmək

. qarışmaq, çətinləşmək, düyünlənmək

çiyişləmək

. qarışmaq, çətinləşmək, düyünlənmək

çiyit

. çiğ, çiğik, çiğiç, düyün § pambığın çəkirdəyi

çiyit

. çiğ, çiğik, çiğiç, düyün § pambığın çiyidi : pambığın çəkirdəyi

çiyit

. çıkıt

çiyit

. çıkıt

çiyit

. pişməmiş

çiyit

. pişməmiş

çiyməl

. alaçiy, pişər pişməz

çiyrimək

. kəsilmək, qapanmaq, bağlanmaq, doymaq, düyünlənmək

çiyrimək

. kəsilmək, qapanmaq, bağlanmaq, doymaq, düyünlənmək

cızığ

. cığır, cızığ, çəkirə, çək, çəki, cızığ, xət

cızığ

. cızığ, cığır, çəkirə, çək, çəki, xət

cızığ

. çəki, cığır, çəkirə, çək, xət

cızığ

. cığır, çəkirə, çək, çəki, xət

cızıq

. xət, kəsit

cızmaq

. çəntmək, çırtmaq, çəntikləmək, kərtik açmaq, yırtmaq

cızqı cızqı

. darama, yol yol,

cliqer

.talaq tuluq, taraq turuq, calınq culunq, caranq curunq

çoban

. < kovan, izləyən, kovanlamak : kovlamak : gözləmək

çoban

. qoyçu

çoban

.-könüllü çoban süt alar təkədən, çıxarlı bala bac alar yekədən.
.-qoyuna çoban, tarlaya saban.

çobanyastıqı

çoban yastığı. kulahi əmu həsən

.

çoçola barmaq: çet barmaq, sərçə barmaq
çoçola barmaq: çet barmaq, sərçə barmaq
cocuqa

.-bir cocuğa qırxca ebe baxırsa, ya kor olur, ya topal.
.-azı cocuğa, çoxu xocuya gösterme.

cocuqa

.-cocuğa iş buyuran, kəndi ardıcan sürünər

cocuqlar

.-cocuqlar həp iyi, çevrədən kötülük öğrətilmirsə.

cocuqu

.- əgər məgər evlənmiş, “keşkə” cocuğu olmuş.

cocuqum

.-cocuğum yok ağlıyası, şorbam yok daşıyasi.

çodan

. çozın, çodın, çoyın-is

çodan

. çozın, çodın, çoyın-is

çodın

. çodan, çozın, çoyın-is

çoğalma

. kopalma

çoğalmaq

. döllənmək

çoğan

. < çoğ . çağ . çoqramaq, coşmaq, çağlamaq § çağan, coşan, qaynayan,

.

köplənən, kəflənən § çoğdurmaq: daşdırmaq

.

çoğan

. çağan, coşan, köplənən qaynayan, kəflənən

çoğan

. coşan, qaynayan, kəflənən < çoğ . çağ . çoqramaq . : coşmaq, çağlamaq §

çoğdam-çoğdam: kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, dəstə-bəstə, bukca-bukca,
dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, top-top, taıxm taxım, topar topar, tapqır tapqır,
öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın
çoğdurmaq

.

daşdırmaq,

.

çoğdurmaq: çoxatmaq, daşdırmaq

.

çoğdurmaq: daşdırmaq
çoğdurmaq: daşdırmaq,

cögi

.

. hind dərvişi

çoğunmaq : sığınmaq

çoğunmaq

. sığınmaq

çoğunmaq

. sığınmaq

çok

. aldan, bol, gen, dərin, uzaq

. aşa çok, bərk çok, lap çok, yakşı çok, iyi çok, bol bol

çok çok

çok geç kalmışız canım
vakit bu vakit değil
eski radyolar gibi
çatıya saklanmış aşk
öyle sanmışız canım
artık ölümsüz değil
leylayla mecnun gibi
çoktan masal olmuş aşk
lale devri çocuklarıyız biz
zamanımız geçmiş
aşk şarabından kimbilir en son
hangi şanslı içmiş
ben derim unutma iftihar et
sevmeyenler utansın
aşksızlığa mahkum edildiysek
bu dünya yansın

çok öncə

. birçağ, əsgidən, çoxdan, birzaman - o birçağ gəldi

çok

. aşa, daha, yetər, kafi

çok

. astam

çok

. astam

çok

. bol, aldan, mul, mol, dol, gen, dərin, uzaq, bağız : saysız, tola, arbın

çok

. çənsiz, sınırsız, ölçüsüz

çok

. çonğ

çök

. çöv, çiv, şunbul : çökünə saymır - çövzə : çivzə

çök

.

. çöv, çiv, şunbul : çökünə saymır - çövzə : çivzə .

çok

. gen, kan, kən, bol, aldan, bolluq, dərin, uzaq

çok

. gey - geyli : xeyli - geyn, gen

çok

. pek, tım, bık, bək, örən, ötə, aşa, cuda, kücli, ən, en

çok

. qaln

çok

. qaln

çok

. ullaqan, kallan

çokdan bəri . ertədən bəri, ili kebdən
çökəmə

. tor, ağ, dəniz dibinə salınmış tutaq (duzaq)

çökəmə

. tor, ağ, dəniz dibinə salınmış tutaq (duzaq)

çökənməz

.- məndə qayğı səndə sevinc çökənməz (qayğı: kədər. qussə)

çökətmə

. yokalma, həlletmə

çökkün

. düşgün, gücsüz

çökkün

. düşgün, gücsüz

çökmək

. bir yerə, bir şeyin başına yığışmaq, )çukurlaşmaq ) yıxılmaq ) çöməlib oturmaq
)enərək

ortmək (sis) )basmaq, yuxu gözlərə çökdi, yorqunluk çökdi )

batmaq, dalmaq : oyğa- qayğıya çökmək
çökmək

. bir yerə, bir şeyin başına yığışmaq, )çukurlaşmaq ) yıxılmaq ) çöməlib oturmaq
)enərək

ortmək (sis) )basmaq, yuxu gözlərə çökdi, yorqunluk çökdi ) batmaq,

dalmaq : oyğa- qayğıya çökmək

çökmək

. çönbələk > çönbata

çökmək

. zayıflamak, arıklamak

çökmək

. zayıflamak, arıklamak

çoktanki

. bayrı, aşnı, əsgi

çöl siçani

. yalman, alanqınqırt

çöl

. boz, çayır, bayır § boztoğay : çöl quşu

çöl

. qır < quru, qurqaq

çöl

. yazı

çöl

. yazı

çöl

.qır.- qımıldayan qır aşır. (qır: çöl)
.- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el
bəzənər, el bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.

çolak

. < sağ + lak

çolak

. kovlak

çolak

. qolak, əlsiz, qolsuz

çolaq

. çolpa, əcəmi, bacarıksız

çolaq

. < çalıq. kəsik.

çolaq

. sökəl, sakat, axsaq

çolaşık

. bulam bucar: dolaşık, ğarım ğatım, bulaşık

.

çolav .darab < dar,

çolav

.:

gizlin, yaşırın, darab< dar

çolav

.

darab < dar, gizlin, yaşırın

çolav

.

gizlin, yaşırın, darab< dar

çolav

.

gizlin, yaşırın, darab< dar

çolav

. saklı, gizli, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, assırınlayın astırın,
astan, yaşırun, yaşırılğan, yaşırınli, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy bükük, oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar

çöllüq

.çöllük. çöllük günü. sizdəh bedər

çölmək

. met < çömlək .

çolpa

. çolaq, əcəmi, bacarıksız

çolpa

. çolaq, əcəmi, bacarıksız

çolpan ata

. qoyunlar hamisi -çiçanğ ata : keçiər hamisi

çolpan ata

. qoyunlar qorucusu § çiçanğ ata : keçilər qorucusu

çöltə

.-arsız nədən arlanır, çöldə gəzər sallanır

çöltə

.-nə tülküylə savım, nə çöldə avım var

çoluk- cocuk . çağa-çuğa

.

çoluk-cocuklu . döllü-döşlü

.

çomaq çorluya ras gələr. (çorlu: bədbəxt.)

çomaq

. kombak.

çomaq

.- bircə çomaq, biraz kərə, itələrik bəlkə bilə

çömbəlmək: zonğ olturmaq
çömbəlmək: zonğ olturmaq
çömbəlmək: zonğ olturmaq ().

çömçə

. çamça cumca, kəmçə

çonaq

.çolaq

çönər

.- evrən çönər, ötün dönər, yeni devran artıq gəlməz keçənlər. (ötün: zaman)

çonğ ağa

. böyük ağa

çonğ ata

. böyük ata(atanın )- tay ata : ananın atası

çonğ ata

. böyük ata(atanın atası) § tay ata : ananın atası

çonğ

. çok

cönğ

.

. rahat .

çöngəmək

. zayıflamaq

çöngəqə

. küt, yavaş

çonk ənə

. nənə(böyük+). əcə, ulusay, alasan nənə, abı, sonk ənə, dev ani, qartı əbə

çönmə

.- dosdan çönmə, düşmənə dönmə.

çönmək

. dönmək. aylanmaq eylənmək.

çönmək

. dönmək. aynımaq

çönməz.

.azmaz:. (-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz).-altına dəmir azmaz, ölülər diril
verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar demişlər. . (diril verməz:
yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

cönököy

çönüb

. bayağı, önqrəqi, önqki, ardaki, yönəki, pəs, yay, bayak
.- çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

çönüb

fələk.-çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni.

çönüq

.- çönük dosdu düşman san

çöp

. çav, sopa, çubuk çubuklamaq, sopalamaq, çavlamaq

çöp

. çav, sopa, çubuk çubuklamaq, sopalamaq, çavlamaq

çöp

. çav, sopa, çubuk çubuklamaq, sopalamaq, çavlamaq

çöplük

. kovar, küllük, pislik yığını

çöprək

. : kəltə, qırıq yün § çöpür, çöprək : keçi qılı

çöpsüz

.-üzüm çöpsüz, el sözsüz olmaz

çöpü.

.-armıdın sapı var, üzümün çöpü.

çöpür

. : çöprək, kəltə, qırıq yün § çöprək : keçi qılı

çoq

.- çox hara, azda ora

çoq

.-çox arayandan, çox soran yeğdir.

çoq

.-hər çox azdan olur

çoq.

.-uzaqdan baxdım bir çox, yaxına getdim çox. (tapmaca). (duman)

çoqan

. < çevqan: ucu əyri ağac

çoqan

. < çevqan: ucu əyri ağac

çoqan

çoqan.

çoğan. çubək

.çoğan > cihan.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan
dönüb, evlər yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl
olmaz). (diril verməz: yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz).

çoqları
çoqları
çoqlarının
çöqmək

.- çoxları var əkdiyini biçməmiş.

.-çoxu çoxları bilər.

.- çoxlarının götü gorda, başı göydə oynayır!

. çökmək dinmək. pəsmək.

çoqramaq

. coşmaq, çağlamaq § çoğan : coşan, qaynayan, kəflənən

çoqramaq

. coşmaq, çağlamaq § çoğan : coşan, qaynayan, kəflənən

çoqtan

.-azdan verən candan verir, çoxdan verən maldan verir

çoqu

.-azı cocuğa, çoxu xocuya gösterme.
.-çoxu çoxları bilər.
.-varı bilməyən yoxu bilməz, azı bilməyən çoxu bilməz
.- az mal, qan utdurur, çoxu, birbirini gütdürür.

çoqu

.-hər azın bir çoxu var

çoqun çoğun: fələk -çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni.
çoqun

.-azın getdiyi çoxun yanıdır.

çoqun

.-azın yolu çoxun yanıdır.

çoqun

çoqunmaq

çoğun. fələk.- çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni.

. tapınmaq .

çoqunmaq: tapınmaq .

çoquşsa
çoqutu

çoquz

.çokuşsa. dimdişsə. qaqalaşsa.- iki qarqa çokuşsa, bir quzquna yem olar.
.-axşam baxdım çoxudu, irt qalxdım yoxudu. (irt: səhər). (tapmaca).(ulduz).

.- çoxuz bol olsun, azız çox olsun.

corab

. çulık, şulık

çoraqlıqta

.çoraqlıqda. şoraqlıqda. -çoraqlıqda ot bitməz

çorbiçə

. qorqoduq. . -uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (tapmaca). (qarışqa yuvası).
.- sığır sılağ, xoca çörək götürməz. ( sılağ: sayqı)

-təndiri isdi görüb çörək yapma
.- əbbək minmişdir ata, yoxsul qala ac yata.

.-isdirsən bal çörək,al əlinə bel kürək.
çöreqçi.

.-çağrılmayan yere, çörekçi geder.

çörəyin

.-təndiri isdi görüb çörəyin yapma

cörgömüş

. hörümçək, möy, ömçük

.

corımək, çözmək, arıtmak, daldırmak, ( alındırmak .u ),
corımək, çözmək, arıtmak, daldırmak, ( alındırmak .u ),

çorlu

bədbəxt. qarabaxt.

çörməşmək: məşqul olma
çornıq
çornıq

.məkik.
məkik.

çorqaq

.çorxaq. bacarıqsız.

çörşük

. yığışmaq

çörşük

. yığışmaq

çörşük

. yığışmaq

coşan

. çoğan, çağan, qaynayan, köplənən, kəflənən

coşan

. çoğan, çağan, köplənən, kəflənən, qaynayan

coşğan

. yaşın, ıldırım, çakmak, çağılğan, yarğa, nayzağay

çoşğan

. yaşın, ıldırım, çakmak, çağılğan, yarğa, nayzağay, göçgün

çösgü

. (<çöksü) çadırın başındaki çəmbərə

çösgü

. (<çöksü) çadırın başındaki çəmbərə

coşmaq

. qalxmak, irgənmək, hərəkətəgəlmək, hirslənmək

coşqun

. boynaq, asav, ası, oynaq, xuysuz(oynaq at)

coşqun

. göçgün

coşqun

. göçgün .

covğa

. gücli, dəp dəbəli yığıncιq

covğa

. gücli, dəp dəbəli yığıncιq

covğa

. güclü dəp dəbəli yığıncaq

çovğın

. duman

çovğın

. duman

.

çovlan

. cülbək.

çovlan

. çülbək.

çovlan

. çülbək.

covlaqası. .covlağası. gəzəyi . ovlağı. seyrəngəhi.-sevgi canlılığın bəzəyi, sevimli könüllülər
gəzəyi.

çovli

. enli, kəsəli

çovmaq

. qaymaq, caymaq

çovmaq

. qaymaq, caymaq

çovqan

. < çəvik, çəlik

çovul

. çok danışan

çovul

. çok danışan

çovul

. çok danışan

çovuş

. < çovmaq . (< sovmaq)

çox atılıb düşən at ) vəhşi, tavılqan, asav, tavla

çox əşliklərin sözü ölümə dək, ama oluma bitir

çox

. < kop . köp

çox

. aldan, bol, gen, dərin, uzaq, gey, geyn, astam, qalın, çaçak

çox

. çaçak, ( çoxlu : çaçaklı )

çox

. ← küp, köp, küpmə

çoxatma

. çarpmaq, sıvamaq, sıxışdırma

çoxatmaq

.

çoxdan

. birçağ, əsgidən, çok öncə,, birzaman - o birçağ gəldi

çoxlık

. bollık, bəylik, kənlik, kanlık, genlik

çoxlu

. çaçaklı

çoxluk

. elbextik

çoxlux

. kom, tünnük - koma koma : tum tum, tüm tüm

çoxsa

.-işin yoxsa tanıq ol, paran çoxsa qoruc ol. (tanıq: şahid). (qoruc: kəfil)

daşdırmaq, çoğdurmaq

çoxu kəsər, azı yetər

çoxul

. çurqul

çoyın-is

. çodan, çozın, çodın
. -. (<çözmək) . cüz'. ərit. erit. irdə (<ərimək) . par. pər. çözülmüş, açılmış,

çöz

bölünmüş nərsənin çözüklərinin hər biri.

çözəqən

.- əl çözəgən çigini, dişə salma. (çigini: düğünü)

çozın

. çodan, çodın, çoyın-is

çözmə

. analiz .

çözmə

. analiz .

çözmək

. açmaq, yarmaq, həll etmək, qәzavət etmək, yozmaq.

çözmək

. açmaq, yarmaq, həll etmək, qәzavət etmək, yozmaq.

çözmək

. çəçmək, açmaq

çözmək

. samlamaq, dəyərləndirmək, açmaq, düzətmək, sahmanlamaq, işləmək,
sağmanlamaq, həll etmək

çözülmək

. ərimək, yok olmak

çözüm

. çapavıl, ataka, çapıl

çözüm

. çapavıl, ataka, çapıl

çözüm

.-sərinsə ər bulur çözüm işgilə. (sərinsə: dözümlü olsa.)

çözümsülüq

.-çözümsülük iş olmaz

çözümsüz

.-çözümsüz düğün yok

cu

.=←su

cu(+) ← çı = ìstìlaçì → ìstìlacu
çuaq

çuar

. duvaq, dümaq .

. qəcuar, pələh

çubək

çoğan&

çubək

çubək. çoğan

çubuq

. milə

çubuq

.-çubuq qırılır, çıt dər, kütük qırılır, küt dər

çubuqlanmaq: bərkimək, qurumaq
cücə

.bodur.

cucuk

. gözün bucağı

cucuk

. gözün bucağı

cucuk

. gözün bucağı

cüddəmaq

. eşmək, qoşamaq, bağlamak, toxumak, yanaşdırmak

cügi

. hiləgər

cügi

. hiləgər

çuğul

. daşkak, söz daşıyan

çuğundur

. birə pazı

çuğundur

. qızılçı

cüizinyer

. xeuzen, xəzən < qәzәn

cük

. çukur

cük

. çukur

çük

. şunbul

çük

. şunbul

çük

. şunbul

cükiç

. çəkiş, sükiş, balğa. balta

çukur

. : azqalörək

çukur

. çalpav, batalaq

çukur

. çanqınqa

çukur

. çökük, götük

çukur

. kövək, qovuq, kavak, oyuk, boşluk, deşik

çukur

. qapak, oyuk, qazıntı, dərin dərə

çukur

. hovzək

çukurlaşmaq . qabrılmaq

., batmaq

çukurlatmaq: qabrılıtmaq, yaprılımaq, əzmək

çukurlu

. çarkandak : əngəbəli yer

çul

.-eşək var çulundan yeğ, çul var eşəkdən yeğ.(yeğ. evla. ovla).

culavaz

. dənizdən axan yel, cılavız

çulax

. < kovlak : bucak, uclanmaq - iki dodaq çulağı .

çulbərəq

.çulbərək. çuvbərək. geyim. parpaltar.

cüley

. kar

cüley

. kar

cülgə

. boğaz, dağ boğazı, dərə

cülgə

. çökəlgə lığlı toprak yer, çökmüş yer, boğaz, dağ boğazı, dərə

cülgə

. çökəlgə lığlı toprak, yer, çökmüş yer,

çulık

. şulık, corab

çulık

. şulık, corab

çulpan

. gəzəgən, səyyarә .

çulqamaq

. çevirmək, çevrәmәk, çevrәlәmək, devrәlәmәk, aylamaq, örtmək, hörmək

çulu.

.-adam adamdır olmasa pulu, hayvan hayvandır, atlasdan çulu.

çuluntan

.-eşək var çulundan yeğ, çul var eşəkdən yeğ.(yeğ. evla. ovla).

cum !

. bat ! gomül !

cum !

. gomül ! bat !

cum !

. gomül !, bat !

cümaxşamının gəlişi çarşənbədən bəllidir
çumçuqdan qorxsan tarığ əkmə. (çumçuqdan: sərçədən). (tarığ: dənə)
çumçuqtan .çumçuqdan. sərçədən.-çumçuqdan qorxsan tarığ əkmə. . (tarığ: dənə)

cümə

. atna

cümə

. atna

cumlamaq

. kovlamak, gorlamak, quylamak, qablamak

cumlaq . şumlamaq, kumlamaq.

cümlə
cümlə

. kömlə
. kömlə .

cummaq. çomülü, sunğumak, şumlamak, sumıv, somuv

çummaq

. cummaq, tummaq

cummaq

. tummaq, çummaq

cummaq

. tummaq, çummaq..

cummaq

. tummaq, çummaq..

cummaq

.batmaq. qərq olmaq.

cummuş

. batıl

cummuş

. issiz, quylaq, dərin. (cummaq: tummaq )

cummuş

. issiz, quylaq, dərin. (cummaq: tummaq )

cumur

.-dözümdə uğur, dözümsüz cumur

cumuş

.-cumuş daban altda.

., boş, batmış, dağılmış

cumuşcular : işçilər

çün

. için

çün

. için

cünğk

. bucaq, qüşə, çat, sat, künc, bürçük, burış, burc, bulunq, poçmək

çunğqur

. qozğur, ganbır, ganbıl, çambır, (quz, qoz)

çünki

.

. dytkəni

çünki

. dytkəni

çunq

. qurp, kəvilən oyulan yer, genq, çuxur : dəhliz, qar .

çünt

. dimdik

çünt

. dimdik

çuqal

. met < çulqa

çuquq

. cumuq, çukur?

çuqur

.-(tapmaca).-yonduğunca yoğunlar. (quyu.çuxur).

çuqur.

.çuxur. qoy. quy. hava, yel almıyan yer.

cür

. < qur, cür, sınır, paya, okşar - qurlu quriylə qopuz qıliylə

cür

.-cür gəlmək: tutuq vermək

cürətlənmək

qolaylanmaq&. -qolaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi.

cürgənmək: yığılmaq
cürgənmək: yığılmaq

çüri qoyun
çürim

. qolağı çiçik qoyun

. ötür .

curlamaq

. dərləmək, qurnamaq, toplamaq, tamamlamaq

curlamaq

. qurnamaq

., toplamaq, dərləmək, tamamlamaq

curlamaq

. qurnamaq

., toplamaq, dərləmək, tamamlamaq

çurt - yurt : çırt - yırt : xarabalık, verana
cürtəq

cürdək. gildən, saxsıdan, şüşədən və s. materialdan qayrılan darboğazlı su

qabı.

çürük

. < keç. çək . çekürük (keşiyib: çəkilib, quruyub, çakışıb, çəkişib)

çürük

. qara baş, içi boş

çürüme

.-çürüme, yıkılmanın bildəridir (bildəridir: ulağçısıdır. xebercisidir) .

cürüm-türüm . qιlιk-yoruk, yeriş-duruş, qılık, xuy
çürüq

.-çürük taxda çivi tutmaz

çürüq

.-çürüq paxla gündə yok, bir gün satılır.

çürüq

.-yar məni ansun çürük alma ilə. (yeşil yapraq)

çürür.

.-ağac kökündən, ölkə başından çürür.

çürütər

.-baş çürüdər: başdan çıxarar. -daş əridər yaxşı söz, baş çürüdər yaman söz.(
baş çürüdər: başdan çıxarar).

çürütər.
cüscu

.-aş daşı əridər, yalan başı çürüdər.
. aktarmak, anqtamak, tapcak olmak, sərmələşmək,

cüssə

. çap, həcm, biçik

cut

. qır

cütcü

. qoşçı

cütcü

. qoşçı

cütləmək

. taylamaq

cütləmək: taylamaq .

cütləşmək

. : qaçışmaq, çatışmaq

cütləşmək

. qolaylaşmaq : yakınlaşmaq, yanaşmaq, birləşmək

cütləşmək

. qolaylaşmaq : yakınlaşmaq, yanaşmaq, birləşmək

cütləşmək: qolaylaşmaq : yakınlaşmaq, yanaşmaq, birləşmək
cuv .civ < yiv < iv : cola, yova, yuva, oyuk, təxdədə torpaxda

çuval

. çalça, çiçik qab, zol zol toxunmuş çuval

çuval

. çitmə < çatma, toxuma torba

çuval

.-arşın gətir bez apar, çuval gətir qoz apar.

çuvbərəq

.çuvbərək. çulbərək. geyim. parpaltar.

çuvqan . çılık
çuxa

. keçə

çuxa

. keçə

çuxa

. keçə

çuxur

. çunq, çunqunqur, sıqa, sıqacık

çuxur

. kovu

çuxur

. kovuç, zerzəmi

çuxur

. qurp, kəvilən oyulan yer, çunq, genq, dəhliz, qar

çuxur

. çunq, çunqunqur, sıqa, sıqacık .

çüy

. çivi

cuy

. civi, ok

çüy

. mıx

çüy

. mıx

.

., bataklık yer

.

çüy

. şüy

çüy

. şüy

çüy

. şüy

cüzam

. pislik

dna ← tanqa
dna ← tanqa
dna ← tanqa
dna ← tanqa
daban

. dəbən, töbən, dib

dabara

. şavxınlık qorkutan ululuq, bayarlıq, haybatlı, şikuh, əzəmət

dabuka

. dövul, aqara, darbuka

dadaş

. < dədə + əş ( gözəlləmə bəlirtisi )

dadaş . dədə + ş ( dədənin incələmə haləti )
dadim

. əduva .

dadlı söz-can arzusu, dadsız söz-baş ağrısı.
dadmaq

. dəymək - o bir pula dadma (dəyməz)

dağ dülberligi - taştadır,
adamnıñ dülberligi - baştadır.
dağ
dağ

. < dayağ,
. bənək, xal, dak, tağ, timqil .

dağ

. ləkə, bənək

dağ

. ləkə, bənək

dağ

.= tağ = iz,( ağ dağ = onulan-toxtayan yaranın ağ ləkəsi )

dağarcık

. torba, bastıq, qapcak, sumka, suma, muksa

dağarcık

. torba, bastıq, qapcak, sumka, suma, muksa

dağaza

. yüksək, boylu-boslu, dalyan kimi

dağaza

. yüksək, boylu-boslu, dalyan kimi

dağdan aşan bağçını qoğar

dağdarış

. böhran, tənglik, sınılış, yetməzçilik

dağdarış: böhran, tənglik, sınılış, yetməzçilik.

daği

. daha .

dağıdan: darak, eşən, ayıran, yaran, açan, tırmalayan araç, inşiab (qol) keçi yolu, qorkuluq, daş
yonma araçı .

dağınık

. çaşık ., şaşık, düzənsiz

dağınık

. dardağın, darmadağın

dağıtmaq

. paylamaq, qarmaşdirmaq, pozmaq,

dağıtmaq

. paylamaq, qarmaşdirmaq, pozmaq,

dağıtmaq

. qarmaşdırmaq, paylamaq, pozmaq

dağıtmaq

. qatmaq, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, əzmək, çalmaq, vurmaq, döymək,
sütmək (boya), atmaq, boyamaq, sarmaq, dolamaq, süpürmək

dağıtmaq

. talkandav, dalğandav

dağlı

. yanık .

dağma = alıq, bəllik, dağ

daha

. barha § hava barha qızir : get güdə, daha

daha

. barıp, hənüz, hələ, daxı, elə - beş il barıp gözlə(daha)..

daha

. barıp, hənüz, hələ, daxı, elə - beş il barıp gözlə(daha)..

daha

. barıp, hənüz, hələ, daxı, elə - beş il barıp gözlə(daha)..

daha

. barıp, hənuz,(hələ), axi, elə - beş il barıp gözlə(daha)..

daha

. dağısı, dərək olmaqlıq, içinə almaqlıq, olar bularda - ol dağısı : o da .

daha

. əlavə, dağısı : dahası

daha

. entek, indik, endik, hənuz

dahi

. egirsumer, sonra, dalı, əgər

dak

. bənək, xal, dak, tağ, timqil

dak

. bənək, xal, tağ, dak, timqil

.

dal - dal : dalqalı-dalqalı, bıcır - bıcır, biçik - biçik, dalqalı - dalqalı, qıvrım – qıvrım, burum burum
.
dal ba dal dol ma dol vur ha vur

dal ba dal

baş a baş

. bada bad, padar, tez tez, haydanhay, həsir hüsür, çalılıkilən

dal ba dal

. izli izinə

dal ba dal

. izli izinə, dal ba dal, dol ma dol vur ha vur, baş a, baş

dal

. anğır, andır, kök, soy, ata baba, cəddabad

dal

. darmağ, qol, budak

dal

. tək, uca, təkəlmiş > dalay

dala verə

. hiləgər, amaldu, kuvəlik

dala

. düz, tala, bozkır

dalamaq

. intiqad et . iyra et . dalınmaq, dalnamaq, atdamaq - dalınan : dalnayan,
atdaqan, iyrad tutan .

dalamaq

. sancmaq, taxılmaq

dalan

. alğı bölmə, ayvan, giyəlgə, avız ev, giriş

dalan

. daban .

dalan

. dalı oda, dış oda, gözləniş odası .

dalanmaq

. vurulmaq

dalanmaq

. vurulmaq

dalanmaq: vurulmaq .

dalaq qoy
dalaq

. quyruqlu qoy .

. səmiz, ətli - dalaq qoyun : quyruqlu qoyun .

dalaq

. səmiz, ətli, dalaq qoyun : quyruqlu qoyun

dalaşmak : dirişmək : dirikmək
dalaşmak : dirişmək : dirikmək
dalaşmak : dirişmək : dirikmək

dalaşmaq

. bəsləşmək, söz gürəştirmək

dalaşmaq

. dirişmək : dirikmək

dalaşmaq

. dirişmək : dirikmək bəsləşmə, yarışma, bağlaşma, dartışma, çəkişmə, rəqabət
bəsərmək . başarmaq

., bəcərmək, bəsləmək

dalaşmaq

. ırıldaşmaq, didişmək, qarpışmaq, kavaşmaq

dalaşιk

. tələsik, aşιğιş, aşaç, hövlükmaç, hövlülə

dalaşιk . tələsik, aşιğιş, aşaç, hövlükmaç, hövlülə
dalaşιk

. tələsik, aşιğιş, hövlükmaç

dalavərә

. alavərə

dalavərә: alavərə .

. göl, dərya, dalğa, talay, tarmaq .

dalay
dalay

. göl, dərya, dalğa, talay, tarmaq .

dalaylama

. öndər

dalaylama: öndər .
dalbasa

. ləğv

.

dalbasa

. ləğv

., dalçıktıru .

dalbınmaq

. müztərib

dalbınmaq: müztərib .

dalcamaq

. çəkilmək, uzaklaşmaq .

dalcamaq: çəkilmək, uzaklaşmaq .
dalçıktıru .

dalçıl
dalda

. sürəkli, istiqrarlı, izçil
. dalga - dalğalı : girişli, çıkışlı - dalğan : giriş çıkış yeri .

dalda

. dalga § dalğalı : girişli, çıkışlı § dalğan : giriş çıkış yeri

dalda

. sipər, sığınak

dalda

. sipər, sığınak .

dal-dal

. bıcır-bıcır, biçik-biçik, dalqalı-dalqalı, qıvrım-qıvrım

dal-dal

. qıvrım-qıvrım: bıcır-bıcır, biçik-biçik, burum burum, dalqalı-dalqalı

daldalamaq . sipər etmək .
daldalamaq: sipər etmək .
daldalanmak : duldalanmak, sipər almak, sığınmak, sayalanmak - dulda : saya, himayə - dtulundurmak : gözdən qapıtmak, dulundurucu : gizlədən - dulundurmak :
əsirgəmək, muzayigə etmək - dulunmak, gayib olmak, görünməmək, batmak, (
giripmək : qurubmak ) -dalda : dalga -dalğalı : girişli, çıkışlı - dalğan : giriş çıkış
yeri

daldalanmak: duldalanmak, sipər almak, sığınmak, sayalanmak
daldalanmak: duldalanmak, sipər almak, sığınmak, sayalanmak § dulda : saya, himayə § dtulundurmak : gözdən qapıtmak, gözdən gizləmək § dulundurucu : gizlədən

§ dulundurmak : əsirgəmək, muzayigə etmək § dulunmak, gayib olmak,
görünməmək, batmak (giripmək : qurubmak? § dalda : dalga -dalğalı :
girişli, çıkışlı § dalğan : giriş çıkış yeri
daldalanmak: saklanmaq, duldalanmak, sipər almak, sığınmak, sayalanmak - dulda : saya,
himayə - d - tulundurmak : gözdən qapıtmak, gözdən gizləmək - dulundurucu :
gizlədən - dulundurmak : əsirgəmək, muzayigə etmək - dulunmak, gayib olmak,
görünməmək, batmak (giripmək : > qurubmak - dalda : dalga - dalğalı : girişli,
çıkışlı - dalğan : giriş çıkış yeri .

daldalanmaq: saklanmaq .
daldamaq

. seçmək

daldamaq

. seçmək.

daldax

. bükük, gizli, örtülü, yaşırın,

daldax

. gizli, örtülü, bükük, yaşırın

daldax

. gizli, örtülü, bükük, yaşırın

daldax

. gizli, sinsi, saklı, yaşırın, gizlin, kasırılğan , yaşırılğan, yaşırınli, tıkıvlı
qatılğan,assırınlayın, astan, astırın, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy
bükük, oğrun, duymadan, örtülü, darab< dar, çolav

daldırmaq

. doldurmaq

daldırmaq: doldurmaq .

dalga
dalga

. dalda
. dalda

dalğalı

. giriş - çıkışlı

dalğamaq

. çevirmək, döndərmək .

dalğamaq: çevirmək, döndərmək .

dalğan

. giriş çıkış yeri

dalğaş

. çevirmə, döndərmə .

dalğatmaq

. çevirmək, döndərmək . dalğanmaq . çevilmək, döndərilmək .

dalı

. ) arka, kürək, sırt ) şişik, dallanmaq : dala dolmaq (dalğa ??

dalı

. anğıra, arka . dalısına : anğırınğa, arkasına

dalı

. arka, kürək, sırt keç dalıma ) şişik, dallanmaq : dala dolmaq, dalğa ??

dalı

. arka, kürək, sırt keç dalıma ) şişik, dallanmaq : dala dolmaq, dalğa

dalı

. dalış, sonra

dalı

. dalış, sonra

dalı

. egirsumer, sonra, dahi, əgər

dalı

. peşin, keyin

dalıı

. dalay, darya

dalınmaz

. fərqsiz, sayğarmaz, at qoymaz

dalınmaz: fərqsiz, sayğarmaz, at qoymaz .
dalıqma : doluqma, qılığan, həyəcan, dolqunlanma

dalıqma

. doluqma, qılığan, həyəcan, dolqunlanma

dalış

. dalı, sonra

dalış

. dalı, sonra sırt

dalkanış

. dalğanış, dağılış

dalkavuk
dalkavuk

. iki üzlü, üzə gülən, şaklaban

dalkavuk: iki üzlü, üzə gülən, şaklaban .
dallamaq: dəlil gətirmək - dal : çıxan, zuğ - dəlalət : dallaq .
dallanmaq : dala dolmaq, arkalanmaq, kürəklənmək, sırtlanmaq, şişmək

dallanmaq

. dala dolmaq, arkalanmaq, kürəklənmək, sırtlanmaq, şişmək

dallanmaq

. darmaqlanma

dallı

. tarmaqlı

dalmaq

. batmaq

dalmaq

. batmaq

dalmaq

. yorulmaq

dalqa

. < tolqunmaq, ğozğalanmaq, qımıldımaq, qopmaq, turuzmaq, ırğıldam, təkan

dalqa

. dolqun

dalqa

. dolqun

dalqa

. dolqun

dalqa

. dolqun

dalqa

. dönəməç, dolama, dolayı, qıvrım, qıvrıntı, çevirmə, sapma, yuvarlaq, büzük
burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)

dalqa

. dulki

dalqa

. tulqun

dalqalı

. bükülü, əyri, əyri büyrü .

dalqalı-dalqalı : dal-dal qıvrım-qıvrım: bıcır-bıcır, biçik-biçik, burum burum
dalqalı-dalqalı: bıcır-bıcır, biçik-biçik, dal-dal, qıvrım-qıvrım
dalqavık

. iki üzlü, şaklaban, yaltaq

dalqιn

. dәrin, dolqun

dalqιn
dalqιn

. dәrin, dolqun
. dәrin, dolqun.

dam dirəksiz, tövlə kürəksiz olmaz.

dam

.

çatı çatılmış neçə şeydən oluşan, sarlak, çatrat, şatır ( çatır), çardak., üçək,
çətir, öqüzə, səqf

dam

.

çatı çatılmış neçə şeydən oluşan, sarlak, çatrat, şatır ( çatır), çardak., üçək, çətir,
öqüzə, səqf

dam

.

çatı, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, çatrat, şatır(çatır), çardak., üçək,
çətir, öqüzə, səqf

dam

. çatı, sarlak, çardak., çatrat, şatır (çatır), üçək, çətir, öqüzə

dam

. töbə, çatır, şatır, kıyık, tınıke, üçək, cədir

damağ

. təmək

damağ

.= təmək

damağ

. dimağ, dimək, anğ, anğ-sezim

damağ: dimağ, dimək, anğ, anğ - sezim

damaq
damaq

. azıq
. azıq .

damar damar olmaq: dartış, ingibaz, damarçaldı
damar

. özən : qamış, ət ciyərdə olan qatı damar

damar

. özən : qamış, ət ciyərdə olan qatı damar

. özən : qamış, ət ciyərdə olan qatı damar

damar

damarçaldı . dartış, ingibaz, damar damar olmaq
damarçaldı: dartış, ingibaz, damar damar olmaq
damdurmak: yandırmak
damdurmak= yandırmak

damdurmaq . yandırmak
damən

. < taban, töbən, ətək .

damən

. taban, töbən, ətək

damğa

. alıq

damğa

. onqun

damğa

. onqun

damğa

. onqun . alıq .

damğa

.<) tax+maq,taxma ) dağ+ma, dağma, bəlgi . gövdədə,

damğa, san(simgə) təsdiq
damğa,başma .< basma : barmaq izi, baskı, iz, parça, möhür, üzəri baskılı bez

damınqa

. ləkə, bənək

damınqa: ləkə, bənək

damızlık at . ayğιr, әrkәk at, tuxumluk at
damızlık at

. ayğιr, әrkәk at, tuxumluk at

damka

. damak., anğkav., kentlevük, tanğlay

dampizişk

. baytal

damqa

. bəlgə, im

damqa

. bəlgə, im

damqalamaq : bəlgələmək
damqali

. bəlgəli, imli, markalı

dan yeri ağarınca oğrunun gözü qaralar

dan

. + dən, tütsüdən : buxurdən .

dan

. çırağ, ışıq, lampa

dan

. çırağ, ışıq, lampa

dana

. < tanqa

dana

. sığır . ~ : ardana . ~ : tüvə .

danamaq: takmaq .
danə

. < dənq > danqərəbi

danğamaq

. bağlamaq, evləndirmək

danğamaq

. bağlamaq, evləndirmək

danğarmaq . məşvərətləşmək, danışmaq, istişarə - danqarlı : məsləhətli, məşvərətli danğsız : məsləhətsiz - bildiyin işləmək : danğmadan - tanğlı-tanışlı :
məşvərətlə
dangi

. düyün

dangi

. düyün

danğı

. ehtiyac . danğlı : ehtiyaclı - danğı yok .

danğmaq

. bağlamaq, takmaq, tutmaq (buz)

danğmaq

. takmaq, bağlamaq

danğmaq

. takmaq, bağlamaq

danğqıl

. kəsək, qurumuş çamır parçası .

daniş

. < tanış

danışan(çok). gəpəzə, gəpəz, kövəzə, kövəz, əngək, əngi boş
danışmaq

. gəvşəmək

. boşatmaq, tökmək

danışmaq

. gəvşəmək

. boşatmaq, tökmək

danışmaq

. gəvşəmək, qovşamaq, boşatmaq, tökmək

danişməndlər . bilgələr -bilgələr bilirlərki nədən çox nələr bilmirlər(bilgələr: danişməndlər)

danlamak arılamaq

., təmizləmək

danlamaq

.= təmizləmək, açmak, arılamak,saylama

danmaq

. yadsımaq

danmaq

. yadsımaq, inkar etmək, rəd etmək

dannamaq

. burunlamaq, pis qarşılamaq : pis yola salmaq

danqa

. tonqa

danqa

. tonqa .

., inkar etmək, rəd etmək

danqamaq

. aylamaq, oramaq, sarιmaq, dolamaq, fırlamaq, fırlatmaq, döndərmək

danqamaq

. bağlamaq - alnı danqalı : alnı bağli

danqamaq

. oramaq, sarιmaq, dolamaq, aylamaq

danqamaq

. oramaq, sarιmaq, dolamaq, aylamaq, bağlamaq § alnı danqalı : alnı bağlı

danqaz acıkıyık: vurdumduymaz, dikqafalı, qavrayışsız,, qanmaz
danqdar

. ünlü, tanınmış .

danqı

. yük : ağram, ağırlıq, dartım . bağlı, bağlama

danqı

. yük : ağram, ağırlıq, dartım . bağlı, bağlama

danqılı

. bağlı

danqısız

. dəyərsiz, önəmsiz - danğı yok : ehtiyacı yok

danqmaq

. barış, yamaq, düyün, takmaq, tikmək

danqmaq: barış, yamaq, düyün, takmaq, tikmək .

danşıq

. deyiş, aytış, ayış, söz

danιşmada . gəpləşiqdə

., danιşιqda

danιşιqda

., danιşmada

. gəpləşiqdə

dap - dakır : lümbələm-lüt, qup-quru, otsuz-motsuz
dap – dakır: lüt, quru, otsuz zatsız

dapa

. dəpə : tərəp § tamu dəpə : tamuya tərəp . büna dəpə : bunun tərəfinə § yolu
dəpə : yola tərəf § tapacak : dapacak : mə’bud

dapacak

. tapacak, mə’bud

daqaza

. yüksək, dalyan kimi, boylu bos .

daqmaq

. bağlamaq, dövmək .

dar boğaz

. çətin şərait - dönəm

dar dirilik

. qıtlık içində yaşamak

dar etmək

. ucu ucuna, güclüklə, ancak, yağmır kefimizi dar etti § dara dar : güclüklə,
ivədiliklə, ancak, uc uca, tirenə dara dar çatdıx §dar boğaz : çətin şərait dönəm, dar qaçmaq : zorla qurtulmaq, dar yetişmək : güclüklə ulaşmaq § dara
gəlmək, qalmaq : məcbur olmaq

dar etmək

. ucu ucuna, güclüklə, ancak, yağmır kefimizi dar etti § dara dar : güclüklə,
ivədiliklə, ancak, uc uca, tirenə dara dar çatdıx §dar boğaz : çətin şərait -

dönəm, dar qaçmaq : zorla qurtulmaq, dar yetişmək : güclüklə ulaşmaq § dara
gəlmək, qalmaq : məcbur olmaq

dar qaçmaq: çətin, zorla qurtulmaq
dar yol

. baytak, yaya yol

dar

. çapıq, sıkıcı, uyqun olmayan - çapıq geyim : dar geyim - çapıq ev : dar ev - çapıq

.

yer : dar yer - çapıq hava : dar hava .

dar

. çapıq, uyqun olmayan, sıkıcı, çapıq geyim, ev, yer, hava

dar

. çapıq, uyqun olmayan, sıkıcı, çapıq geyim,ev, yer, hava

dar

. çapıq, uyqun olmayan, sıkıcı, çapıq geyim,ev, yer, hava

dar

. tünək ağacı

dar

. tünək ağacı

dar

. tünək ağacı?

dar

. çapıq, sıkıcı, uyqun olmayan

dara dar

. güclüklə, gücünən, zor, çətin, ivədiliklə, ancak, uc uca, yallah : tirenə dara dar
çatdıx

dara gəlmək: məcbur olmaq, dara qalmaq
dara gəlmək: məcbur olmaq, dara qalmaq .

dara(üz+)

. xuttaraş

darab

. < dar, gizlin, yaşırın, çolav

darab< dar

. çolav, gizlin, yaşırın

darab< dar

. gizli, saklı, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, assırınlayın astan,
astırın, yaşırılğan, yaşırınli, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy bükük,
oğrun, duymadan, örtülü, daldax, çolav

darab< dar . gizlin, yaşırın, çolav
darab< dar

. gizlin, yaşırın, çolav

daraba

. görüm, heykəl

dara-düdük : düdük
darak

.

. eşən, ayıran, dağıdan, yaran, açan, tırmalayan araç, tırmalamaq, yırtmaq,
qazmaq, yox etmək, inşiab, qol, keçi yolu qorkuluq, daş yonma araçı

darak

. eşən, ayıran, dağıdan, yaran, açan, tırmalayan araç, tırmalamaq, yırtmaq,
qazmaq, yox etmək, inşiab, qol, keçi yolu qorkuluq, daş yonma araçı

darak

. quş başında olan təpəlik

darak

. quş başında olan təpəlik

darak

. quş başında olan təpəlik

darakişi

. yol yol olan, diş diş olan əl işi

darakişi

. yol yol, diş diş əlişi

darakişi

. yol yol, diş diş əlişi

darakişi: yol - yol olan , diş - diş olan əl işi .

daraklamaq : dəri yumşatmaq
daraklamaq : taraşlamaq, təmizləmək, arassalamaq
daraklamaq . taraşlamaq, təmizləmək, arassalamaq
daraklamaq: dəri yumşatmaq
daraklamaq: dəri yumşatmaq

daraksız

. daranmamış

daraksız

. daranmamış

daraksız

. daranmamış

daralan

. çıtık, dırnaq çəkilən

daralmaq

. süzülmək, çözülmək, yırtılmaq, gəvşəmək, darav-darav etmək, araz-araz
etmək .

daraltıcı

. iki borunu bir birinə bağlayan bölük

daraltıcı

. iki borunu bir birinə bağlayan bölük

daraltıcı

. iki borunu bir birinə bağlayan bölük

daram

. tutam § bir taram saç

daram

. tutam, bir taram saç

daram

. tutam, bir taram saç

darama

. yol yol, cızqı cızqı

darama

. yol yol, cızqı cızqı

darama

. yol yol, cızqı cızqı

daramak : araştırmak, aramak, itənəkləmək, dırnaqlamaq, darav darav etmək - arayıb daramak :
araştırmak .

daramaq : çitənəkləmək, dırnaqlamaq, darav darav etmək
daramaq

. aramak - arayıb daramak : araştırmak

daramaq

. aramak § arayıb daramak : araştırmak

daramaq

. araştırmaq

daramaq

. bir yeri bölükləyib aramaq, axdarmaq, ayırdlamaq, nəzmə çəkmək

daramaq

. bir yeri bölükləyib aramaq, axdarmaq, ayırdlamaq, nəzmə çəkmək

daramaq

. bir yeri bölükləyib aramaq, axdarmaq, ayırdlamaq, nəzmə çəkmək

daramaq

. tırmalamaq, yırtmaq, qazmaq, yox etmək

darana

. rüşvət

darana

. rüşvət

daranı

. sılanı, arayış .

daranmamış: daraksız

., aramak § arayıb daramak

.

daranqa

. təhər, tərəngə

daranqa

. təhər, tərəngə

darantı

. töküntü

darantı

. töküntü

darantı

. töküntü

daraqdiş

. yumşaq yün, sütük, kürk - ayaqın ayası

daraqlık

. qoza

daras

. yüksək kəpçə, balık, kəpənək toru ) yuvarlak dərincə qaşıq, qanat kimi önə
doğru açılma, gəmilər arkasında tumuq dumanevi

daras

. yüksək kəpçə, balık, kəpənək toru ) yuvarlak dərincə qaşıq, qanat kimi önə doğru
açılma, gəmilər arkasında tumuq dumanevi

daras

. yüksək kəpçə, balık, kəpənək toru ) yuvarlak dərincə qaşıq, qanat kimi önə doğru
açılma, gəmilər arkasında tumuq dumanevi

daras

. yüksək, uca

daras

. yüksək, uca

daras

. yüksək, uca

daratmaq

. ucu uca gətirmək, gücətmək, boğaza yığmaq § dara dar : güclüklə, gücünən,
zor, çətin, ivədiliklə, ancak, uc uca, yallah : tirenə dara dar çatdıx § dar
boğaz : çətin şərait - dönəm, dar qaçmaq : zorla qurtulmaq, dar yetişmək :
güclüklə ulaşmaq § dara gəlmək, qalmaq : məcbur olmaq

darayna bak bezini al
darazımaq

. darazıp durmaq, dərinin bir qatı yırtılmaq . zol-zol, para-para, yol-yol kəsilən

darbaz . ipçi .
darbuka

. dabuka, dövul, naqara

dardağın

. dağınık, darmadağın

dardağın

. dağınık, darmadağın

dardağın

. dağınık, darmadağın

dardağın: dağınık, darmadağın .

dardanğ

. kəpçə qulaq

dardanğ

. kəpçə qulaq

dardanğ

. kəpçə qulaq

dardarmaq . çıkmaq, ilərləmək, dimik durmaq, daşmaq, dardıyış
dardarmaq

. çıkmaq, ilərləmək, dimik durmaq, daşmaq, dardıyış

dardarmaq

. çıkmaq, ilərləmək, dimik durmaq, daşmaq, dardıyış

dardıyış

. dardarmaq

darğa

. sarban

darğamaq

. yoxolmaq, gözə görünməz olmaq

darğamaq

. yoxolmaq, gözə görünməz olmaq

darğamaq

. yoxolmaq, gözə görünməz olmaq

darğat

. dağıt

darı

. barut

darı

. barut

dari

. barut, ov darısı

darı

. barut, ov darısı

darıkmaq

. qaqımaqka, drılmaq

darılmaq

. hirslənmək

., çıkmaq, ilərləmək, dimik durmaq, daşmaq

darılmaq

. hirslənmək

darılmaq

. hirslənmək

darımaq

. darılmaq, çırpınmaq

darıtmaq

. qınamaq, başa vurmaq

darıtmaq

. qınamaq, başa vurmaq

darıtmaq

. qınamaq, başa vurmaq, uzun danışmaq

darıtmaq

. uzun danışmaq

darıtmaq

. uzun danışmaq

darıtmaq: qınamaq, başa vurmaq, uzun danışmaq
darma dağın ←dağılmış =dağranmış = doğranmış = darğanmış

.

.

.

.

. = qarğanmış

darma dağın: < dağılmış = dağranmış = doğranmış = darğanmış = qarğanmış
darmadağın: dardağın, dağınık
darmağ

. dal, qol, budak

darmağ

. dal, qol, budak : dəmir yol darmağı : dəmir yol xətdi, dağ - çay - dənizin ön
darmağı : .qolu - darmaqlanma : dallı budaklanma, tarmaqlı : dallı

darmağ

. dal, qol, budak : dəmir yol darmağı : dəmir yol xətdi, dağ – çay – dənizin ön
darmağı : .qolu - darmaqlanma : dallı budaklanma, tamaqlı : dallı

darmağ

. dal, qol, budak : dəmir yol darmağı : dəmir yol xətdi, dağ – çay – dənizin ön
darmağı : .qolu - darmaqlanma : dallı budaklanma, tamaqlı : dallı

darmağ: dal, qol, budak : dəmir yol darmağı : dəmir yol xətdi, dağ - çay - dənizin ön darmağı :
.qolu - darmaqlanma : dallı budaklanma, tarmaqlı : dallı .

darmaqlanma . dallı budaklanma
darmaqlı

. dallı

darmıklı

. dar yer

daröıt

. daöıt, doğrat .

darqamaq

. dağılmaq

darqamaq

. dağılmaq

darqamaq

. dağılmaq

darqın

. küskün

darqιn

. incimiş

darqιn

. incimiş

darqιn

. incimiş

darrov

. hövlüqməç, aldıraşlık, aşιqιç, tez, tiz, şaşιlιnç, tələsik

darrov

. hövlüqməç, aldıraşlık, aşιqιç, tez, tiz, şaşιlιnç, tələsik

darsık

. met qısrat .

darsık

. metqısrat

darsıkmaq
dart

. çəkmək, atmaq, ititmək .

dart,

. atqı, bəcər, çal, oyna, başar, icra

dartı

. armağan, hidyə

dartı

. güvən, qızık, həvəs

dartıb (..+): böyükdən dartıp uşağadək : başlıyıb, başlayarak birdən dartıb, ondan dartıb, bəri
(ondan dartıp: ondan bəri).(. ta..dək = .ta.can) (çəkib ta.dək(can) ), (.dən.dək
) : çiçikindən dartıp böyüyədək : çiçikindən böyüyədək, bəri : şundan tartıp
könlüm dartmıyor : bundan bəri istəmiyorum
dartıb (..+): böyükdən dartıp uşağadək : başlıyıb, başlayarak birdən dartıb, ondan dartıb, bəri
(ondan dartıp: ondan bəri).(. ta..dək = .ta.can) (çəkib ta.dək(can) ), (.dən.dək ) :
çiçikindən dartıp böyüyədək : çiçikindən böyüyədək, bəri : şundan tartıp könlüm
dartmıyor : bundan bəri istəmiyorum
dartıb (..+): böyükdən dartıp uşağadək : başlıyıb, başlayarak birdən dartıb, ondan dartıb, bəri
(ondan dartıp: ondan bəri).(. ta..dək = .ta.can) (çəkib ta.dək(can) ), (.dən.dək ) :
çiçikindən dartıp böyüyədək : çiçikindən böyüyədək, bəri : şundan tartıp könlüm
dartmıyor : bundan bəri istəmiyorum

dartık

. armağan, ödül ) yara izi

dartık

. armağan, ödül ) yara izi

dartık

. armağan, ödül ) yara izi

dartık

. pişkeş, təqdim, armağan

dartılı

. qıvrav, tavli, tovli, buruli

dartım

. yara izi .

dartımlı

. çəkici, sevimli., yakımlı., gəlişli, görkəmli, görüklü, görməgəy, cəzzab

dartımlı

. çəkici, sevimli., yakımlı., gəlşli, görkəmli, görməgəy, görüklü, cəzzab

dartımlı

. çəkici, sevimli., yakımlı., gəlşli, görkəmli, görməgəy, görüklü, cəzzab

dartımlı

. çəkici, sevimli., yakımlı., gəlşli, görkəmli, görməgəy, görüklü, cəzzab

dartıncaq

. utancaq, çəkinqən

dartıncaq

. utancaq, çəkinqən

dartıncaq

. utancaq, çəkinqən

dartıncaq: utancaq, çəkinqən .

dartınmaq

. qorkmaq

dartınmaq: qorkmaq .
dartıp almak: bağındırmak : fəth etmək, boyun əydirmək.

dartıp almak:bağındırmak : fəth etmək, boyun əydirmək,
dartış

. ingibaz, damar damar olmaq, damarçaldı

dartış

. ingibaz, damar damar olmaq, damarçaldı

dartış

. ingibaz, damar damar olmaq, damarçaldı

dartış

. ingibaz, damar damar olmaq, damarçaldı .

dartış
dartış

. sürə : sürülən zaman : beşdən dartıp altıya dək
. sürə : sürülən zaman : beşdən dartıp altıya dək .

dartış

. tәrbiyət.

dartış

. tәrbiyət .

dartışmaq

. bəsləşmək, yarışmaq, bağlaşmaq, çəkişmək

dartışmaq: bəsləşmək, yarışmaq, bağlaşmaq, çəkişmək

dartıv

. hidyə

dartmak : yorumlamak, vermək .
dartmaq

. açmak - eşik dart : qapını aç

dartmaq

. açmak §eşik dart : qapını aç

dartmaq

. açmaq

dartmaq

. azalmaq, qısalmaq, gerinmək, gәrgimək : su dartıldı : su azaldı çəkildi

dartmaq

. çəkmək (ağrı dəd) . ölçüb biçmək, cəlb etmək, istəmək, oğmaq §

dartmaq

. çəkmək kəsəl,cafa, dəd dartmaq = çəkmək, gәrgimək, sürükləmək, ölçüb biçmək,
cəlb etmək, oğmaq, azalmaq, qısalmaq, gerinmək, su dartıldı : su azaldı çəkildi, sunmaq, vermək - aş dartıldı : aş verildi . şundan tartıp könlüm
dartmıyor : bundan bəri istəmiyorum

dartmaq

. çəkmək kəsəl,cafa, dəd dartmaq = çəkmək, gәrgimək, sürükləmək, ölçüb biçmək,
cəlb etmək, oğmaq, azalmaq, qısalmaq, gerinmək, su dartıldı : su azaldı çəkildi, sunmaq, vermək - aş dartıldı : aş verildi . şundan tartıp könlüm
dartmıyor : bundan bəri istəmiyorum

dartmaq

. çərtmək, çəkmək, çalmaq, kəsmək

dartmaq

. dəngəmək, ölçüb biçmək

dartmaq

. dənğsimək, ölçüb biçmək

dartmaq

. dənğsimək, ölçüb biçmək

dartmaq

. dənğsimək: ölçüb biçmək

dartmaq

. qandırmaq, çəkmək, yönətmək, toplamaq

dartmaq

. saklamaq - malın oğluna dartdı - işlətmək : dəgirman dartmaq

dartmaq

. sunmaq, vermək : aş dartıldı : aş verildi

dartmaq

. sürükləmək, sürmək : şundan dartıp könlüm dartmıyor : bundan bəri
istəmiyorum .

dartmaq

. vermək, hidyə etmək

dartmaq

. yorumlamak, vermək

dartqın

. cazib, calib, çəkən

dartu = armağan,hidyə, ( dartmak = yorumlamak, vermək )

daru

. < darı, ot danası

daruğə

. tərxan

daruğə

. tərxan

daş bağ

. > təsbeh

daş rəngi

. bez, açık mavi, kül rəngi

daş rəngi

. bez,boz, açık mavi, kül rəngi

daş rəngi

. kül rəngi, bez, açık mavi

daş

. bərabərlik - yaddaş : ..

daş(+)

. bərabərlik - yaddaş : ..

daşbağa

. kaplambağa, topsbağa, tasbağa, tısbağa

daşdan qatıq, güldən nazık. (tapmaca). (adam)
daşdan qopar, yoxdan qopmaz.
daşdırmaq

. çoğdurmaq

daşdırmaq

. çoğdurmaq

.

daşdırmaq

. çoğdurmaq

.

daşdırmaq

. çoğdurmaq, çoxatmaq

daşğın

. dışarı

daşımaq

. çəkmək

daşımaq

. çevirmək, sivirmək § yengini deşirmək

daşımaq

. çevirmək, sivirmək, çırmamaq § yengini deşirmək, ətəyini daşırmaq

daşırıv

. saklamaq, gizləmək, bukmaq, buqurmək, bükpələk, bükmələk, kasıv, kaçıv

daşkak

. çuğul, söz daşıyan

.

daşkak . çuğul, söz daşıyan .
daşkak

. söz daşıyan

daşlama

. hәcv

.

daşlama

. hәcv

.

daşlama: atmaca, hәcv .

daşlamaq

. atmaq,

daşlamaq

. bırakmak

daşlamaq

. bırakmak, atmaq, vurmaq § bomba daşlamaq

daşlamaq

. bırakmaq, atmaq

daşlamaq

. vurmaq - bomba d.

daşlanmaq . dalaşmaq, çalaşmaq, taşer fıra
daşlau

. düşürmə, içaldıru, içketiv, kurtaj

daşlau

. düşürmə, içaldıru, içketiv, kurtaj

daşlau . düşürmə, içaldıru, içketiv, kurtaj

daşlı yer

. kırçam

daşlı yer: kırçam
daşmak : azmaq, böyümək, yügürmək .

daşmaq

. azmaq, böyümək,, yügürmək

daşmaq

. dardarmaq, çıkmaq, ilərləmək, dimik durmaq, dardıyış

daşqιn

. artık, üstün, ağdık, aşkın, aşιrι

daşqιn

. aşkın, artık, üstün, ağdık, aşιrι

daşşaq

. ğuddaq

daşşaq

. qasık daşı

daşşaq

. qotdaq

daşşaq

. qotdaq.

daşşaq

. qotdaq.

daşşaq: ğuddaq, qasık daşı .

daşιr

. axdır, aşιr, ağdır

daşιr-deşir

. altüst, ağdar-döndər

datalatin

. bilgi, veri

datalatin . bilgi, veri .

dava

. çaqnışıq, döyüş

davam

. durum, duruş, cıdam, saqlanış, hövsələ, durumli, davamli, dayavlı

davam

. sürə, uzaytu, dayam, süzüm, çalqaşu, ulan

davam

. uzaytu, dayam, süzim, çalqaşu, ulanu

davam

. uzaytu, dayam, süzim, çalqaşu, ulanu

davamlı

. sürə sürə

davamlı

. sürə sürə, üzülmədən, sürəkli, arasız, basa( götüvü bas yerə), bir basa, bir
başa

davamli

. üzülmədən, sürəkli, arasız, basa( götüvü bas yerə), bir basa, bir başa

davamsız

. ağımçı, ağma, tutumsuz, qararsız, kaypak, kəsinsiz, qaçak

davamsız

. qararsız, ağımçı, ağma, tutumsuz, kaypak, kəsinsiz, qaçak

davar mələməsə təkə atılmaz

davıs

.

tavıs, avıs<avaz < ağıs< ağız

davıs

.

tavıs, avıs<avız < ağız

davıs

.

tavıs, avıs<avız < ağız

davıs

.

tavıs, avıs<avız < ağız

davranış

. basık, hərəkət, gediş, yeriyiş, rəftar, gedişat

davranış

. basık, hərəkət, gedişat, gediş, yeriyiş, rəftar

davranış

. basıl, axıl, gedişat, gediş, yeriyiş, rəftar, yörüm-durum, qılık-yoruk

davranış

. çəlim, çalım, rəftar, biçim, ülgü, ölçü, uyqun

davranış

. cürüm-türüm, yeriş-türiş, qılıq

davranış

. yörüm-durum, qılık-yoruk

davranış

. yörüm-durum, qılık-yoruk

davranış

.= tabranış,təprənìş,təbəşìk← təbəşmək (yer tavrış = zəlzələ

davranmak : dolanmak - davranış, tabqaşmak, tabı
davranmaq . qaramaq
daxı

. həm § özü daxı gəldi : özü daxısı gəldi : özü də gəldi : özü həm gəldi

daxı

. həm § özü daxı gəldi : özü daxısı gəldi : özü də gəldi : özü həm gəldi

daxı

. həm § özü daxı gəldi : özü daxısı gəldi : özü də gəldi : özü həm gəldi

daxı

. hənüz, daha, barıp, hələ, elə - beş il barıp gözlə(daha)..

daxili

. içki

daxili

. içki

day = tay = daş - çağtay = çağdaş
day = kimi .ayday
day

daya

.ay kimi

. < daxi : artıq, dağ, dəvə, dədə, dev, dığa

. paya

dayağ salmaq: vasitə , dəstək vermək .

dayağ salmaq: vasitə dəstək vermək
dayak

. dirək, trəgiş, tirəv, tiröç, türkük, tayançuk, süyənçik, süyö, söyəq

dayak

. sopa, dəyənək

dayaklı

. arkayın, mütməin

dayaklı

. arkayın, mütməin

dayaklı . arkayın, mütməin .

. davam, sürə, uzaytu, süzüm, çalqaşu, ulan

dayam

dayam: davam, sürə, uzaytu, süzüm, çalqaşu, ulan
dayan

= tokta

dayan !

. tokta !

dayandırmak: kəsmək, duruzmak
dayanık

. kömək, baqış, qoldavlık, yardamlık

dayanık

. kömək, yardım

dayanık

. kömək, yardım

dayanık: kömək, yardım, baqış, qoldavlık, yardamlık

dayanıklı

. dözümlü, çıdamlı, bərdaşlı, birik

dayanışma . diləktəşlik, uyımşıldık, pikirdəşlik, bidəmlik, birimdik, ağızbirlik, birzəmlik
dayanma

. yaslanma, istinad

dayanmadan. dəssinə, tələsik, toxdasız, həmən, asığış, tez
dayanmaq

. çıdamaq

dayanmaq

. çıdamaq, dözmək

dayaq

. aylav, duraq

dayaq

. dirənc < diri . incar, can

dayaq

. duraq, aylav

dayaşmaq

. qoldavlıq, yardım

dayav

. pəhləvan

dayav

. pəhləvan

dayav

. yadaman, qaldav, qalcanq, kuşa, yrulmaz

dayaz

. sıq, sıqa, yalpak .

dayı

. tağav

dayı

. tağav

dayimi

. dayanlı, dayan .

dayımı

. dipləyin, imıqlı

dayimi

. duraklı, toktasız, üzüksüz

dayın

.

amadə

., dözmək

dayın

.

amadə

dayınmaq: öyrənmək .

dayirə

. aylan., tüqərək, sənbər, cəmbər, çəmbər

dayirə

. aylan., tüqərək, sənbər, cəmbər, çəmbər,

dayirə

. çevrə, quşak

dayrə

. < dögürə, çevrə,tügərək, aylan., ov, tüngərək, sənbər

dayrə

. < dolay, dolayı, dolanmaq, dorlanmaq, dövrknmaq, dövir, dayir

dayrə

. aylan., tügərək, ov, tüngərək, sənbər, çənbər

dayrə

. aylav, halqa

daz

. kəl, yaltas, kakbaş, yaltırbaş, takır başlı, kaşkıvaş

daze

. gic

dazu

. sınır - dazulamaq : sınırlamaq - dazısız .

dazu

. sınır - dazulamaq : sınırlamaq -dazısız

də’vət

. uşiniş

də’vət

. uşiniş

də’vət

. uşiniş

də’vət

. uşiniş .

dəb

. qural, törə, yol, yol yordam, yol yöntəm, iz, sıra, sayqı

dəbəd

. təprət

dəbələnmək . tırpırıv, tipirlimək, bərqələnuv, can dalaşu, aldaş uru, alas uru .
dəbəşmək

. əsmək, titrəmək, silkəlmək, ırğıldamaq, qımıldamaq

dəbəşmək: əsmək, titrəmək, silkələmək, ırğıldamaq, qımıldamaq

dəbətmək

. bulamak

dəbrətmək

. tərmətmək, tərbətmək, tərpətmək, çalkamaq, çaykamaq, sallamaq, yırqamaq

dədə əçə

. ata ana

dədə toplar oğul saçar. (saçar: dağıdar)

dədə

. olatay,babakay, çonq ata., dev ata, buba

dedik

. anlam, məfhum

dedilər yaşamı nə yapdın: dedim: birazın boşverdim, birazından vazkeçdim, ötdüm
ötüşdüm, bıraqki çoxun aldırmadım. (bıraqki: ammaki)

dəf etmək

. götürmək, çıkarmaq, qovmaq, göndərmək, başdan eləmək, qopalaq götürmək,
kubaləv

dəf etmək

. götürmək, çıkarmaq, qovmaq, göndərmək, başdan eləmək, qopalaq götürmək,
kubaləv

dəf etmək: < təpmək . götürmək, çıkarmaq, qovmaq, göndərmək, başdan eləmək, qopalaq
götürmək, kubaləv

dəf
dəf

. dəprək, çildirim, buvbən, danğ, dabıl, söldirli, qaval
. dəprək, çildirim, buvbən, danğ, dabıl, söldirli, qaval .

dəfə

. : əl -bir əl - yol : bir dəfə

dəfə

. : kərə - kar, əl

dəfə

. < təpə < təp . kərə, kar, əl, oran, yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, göz,
atar, dəğişən, mərtəm, çəndən - on dəfə on çəndən - bir əl - yol : bir dəfə

dəfə

. kərə - kar, əl

dəfə

. yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, göz, atar, dəğişən, mərtəm

dəfə

. yolam, mərtəm, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, göz, atar

dəfə

. əl -bir əl - yol : bir dəfə

dəfə
dəfə

. kıynalmay, qaçğınçı, yartı yurtı ..
. oran, çəndən § on dəfə on çəndən

degəquni = degirganlık -dırganlık - dağılganlik
degəquni = degirganlık -dırganlık - dağılganlik
degəquni = degirganlık -dırganlık - dağılganlik
degəquni = degirganlık -dırganlık - dağılganlik
degəquni = degirganlık -dırganlık - dağılganlik
degəquni = degirganlık -dırganlık - dağılganlik

dəğər

. çəkə, cərgə, sınır, hədd, qədər

dəğər

. güclü, ərkli, qadir

dəğərsiz

. görümsüz, çirkin, önəmsiz, biçimsiz

dəgəyən

. az, azaqsumer, ışıldayan, parıldayan, tanqayan, yukarı, dikə

.

degirman

. dığırman

dəğirman

. tirman, tuğman, diyirman, dığırman

dəğirmançıdan küsən, boş çuvalla qalır

dəğişən

. dəfə, yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, göz, atar, mərtəm

dəğişən, kıynalmay, qaçğınçı, yartı yurtı

dəğnək

. dövənək, dövəç

dəhliz

. dalanğ, sənək

dəhliz

. qurp, kəvilən oyulan yer, çunq, genq, çuxur : qar

dehqan

. < tikən

dehqan

. tik + qan

.

dehqan: < tikən

dəhrə
dəhrə

. < teqirə < teqir : təkər, girdə
. < teqirə < teqir : təkər, girdə () .

deil

. cəsur, gözübək

dək

. dəyrə, dərək, cən, yetə ( yetmək ) : karata, kara, görə

dək

. dinc

dəlalət

. qanıt, könük, göstәriş, tanqış, illət, ayğak, niqiz

dəlalət: qanıt, könük, göstәriş, tanqış, illət, ayğak, niqiz, danak, dayanıç, yerli, suyənçik, tiuqavuç,
tirək

dələqəç

. dələgəç, deşikkan, dişkic

dəlgi

. burqu, örϋm, mətə, burma

dəlgi

. : örϋm, burqu, mətə .

dəlgi

. örϋm, burqu, mətə

.

dəlgi

. örϋm, burqu, mətə

.

dəli sevər dəlini

dəli

.

. cinli, sərəng

dəli

. cinli, sərəng

dəlik

. ağız

dəlik

. ayrıq, cızıq, yarıq, çat açan > dıllak

dəlik

. ayrıq, çızıq, yarıq, çat açan > dıllak

dəlil

. ayğak, qanıt

dəlil

. daanak, dayanıç, yerli, nəqiz, suyənçik, tiuqavuç, tirək

dəlil

. danak, dayanıç, yerli, nəqiz, suyənçik, tiuqavuç, tirək, ayğak, qanıt, könük, göstәriş,
tanqış .

dəlilləmək

. gərəkləmək

dəlilləmək: gərəkləmək .
dəllal

. < dənqləl . dənəkər, talğav, tando, tənləş, tallaş. səlbəs, ortamçı, aradaş, araçı .

dəllal

. dənglal

dəllallık

., dənəkərlik, səlbəslik, ortamçılık, aradaşlık, araçılık

dəllallık: dənəkərlik, səlbəslik, ortamçılık, aradaşlık, araçılık

. < dolma . qatlaşmış, bərkimiş

dəlmə
dəlmə

. < dolma . qatlaşmış, bərkimiş .

delvapəs

. təlvasə < talvasa - talvasadn düşdü

delvapəs: təlvasə < talvasa - talvasadan düşdü .

dəm vermək: şişirmək, dinləndirmək, iyicə pişirmək
dəm vermək: şişirmək, dinləndirmək, iyicə pişirmək

dəm

. dam, tam, ( təmə' ) -dəmləmək = dəməmək - damci,

dəm

. dam, tam, ( təmə' ) -dəmləmək = dəməmək - damci,

dəm

.dammaq, damcı, damcı damcı, damcak, damız, damış, dan, dən, dənə, dənləmək,
dəmləmək, dəmçəh, dəmbə dəm, dalba dal, dəm : nəfəs, dəndöş,(yumuşaklık, axar, )dəm tutmaq : harmonizə etmək(dəm dəmi, qəm qәmi,
zaman, çağ, ləhzə, an, dəmsiz tüysüz, dəmsiz ünsüzdəngən üçbürc : əşkənar
üçgən

demək

. ağzamak

demək

. ağzamak

demək

. ayıtmak, aymaq, bayan etmək, aydınlamak, ayırd etmək, açmak, bəlirmək,
çıkarmak

demək

. aytadurmak

dəməq hava . petiş hava, dımıqmaq, qıssanmaq, boğulmaq
dəmeq hava: < dımıq < tumuq < tummaq . tumuq , petiş , qısıq , büküt , boğut hava, dımıqmaq,
qıssanmaq, boğulmaq .

dəmət

. küdə, kümə, tınaz, yığın,

dəmidən

. dan?, açılmaq - danlamaq : açmaq

dəmidən: dan, açılmaq - danlamaq : açmaq

dəmikmək

. xəfələnmək

dəmikmək: xəfələnmək

dəmin

. baya

., həmən

dəmin: elə, həmən .

dəmir qala

. sağlam qala

dəmir qala

. sağlam qala

dəmirqazık . quzey
dəmirqazık

. quzey

dəmkeş

. baca -evin .- duvarın.-

dəmkeş

. baca, evin dəmkeşi : evin baca § duvarın dəmkeşi

dəmkeş

. kəmpir, samavarın kəlləsində olan çaynik yeri

dəmləmək

. çəkmək, sormaq, dəminə çəkmək

dəmləmək . tamlamak
dəmlik

. çaynik, dəmdəqiç

dəmrikmək . qatalmaq
dəndənəli

. oymalı

dənə

. börtük., uruk, əkin

dənə

. san, sanaq

dənəmək

. çənəmək, çənləmək, sanamaq, sanlamaq, nişanlamaq, sınamaq, hazırlamaq,
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

dənəmək

. çənəmək, çənləmək, sanlamaq, sınamaq, sanamaq, nişanlamaq, hazırlamaq
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

dənəmək

. dəngəmək, yoxlamaq, ağır yüngül etmək, tarazlamaq,

dənəmək

. qiymət vermək, imtahana qoymaq, sınamaq, dəngəmək, tarazlamaq, ölçmək,

dənəmək

. sanamak

dənəmək

. sınəməkkiriş

dənənmək

. çənənmək, sanamaq, sınanmaq, hazırlanmaq, izərlənmək

dəng

. : çal, bərabər, musavi

dəng

. çal, bərabər, musavi

dəng

. çal, bərabər, musavi

dəng

. dos, dəngtöş, yaşdaş

dəng

. tinq, tay, əş, tinq, iş, tenq, sinqar

dəng

.= tinq, tay, əş, tinq, iş, tenq, sinqar

dənğçər

. elə(həmən həmən) başa baş- atlar dənğçər qaçıllar

dənğçər

. elə(həmən həmən) başa baş- atlar dənğçər qaçıllar

dəng-döş

. xəm-çəm, ged-gəl

dəngə - tüş: yaşıt, yakın, dəng, müsavi, barabar, yön, tərəf, əş, tuş, tay - tuş .

dəngə dəng . bərabər
dəngə dəng: bərabər
dəngə dəng: bərabər, paya pay .

dəngə

. bərabәr

dəngə

. bərabәr

dəngəkrəmli: əş ağram

dəngələmək . tarazlamaq, tiqizləmək, təngəmək, dəqləmək
dəngələmək: təngəmək, dəqləmək, tarazlamaq, tiqizləmək .

dənğəli-dərcəli

. dənqəli, yetkili, ağır dənğəli adam

dəngəmək : bir saymaq - məni onla dəngəmə, dənəmək

. qiymət vermək, imtahana qoymaq,

sınamaq, dəngəmək, tarazlamaq, ölçmək, tutuşdurmaq, muqayisə etmək,
yoxlamaq, qarşılaştırma, ağır yüngül etmək, samlamaq, sahmanlamaq,
sağmanlamaq
dəngəmək : bir saymaq, bir tutmaq, muqayisə etmək - məni onla dəngəmə - dənəmək :
dəngəmək, qiymət vermək, imtahana qoymaq, sınamaq, tarazlamaq, ölçmək,
tutuşdurmaq, muqayisə etmək, yoxlamaq, qarşılaştırma, ağır yüngül etmək,
samlamaq, sahmanlamaq, sağmanlamaq, dərini işləmək, işləmək,

dəyərləndirmək, çözmək, düzətmək, məsələni işləmək, açmaq, həll etmək dartmaq, ölçüb biçmək .

dəngəmək : bir saymaq, bir tutmaq, muqayisə etmək § məni onla dəngəmə, dənəmək :
qiymət vermək, imtahana qoymaq, sınamaq, dəngəmək, tarazlamaq,
ölçmək tutuşdurmaq, muqayisə etmək, yoxlamaq, qarşılaştırma, ağır
yüngül etmək, samlamaq, sahmanlamaq, sağmanlamaq, işləmək,
dəyərləndirmək, çözmək, düzətmək, məsələni işləmək, açmaq, həll etmək
dəngəmək

. dartmaq, ölçüb biçmək

dəngəmək

. işləmək, dəyərləndirmək, dərini işləmək, çözmək, düzətmək, məsələni işləmək

dəngəmək

. işləmək: dəyərləndirmək: dərini işləmək, çözmək, düzətmək, məsələni işləmək

dəngəmək

. tutuşdurmaq, muqayisə etmək, yoxlamaq, qarşılaştırma, ağır yüngül etmək,
samlamaq, sahmanlamaq, sağmanlamaq

dəngəmli

.

əş ağram

dəngəmli: əş ağram
dənğənə

. ortaklaşma, birgə bölmək, ortalamaq, dəngli halda

dənğənə

. ortaklaşma, birgə bölmək, ortalamaq, müvazinə

dəngəş

. birdənğ, birdəngə, əşit, ayni

dəngəş

. dənqdəş, atandaş., qarşıdaş, qaraş, atnaş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş, tinqdəş,
tingəş, yarıştaş, yaraş, rəqib

dəngəş

. dənqdəş, tingəş, tinqdəş, atandaş, atnaş, qaraş, qarşıdaş, bəsdəş, bəsəş,
bəsiş, yarıştaş, yaraş, rəqib

dəngəşdirən: ölçən, seçən
dəngəşdirmə: müqayisə, saqıştırış, çaqıştırma, salıştırış
dəngəşdirmə: müqayisə, saqıştırış, çaqıştırma, salıştırış.
dəngəsilə : çəkimilə : göz çağımiylə, təxminlə, çağımlə, çağlamilə, varsayilə, ayarilə .

dəngəsilə

. çəkimilə : göz çağımiylə, təxminlə, çağımlə, çağlamilə, varsayilə, ayarilə

dəngəsiz

. çağlamsız, çəkimsiz, ölçüsüz təxminləmək: çağlamaq, çəkmək, ölçüb biçmək §
nəcür təxmin edirsiznecə : necə çağlırsız .

dəngəsiz

. hesabsız

dəngəsiz

. hesabsız

dəngi - dəngi: kütlənən, küt - küt, kültəm - kültəm, kültüm - kültüm, çoğdam - çoğdam, dəstə bəstə, bukca - bukca, qucaq - qucaq, top - top, taıxm - taxım, topar - topar,
tapqır - tapqır, öbək - öbək : kümə - kümə, yığın - yığın .

. bağ - dəngəmək : bağlamaq

dəngi

dəngi-dəngi: kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam, dəstə-bəstə,
bukca-bukca, qucaq-qucaq, top-top, taıxm taxım, topar topar, tapqır tapqır,
öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın
dəngləmək

. dincəlmək, dayanmaq, əylənmək .

dənğləşdirmə . qarşılaşdırmak
dənğləşdirmə: qarşılaşdırmak
dənğləşdirmə: qarşılaşdırmak

dənğlətmək . əşitləmək, düzləşdirmək, müvazinə
dənğlətmək: əşitləmək, düzləşdirmək
dənğli

. dənğəli-dərəcəli : yetkili, ağır dənğəli adam

dənglik

. nisbət

dənglik

. nisbət

dənğsimək: dartmaq, ölçüb biçmək
dənğsimək: dartmaq, ölçüb biçmək
dənğsimək: dartmaq, ölçüb biçmək
dənğsimək: dartmaq, ölçüb biçmək .

dəniz altı qayıq : sunğğur, suvastı köymə, suvastı kəmə
dəniz altı qayıq : sunğğur, suvastı köymə, suvastı kəmə

dəniz

. < tənqir < tanq

dəniz

. < tənqiz < tanq, bayğal.

dəniz

. bayğal

dəniz

. bayğal

dənizaltı qayıq

. sunğğur, suvastı köymə, suvastı kəmə

dənqdəş

. dəngəş, qarşıdaş, atandaş. rəqib, , bəsdəş,

dənqdəş

. dəngəş, qarşıdaş, qaraş, atandaş, atnaş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş, tinqdəş,
tingəş, yarıştaş, yaraş, rəqib

tinqdəş, yarıştaş

. dəngəş, tingəş, tinqdəş, atandaş, atnaş, qaraş, qarşıdaş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş,

dənqdəş

yarıştaş, yaraş, rəqib
dənqə dənq : dingə - dingə, çiyinbə çiyin, tayba tay, tuşba tuş, bərabər .
dənqə dənqə : dingə dingə, çiyinbə çiyin, tayba tay, tuşba tuş

. dənğəli-dərcəli : yetkili, ağır dənğəli adam

dənqəli

dənqəşdirmə. qarşılaşdırmak
dəpə

. dapa : tərəp - tamu dəpə : tamuya tərəp - bünya dəpə - onun yolu bapa - dtapacak : mə’bud

dəpə

. dapa : tərəp § tamu dəpə : tamuya tərəp . büna dəpə : bunun tərəfinə § yolu
dəpə : yola tərəf § tapacak : dapacak : mə’bud

dəpə

. dapa > tərəp > tərəf tamu dəpə : tamuya tərəp büna dəpə : bunun tərəfinə yolu
dəpə : yola tərəf :

dəpəng

. dəpmək, cəfəng, bir sözü təkərləyib durmaq

dəpəng

. dəpmək, cəfəng, bir sözü təkərləyib durmaq

dəpmək

. belləmək, çapalamaq, toprağı sürmək, at araba sürmək

dəpmək

. belləmək, çapalamaq, toprağı sürmək, sürmək(at, araba)

deposlatin

. qorun .

dəqiqən . uq, uk, oq : özü, özləri - o özü : elə o, dəqiqən o dəqiqən

. uq, uk, oq : özü, özləri - o özü : elə o, dəqiqən o -

dəqişli bilmək : sevməmək
dər brəyi

. turalı , uörəli

dər hale . + yörən § yıxılıb yörən, aylanıb börən, yağday
derange: < dirəniş,dirənc, dəli # dinc
deraz

. < dar : incə . daray: incə ipək .

dərbəd

. döngə, dönüm

dərbəs

. özlük, şəxsi

dərcə

. dərəcə, düzəy, aşama, paya, basamak

dərd

. küyək, acı, yanıq, ıztırab, üzüntü

dərdləşəcək birin bul, dərddeşəcək minlərcə

dərduvar : < dörə bər : död duvar dörəvər, dürdərəv, dürdəvər .

dərduvar

. dörə bər: död duvar, dörəvər, dürdərəv, dürdəvər

dərduvar: <>dörə bər : död duvar, dörəvər, dürdərəv, dürdəvər

dərə (dərin+) . qapak, oyuk, qazıntı, çukur
dərə təpəni sel tanır, yaxşı yamanı el tanır.
dərə
dərə

. < dərn
. < dərn

dərə

. koktu < kov

dərə

. koktu < kov

dərə

. öz - dərəcik : özək

dərə

. öz - dərəcik : özək

dərə

. öz, koktu < kov - dərəcik : özək .

dərə

. öz, koktu < kov § dərəcik : özək

dərəcə

. aşama, basacak, basqıç, basama, nərdivan, mərhələ, pillə, paldak

dərəcə

. daraş, taranc, daranc, dayanc .

dərəcə

. dərcə, düzəy, aşama, paya, basamak

dərəcə

. dınqış - dərəcəbəddik : dınqdırılış, dəriş, dərik

dərəcə

. düzəy, aşama, paya, basamak,

dərəcə

. düzəy, aşama, paya, basamak,

dərəcə

. örə, düzəy, dənqqəl.

dərəcə

. quru - kəndi quru : öz yerində, öz misli cürü - sənə qur : sənə cür okşar

dərəcə
dərəcə

. quru - kəndi quru : öz yerində, öz misli , cürü - sənə qur : sənə cür okşar
. urun, rəng, boy, boya .

dərəcəbəddik: dınqdırılış, dəriş, dərik .

dərəcik

. özək § dərə : öz

dərək

. mərbut - kimə dərək: kimə mərbutdu

dərək

. race'.

dərək

. xass- özünə dərәk

dərək

. xass, məxsus § özünə dərәk : özünə məxsus

derəng: < dirəng < dirik : dayanmaq eyləmi, inad .

derev

. biktiz, birdən, kapıl, qafil

dərev

. birdən, biktiz, kapıl, qafil

derəxşidən: < şax . şaxın, şaxmaq .
derəxt

. : < dirək < dirik : dik, qalxız .

. çəmən pkçağıdərya

dərgəz

dərgəz: çəmən pkçağıdərya

dərgi

. dərin

. dərin

. süfrə

dərib gedmək: yurtup ılğab ged, aç ged .
dərik

. gərək, lazim

dərik

. gərək, lazim

dərim

. əkin, tarım : əkin əkmək, eşmək, qazmaq, dağıtmaq, taramaq

dərim

. əkin, tarım : əkin əkmək, eşmək, qazmaq, dağıtmaq, taramaq

dərim

. əkin, tarım : əkin əkmək, eşmək, qazmaq, dağıtmaq, taramaq

dərin

. çox, aldan, bol, gen, uzaq, gey, geyn, astam, qalın, çaçak

dərin yatmaq. yuxu açmaq
dərin

. : kapılət, kiplət, möhkəm

dərin

. aldan, bolluq, çok, bol, gen, uzaq

dərin

. aldan, bolluq, çok, bol, gen, uzaq

dərin

. aldan, bolluq, çok, bol, gen, uzaq

dərin

. gen, kan, kən, bol, çok, aldan, bolluq, uzaq

dərin

.

. kapılət, kiplət, möhkəm

dərin

. kapılət, kiplət, möhkəm

.

dərin

. kapılət, kiplət, möhkəm

.

dərin

. kapılət, kiplıt, möhkəm

dərin

. uzaq, tola, bol, aldan, çok, mul, mol, dol, gen, bağız : saysız, arbın

dəriz

. bağ, bəstə

dəriz

. dərəcə .

dərləmək : qurnamaq, curlamaq, toplamaq, tamamlamaq .

dərləmək

. qurnamaq

., curlamaq, toplamaq,, tamamlamaq

dərləmək

. qurnamaq, curlamaq, toplamaq, tamamlamaq

dərləmək

. toplamaq

dərləmək: toplamaq .
dərli - toplu

. düzgün, iyi e salιqatlı

dərli - toplu . düzgün, iyi-salιqatlı
dərli toplu

. : sәlqə sahman, yığcam

dərli toplu

. sәlqə sahman, yığcam

dərli toplu

. sәlqə sahman, yığcam

dərman

. dinclik, eyginlik, erkənəlık, macal

dərmansız : acarsız .
dərmansız

. onulmaz

.

dərmansız

. onulmaz

.

dərmansız

. onulmaz

.

dərmansız: onulmaz,

dərmə

. dərgi, toplam, toplama, məcəllə məcmu', məcmuə

dərmək

. düzmək, saplamaq .

dərmək: dərəcə .
dərmək: düzmək, saplamaq .

dərmət

. dərbənt

dərnək

. cəm, quruluş, toplum, topluluk, toplanma, toplama, birlik

dərnək

. dərnəşik, cəmiyyət

dərnək

. koğam, odak, köm, yığım, toptu,

dərnək

. səbəd, məcmə, əncümən

dərnəşik

. dərnək, cəmiyyət

dərnəşik

. dərnək, cəmiyyət

dərnəşik

. dərnək, cəmiyyət

dero

.< dərim, dərmək.

derqu

. tərqu : tərkeş

derqu

. tərqu : tərkeş

derqu

dərrev

. tərqu : tərkeş .

. birdən, biktiz, kapıl, qafil

.

dərs

. sabak, önəgə.

dərun

. dərin : iç

dərya

. çay, arna, say

dərzi

.< dərmək, tikmək.

dərәk

. məbut

dərәk

. məbut

dəs dənq

. bərabər, təs təqələk : girdə

dəs dənq: bərabər, təs təqələk : girdə .

deş dişi

. (üst əngdə yerləşən diş) gözdişi

deş

. diş

deş

. diş

dəs

. sabak, önəgə

dəs, ləs, ləş, şәl

deşavıç

. deşən

dəsdə dəsdə . quram quram, qopam qopam quram .
dəsdə

. (b = d) bəsdə .

. aymak, sektör, kəsiş, avdan, bölük, qol, əl

dəsdə
dəsdə

. aymak, sektör, kəsiş, avdan, çəmən, büküt, bölük, qol, əl

dəsdə

. bəsdə bağlı.

dəsdə

. boyun § bıçak dəsdəsi: bıçak boynu

dəsdə

. çəmən, büküt

dəsdə

. quram - dəsdə dəsdə : quram quram, qupam qupam,

dəsdə

. quram . dəsdə dəsdə : quram quram, qopam qopam

dəsdə

. quram, dəsdə - dəsdə : quram - quram, qopam - qopam

deşən

. burği üşki , direl, mətə

deşən

. burği, üşki, direl, mətə

deşən

. burği, üşki, direl, mətə

dəsgirə

. sal

dəsgirə: sal.

deşik

. göz, qaraç, qaraq

.

deşik

. göz, qaraç, qaraq

deşik

. kəvək, kovaq, oyuq, oymaq, hin

deşik

. kosuq < kovsaq, qursax, kövül

deşik

. kövək, qovuq, kavak, oyuk, çukur, boşluk

dəslab

. əvvəl

dəslab

. qabaqdan

dəslab: burun, öncə, murda, başda, əvvəl, qabaqdan - dəslabki: ilki, önggi, ovki .

dəslabki

. ilki, önggi, ovki

dəşlama

. xuruş, üzlük, qaplama, örtüm, örtük, örtmə

dəslap

. burun, öncə, murda, başda

dəsmal

. əl yaylıq, yaylıq

dəsmal

. əl yaylıq, yaylıq

dəsmal

. sulık., saçık

dəsmal: dazmal, sulık., saçık, əl yaylıq, yaylıq .

deşnə

. < deş, teşək, teşə

dəssinə

.

tələsik, dayanmadan, toxdasız, həmən, asığış, tez

dəssinə

.

toxdasız

., həmən, asığış, tez

dəssinə

.

toxdasız

., həmən, asığış, tez

dəşt

. < dış .

dəşt

. dış

dəstar

. qavuk, sarık (dəst : sab)

dəstar

. qavuk, sarık (dəst : sab) .

dəstə

. < kəstə, bir .= bir kəstə

dəstə

. kültə, bəstə, tikə, bölük

dəstə
dəstə

. kültə, bəstə, tikə, bölük .
.diztə < dizmək, düzmək

.

dəstə-bəstə .kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam, bukcabukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, top-top, taıxm taxım, topar topar, tapqır
tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın

destek olmadı köstək oldu

dəstərxan

. < aştərqan, aşsərgən

dəstrəs

. - ) qulluq - ) ulaq : əl çatan şey . (ulanmək : yetişmək, çatmak) - ) yədək : əl aracı
yaydak : yədək at, dəğişik at .

. ulusay., böyük nənə, əcə, alasan nənə, abı, sonk ənə, çonk ənə, qartı əbə

dev ani
də'va

. şağım, tələb, әrz

dəvə balası . boduk, boto
dəvə balası . buduk, buta
dəvə balası . buta
dəvədöşli

. qarnı içərli at

dəvəlgən

. sqkım-sıkım, burum-burum, tavlı-tavlı, tavtar

dəvəlgən: sıkım - sıkım, burum - burum, tavlı - tavlı, tavtar .

dəvəni yardan uçuran bir tutam ot olur. (yar: uçurum. vərtə)
dəvəni yardan uçuran bir tutam ot olur. (yar: uçurum. vərtə)
də'vət

. oxu, oxuma, oxuntu .

də'vət

. uudət, ovır date .

dəvidən: < çovmaq . (< so .suvmaq), qaçmaq .

devingən

. fırlanan

devingən

. fırlanan

devingən: fırlanan .

devirmək

. yıxmaq, döndərmək

devrim

. <> çevrim, döngəriş

devrәlәmәk : çevirmək, çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək, aylamaq, örtmək, hörmək
devrәlәmәk : çevirmək, çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək, aylamaq, örtmək, hörmək .

dəxli-xəş

. gəlir-çıxır, gəlir-gedir, gəlir-gedər, çəkim-çıkım

dəxmə

. < tikmə . tıkmə . tokmə . sokmə . ıslak toprağı sıkıştırarak yapılan dam .

dəxmə

. < tikmə . tıkmə . tokmə . sokmə . ıslak toprağı sıkıştırarak yapılan dam .

dəyər

. dərək, mərbut, münasib, qiymət

dəyər

.-su qurur dəyər tapır

dəyərləndirmək . dəngəmək, işləmək, dərini işləmək, çözmək, düzətmək, məsələni işləmək,
açmaq, həll etmək
dəyərləndirmək . dəngəmək, samlamaq, açmaq, düzətmək, çözmək, sahmanlamaq,
işləmək, sağmanlamaq, həll etmək
dəyərli

. çalımlı, salim

dəyərsiz

. bayağı, önəmsiz, aşağı, xor

dəyərsiz

. çəlimsiz, yüngül, bacarıqsız

deyil

. < taq + olka, deqil o

deyilsiz

. müstəqil

deyim

. anlatma

deyim

. anlatma

deyim
deyin

. anlatma
. təkin .

deyir

.-acıyan bilməz nə yeyir, acığan bilməz nə deyir

dəyirman

. < doğ . doğramaq . xırdalamaq, doğurman .

dəyirmanın boğazı boş qalsa, daş daşı sürtər.
deyiş

. aytış, ayış, söz, danşıq

deyiş

. aytış,ayış(), söz,danşıq

deyiş
deyiş

.- iyi sanış, iyi deyiş, iyi qılış.

.

söyləm, etişiq(aytmaq) .

dəyişdirmə : çalışma, .çaqqışma,

.takışma

dəyişdirmə : çalışma, .çaqqışma,

.takışma

dəyişdirmək: aldırışmak, çalışdırmak, əvəzləmək
dəyişik

. almaşın, dəyişmiş

dəyişik

. almaşın, dəyişmiş, dəyişmək

dəyişik

. özgə, özgəçə, özgəşə, ayrıkşa, ayrımşa, üytgəşik, bölək

dəyişik

. özgə, özgəçə, özgəşə, ayrıkşa, ayrımşa, üytgəşik, bölək

dəyişik

. özgə, özgəçə, özgəşə, ayrıkşa, ayrımşa, üytgəşik, bölək

dəyişik

. özgün, orjinal

dəyişilmək

. çeşitləşmək, seçilmək, ayrılmaq

dəyişilmək: çeşitləşmək, seçilmək, ayrılmaq .

dəyişirmə

. çalışma, çaqqışma, takışma

dəyişkən

. duruksuz, özgərən, özərrli

dəyişmə

. çalşık, mübadilə, dolaşma

dəyişmə

. çeşitləmə, seçmə, ayırma, aralama, araşdırma

dəyişmək

. )düzəlmək, dəyər almaq, dəyərləşmək, yerinə oturmaüq) yer bə yer olmaq,

dəyişmək

. aldırışmak, çalışdırmak, əvəzləmək

dəyişmək

. aldırışmak, çalışdırmak, əvəzləmək

dəyişmək

. ayırbastav, almaştırış, pul çalışma, pul alιşma

dəyişmək

. başqalamaq

dəyişmək

. başqalamaq, yer bə yer olmaq

dəyişmək

. çalışma, pul alιşma, almaştırış, ayırbasmaq

dəyişmək

. çalmaq

dəyişmək

. çalşılmaq

dəyişmək

. düzəlmək, dəyər almaq, dəyərləşmək, yerinə oturmaq,

dəyişmək

. qarşamaq, yanşamaq, yankamaq, cavablamaq, əvəzləmək

dəyişmək

. yanşamaq, yankamaq, qarşamaq, cavablamaq, əvəzləmək

.

dəyiştirmək : almaşdırmaq, almaşırmaq
dəyiştirmək : almaşdırmaq, almaşırmaq . çalşırmaq - üstünü dəyişmək .

dəyiştirmək : çalşırmaq, üstünü dəyişmək

.

dəyiştirmək: almaşdır

dəyiş-tokuş : çal ha çal
dəymək

. batınmaq, toxunmaq, sokulmaq

dəymək

. dadmaq § o bir pula dadmaz : dəyməz

deyur.

. ayur.( aytmak)

deyur.

. ayur.( aytmak)

di

. diklik, qalxız .

di

. diklik, qalxız .

dib

. astın, kök, təməl, əsl, zat

dib

. taban, təbən, töbən

dìbək

. təpək

dibsiz

. bəkdərin

diclik aralap turtu
diclik aralap turtu

didəni
didəni

. könül tartar . könül aydarar .
. könül tartar . könül aydarar .

didərgin

. : qərib

didərgin

. qərib

didərgin

. qərib

didilğan

. bölük bölük

didilğan

. bölük bölük

digər

. < degirşik.

digər

. < dəyirşikmək .

digərquntn

. < tiqər < tiqir . tiqirmək, dığırmaq, təkər

dığır

. təkər

dik - tikan = çevik, atik, tetik, atılqan, dikkilqan,
dik tikan : çevik, atik, tetik, atılqan, dikkilqan

dik dikləmək: üşümək .
dik

. ərsək, çıkıntılı, qovzaq, uca, düz

dik

. ərsəl

dik

. tikan, dikkilqan, çevik, atik, atılqan, tetik, ərsəl

dik-alçak

. düzümsüz, ərsək-tərsək, alça - uca

dik-alçak

. ərsək-tərsək: alçak- uca, düzümsüz, ərsəkdəl, ərsək olmayan

dikə

. az, azaqsumer, ışıldayan, parıldayan, tanqayan, dəgəyən, yukarı

dikəş

. qol .

dikişinləmək: kişnəmək
dikişinləmək: kişnəmək

diklənmək

. boynamaq, yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq, haşıralık, həşərlənmək, aşırılanmaq,
aşıralık, xuysuzluk

diklənmək

. boynamaq

., boyuna qalxmaq, yoldan çıkmaq, haşıralık, həşərlənmək

aşırılanmaq, aşıralık, xuysuzluk
dil ucu

. taarüf

dil

. tilmər, doklad.,

dilap

. dol . dolp ( yığın ) . dolap ( doldurulmak üçün yer )

dilatan

. amator

dilatan

. amator

dilbər

dilbər

. çilbər, soluv, aruv, süykümdü, matur, gəzəlpişirmək : bıktırmaq, dəmləmək

. çilbər, soluv, aruv, süykümdü, matur, gəzəlpişirmək
dəmləmək

dilçi

. xəbərnigar

dilçi

. xəbərnigar

dildaş,oydaş, işdaş
dıldırak

. bacarıksız .

dilə dolamaq: üzə çəkmək - dilə dolan : minnət quzar .
dilək burda uğra dilək yürütmək, diləksizlər diləyinə yürütmək
dilək olsun deyək olsun

dilək səndən, dil məndən. (dil: elçilik)

dilək səndən, dil məndən. (dil: elçilik)

dilək

. özləm, arman, armaq, imrə, həvəs, istək

dilək

. özləm, istək

dilək

. özləm, istək

dilək

. yalbarma, yalınış., ötiniş., suranış

dilək

. tələb

. bıktırmaq,

dilək

.= tələb

diləkçi

. dilənçi

diləkdaş

. qıdık, qızık, rəğbət, meyil

diləksiz, səssiz, təpgisiz kimsəsiz, duyqusuz

diləmək

. dilim dilimləmək

dilən

. istən, islən, istiyən .

dilən

. istən, islən, istiyən .

dilənçidə göz doymaz eller gəzər acdı göz.
dilençilər əğri xiyar beğenməz.
dilençilər əğri xiyar beğenməz.
dili satmaq nə qolaymış.
dili yağlı sözü ballı çeçenler (çeçenler: söz usdaları. xətiblər)
dilim yalqız,yalqızdır ay qız
oğul dadlı veli qiz baldır ay qız
böyük mandır uzaq durma dilndən
o ki əslin dana kal qızdır ay qız
dilin satır yadlara, urmiyə, yurdun satır küdlərə, urmiyə

dilkə

. qol . dəstə .

dilkəv

. nazik

dilmaç

. dil + maç

dilmaç

dimdik

. iki çatallı araç . iki dilli adam .

. çünt

dimik durmaq : dardarmaq

., daşmaq, dardıyış

dimik durmaq : dardarmaq, daşmaq, dardıyış .

dımıq

. qapas, isli, qoxulu, ğabsal olma

dımırıq

. buruna, burun, burunlamaq, tırmıqlamaq

dımırıq

. buruna, burun, burunlamaq, tırmıqlamaq

dın, lın, lan şanlı olmak, neşəli olmak

dınamaq

. qıssamaq, sıkmaq

dinc oturan təprətilməz.
dinc oturan təprətilər.

dinc

. )güclü, sağıl, canlı, mahir,)qayqısız

dinc

. asudə, səssiz səmirsiz, sakin

dinc

. avay, yavaş, diqqət § diqqətlə : yavaşca, avaylap, dinc § dincsiz : diqqətsiz
yavaşsız, avaysız

dinc

. dincə, dingə, istirahat

dinc

. dölək, ağıllı, təmkinli, ağır, sakit, sabit, ilqarlı

dinc

. duru, dingin, saf

dinc

. güclü, sağıl, canlı, mahir

dinc

. qayqısız

dinc

. qayqısız

dinc

. sav, hav, sak, qağ

dinc

. yüngül, gözucu, ötəri, üzdən, ravan, asan, ötö, cəld,

dinc

. yüngül, gözucu, ötəri, üzdən, ravan, asan, ötö, cəld,

dinc

. yüngül, gözucu, ötəri, üzdən, ravan, asan, ötö, cəld

dincə qoymuş varmı nərsə, bu qara üzlü ölüm, tez geci var qurtarış yox güclü bir barlıq ölüm.
(barlıq: varlıq)
dincə

. dingə, dinc, istirahat

dincəqalma: ayiş .
dincilik

. : eyginlik, ərkinlik, erkinlik, azadlık, erkanalık, öz

dinclik

. barış, tinclik, teclik, dərman, macal, ərkinlik, azadlık

dinclik

. dərman, macal

dinclik

. qorxusuzluk, əmniyyət

dinclik

. rahatlık, dinklik, basalık, inğğaylıq, incaylıq, güvənlik, aramış, incəlik

dinclikdir qutluluq, qutluluqdur dinclik.

dindirmək

. qutarmaq, xilas

dindirmək

. rahatlamaq, quşutmaq

dindirmək: qutarmaq, xilas, rahatlamaq, quşutmaq

dinən

. fariq

ding

. tək, təkcə

dingə

. dincə, dinc, istirahat

dingə

. yekə bir, yekə yalınqa > yeqanə

dingi

. tənəffüs

dingin

. duru, dinc, saf

dini dinara satan xoca, dindəndə olar, dinardanda.

dinied

. danmaq .

dinklik

. rahatlık, dinclik, basalık, inğğaylıq, incaylıq, güvənlik, aramış, incəlik

dinlə eşqi çəkdə dərdi

dinləmək

. körginmək

dinləmək

. körginmək

dinləmək: körginmək .

dinləməzə gərək yox.
dinləndirmək: dəm vermək, şişirmək, iyicə pişirmək
dinləyici . uğucu, anğliğuc

dinmək

. rahat olmaq

dinməz söyləməz, bir kiçik küncü seçdim, kiçik çevrəm, kiçik oda, böyük dünya.

dinq

. minarə

dınqə

. tək, yekəcə

dınqə

. tək, yekəcə .

dinqə

. yalqız .

dinqə

. yalqız .

dinqə

. yalqız .

dınqı

. nuxta

dınqı

. nuxta,

dinqil

. ok, mehvər, küsər, küçər, üzək, beldik, belağac, bilik

dınqıli

. tanqa : pul kimi çiçik

dınqılı

. tanqa : pul kimi çiçik

dinqirqəmək: oylanmaq
dinsin bu fırtına könüldə.

dip

. töp, ast, tək

dipnot

. astöşürmə, eskertpə, siltəmə, köçürmə, çıkqıt

diqqət vermək . biçilmək, kəsilmək
diqqət

. avay, yavaş, dinc § diqqətlə : yavaşca, avaylap § diqqətsiz : yavaşsız,
dincsiz, avaysız

diqqət

. tık, yıq, dık, sık, iti, dikat, dikkat

diqqәtli

. ayaz

dirap

. qalkak

diraz

. < uzan, duzan, dözən, duraz

dircəşmək

. cançəkmək, çalışmaq, yapışmaq

dirək

. boğaldaq

dirək

. dayaq

., qoruvlı, özənliiti, əl ayaqlı, çalışqan, çevik

direkt vergi : qöni vergi-salqıt

direl

. deşən, burği, üşki, mətə

dirəmək

. diri saklamaq

dirənc

. < diri . incar, can, dayaq

dirənc

. < diri . incar, can, dayaq

dirənçi

.cəngavər. sələhşur

dirəng

. inad

dirəniş

. qarşılık, cəvab, ödün, əvəz

dirəp

. qalqak .

diri dirik canlılar quyladım yaşamımda.
diriğ

. qısmaq, qısranmaq, çəkinmək, dartınmaq .

dirikmək

. dalaşmak : dirişmək

dirilmək

. dirəlmək

dirişmək

. dalaşmak : dirikmək

diriyə hay verməz, ölüyə pay verməz

diriyə hay verməz, ölüyə pay verməz
dırmaşıq

. çırmaşıq, bürgək, piçək

dırmaşmaq: < tır. tırmanmaq, dırnaqları ilişdirərək, barmaqlardan asılaraq dik bir yerə çıkmaq . əl
qol, ayaqilə bir dik yerə çıkmaq

dırmıq

. dımırıq, çəngək( tarımaq, taramaq )(tırmaq, dırmaşıq)tırnıq, tırınqaq

dırnağıç

. darak

dırnağıç: darak .

dırnağın varsa başın qaşı
dırnaq
dırnaq

. qırnaq, cırnaq, cırmaq
. qırnaq, cırnaq, cırmaq .

dırnaqlamaq : çitənəkləmək, daramaq, darav - darav etmək .

dırnaqlamaq : çitənəkləmək, daramaq, darav darav etmək
dırnaxcı

. yankəsici

dırnaxcı

. yankəsicı

dirnəşən

. sabit

dirnəşən: sabit .

. oruv, orü, sabıv, ormək, çabu)

diro

. (biçmək

diro

. < dəriv, dəruv, dərmək

diro

. < dəriv, dəruv, dərmək . (biçmək : oruv, orü, sabıv, ormək, çabu)

diro

. terudəru

diro

. tərudəru

dirsək

. çakacak, şıntak, caynak

dirsək

.??

. çakacak, şıntak, caynak.

dırtaşmaq

. dım(t)aşıbduran, tənqləb duran .

diş sancağı . xilal
diş

. < deş

dışarı

. çet § çetdə qalmaq : dışarda qalmak, qırakda qalmak

dışarı

. çet § çetdə qalmaq : dışarda- qırakda qalmak

dışarı

. qapı, hikumət, məhkəmə, sokak

dışarıya kapanmak esasen içeriye açılmaktır. huzur mu istiyorsunuz? az eşya, az insan.
dışarmaq

. döşürmək, arıtmaq

dışda olduğun, yiyə olduğun, yiyə sandığın.
dişdən artırır, işdən azaldır,

disək

. ucu iti

dişi at

. baytal

.

dişi at

. baytal

.

dişi kişi duyqusal çəki . - baxır nəyə qarşı birdə könül yiyəsinə.
dişi ördək

. börçin § sona : ərkək ördək

dişi quş yapar yuvayı, için dışın sıvayı sıvayı.
dişinarus

. < dinc, sikut

dişivin dibindən, usuvun ucundan gələni yaz

dışkı

. zahiri, görnüşdən, sırtkı

dışkı

. zahiri, görnüşdən, sırtkı

diskinmək

. < diksinmək

dışlau

. düşürmə, içaldıru, içketiv, kurtaj

dişlik

. barış, tinclik

dişlik

. barış, tinclik, teclik

dışqarlık

.

sittəlik, istisna

dışqarlık

.

sittəlik, istisna

dış-tövərə

. çər-çerə

dış-tövərə

. çər-çerə

divan

. yığın, yqğan, yığıntı, toplu .

divan

. yığıntı

divana

. dəli, dəlbə, asalanğ

divanə

. < devyana .

divar

. duruğ, duruğar

diyalek

. söyləş.

diyalek: söyləş.
diyə

. ödək, qan pulu .

diz üsde ölməkdənsə, dik durub yaşaq yeğ.

dizəmək

. oqdarılmaq, həmlə etmək

dizgi

. düzüm, yığıv, yığma, dəriv, dəriş, bağlam, düzmə, düzbə, dəstə, kıtay, səriyə.
türküm, kısm, qatar

dizi

. < diz . şəkil yönündən

dızırıq quluya dən ver gəl : yerin gəl

diznəmək

. dizə çökmək

diznəmək

. dizə çökmək

dızqaramaq: dımırıqla safatmaq, qalıntıları götürmək, daramaq,

dodaq qapar, könül açar, dodaq açar iç qapar.

dodaq

. irin, erin., kalpuk .

dodaqla könül ara bir yol varki

doğ

. → oğ = öğ = öğə

doğan

. batır, ürəkli, gücli, qeyrətli

doğan

. köğön, şahin

doğan

. köğön, şahin

doğan

. köğön, şahin

doğan

. qardaş(böyük), ərdoğan - (kiçik) ini, kusti( küçük)

doğan

. şungur, şungar, qızıl quş, al quş

doğan

. şungur, şungar, köğön, şahin, qızıl quş, al quş

doğanaq

. qullab

doğmadık

. ərbət, möhməl, dәrәksiz, sansız, doğumsuz

doğmaq

. çalmaq, parıldamaq, açmaq, aydınlatmaq, canlandırmaq

doğmaq

. < doğramaq, çokatmaq, xırdalamaq

doğmaq

. boşanmaq

doğmaq

. çağalamaq

doğmaq

. çağalamaq

doğmaq

. oğmak ( oğ, oğlan )

döğmək

. oğmaq

.

., ayrılmaq, boşalmaq, boşlanmaq

döğməz qapı girər dəd,
dərdə qapı açma, açdın keçəcək evin yuxarı başına.
doğramaq : çırtmaq, çərtmək, kərtmək, vurmaq, çalmaq, cırmaq, bölmək, gəzəmək, doğurlamaq,
çeynəmək .

doğramaq

. çırtmaq, çərtmək, kərtmək, vurmaq, çalmaq, cırmaq, bölmək

doğramaq

. gəzəmək, doğurlamaq, çeynəmək

doğramca

. bir bölük ət, doğranan ət

doğram-doğram: kərçim-kərçim, tikə-tikə

doğru doğrudur, hamı ona qarşı ola, əğri əğridir, hamı ona yarşı ola. (yarşı: yanşı. tərəf)
doğru qutluq əldə olur başda yox. (qutluq: xoşbəxlik)
doğru

. yukarı - doğuya doğru : yukarı doğru .

doğru

. yukarı § doğuya doğru : yuarı doğru

doğru

. cəhət, yön, tərəf

doğru

. cəhət, yön, tərəf - ona ~ . buna ~ . görə, ilgili, yönəlik, qarıta, qarıla, qaralı, - mənə
qarıla : görə .

doğru

. cəhət, yön, tərəf.

doğru

. cəhət, yön, tərəf.

doğru

. çin, kıçık

doğru

. göni

doğru

. kamil, iyi, key - key kişi

doğru

. qarıta, qarıla, qaralı, görə, ilgili, yönəlik, - mənə qarıla : görə

doğru

. tərəf,

doğru

. tərəf,

doğru

. yön - ona ~ . buna ~ .

döğrudan-doğruya: dikələy, dursınan
doğrulamaq . günləmək
doğrulamaq: günləmək .

doğu

. yukarı

doğu

. yukarı § doğya doğru : yuarı doğru

doğu

. yukarı § doğya doğru : yuarı doğru

döğültü

. düzəlti

doğumlı

. edərmən, qayratlı

doğurcak

. təyər, çark

doğurlamaq . nişanlamaq
doğurlamaq: gəzəmək, doğramaq, çeynəmək
doğurlamaq: gəzəmək, doğramaq, çeynəmək

döğüş-dalaş . qavqa-dalaş

döhdür . < toktar, tıktar, toktaran .

döhdür

. < toktkr, tıktar, toktaran .

dol

. bol, aldan, çok, mul, mol, gen, dərin, uzaq, bağız : saysız, tola, arbın

dol

. dəvəran, dolaşan, dönmə, çevrən, dövür, dığır

döl

. əqim

döl

. hasıl

dol

. volqa

döl

. yavru, uşaq

döl

.= yavru

döl

.= yavru,uşaq

dol

.don

dola

. çitə, hör, onar .

dola

. çok - dolurak : bir az çok - dola iyi : çox iyi - dola böyük .

dola

. çok - dolurak: bir az çok - dola iyi - ~ böyük .

dolaç dolça

dolama

. < dol

dolama

. domala.dolma . domla

dolama

. dönəməç, dolayı, dalqa, qıvrım, qıvrıntı, çevirmə, sapma, yuvarlaq, büzük,
burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)

dolama

. hörgən

dolama

. qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma, yuvarlaq, büzük,
burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)

dolamaq

. : bulamaq, oynatmaq, qartmaq § it quruğun buluyur . hava bulanmış . ürəyim
bulandı

dolamaq

. aylamaq, oramaq, sarιmaq, danqamaq, fırlamaq, fırlatmaq, döndərmək

dolamaq

. danqamaq

., oramaq, sarιmaq, aylamaq, bağlamaq § alnı danqalı : alnı

bağlı
dolamaq

. yaylamaq, sarmaq, aylamaq

dolan bac

. aylanq çaylanq etmək

dolanan kimsə, davranmak

dolanbaç

. aylavlı, aylançaq, dolançak, aylanlı, burumiçox, girdab, aylanıb tavlanıb,
burğan, burği

dolançak

. aylavlı, aylançaq, dolanbaç, aylanlı, burumiçox, girdab, aylanıb tavlanıb,
burğan, burği

dolandınmak

dolandırmak: çaramak, idarə etmək
dolanmaq

. dönmək, çönmək, qayıtmaq, yanmaq, oralmaq

dolanmaq

. hərrənmək gicəlmək - başım hərrənmək : gicəlr

dolanmaq

. izinə gəlmək, ovrulmak, çevrilmək, qayıdmak

dolaşan : qazak, qayak, gəzən, qıyıq - qayıq : üstünə minmiş, minmiş

dolaşan

. qazak, qayak, gəzən, qıyık : qayıq : üstünə minmiş, minmiş

dolaşık

. bulam bucar: çolaşık, ğarım ğatım, bulaşık

dolaşmaq

. çalvaşmaq, çalmaşıq

dolay

. ətraf, çevrə, yanlar

dolay

dolayı

. ətraf, çevrə, yanlar .

. dönəməç, dolama, dalqa, qıvrım, qıvrıntı, çevirmə, sapma, yuvarlaq, büzük
burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)

dolayı

. ilişik, mərbut

dolayı

. ötəri

dolayı

. sapık, buruq, viraj

dolayı

. sonra

dolayı

. sonra

dolaysız

. vasıtasız, dikə, düz, saf

dolça

. dol . dolga > dolka > dolça

dolça

. ğava, kova

dolça

. kova

dolça

. kova

dolça

. ğava

dölək

. ağıllı, təmkinli, ağır, sakit, dinc, sabit, ilqarlı

dölək

. ağıllı, təmkinli, ağır, sakit, dinc, sabit, ilqarlı -el içində

dölək

. inanılan, güvənilən § sən mənə döləksən, mən sənə dölək .

dölək

. mö'təməd, düz, qararlı, sabit, baqi

döləmək

. barlamak, balalamak, yavrulamaq

döləmək

. barlamak, balalamak, yavrulamaq

dolğak

. doğum sancısı .

döllək

. qoyunun qquzuladığı yer

döllək

. qoyunun quzuladığı yer

döllənmək

. çoğalmak

döllənmək

. çoğalmak

döllü-döşlü . çoluk-cocuklu
döllü-döşlü

. çoluk-cocuklu

dolluk

. ücrət

dolma

. dolama, dolaq

dölməç

. dolu, kök, tompak., toluk, dolqun, pökki, səmiz, oklu, oplu

dol-qeyid

. gəlged, cəzr-məd

dolqu

. topuk bölümü (corabda)

dolqun üzlü : balıqır
dolqun üzlü : balıqır .

dolqun

. dalğa .

dolqun

. dalqa

dolqun

. dalqa

dolqun

. dalqa

dolqun

. dalqιn, dәrin

dolqun

. dolu, kök, tompak., toluk, pökki, dölməç, səmiz, oklu, oplu

dolqunuş

. tufan

dolqunuş

.= tufan

dolqunuş: tufan
dolu

dolu
dolu

: kök, tompak ., toluk, dolqun, pökqi, dölməç, səmiz çuan, yıvan

. kök, tompak., toluk, dolqun, pökki, dölməç, səmiz, oklu, oplu
. çuan yıvan

dolu

. but, bütün § but çıkmak : başarmak, dolmaq

dolu

. oklu

doluq

. yanaq

doluq

. yanaq .

. qılığan, həyəcan, dolqunlanma, dalıqma

doluqma

doluqma: qılığan, həyəcan, dolqunlanma, dalıqma

doluş

. üç yaşda dişi dəvə

doluya qoysan almaz, boşa qoysan dolmaz?
. < dombə < dümsük . dimdik, tumşuq, yüksək :, dağ burnu .

dom

domalan
don

. donbalan, komalak maşğalasından

= don ( paltar ), bağlanmak, qapı dondi, göy dondi,gözü dondi, tumalaç,yumalaç, şişik,
donbalan, tumurcuk

don

= donaltmak (bəzəltmək,artımak,bağlamak,bərkitmak,)

don

. paltar, bəzək, hazırlamaq, donatma

don

. xam, qarba, olmamış, olqunlaşmamış .

don

. yığılma, cəmlənmə, cəm, iclas

don

. yığılma, cəmlənmə, cəm, iclas..

don

. suyun örtülməsi, gözün ör,ülməsi → donmak :,yğışmak

donamaq

. bəsləmək, süsləmək, giydirmək, geyirmək, qurşamaq, hazırlamaq

donamaq

. bəzəmək, yasamaq, sanlamaq

donamaq: donatma, donaltmak, bəzəltmək, bəsləmək, süsləmək, giydirmək, geyirmək,
qurşamaq, hazırlamaq, örtmək, artımak, bağlamak, bərkitmak, yasamaq,
sanlamaq.
donbə: domba < qomba . yumba . komba .

döndərmək : devirmək, yıxmaq
döndərmək: devirmək, yıxmaq

dondurma

. bal buzdak, buz qaymaq

dondurma

. balqaymak

dondurma

. balqaymak

dondurma

. balqaymaq

.

dondurma: balqaymak, bal buzdak, buz qaymaq .
dondurma: beton .

döndürmək . )tikrarlamak, (dönə-dönə), dönə gəlmək : geri gəlmək ) tərcümə etmək,
çevirmək ) rədd etmək ) değişdirmək, başqa şəklə salmak, pozmak
)bezdirmək

döndürmək

. )tikrarlamak, (dönə-dönə), dönə gəlmək : geri gəlmək ) tərcümə etmək, çevirmək )
rədd etmək ) değişdirmək, başqa şəklə salmak, pozmak )bezdirmək

dönək

. kərdi , tarlanın bölmələrinin hər biri .

dönək

. uçarkən tak lak atan quş

dönək

. uçarkən takalak atan quş

dönəm

. çağ, çək, zaman

dönəm

. döngə, boğum, burul., çevrin, aylan., mərhələ

dönəm

. dövür - başlanqıç . = ilk.. = çıkış.

dönəm

. kəzənq, mәzqil

dönəm

. mәzqil, kəzənq

dönəm

. mәzqil, kəzənq, dövür

dönəməç

. dolama, dolayı, dalqa, qıvrım, qıvrıntı, çevirmə, sapma, yuvarlaq, büzük,
burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)

dönər evrən düşər sıra bizədə. (düşər: gələr)
dönər səs çıkarar.) qoyunların quyruq altı qalan pisliyi.

döngə

. boğuk, boğum, buruş, aylınış, övrüm

döngə

. dərbəd, dönüm

döngə

. dərbəd, dönüm

döngə

. dönəm boğum, burul., çevrin, aylan., mərhələ

döngələk

. baldak, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, halqa

döngələk

. baldak, halqa, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, yarpak, budak, uşak, sap

döngələk

. bucra, halqa, baldak, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav

döngələk

. halqa, baldak, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav

döngələk

. haqa, baldak, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav

döngələk

. töğərək, tüğərək, təğərək, dugələk, toqolok, təqirşik, təqәrşik, yomoro,
yumalak, yimri

döngələk

. töğərək, tüğərək, təğərək, dugələk, toqolok, təqirşik, təqәrşik,
yomoro,yumalak, yimri

dönğgə

. çəmbər, çevrə, həlqə

dönğgə

. həlqə, çəmbər, gürçə

donlı

. gizli, donqılı, saxta, qondarma

donlı

. gizli, donqılı, saxta, qondarma

donmaq

. qapanmaq, qapı dodu - göy dondu : tutuldu

dönmək

. ağmaq : oyana ağ

dönmək

. ağmaq § oyana dön : oyana ağ

dönmək . vaz geçmək, farağat etmək, inqilab
. dönqəs, dönqqök, dönqçük, tünqqək, tünqək, ör qabarcık ., təpəcik, tümşük,

dönq

tümmək
. böyük aşıq

donqa
donqa

. böyük aşıq .

donqaq

. donmuş

dönqçük

. tünqqək, dönq, dönqəs, dönqqök, tünqək, ör qabarcık, təpəcik, tümşük,
tümmək,

dönqəs

. dönq, dönqqök, dönqçük, tünqək, tünqqək, ör qabarcık, təpəcik, tümşük,
tümmək

donqılğan

. < don, tum,tün

donqılı

. donlı : gizli, saxta, qondarma

donqılı

.= donlı : gizli = saxta, aondarma

dönqqök

. dönq, dönqəs, dönqçük, tünqqək, tünqək, ör qabarcık, təpəcik, tümşük,
tümmək,

donqun

. boz, donqaq

donqun: donmuş, boz, donqaq, kədərli, tutuk, xusuf, donmuş, boz,
donuğan,bədbin karamsәr: tüngilgən duruxan, dumuxan,

donuk

. donqun, kədərli, tutuk

donuk

. donqun, kədərli, tutuk, xusuf, donmuş, boz .

dönük

. mürtəd

dönük

. xain

dönük

. xain

dönük

. xain, mürtəd

donuk

. xusuf

donuk

.= tirə tar tutuk

donuk

.xusuf

donuklatdırmak : parıltısın azaltmak, doncukturmak : xəfələmək, bunaltmak - donuk : donqun,
kədərli, - :, nəfəs alamamak - tıncıkmak :

donuklatdırmak : tün( qara, qır, sık rəng.) parıltısın azaltmak, doncukturmak : xəfələmək,
bunaltmak - donuk : donqun, kədərli, - cuncukdurmak : öldürmək,
xəfələmək, nəfəs alamamak - tıncıkmak : tunqcukmak, darılmak,
boğulmak, qısılmak, sıkılmak donuklatdırmak : tün( qara, qır, sık rəng.) parıltısın azaltmak, doncukturmak : xəfələmək,
bunaltmak - donuk : donqun, kədərli, - cuncukdurmak : öldürmək, xəfələmək,
nəfəs alamamak - tıncıkmak : tunqcukmak, darılmak, boğulmak, qısılmak,
sıkılmak -

dönüklüklər dos yönündən gözlənər
yağu durub qarşında, dönüklüklər gəlirsə gözlə onu yanından.

dönüm

. döngə, dərbəd

donun yenğini, dosdun gendiği. (gendiği: geyindiği: könəsi)
donuq gözlər düşüncəli, qarı qoca düşüncəli, gənci yaşı düşüncəli, baş açmasan sırrından,
döörə

. çevrim .

doqmatist

. (< duk : bağlı) dümşə, dümçə .

döqşik

. yanaşıq

dörcələmək

.

eşələmək, aktarmak, sukılav, sokonov, qazbalav,

dörcələmək

.

eşələmək, aktarmak, sukılav, sokonov, sökmək, qazmaq

dörcələmək: eşələmək, aktarmak, sukılav, sokonov, sökmək, qazmaq .

. < dur . durmaq, turt, turta, durda, qalın

dord
dord

. < dur . durmaq, turt, turta, durda, qalın .

dördüvər

. duvar § dörüvərləmək : duvarlamaq

dörə bər

. dərduvar: död duvar dörəvər, dürdərəv, dürdəvər

dörən

. doğan, üzə çıkan

dörəvər

. dürdərəv, dürdəvər, dörə bər dərduvar : död duvar,

dörəvər

. dürdərəv, dürdəvər, dörə bər, dərduvar : död duvar

dörmək

. qazmaq, dürcəmək, qurcamaq, aktarmaq, peşəmək

dörmək . qazmaq, dürcəmək, qurcamaq, aktarmaq, peşəmək
dorost

. dürüst < duraş . dura .

doru

. ağ

doru

. ağ

dos dosdada börk qoyar.

dos dosdan umar, küsər, inciyər.
döş mıncıq . kökürök mıncıq, qıtay, boyunbağ
dos tutduğun, dos tapdığın,dos olduğun,
döş

. bağır

dos

. göründaş, yoldaş

dos

. qoş, qos.

dos

. söygi, ara inamlı, dəng-döş

., kürək, gövdə, köks

dosda sunmalı varım bu, saçaq açıq gələnə, ağı bu qarası bu.
dosdan çönmə, düşmənə dönmə.
dosdan gələn azsada, uğur bolluq gətirir.

dosdan kəsək atılsa, tozu düşər gözüngə
dosdan sürü olunmaz, bir doğru dos qırılmaz
dosdu düşman edər olsa qıtqılıq.
dosdun dosluqu gün (qın) düşndə bəllənir

dosdunilə doğruca, yağunilə oğruca. (doğruca: üzbəüz). (yağunilə. düşmanınla). (oğruca:
yandan. görsənmədən. gizlicə)

dosdunisə söyləgilən eykusun, yağunisə söyləməqıl heçnəyun. (eykusun: yaxcı sözlər) .
(yağunisə :düşmanınsa)

dosduva çinin yağuva yava söylə qıl. (çinin: düzün). (yağuya: düşmana)
döşək

. məylis yeri

döşəmək

. sərilmiş, açık, qalxıx, hündür

döşəmək

. sərilmiş, açık, qalxıx, hündür

döşəmək

. yaymaq, salmaq

döşənmək

. özünü vermək, düşgünlük göstərmək

döşənmək

. özünü vermək, düşgünlük göstərmək.

döşənmək

. sərilmiş, açık, qalxıx, hündür

doslar içində həkim az tapılır, həkimlər içində dos.
doslaşmaq . eşinmək, aşna olmak,, eşenlik : anğşalamak
dost

. < das < daş

döşürmək

. dışarmaq, arıtmaq

döşürmək

. dışarmaq, arıtmaq

dosvşan < tavışqan, tav tap ( tav tabdan düşmək ),
dosvşan < tavışqan, tav tap ( tav tabdan düşmək ),
dosyә .kapsla : kaptama, qap, papka, qovluq,

dövək

. xərmən kübi

dövək

. qırbaç, qamçı (göndən yapılmış)

dövərək

. töqərək, kıyıyık, gatınık

dövlət

. üttar

dövlət

. üttar

dövlətin oturacağı . ort evi. bəylik evi.yurd evi
dövlətin oturacağı . ort evi.& bəylik evi.yurd evi

dövlətlik

., bəxtyarlık, bolçılik, molçilik, tokçılık

. bəylik

dövmə dövmə : qətrə qətrə, damca damca .
dövmə

. çanqıla

dövmək

. unlamaq, maydamaq, yarmaq, ovmaq

dövradövr

. aynala, çərçevrə

dövradövr

. aynala, çərçevrə

dövradövr

. çərçevrə, aynala

dövrə

dövri

. yövrə- yörə bər: dövrə bər.

. bulut, dövrəlik, dövrə üçün böyük boşqap,

dovşan yavrusu :öşən

.

dovşan

. kuyan, toşkan

dovşan

. kuyan, toşkan

dövük

. düyün

dövul

. dabuka, naqara, darbuka

dövul

. dabuka, naqara, darbuka .

dövür

. dönəm, mәzqil, kəzənq

dövüş

. sövş, çaqnışıq

dövüş

. sövüş, çaqnışıq > cəng .

doydak

. çayşarmaq

doydak: çayşarmaq
döyək

., əğilmək, çaşmaq, paytak

., əğilmək, çaşmaq, paytak .

. döğmək, daşşağ bağları əzilmiş, əxtə .

doymadıq istisinə, kor olduq tüstüsünə

doymak : alımsınmak, tə'min olmak .

döymaktarama: dözmək, doymak ( : razılanmak ), dayanmak, qatlanmak
doymaq

. alımsınmak, tə'min olmak

doymaq

. bağlanmak

doymaq

. bezikmək., qanıksamak, soğumaq, usanmaq, bıkmaq, berçikmək, könikləmək.,
könüqü

doymaq

. bıkmaq, usanmaq

doymaq

. bunalmaq, bıkmaq, yorulmaq, usanmaq

doymaq

. çiyrimək, kəsilmək, qapanmaq, bağlanmaq, düyünlənmək

doymaz açqarağ, acgöz, acqara, obur, opkur,, tamahkar, doymaz
doymaz açqarağ, acgöz, acqarağ, obur, opkur, doymaz, tamahkar,

doymaz

. aç göz, opkur, tamahkar

doymaz

. aç göz, opkur, tamahkar

döymək

. çalmaq, vurmaq, ititmək, sütmək (boya), atmaq, boyamaq, sarmaq, dolamaq,
süpürmək, qatmaq, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, əzmək, dağıtmaq

doyum

. yetərlik, qanık > qənaat, razılıq, qanıklıq, qanış, yetinmə, artmaz, düşüncə qanıtlanmaq, yetinmək - qanığan : bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar

doyumevi: resturan .

döyünmək

. qayqırmaq, ökünmək

doyurucu

. qanığar, qanıqqar, qanıqdıran, qanıqarlık

doyurucu

. qanıķar, qanıxar qanıgar, qanıķdıran, qanıqarlık

döyüş

. çaqnışıq, dava

döyüşmə

. çınqar, vuruşma, gurultu

dözəgən olmuş, diləyə ərmiş

dözmə

. qayğır, qıyma, qısma, rəhm et,

dözmək (özünə+): özünü kontrol etmək, özünü ələ almaq
dözmək (özünə+): özünü kontrol etmək, özünü ələ almaq.
dözmək (özünə+): özünü kontrol etmək, özünü ələ almaq.

dözmək

. dayanmaq

., çıdamaq

. qayğırmaq, qıymaq, qısmaq, müzayiqə etməmək, eləmək, uzatmaq

dözmək

dözməzçilik . bağιş, keçirim, rәhm, ötrim
dözüm ilə mor qoradan bal damar (mor: tuş.əkşi)

dözüm

. çağ (çək), çək, çan, çəki, çəkim, ölçü, sınır, tutar, tutum, çıxar, əndaza həd

dözüm

. dəyişli, yaraşıqlı

dözüm

. dəyişli, yaraşıqlı

dözümdə çıxar var
dözümlü

. yürəgi qatı qara, rəhmsiz, zalim

dözümlü

. zalim, cövmət, verimli

drav

. dəvəran .

drəmək . şişmək
drılmaq

. qaqımaqka, darıkmaq

dua etmək

. alqışlamak

dua etmək

. alqışlamak

dua

. diləğən

dua

dualqa

. diləğən

. duraq

duan qəbul . aydanınq olsun
duan qəbul: aydanınq olsun
dublaj

. aydak, sәsləndirmək, sözləşdirmək .

düçar

. < düşər

düd

. qalıt, tortoqlox, utax, his, quraq, qurama

dudu

. lal, güng, kəkəş

dudu

. lal, kəkəş, güng

dudu

. lal, kəkəş, güng,

düdük

. dara-düdük

düdük

. hulqum

dudurqa

. tənbəl

düğmə

. çevirqəç .

düğmə

. topçu, yuvar, ilik

dügü

. küris, kürüç

dügü

. küris, kürüç

düğün

. > don - > tün, dur

düğüncək

.

burama bukca, paket., bağça, dolama

düğüncək: burama, bukca, paket., bağça, dolama .

düğünləmək: çatmaq, tikmək, bağlamaq, ərmək
. aşığın tüggügi təbi

dük
dük

. aşığın tüggügi təbi

dul başı

. boş, ərsiz qadın

dul

. başı boş

dul

. başı boş, ərsiz qadın

dul

. başı boş, ərsiz qadın

dul

. yesir

dul

. yesir

dul

. yesir

dul

. yesir

dulda

. saya, himayə

duldalanmaq . daldalanmak : sipər almak, sığınmak, sayalanmak
dülgər

. baltacı, ağaşçınatiqlik . diləvərlik, səsənlik, şəşənlik, çəçənlik

dülgər

. dürəngər .

dülgər: dürəngər .baltacı, ağaşçınatiqlik : diləvərlik, səsənlik, şəşənlik, çəçənlik

dulundurmak: əsirgəmək, muzayigə etmək
dulundurucu . gizlədən
dulunmaq

. gayıb olmak, görünməmək, batmak,

duman ayrıldı: sis açıldı (dağıldı)
duman basır : bürüryür : duman batır, duman basar : batar - duman basdi bürüdü : duman batdi
bürüdü

duman

. çovğın

duman

. tüt, ümir

duman

. tütün, tüstü

dümbək

. dəprək, danğqıra, dabuka, baraban

dümbək . dəprək, danğqıra, dabuka, baraban

dümbək

. qarın

dümsək

. yüksək

dümsük

. tumşuq : dimdik, dağ burnu> dom > dombə

dün qalmamış bu günə, bu gün qalmaz yarına.
dündən günə nə, gündən yarına, hər günün payı var, o gün bilsən çəkilir
dünəmək

. ziyarət et . sığınmaq .

dünən

. keşe, gec

dünən

. keşe, gej

dünür

. quda

dünürcü

. görücü - dünürləşmək : qız alıb-vermə qohum : dünürlük - dünürüş: qaynan

dünyevi şeylerin huzur vereceğini zannetmek, huzursuzluğun kaynağıdır.
dünyəvi . yertiçilik
dünyəvi

. yertiçilik

dup duru

. ap arssa, örən duri

düp düz

. təp təkiz, endikən, yılmanaq, təkiz düz

düpdüz : yılmanak, təptəkiz, endikən

düpdüz . andızdap, alabildiğinə
düpdüz

. andızdap, alabildiğinə

düpdüz

. endikən, təptəkiz, yılmanak

düpdüz

. yılmanak, təptəkiz, endikən

dür

. dürlə, düyırlə, toğanab, yığınab .

dür

. dürlə, düyırlə, toğankb, yığınab

dura dur

. gözlə

dura eyləmək : kararmak, qalkmak, durmak, qalmak, əğlənmək

dura eyləmək . kararmak, qalkmak (işdən) durmak, dayanmq, qalmak, əğlənmək
dura tutmak : yer tutmaq

dura tutmak: yer tutmaq
dura

. yer, oturaq, səndəl

duracak

. toktak

duracak

. toktak

durağan → durağa →daruğə

durağan → durağa →daruğə
durak tutmak : yerləşmək

durak tutmak: yerləşmək
duralğa

. duracak, durak, ayaldama, toktalış, bəkit.

duraq

. aylav, dayaq

duraq

. aylav, dayaq

duraq

. aylav, dayaq

durax

. zahir, sodur, yüzləy

durax

. zahir, sodur, yüzləy

durba

. torba, turbin

durbin

. uzarqa nəzdikbin : qısarqa .

dürdərəv

. dörəvər, dürdəvər, dörə bər, dərduvar : död duvar

dürdərəv: dörəvər, dürdəvər, dörə bər, dərduvar : död duvar

dürdəvər

. dörəvər, dürdərəv, dörə bər, dərduvar : död duvar

durdukların durmak : necəki var elədə durmak
dürdükləmək : dürməkləmək, bürmək, burmaq, dörələmək § durba, dürmək
dürdükləmək: dürməkləmək, bürmək, burmaq, dörələmək § durba, dürmək
durdurmaq : əngəlləmə, qadağalamaq, yasaklamaq, önləmək, əsirgəmək
durdurmaq . : qadağalamaq, yasaklamaq, əngəlləmə, önləmək, əsirgəmək
durdurmaq . alaqoymak, əngəlləmək
dürə

. kərə yığma ayqıtı

dürəgəy

. cürbə cür, dürli dürli

dürləmək

. lülmək, burmaq - burmal - dürləmə, mala, dövürləmə, toqalab edib, yığnamaq,
cəmləmək, coqudub, bukudub, dizinqə qısılıb yatmaq

durluk

. dirilik

durmadan

. tinimsiz, tinmay

durmak, düzəlmək ), sağalmak

. düzəlmək, sağalmak

durmaq

durmaqlı uğur : cıdanmaq, müqavimət, paydalı
dürmək

. sıxıp tikələmək : dürmək : sıxmək, daratmək

dürmək

. törbalamaq, kultarlamaq, toğalamaq

durmuş

.

yaşam § atam durur : atam yaşır

durmuş

.

yaşam § atan durur?atan yaşır

durmuş

.

yaşam § atan dururatan yaşır

.

durmuşta. .durmuşda.dirikdə. olmuşda. yaşamda. -alp çərikdə, bilgə dirikdə. (alp: iğid.
batur. bağadur. pəhləvan). (çərikdə: orduda).
. dəfə, yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, göz, atar, dəğişən, mərtəm

durqun

durqunmak : qapamak, bağlamak

durqurmak : qapamak, durquzmaq, bağlamak, dayandımaq, bəklətmək, gözətlətmək
durquzmaq: dayandımaq, bəklətmək, gözətlətmək

dürr

. < duru

dürr

. qızıl-ağımtıl ağ rəng

durşuna

. tamamən

durşuna: tamamən .

dürtmək

. bükmək, qabartmaq, büzmək, deşilmək, eşilmək .

dürtük

. çiban

duru

. dingin, dinc, saf ..

duru

. dingin, dinc, saf

duruksuz

. düyişgən, atqırcan, özgərmil, özgərişçan, biqarar

durum

. biçim, görüm, hal - orta du:um : orta görüm .

durum

. görüm, hal § orta hal : orta görüm

.

durum, qılık - yoruk.

dürümək

. dürüləmək, dürmək, türmək, lüləmək, burmaq > met tumar - düymək <
düyünəmək - qaşlarını düymək - düyün : toy

dürüó : dürmə

.ütülmək gutulmək

dürüó : dürmə

.ütülmək gutulmək

dururmaq

. yerləmək

duruş

. biçim, vəziyyət, halət § nə duruşdadi : nə biçimdədi

dürüst . < duruş, duruşli.
dürüst

. < dürüz, dürüs, düz

dürüst

. çinçil, ısın, çin, doğru

dürüst .düz, dos doğru, dosda-doşda – tuşla=dəsdə-tuş : üz bə üz
duruşuq

. quruşuq

.

duruşuq

. quruşuq

.

duruşuq: quruşuq

duruzmaq

. kəsmək, dayandırmak

düş görmək . dişirkəmək, basqrqanmaq, yuku görmək
düş görmək: dişirkəmək, basırqanmaq, yuku görmək .

düş

. yemək, nahar

düşbü

. düşünüklü, düşgir

düşək

. düşmaq, xiyal, fikir, düş

düşəlgə

. qonalqa, nəlgə

düşəvint

. girdəci, qazanc

düşəvit

. girdəç, qazanc

düşəvit

. girdəç, qazanc

düşəvit

. girdəç, qazanc

düşəvit

. girdəç, qazanc

düşgün

. amrak, xumar, kuştar ( < düştər ), verilgən ( üşləmək

düşgün . amrak, xumar, kuştar< düştər, verilgən üşləmək
düşgün

. çökkün, gücsüz

düşgün

. əmrək, xumar, kuştar, verilgən

düşgün

. yukulu, xəyalı

düşkü

. hobiingilis

düşkünlük

. əngəl

düşkünlük

. əngəl

düşkünlük

. əngəl

düşləmək

. düşünmək

., tasarlamaq

düşləmək: düşünmək, tasarlamaq .

düşler düşüncələr davranışın götürücüsü (sürücüsü)
düşlərin bir bölümü yaşam, düşlərin həpsi ölüm, düş yaşam ölüm həpsi yalan adlanır
düşman )
düşman

. < ) öc + man altay( man : etmək, edən, edici ), ) dost ( <

düşman

. < döyüşman

düşman . < döyüşmən .

düşman

. yağı, qarşı, yu, yaman

düşmək
düşmək

düşmək

. başlamaq

düşmək

. başlamaq

düşmək . başlamaq .

düşmən

. döqüşmənğ .

düşməzək

. anlamaz, çünggə

düşməzək: anlamaz, çünggə .

düşnək

. tutsak - ~ et. : tutqallamaq - ~ ev : türmə

düşük

. seqt

düşük

. seqt

düşük

düşük

. seqt .

. yatalak, kötürüm, enməkəli, fələc

düşüklük ( üzgünlügə uçradı : düşgünlügə uğradı
düşüklük ( üzgünlügə uçradı : düşgünlügə uğradı

düşüm

. gəlir, qazanc, verim

düşüm

. gəlir, qzanc, verim

düşüm

. hər nə, ələ düşən, ras gələ .. - düşüm tərəfdən : hər tərəfdən

düşüm

. hər nə, ələ düşən, ras gələ .. - düşüm tərəfdən : hər tərəfdən

düşümlü

. yaraşıqlı, dəgişli, avadan, qavı onqat

düşün

. açık . izah .

düşün

. açık . kzah .

düşün

. üşün, çüşün..

düşüncə

. yetərlik, qanık > qənaat, razılıq, qanıklıq, qanış, yetinmə, artmaz, doyum qanıtlanmaq, yetinmək - qanığan : bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar

düşüncələr çarpışar, gerçəkdə ondan doğar.
düşüncələr . köy, uylar, fikirlər
düşüncən hara yaşamın ora
düşüncəvi, düşüvü dəğiş yaşamın dəğişər
düşündürmə sözlük: bir dilə sözlük

düşündürmə sözlük: düşündürü sözlük, bir dilə sözlük
düşündürü : tozih
düşündürü : tozih

düşündürü sözlük : düşündürmə sözlük, bir dilə sözlük
düşünmə !

. qayğırma ! ayama ! saklanma !

düşünmək . < duy, duymak
düşünmək

. an(ğ)lamaq, aydınlaşmaq, açılmaq, öyrənmək, bilmək, sezmək, duymaq

düşünmək

. an(ğ)lamaq, aydınlaşmaq, açılmaq, öyrənmək, bilmək, sezmək, duymaq

düşünmək

. düşləmək, tasarlamaq

düşünmək

. küylənmək

düşünmək

. qarar vermək, küylənmək, fikirləşmək, xayallanmaq, niyyətlənmək

düşünmək

. uslanmak, ayağ axsatmak, fikirləşmək

düşünmək

. usunmək

düşünmək

. usunmək

., fikirləşmək, xayallanmaq, qarar vermək, niyyətlənmək

düşünmək, düşləmək, tasarlamaq
düşünüklük : aydınlık, anıklık, açıklık, aşıklık, eniklik, yazuv.., yazik
düşünüş

. küyləniş, gəngəş, fikirləşmə

düşürmə

. dışlau, içaldıru, içketiv, kurtaj

düşürmə

.,: daşlau, içaldıru, içketiv, kurtaj

düşürmək : köçürmək, çevirmək, zəptəmək .

düşürmək

. israf etmək, savırmaq

düşürmək

. köçürmək, çevirmək, zəptəmək

düşürmək: israf etmək, savırmaq .
duşuşmaq

. qarşιlaşmaq

düşüşmək

. qarşιlaşmaq

düşüşmək

. qarşιlaşmaq

düşüşmək: qarşιlaşmaq .

düşüşük

. qonaqlıq, gecəlik

düşüşük

. qonaqlıq, gecəlik

düşüşük: qonaqlıq, gecəlik

duvağ

. < qovağ, suqabı

duvaq

. < duv + aq, düm + aq, ap + aq

duvaq

. haya, hicab

duvaq

. pərdə, örtük

.

duvaq

. pərdə, örtük

.

duvar

. < dövər, dövör, dövrələmək

duvar

. < topar

duvar

. aymança, üstü açık otaq, tövlə, çit, barmaqlıq, ayman, gərmi, havli, aylav

duvar

. çit, aymança, barmaqlıq

duvar

. dördüvər § duvarlamaq : dörüvərləmək

duvar

. dördüvər § duvarlamaq : dörüvərləmək

duvar

. duvaq, yapınsak, börkənsək

duvar

. qabırğa

duvar

. qabqιrğa

duvar

. qabqιrğa

duvar

. qabırğa

duvar

. topar

duxdən

. < tikmək

duxdən . < tikmək

duyğular gelceyə yük olmaz, anılar keçmişə zor olmaz
duyğulu

. alınğan, alınqın, hassas, içli

düyişgən

. atqırcan, özgərmil, duruksuz, özgərişçan, biqarar .

düyişgən

. özgərməli, duruksuz, özgörüşçan, biqarar

duymadan

. astırın, gizli, sinsi

duymadan

. birdən, kinet, kenet, qenet

duymadan

. gizli, sinsi, saklı, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan assırınlayın astan,

.

astırın, yaşırılğan, yaşırınli, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy bükük,
oğrun, örtülü, daldax, darab< dar, çolav
duymadan, birdən, kinet, kenet, qenet
duymaq

. eşitmək, ukumək, anlamaq, hiss etmək

duymaq

. eşitmək, ukumək, anlamaι, hiss etmək

düymə

. < tüqmək : sıkmaq, tükmə, düğmə < düğün töşörqüç, baskıç, çəkkiş, tapkıçi

düymə

. bükmə, boğma, boğum

düymə

. töşörqüç, baskıç, çəkkiş, tapkıçi

düymə

. tükmə, düğmə < düğün

düyməlik

. ilgəh, ilgə, baca, çapa ilik, düyməlik

duyqulanmak:aylanıb-tolqanmak :
duysuk

.

sezgi, sezik, sezim, duyqu, hiss

düyü

. < döyük < döymək

duyu

. hiss

duyu

. hiss

.

duyub görmək hərkəsin anlağı dərək. (dərək: qədər)

duyuk

. müntəzir

duyuk

. müntəzir

düyün

. bağlı, burc, boğun, taxıntı, tutuk, ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, məsələ, mərbut

düyün

. çıtım, ilmək

düyün

. ilişkin, qaraşlıq, qaraş, bağlı, məsələ, taxıntı, burc, tutuk, boğun mərbut, ilişik

düyün

. yakınlıq törəni

düyün

. yakınlıq törəni

düyünləmək: çıtmaq, halı tokumaq, kitəmək, çatmaq
düyünlənmək: çiyişləmək, çiyrimək, qarışmaq, çətinləşmək, kəsilmək, qapanmaq bağlanmaq,
doymaq
düyünlənmək: çiyişləmək, çiyrimək, qarışmaq, çətinləşmək, kəsilmək, qapanmaq bağlanmaq,
doymaq .

düyünsüz

. məsələsiz, taxıntısız, tutuksuz, boğunsuz, ilişiksiz

duyuru

. bildiriş, xəbər, carıya

duyuru

. bildiriş, xəbər, carıya

duz

düz ərsək

. dik, çıkıntılı, qovzaq, uca

düz

. bəzə, süslə

düz

. iydə, iğdə

düz

. sıra

düz

. uyqun, uyumlu

düz

. yalpak, yassı

düz

. yalpak, yassı

duz

.toz pas - rəng tam iy

duzak

.quzuqka quyuqka : quyu

duzaq

. (t<>z) < tutaq, tumaq

duzax

.= düzən

duzax

. < tor ( tor > toz > tozax )

düzbağ

. = düzbə : kalandır,təğvim

düzbağ

. düzbə, kalandır, təğvim

düzbaskı: qovara .

düzbə

. düzbağ, kalandır, təğvim

düzbək

. zəncir, kişən.

düzəliş

. yönəliş, onğalıv, onğlı, ipləniv, onğa salmak

düzəliş

. yönəliv, onğalış., onğlı, ipləniş

düzəliş

. yünəliv, onğaluv, onğlu, iplənüv, onğ salmak

düzəliş

. yünəliv, onğaluv, onğlu, iplənüv, onğ salmak

düzəlmə )

düzəlmək

. bitişmək, aralaşmaq (bir araya gəlmək), toktamaq

düzəlmək

. durmak, sağalmak

düzən

= duzax, kələk, tor, tələ, al . yasa, qanun

düzən

. duzax, kələk, tor, tələ, al, yasa, qanun

düzən . : fələk . dizin dokuz dizin .
düzən

. bəs

düzən

. bəs

.

düzən

. qural, dizi, sıra, ard arda

düzənləmək . (qonaqlıq)qurmaq, vermək
düzənsiz

. çaşık ., şaşık, dağınık

düzənsiz

. izsiz

düzənsizlik : qara düzən, hərki hərki, hərcmərc, gəlişi gözəl

düzənsizlik : qara düzən, hərki hərkilik, hərcmərc, gəlişi gözəl
düzənsizlik . qara düzən, gəlişi gözəl, hərkihərki
düzətmək

. bitirmək, yapışdırmaq, bəcərmək

düzətmək

. dəngəmək, samlamaq, dəyərləndirmək, açmaq, çözmək, sahmanlamaq,
işləmək, sağmanlamaq, həll etmək

düzətmək

. işləmək, dəyərləndirmək, çözmək, məsələni işləmək, açmaq, həll etmək

düzətmək, becərmək: hazırlamak, yasamak, bitirmək, yapışdırmaq, bəsərmək, başarmaq,
bəsləmək

düzəy

. dərəcə, dərcə, aşama, paya, basamak

düzgü

. ölçü, qural, ilkə, örnək, norm

düzgün

. dərli – toplu, iyi-salιqatlı

düzgün

. gün, düzük

düzgün

. qanun

duzlak buzlak
düzləşdirmək . dənğlətmək: əşitləmək, müvazinə
düzlük

. açıklık

duzsuz

. yuvan

.

duzsuz

. yuvan

.

düzük

. bərnamə

.

düzük

. bərnamə

.

düzük

. gün, düzgün

düzümsüz

. ərsək-tərsək : dik-alçak alça - uca

düzümsüz

. ərsək-tərsək : dik-alçak, alça - uca

düzümsüz

. ərsək-tərsək, dik-alçak, alçak- uca, ərsəkdəl, ərsək olmayan

düzürü

. dizili, silsilə

dyirə

. <dığırə

dәm

. kəz, key, çağ, çak, gah, sak, sal, salιm, ara

dәrin

. dolqun, alqιn

dәxli xәrc

. glir-çıxar

dәxli xәrcli iş: alιm-verimli iş, qazancli iş
eanə

. ) alιş-veriş .

. < iyi + yana

eanə

. < iyi + yana ?

əasiyon

. eyləm .

əbbəq

.əbbək.çörək.- əbbək minmişdir ata, yoxsul qala ac yata. (əbbək:çörək)

ebe

.-bir cocuğa qırxca ebe baxırsa, ya kor olur, ya topal.

əbicə

. övliya .

əbir

. dəri xəstəliyi < əprimək : çürük dəri .

əbzar
əbzar

əcalətən

. qural
. qural

. aşılın, hələlik

əcalətən: aşılın, hələlik .
əcə

apa. abla. apay.

əçə

. ana - dədə əçə : ata ana

.

əçə

. ana § dədə əçə : ata ana

.

əcə

.

bacı

., böyük, ulu, apay, apa, əcək, əcəkə, ağa-əçə

əcək

.

bacı

., böyük, ulu, apay, apa, əcə, əcəkə, ağa-əçə

əcəkə

. bacı

əcəkə

.

əcələ

. acılə, ac ilə, tüt, iti, yerin .

əcələ

bacı

., böyük, ulu, apay, apa, əcə, əcək, ağa-əçə

. acılə, ac ilə, tüt, iti, yerin, aşqıç, tez, şaşılış, aldırkşlıq, tələsik, hovlukmaç .

əcələ

. alakca, əcələ - alakca gəl : tez gəl .

əcələ

. aşqıç, tez, şaşılış, aldırkşlıq, tələsik, hovlukmaç

əcələ

. aşqıç, tez, şaşılış, aldırkşlıq, tələsik, hovlukmaç

əcəq

əcək apa. abla. apay.

əcəqə

əcəkə apa. abla. apay.

ecəşmək

. ocəşmək

əcib

. tanğak

əcib

əclaf

. tanğak .

. < alçak

əcləşsumer : əyləş→iclas
əcteur

. ək-əş-əs törədən

əda

. < edə.

əda

. edə.

ədəb ərkan simgesi . sayqı sayanlar
ədəbi yazılar göycə yazın:.
ədəm

. yaxcı - adam adam olar .

ədəmi

. gözəl

ədəmi

. gözəl

edəndə

. otaqın kəfi .

edərlicə

. etimli, lazımlı

edərlicə

. etlicə, lazımlı

edərmən

. atkarlı, başarcaklı

edərmən

. qoçaq

edərmən

. qoçaq

edərmən

. qoçaq

edərmən: qoçaq, qorxulu, ayılğan, imənç .

edərmənç

. qorxulu, ayılğan, imənç

edinmək

.ələ gətirmək.-biri vardi sevdiyin edinər , biridə var sevdik nədir bilənəməz .
(edinmək: ələ gətirmək)

edləmək: işləmək, becətmək .
əduva

. dadim

əduva

. dadim .

əenəkə

. lələ

eenikləmək . balalamak, törəmək, doğmak, yaratmak, ortaya qoymak,
eenişli yoxuşlu yer: engəbə, əngəlli yer
əfə

. oğru başı

əfə

. oğru başı

əfəndilik

. ağsöyəklilik, tektülülük.

əfənti

. təkin.

əfsanə

. ulamış, anğız.

əgər

. < ərgə . olsa, bolsa - egirsumer, sonra, dahi, dalı .

əgər

. egirsumer, sonra, dahi, dalı

eğer, yarım asırlık hayat bana bir şey öğretmişse şunu öğretmiştir, huzuru size kendinizden
başka kimse sağlayamaz.
əğərləmək yəhərləmək qurşaq qurşant tuuh

əğilim
əğilim

. güdü .
. təmayül, yönsәmə .

əğilmə : .çayşık, çaşık, paytak, doydak .

əğilmək

. kəmsəmək, bükülmək - əğ ! kəmsə ! bük !

egirsumer

.

egirsumer

. əgər, sonra, dahi, dalı

eğizdik

.

əgər, sonra, dahi, dalı

yukarlık, uxarlık, böyüklük

əğl : məntiq : uz, us > huş - usli : əğilli
əğlə batmaq . ağla güc gələmək, ağla otumaq
əğləb

. köplənc .

əğləmək: durmaq, bəkləmək, qalmaq .

əğrəb

. < əğri, əğri quyruq

əğrəb

. quruklu

eğrəti

. bozuk., inğqay bulmağan, yararsız, yaraksız, bozulğanlık

eğrəti
eğrəti
əğri

. inğqay bulmağan, bozuk, yararsız, yaraksız,
. inğqay bulmağan, bozuk, yararsız,, yaraksız ,
. əğinik, əğinli, düşüntü, düşnüklü, düşgünlük, meyilli - əğinmək : əsgimək, yorulmaq,
sallanmaq, əğişmək, könəlik .

əğri

. kəyəş, kəkırı, kəkri. kınqqır, çalış, salış.

əhdnamə .bağlanşık:
əhər

. tavır, daranqa, tərəngə

əhər

. qılık, gediş, qılınc .

əhəvvül: aykantu, dəgişim .

əhli

. < əkdi

əhli

. əvli : yərli, yerli

əhliləşmək : < əkləşmək
əhlükə

. qıyıvlıq

əhqiq

. izildə, izləm

ehsan

. dartış, veriş

ehtimal

. olsılık

ehtiyac

. azlık

.

ehtiyac . azlık, gərəklik .yoksulluk, əksiklik, arama, gərəksəmə
ehtiyac

. azlık, yetər, danq ehtiyaclı adam : yetərli, dəngli adam . yetərin olsa al : ehtiyacın
olsa al .

. yoksulluk, gərəklik, əksiklik, arama, gərəksəmə

ehtiyaç

ehtiyacı yok : danğı yok, danqısız : dəyərsiz, önəmsiz .
. payman, sakınc, sağlık, sakıt, saksıllık, saklanuvçalık, abay, ayarlık, abaylık,

ehtiyat

uyavlık, sərəsəplik ehtiyatlı : saklı ehtiyat et : abayla ehtiyatsız : abaysız,
apansız, bilməzdən, saklağ .

ehtiyat

. payman, sakınmaq

ehtiyat

. sağlık, sakıt - ehtiyatlı : saklı .

əhvalpürsi

. soraş

əjdəha

. < acdar ( > acılaşmak, acıksız, acıkıyık)

ək

. müçö, jurnak, qoşulma .

ekel

. < alıp + gəl -eket : alıp + get .

əkən

. ikən : olanda, olağan, olğunda § əkənin : olduğun

əkey

. əmi, ağay, bayka, əki, əməki, tağa

eki bulbül bir dalğa qonmaz.
əkimək

. aparmaq

əkin

. ösiv - əkmək : ösirmək

əkin

. ösiv - əkmək : ösirmək

əkitmək . aparmaq, əkdirmək . gizləmək, götürmək .
əkitmək

. götürmək

ekiz

. iyiz, iqiz, ikis, ikirə, ixər, əkir, iqirə, ikər

ekiz

.arqoduq, doğulu,

əkləm
əkləm
əkləm

.

. bağ, bağım, quşaq (qovşaq), boğum.
. boğum - boğum boğum : əkləm əkləm
. oynak : bənd, boğum, buvın, münğ, öqə - jurnak, müçö - ək, qoşma, tirkəmə, üstəmə.,
östəv. arttırıv, calğaştırıv, ulö, ulam, səpləm .

əkləm, oynak, bənd, boğum, buvın, münğ, öqə - jurnak, müçö - ək, qoşma, tirkəmə, üstəmə.,
östəv. arttırıv, calğaştırıv, ulö, ulamaq, səpləmək
əklil

. < ağ lil .

əkmək

. bağ oturtmak

əkmək

. bağ oturtmak - salmak

əkmək

. əkìlmìş şey, çörək

əkmək

. ösirmək - əkin : ösiv

əkmək

. ösirmək. - əkin : ösiv.

əksan

. çalqı, vurqu çalqırt : əksanlı, vurqulu . çalqırt, vurqulu

əksik

. yetməv, kəmüv

əksiklik: çalılık, yaramazlık, bəcəriksizlik, səfehlik

əkşimək
əktiv

. < acı + şmaq .

. sşgər, belsenli, belsen

el - ululs: xalq, millət .
.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara

el

gündür gelir geçər.

əl əlilə, dərman yel ilə.
əl öpməklə dodaq aşınmaz.
əl öpməklə dodaq aşınmaz.
əl verişli

. qolay, əmətli, onqqay, yetiş

əl

. alakan : avuç - quralakan : əli boş - alakanlamak : avuçlamak-

əl

. aymak, sektör, kəsiş, avdan, bölük, qol, dəsdə, bağış, sıxın .

el

. bağış, sıxın

el

. bağış, sıxın

el

. böyük, bütün, üstün .

el

. dos

əl

.- əl ərməz, güc yetməz.

əl

.- əl ulağım: əl aracım

əl

. kar - kərə : dəfə

el

. millət, bağış, sıxın, ölkə, məmləkət

el

. millət, qom, ölkə, məmləkət

el

. yut

əl

. -əl yarası onğulur, dil yarası onğulmaz

əl

.-ayağ gedməsə əl gətirməz.
.-çox əl olsa aşda qalmaz, işdə.
.-əl öpməklə ağız kirlənməz
.-əl bilir ağız haradır.
.-əl əlilə, dərman yel ilə.
.-əl qolilə iş görər.
-əl vemək:mümkün olmaq

əl

.-əl ətək öpməklə dodaq aşınmaz.

el

.-el kişi başın azdırır, suyun qızdırmaz.

əl

.-əl öpməklə dodaq aşınmaz.

el

.-ölürsə yer, qalırsa el bəğənsin

el

.-qalırsa el bəğənsin, ölürsə yer bəğənsin

el

.-torpaq ölüye, el deliye doymaz

el

.-üzüm çöpsüz, el sözsüz olmaz

əl

.-verən əl alan əldən üstündür.
.-verən əl, dəd görməsin.(alqış)

el

.-xırman el ilə, düğün əl ilə.

əl

.-xırman el ilə, düğün əl ilə.

el

.-xırman yel ilə, dügün el ilə.

el

.-dərə təpəni sel tanır, yaxşı yamanı el tanır.

el

.elçi . el hovalı. elsevən. -elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun
bəzərsən. (elçi : el hovalı. elsevən). (hovan : axmaq).
-el ipiylə quyuya inən, quyuda qalır. (el: yad)
.-qaraxan atdan düşdü, üstünə el toplaşdı. (tapmaca). (qazan)
.-söyləsən el bəyənsin, yüryüşün yol bəyənsin
.-küllügü güllük edər, bir iyi öndər çalışan bir el ilə.

.-el qapısı həm gec, hem güc açılır. (el: yad)
.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.
-el hovalı: elçi . elsevən. -elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun
bəzərsən. (elçi : el hovalı. elsevən). (hovan : axmaq).
-yurd yuvanı od yel suv pozar, el arasın söz pozar
.-düğün el ilə, xərmən yel ilə olur
.-düğün qurdun el ilə, xırman qurdun yel ilə.
.-el atan daş uzaq düşər.
.-el el üçün ağlamaz, başına qara bağlamaz. (el: yad)
.-düğünə el, xırmana yel yaraş.
.-düğünsüz el, ölümsüz ev olanmaz.
.-yamana öz qayğısı, yaxşıya el qayğısı
.- əl çözəgən çigini, dişə salma. (çigini: düğünü)
.- çilə oldu el günümün yapısı. (çilə: ağrı. qada bəla)
.- el ağzına baxan aç qalır.
.- əş pozuqsa ev pozar, ər pozuqsa el pozar. (əş: qadın)
.- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el
bəzənər, el bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.
.-arac yonur əl öğünür.

əl

.il

el,bağış . sıxın .
əlamət .bələk . iznək., toka,

əlaqəmənd olmak : unatu - qızık
əlaqəmənd olmak : unatu-qızık

əlarəğm

. qaramazdan, səretməzdən, qaramay

elastik

.

elastik

. qayışqaq

elatsumer

. tayfa, el, millət

elbaşı

. başqan, qolbaşçı

elbaşı

qayışqaq

. başqan, qolbaşçı

əlbatırmaq

. toxunmaq, əl sürmək -

əlbək

. çok

əlbək
elbextik

elbextik

. çok
: çoxluk

. çoxluk

elbextik : çoxluk .
əlcək

. əllik, qolqab, biyalay. pələy .

əlcək

. tutacak, dəstə . çıkrık (çarx) qolu - dibək toxmağı .

elçi

.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi salıq (sorağ.
xəbər) edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

elçi

. araçı

elçi

. araqatnaşıkçı, araçı

elçi

. araqatnaşıkçı, araçı - yortcu : xəbər ulaşdırıcı .

elçi

. yortcu : xəbər ulaşdırıcı

elçi

. yortçu : xəbər ulaşdırıcı

elçi

.elçi . el hovalı. elsevən. -elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun
bəzərsən. (elçi : el hovalı. elsevən). (hovan : axmaq).

elçi

.görücü.

elçiliq.

.elçilik. dil. -dilək səndən, dil məndən.

elçiliq.

.elçilik. görücülüq.

əlçin

eldaş

. avuc tutamı, bir dəsdə .

. ayıldaş, yakdaş, yerləş, yutdaş, həmşəhri

eldaş, ayıldaş . yakdaş, yerləş, yutdaş, həmşəhri

.

eldən çıkmaq : el qaydalarından pozmaq
eldən murun: hər şeydən qabax .

əldivən

. əlcək

elə belə . eylək beylək - eləngə beləngə - eləcə beləcə

elə bəlli

. tanınmış

elə bəlli . tanınmış
ələ tutmaq : almaq, qaramak, karmaq, qarmaq, qanqırmaq .

.

elə

. öcür, bücür : unday , undak, sımak, osnday , mınday

elə

. öcür, bücür : unday, undak, sımak, osınday, mınday,

elə

.-elə işənən ac qalmış. (işənən: inanan)
.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca
yaşda gənc alma, elə gedər.

elə

.-eşiği elə yakış, içiği menə yakış. (yakış: yaxış. .bəzək. cəzb edici. çəkən.
cəzzab. .bıqdırıcı. yaxdıran). (dışarısı elə bəzək, icherisi menə təzək)

ələ

.-gəlmir ələ istəgin, çalış istəş əldəkin.
.-qıssa ələ, uzun dillik gərəkməz
-ələ salma: alaydı. məsxərə.-ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (halaydı:
qalaydı. şənlik)

elə

.oq.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu oq alur. (nəqu: hər
nə) (yerqə yana:topraq içinə). (evrə: çevrə. dünya) (oq: elə).

ələ.

.-qocalıq, sağlıq ilə varlıq ola bir yerdə, nə gözəl sürməli günlər oluru düşsə
ələ.

ələnğu

ələr

. < ələngi : ələ taxılan - ) > alıq : taxılma, dağlanma işi .

.-incə ələr sıx toxur.

ələsərimək: ələsarmıq, ala(kələk)+sar(sarət)+mak
elgəzər.

. gəzgin, gəzəndə, səyyah

elgəzər.: gəzgin, gəzəndə, səyyah

elgin

. adırqanr, endər şey, qərib, nadir .

əli

.-altın əli pıçaq kəsməz.
.-az əli aşda gör, çox əli işdə.
.-güdənin əli çatmır, ucada əyilmir.

əli

.-altun əli piçaq kəsməz.

əli

.-az əli aşda gör, çox əli işdə gör.

. ceyran, karaca, cüyür, yüyür, yayran, kır kəzəsi, kıralay, kır keçisi, keyik, tağ

elik

öçki,
elik

. ceyran, karaca, cüyür, yüyür, yayran, kır kəzəsi, kıralay, kır keçisi, keyik, tağ öçki .

əlilə

.-əl əlilə, dərman yel ilə.

əlin

.- bir əlin verdiyin ötəki bilməz.
.- güvən qılsan özgəyə, əlin qalar xınada. (güvən qılsan başqıya, əlin qoyar
xınada).
.-bir əlin verdiyini, öbür əlin duymasın.
.-bir əlin verdiyini, öbür əlin duymasın.
.-qonağ önünə aş qoy, iki əlin boş qoy. (əlinə iş vermə)
-əlin ayası:alağan (aya: kəf)

elin

.-dilin sevən, elin sevər
.-elin ağzı ağızduraq götürməz.

əlin

.-yığvada dilin, saçaqda əlin saxla. (yığvada: məclisdə). (saçaqda: süfrədə)

əlinə

.-dəliyə yel ver, əlinə bel ver

əlinə

.-isdirsən bal çörək,al əlinə bel kürək.

əlinlə

.-nə verirsin əlinlə, odur gedən səninlə. (deməkki dirirkən malıvı verirsiyə ver)

əlintə

.- istəklilərin əlində yoxkən, əldə olanın sevməyə öğrən.

əlintə

.-ərkin varkən əlində , qılda bitir, qoyma gora işlərin

elintən

.-alqış alsan elindən, yüksək durar altından

elintən

.-alqış alsan elindən, yüksək olmaz altından

əlintəqin
əlivə

.-ver əlindəkin ellərə, vurda başın yerlərə

.-yoxsul əlivə baxarsa, səndə kesənə bax.

əliyoka . yoksul

əlkən

. saqav, saqğav, kəkəç, düdük .

əlləmək . qollamaq > kullamaq. karamaq, kullamaq qoldamaq, gizləmək .

əlləmək

. qovulmaq

ellər sevə dursun məni, nəyiməki!, ellər qova dursun məni, nəyiməki!. qamuçün təğni keçər
tüm qurallar. (qamuçün: hamıçün). (təğni: təğən. tavay. tayvaş.əştə. aynı)

eller

.- dilənçidə göz doymaz eller gəzər acdı göz.

ellərə

.-ver əldəkin ellərə, vur başını yerlərə

ellərə

.-ver əlindəkin ellərə, vurda başın yerlərə

elləri barı

. bütün ailələri

elləri barı: bütün ailələri, hamısı .

elli

.-elli yaşında dana, indi düşüb meydana.

elliq

.ellik.baylıq qapısı. hikumet mərkəzi

əllisintə

.-iyirmisində gözəl, otuzunda güclü, qırxında başlı, əllisində varlı olmayandan heç nə
gözləmə. (gözəl: xoşaaa gelim. baxımlı)

eloqlu

.eloğlu. aralıq uşağı.-eloğlu yumurtaya qıp taxar.

əlpəmək

. çəngəmək

əlpəmək

. ilişdirib götürmək, iyələnmək, daşımaq

elqə

.elgə: millət. -kütləni elgə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (eğitim: tərbiyət)

əl-qol

. put-qol .

elsevən

.elçi . el hovalı. -elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun bəzərsən. (elçi
: el hovalı. elsevən). (hovan : axmaq).

əltə

.- istəklilərin əlində yoxkən, əldə olanın sevməyə öğrən.
.-arayan əldə, yatan yuxuda. (arayan əldə edər, yatan yuxuda görər)

əltə elə

əldə elə. edin.- çalış edin istəklin

əltə

.- doğru qutluq əldə olur başda yox. (qutluq: xoşbəxlik)

eltə

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

əltən

.-dildən gələn əldən gəlsin
.-əkmək əldən, su göldən.

əltən

.-verən əl alan əldən üstündür.

əltəqi

.-əldəki pul tez gedər, arxasından gəlməyincə.

əltəqilər

.-əldəkilər sevilmir, istəkləriz edinmir. (edinmək: əldə edmək)

əltəqin

.-ver əldəkin ellərə, vur başını yerlərə

əltəqin.

.-gəlmir ələ istəgin, çalış istəş əldəkin.

elti

. qaravaş

elti

. qaravaş

elti

. qaravaş, qarabaş < qara (qaramaq :baxmaq - qaravıl.)

elti

. qayınxatın.-elti eltidən qaçar, baldızlar bayraq açar. (elti: qayınxatın).

elti

. qayınxatın.-elti eltiyə əş olmaz, arpa unundan aş olmaz.

eltitən

.-elti eltidən qaçar, baldızlar bayraq açar. (elti: qayınxatın). (baldızlar:
görüməcələr)

eltiyə

.-elti eltiyə əş olmaz, arpa unundan aş olmaz. (elti: qayınxatın)

el-ululs

. xalq, millət

əlvan

. alamık : qarışık rəngli

əlvan

əlvan

. alamık, qarışık rəngli .

.< alağan. alğan. rəhbərəh.

əlverişli
əlverişli . astar, arqun, dölək adam : boyun dutucu .

elxan

. ulu, ulğan, böyük

elxan

. ulu, ulğan, böyük

əm

. eyvət - əmlik : birlik

əm

. həm

əm

. niyyət, hədəf

əmcək

. döş, kükrək, qursaq, gövüs, gəvis

əmcək(baş+) . yemik
əmək

. enqbek, əmqək

əmək

.-kiminə əmək, kiminə yemək düşərmiş.

əməkdar

. iş görsətən, ardagər, qocaman işçi, btyri işgər

əməkdar

.btyri işgər

əməkdaş

. qoldaş, həmkar

əməköməci
əməl

əmənköməci.pənirək.

.) iş, eyləm ) sadə, asat, çara, çıkış yolu - əməlsizlik : çarəsizlik

əməliyyat: işləm .
əməlli

. uyqulu, uyğun, piratikə uyar

əməndə . həmişə .

əmənköməci.

əmənköməci.əməköməci pənirək.

əmgək əmgənmək : iztirap çəkmək

əmgək

. iztirab .

əmgək

. iztirap

əmi

. ağay, əkey, bayka, əki,əməki, tağa

emi

. şamdi, indi

emi

. şimdi, indi

əmin

. işəşlik, sənimli

eminərkən

. sərbəs .

əmir

. carlık, yarlık, yalığ, buyruk, buruk .

əmir

. imiz .

əmir

. imiz .

.

əmmək

. iztirab, acı, dəd

əmnəqə

. nəmənə

əmniyyət

. qorkusuzluk, dinclik

əmr

. ərm, ərk

əmrək

. sevgi, sevmək, əmrək görmək : sevmək - bir birinə əmrək olmak

əmrət

. qulam

emüllikuyğur : yavaşlık, naşılık
emulluk uyğdr

emüllük

.

yavaşlık, naşılık

ən - en - gən - gen - gin : enləm, kinqlik, endik, kenğdik, genişlik,
ən

. < en . enq, geniş, genişlik .

ən

. < en .enq, geniş, genişlik

en

. aşağ, çukur . eniş-yokuş : en - yok

ənayi

. < yanayi : yandan-böyürdən girən, imalə, soxulan, əngəl, çağrılmamış girən,
naşı,

enayi

. qəvi, görməki, avadan

ənayi

. yenəyi, yanayı( ayruk, yabançi ), naşi

ənayi

.ənayi. ümmi.

ənbәrci .< әnbәrçi

əndək
əndək

. < enğtek . entek, bir azcıq .
. < entik, enğtek, aracık, entəcək, bir azcıq, azacık, bir salımcık .

endi

. indi : buan

endik

. adət, könülküş, köniqu, bağlı, komarlık

endik

. könülküş, köniqu, bağlı, komarlık, adət

endik

. qılık, qιymιl, iş, qιmιldι, fe'l, yol, çəm, adət, meyl, istək

endik

. qılıq, uluş, adət .

endikən

. düpdüz, təptəkiz, yılmanak

endikən

. düpdüz, təptəkiz, yılmanak

endikən

. düpdüz, yılmanak, təptəkiz

endikləmək . öyrəşmək .
endiqənləmək: saflamaq .
əndişə

.< anğaşa .

ənə

. bu - ədə : bunlar

ənəgə

. taya

enek

. iğdiş, burulmuş, öğdiş, biçik, əxdə

enəkə

. lələ

enelik

.egelik, ökeylik

.

.

.

enem

. büyücü, sihirbaz

enemək

. əxtələmək .

enen

. uraçı dəvə .

enən

.-atdan enən yenə minər demişlər.

enən

.-dağdan enən bağdakin qoğar

enənmiş

. biçik

enər

.-paylaşılan bir acı yarıya enər

ənfiyə

.burun otu, burnoti.

engəbə

. enişli yoxuşlu yer, əngəlli yer

engəbə

. enişli yoxuşlu yer, əngəlli yer

engəbə

. meyl, arzu, engəç

.

., iğdiş, kəsilmiş, axta .

.

əngəbəli yer: çarkandak, çukurlu .

engəbəlik

. oyman

engec

.saxsı qab, gung

.

engək

. eng

engək

. eng

əngəl

. : < engəl, yengəl : yavaşladan, yaslatan, saxlayan, sallayan . qonak - qonaq : söz
qonaq : birinin sözünü kəsmək, sözü əngəlləmək - kəpək, qoruk, mane', pürüz,
bir şeyin düzlüyünü pozan çıkıntı , gədik , qusur kimi şey - əngəlli iş : püsgüllü
iş, pürçüklü iş - pülüşlü iş .

əngəl

. < engəl, yengəl : yavaşladan, yaslatan

əngəl

. pürüz, bir şeyin düzlüyünü pozan çıkıntı, gədik qusur kimi şey § əngəlli iş :
püsgüllü iş, pürçüklü iş § pülüşlü iş

əngəmə: nağıl . ənginmə, hikayət
enges

. örtük

enggetmək . baxmaq . görmək, səritmək .
engin

. açık, gen

əngin

. çəksiz,şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, ımqir,uşı kıyırı yok

engisi

. örtük

.

.

.

.

engisi

. örtük .

.

.

.

engmək . engrək, enirmək

enik

. enük

enik

. küçük, kösök, küsik, qüçük

enik

. küçük, kösök, küsik, qüçük

enik

. qud balası .

enik

. ini, enmiş..

enikər

. törəyən, yaradıcı, törətici ( enerji

enikər

. törəyən, yaradıcı, törətici, enerji

enikləmək

. balalamak, törəmək, doğmak, yaratmak, ortaya qoymak,

eniklik

.

enilgi

. yenilgi, məğlubiyət

enilgi

. yenilgi, məğlubiyət

enilmək

. : astın gəlmək enmək : sınmaq § yenmək : sınmaq

eniqi

.eniği. balası.-çaqal eniği qurd olmaz, arslan yatağı yurd olmaz.

enis

.

eniş

. enqıç

eniş

. yapıt, enniş, ensizcə bölük parça

eniş

. yapıt, enniş, ensizcə bölük, parça

eniş

. yapıt, enniş,ensizcə bölük, parça

.

aydınlık, anıklık, açıklık, aşıklık, düşünüklük, yazuv.., yazik

astar, islik, içlik, yağιrlık

enişi

.-dəviyə sormuşlar enişi sevərsin yokuşu-söyləmiş -düz başına yıxılmış.

enişimi

.-dəvəyə sormuşlar, enişimi sevərsən, yoxuşu. demiş, -düzə nə gəlmişki.

eniş-yokuş : engəbə
eniş-yokuş : engəbə

enkiş

. meyl

enli

. çovli, kəsəli

enli

.kəsәli kəsәlikli

ənli

.kəsәli kəsәlikli

ənlik-kirşan : < enğlik, boyaçılıkda işlənən kökü qırmızı bir kök < qenqlik : qan kimi
enmək : stün gəlmək, enilmək : sınmaq § yenmək : sınmaq §

enmək

. : astın gəlmək, enilmək : sınmaq § yenmək : sınmaq

enmək

. bastamaq, alçalmaq, dinmək, yatmaq, yavaşlamaq, ağırlamaq

enmək

. stün gəlmək, enilmək : sınmaq § yenmək : sınmaq §

enməkəli

.

enmiyən

. qacı baş, qacar baş, qaçar baş, sarsılmayan, gəvşəməyən

yatalak, kötürüm, düşük, fələc

enmiyən: qacı baş, qacar baş, qaçar baş, sarsılmayan, gəvşəməyən .

enniş

. yapıt, ensizcə bölük parça, eniş

enq

. dal, arka

enq

. son > end

enqəbə.

.engəbə. atır butur. atır tutur.

ənqəlləmək. . əngəlləmək. tutdurmaq. bəttəmək
enqəşib

.engəşib. yengəşib. əğilib .-alçaq qapıdan engəşib öt.

enqıç

. eniş

enqıç

. eniş

enqıç

. eniş, eniş - enqıç - əriş - ərqaç : enilən ənnənən

enqirəmək

. ağlamaq

enqirik

. üfüq .

enqkeymək: əğilimək

.

enqkeymək: əğilimək

enqliş

. asqınlık, yasqınlık, yenqliş, məğlubiyət, çinqlu, yinqlu, enqilqənlik,

enqqələ

. çok, neçə bağ, bir dəssə, büküt, bir taya .

enqqiş

. inilti .

enqqiş

. inilti .

enqsəmək

. çinqsəmək, enqrəmək, çığırmaq, ğığırmaq, anqırmaq

enqsi

. qapı pərdəsi .

enqtərmək

. endərmək, tökmək, boşaltmaq .

enqu-yanqu . şaşırmış, heyranda
ənsə

. peysək - ~ kökü : tamdibi, ~ ənsə yapmaq : y.i.yat . ~ qalın

ənsə

. yilkə, yelkə, peysər

ensəlik

. arkalık

ensəlik . arkalık .

ənsən

.- əğik olursa ənsən, salmış olur hər yetən

ensizcə bölük, parça

entecik

. indicə,

entek

. hələ, hənüz, indi

entek

. hələ, hənüz, indi

entek

. hənuz

entek

. hənuz, indik, endik, daha

ənti

.-yalnız yiyən əkməğin, yükün kəndi qaldırar.

entik

. güclük, uğursuzluk, yıxılmaq, düşük

entik

. aracık, əndək

.

., entəcək, azacık, bir salımcık

əntikləmək : geytəriz

entin

.-ata mindin yerdəkin, atdan endin atın untma.

entirmək

. endirmək, aktırmək, qoymək, tökmək

enük

. : enik

enük

. enik

əp

. açık göz, hiləçi

epey

. küp ( köp : oldukca çok ) baytak., bir top, bir töləy.,

epey

. küp (köp : oldukca çok) baytak., bir top, bir töləy.

epey

. ep + ey (lap = ep - iyi = ey )

epidemya

. salqın, ındat

epidemya

. salqın, ındat

epidemya : salqın, ındat
. aşırım, dönəm, bölüm .

epizod

epizod

. dönəm, bölüm .

əplə

. bük, qıvır, qatla - əpləm : qırşık - əpləm - əpləm : qat - qat .

əplə

. bük, qıvır, qatla - əpləm : qırşık - əpləm əpləm : qat qat

əplənən

. engləyən, kiçilən, raki

əpmək

. < ötməksən . ətmək - əbbək . əkmək, ətmək

əpmək

. əkmək, ətmək

epos

. dastan

epos

. dastan

əq

.-birin kəssən onun ək, onun yesən birin qoy. (qoy: saxla)
.- birin kəssən onun ək. (ağac)

əq

.-ək əkləmək: qoşulma qoşmaq

əqə

.əkə (əkib becərən). xoca-ğörətmən. məəllim. -əkə ağa: ağa məəllim. -bəhram əkə:
bəhram məəllim.

əqəlliyyət

. azay

əqəmənlik

. iyəlik, iqəmək, iyələmək, yiyələmək : hökmdarlık etmək

əqən

.-topraq əkən ac qalmaz.

əqən

.-verən var alır, əkən var dəyir.

əqər

. əksik - azaylık : azaymak : əksiklik

.-yağmur istəyən ağac əkər, ağac istəyən tuxum əkər (səpər)

əqər

.- əgər məgər evlənmiş, “keşkə” cocuğu olmuş.
.-çağında əkər, çağında bitər, çağında biçər.
.-artıq dəğər, başıvı əyər. (çox yaxcılıq qarşılığı yamanlıq)

əqər

.-biri əkər biri biçər, kimi atar kimə düşər.

əqilən

.-əğilən baş tac geyər.

əqili

əkili: becərili. blikli.-əkili alar, əkili verməz, gedəni çox dönəni yox (əkili: becərili.
blikli)

əqilib

.əğilib. engəşib. yengəşib.-alçaq qapıdan engəşib öt.
.- əğilib qoyun oldun!, hər nəyə boyun oldun!. (qoyun: tabe. müti).

əqilmətən

.-əkilmədən biçilməz.

əqimli

əkim.kültürlü- tərbiyət. -bilimli əkimli

eqin

.

əng

eqin

.

əng

eqin

.

əng . ən . çok .

əqin

.-yol değerin yolçudan, əkin nədir unçudan.

əqinçi

.-əkinçi yağış ister, kərpişçi quraq.

əqiq

.- əğik olursa ənsən, salmış olur hər yetən

əqirsən

.- düşünmədən bar əkirsən daş çıxır, bağ güdürsən dağ çıxır.

əqirsin

.-bir gün irtə əkirsin, on gün irtə ürərsin. (irtə: tez). (ürərsin: biçərsin)

əqişmək.
əqiştə

əkişmək. kəmişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq.

.-əkişdə, yağış nəmiş gərəkir, iş uyar çağda qılış görəkir. (görəkir: uyğun görülür,
məsləhət görülür).

eqit

.eğit. əkid. tərbiyə.-sayğı sayana eğit alana görədir.

eqit

.eğit. tərbiyə.-sayğı sayana, eğit alana (görədir). (eğit: tərbiyə)

əqit.

.əkid. eğit. tərbiyə.-sayğı sayana eğit alana görədir.

eqitim.

.eğitim. tərbiyət .-kütləni elgə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (elgə: millət)
-yudları ölkə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (eğitim: tərbiyət)

eqitimtir

.-kütləni elgə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (elgə: millət) (eğitim: tərbiyət)
-yudları ölkə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (eğitim: tərbiyət)

eqleme

.ekleme: yapışdırma.-ekleme quyruq, tez qopar.

əqləmək

.-ək əkləmək: qoşulma qoşmaq

əqlənmə

.əğlənmə. yubanma. gecikmə. durma. -yigidlik bir yaşıllıq yaz çağından, yazın
durmaz keçər əylənməz. (yigidlik: gənclik)

əqli

.əkli. yapışmış.-əkli quyruq tez qopar.

əqmə.

.-çumçuqdan qorxsan tarığ əkmə. (çumçuqdan: sərçədən). (tarığ: dənə)

əqmək

.-dilinən əkmək birikməz. (dilinmək: doğranmaq).
-boyun əğmək: boysunmaq

-əkmək yumruqla pişər
əqmək

.-əkmək çeynənincə utulur.

əqmək

.-söz sav verən çox olur, əkmək verən az olur. ( baş ağıl verən çox olur, əkmək
verən az olur.

əqmək
əqməq

.-yekə əkmək yoğun yoğurdan olur.
.- əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq : şeh. nəmli)

əqmeq

.-əkmək əldən, su göldən.

əqməqin

.-yalnız yiyən əkməğin, yükün kəndi qaldırar.

əqməqlə

.-baş əğməklə baş ağrımaz.

əqməqsiz

.-əkməksiz ev köpəksiz köy olmaz

əqməqtən

.-oğurluq bir əkməkdən, qəhbəlik bir öpməkdən.

əqmətən

.-əkmədən biçilmir, bilmədən seçilmir.

əqməyi

.-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)
-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)

əqməyin

.-əkməyin kəndi yiyən yüküni kəndi çəkər.

əqmisən

.-nə əkmisən topraqda, nə biçmisən torbanda.

əqrəba . < ark + aba .

əqri
əqri

.- əğri ağacsız orman yox.

.- əğri kişi yanlış işi, doğru kişi düzdü işi.
.- doğru kişi doğru işlə üzülməz, əğri kişi doğru işlə düzəlməz.
.-əğri ağac artıq əğri götürməz
.-əğri ağac düz kögəsi olanmaz
.- əğri tünlük, doğru tüstü çıxarır.
.-əğri yolla ulaşdıq, sapıq yoluğda batdıq.

əqri

.-dilençilər əğri xiyar beğenməz.

əqri

.-əğri ağaca yayım, hər gələnə dayım demə.

əqri

.-əğri baca düz duman, görməsəndə sən inan.

əqri

.-ocağım əğri, tütünü doğru.

əqri

.-doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer: beltir. qavşaq. -bəyimsiməyük, bəy
olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu
bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (adakumsınmayuq:

adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi).
(bayraqlur: bayraq taxdırır)
əqri.

.əğri. qıyıq. -özün qıyıq otursanda, sözün doğru dursun.

əqriləri

.-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.

eqrinin

.- eğrinin iki yaxası bir araya gəlməz

əqrisin

.-ilan kəndi əğrisin bilməz, dəvə boynun əğri deyər.

əqritə

.-əğridə tox doğruda ac görmədim.

əqsə

.əksə.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu oq alur. (nəqu:
hər nə) (yerqə yana:topraq içinə). (evrə: çevrə. dünya) (oq: elə).

əqşi

.əkşi. qoruq qora. tuş.

əqsilməz

.-arpadan saman, kömürdən duman əksilməz

əqtə

.əkdə. əhli. -qurd çağası əkdənməz.

əqtənməz

.əkdənməz. əhlilənməz. -qurd çağası əkdənməz.

əqtiyin

.-hər kim əkdiyin urur. (urur:dəyir)
. -hər kəs əkdiyin biçmiş.

əqtiyini
eqzersiz

ər

.- çoxları var əkdiyini biçməmiş.

. alıştırım, alıştırma, yatırım .
.- olaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi. (qolaylanmaq:cürətlənmək)
.-dağ başına qış, ər başına iş gələr (qış: ər)

er çeçekniñ öz qoqusı bar.
er dülber bahtlı olmaz.

er dülberde bir min bar.
er dülberniñ bir quyü bar.
er guzelnin bir sırı bar.
ər nə görməzmiş, ku nə dinməzmiş, baş nə duymazmış,
ər

. baş, böyük, qıcır, çıxır, dik, tez - ərkənləmək : tezdən başlamaq - ər ağac :
barsız ağac - ərgin : yetgin?

ər

. ərkək - әr qoyun : ərkək qoyun - ərquş : bayquş, qayquş

er

. tez, tezdən, rtə, irgin .

ər

. ərkək baş, böyük, qıcır, çıxır, dik, tez - ərkənləmək : tezdən başlamaq - ər ağac :
barsız ağac - ərgin : yetgin - әr qoyun : ərkək qoyun - ərquş : bayquş, qayquş

er

. ir : etmək, olmak, iydi, imiş, isə

er

. ir : etmək, olmak, iydi, imiş, isə

er

. tez, tezdən, ertə, irgin .

ər

.

.

.- əş pozuqsa ev pozar, ər pozuqsa el pozar. (əş: qadın)
.-bir yazıqla ər ölməz, heç yazıqsız ər bolmaz. (yazıq: suç. günah)
.-ər nə görməzmiş, ku nə dinməzmiş, baş nə duymazmış. (ku: qulaq)
.-xanım yoxsa ər ölməz, təki dinclik üzünü görməz.

ər

.-açığlıq ər çabuq qarımaz. (açılıq: müfərrəh. varlı)

ər

.-aşını yaşıran ər bolmaz, yaşını yaşıyan yaş bolmaz. (yaşıran: gizləyən).
(yaşıyan: savan). (yaş: gənc)

ər

.-ay doğar gədiyindən, ər utansın dediyindən.

ər

.-ay doğuşundan, ər yürüşündən bəllənir. (yürüşündən: davranışından.
rəfdarından)

er

.-düz kişinin içi üzdən ayrılmaz, er kişinin verən sözü danılmaz.

ər

.-ər kişinin sözü bir

er

.-er qaradan qorxar. (qara: böhdan)

ər

.-eyulüqə eyulüq, hər kişinin işidi, kəməlligə eyulüq, ər kişinin işidi.

ər

.-hər nə incəlikdən, ər yoğunluqdan qırılır.

ər

.-it doyan yerin özlər, ər doğan yerin

ər

.-it qapmaz at təpməz, ilan çalmaz ər aldatmaz demə.

ər

.-iyiligə iyilik hər kişinin işidir, kəmligə iyilik ər kişinin işidir

ər

.-sərinsə ər bulur çözüm işgilə.(sərinsə: dözümlü olsa.)

ər

.adam. - hər nə incəlikdən , ər yoğunluqdan qırılır.

ər

.qoca.-ata vergisi görümlük, qoca vergisi doyumluq. (görümlük: görüşlük).

era

. çağ, dönəm .

era

ərcə
ərcəl

ərcəl
ərdal

. çağ, dönəm .

. ərkəkcə, əj kimi
. israr - ərcəl istək : (pa fişari ), ərcəlik .

. israr - ərcəl istək : pa fişari, ərcəlik .
. icra mə'mru

ərdəm

. fərhəng, məssəb, adət

ərdəm

. fərhəng, məssəb, hünər .

ərdəm

. hünər

ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (üzə :ərsiyə) (ərdəm bəyi : ləyaqət kanı). (çıxdı ərsiyə
kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

ərə getmək: ərə varmak
ərə getmək: ərə varmak

ərə

. < aran( araan )

ərə

. ara, ərələmək : aralamak

. iti, kəskinləşmək - araandat . itilət -

ərə

. ara, ərələmək : aralamak

ərə

.-çağ ərə hər nə öğrədir.

ereb

.-ereb erebə yüzün qara demiş.

erebə

.-ereb erebə yüzün qara demiş.

ərək soyun . quyruqsuz qoyun
ərək

. met kərə - rət : met tər, dar - dar (dal - dal) - kəs, kəz .

ərək
ərək

. met kərə - rət : met tər, dar-dar (dal-dal) - kəs, kəz
. niyyət - ərəğilə : istəyilə .

ərək

. niyyət-ərəğilə : istəyilə

ərənə

. mərdana

ərənlər

.-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə çıxdı) (ərdəm bəyi : ləyaqət
kanı). (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

ərənlər

-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər,
ləyaqət kanı, elm dağı).

ərənlərtən

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

ərəz
ərəz

. güdək, amaclanan şey - biduni qərəz : güdəksiz
. qərəz, güdək, amaclanan şey - biduni qərəz : güdəksiz

erğat

. işçi .

ərgec

. tezgej .

ərgəmək

. bir yerə toplamaq

ərgəmək

. tə'qib, izləmək, dolanmaq

ərgəmək: bir yerə toplamaq .
ərgəmək: tə'qib, izləmək, dolanmaq .
ergən(özgə)

ərgəştirmək . çatdırmaq, qoşmaq

ərğəvan . < alğın . alğıvan

ərğəvan

. alğan

ərgin

. pişmiş, pişgən, pişkan, olqun

ərginə

. çatasına, varasına, gələsinə, rasgələ .

ərginə

. çatasına, varasına, gələsinə, rasgələ,

əri

.-sözünün əri, dilinin yiyəsi

əri

.-alp əri yaprıtma, yörük atı yağrıtma. (gənc əri yaprıtma: gənc əri gözdən

.

qoyma, gözdən salma) (yaprıtmaq: saymamaq. alçatmaq. önəmsəmək.
dəğərləməmək.). (yağrıtma: malqaranın yağrın (bel kürək bölümün)
yaralama.
əri

.-gənc əri yaprıtma: gənc əri gözdən qoyma, gözdən salma

ərik

. iniş., balakey yılğa., özənçə, özön

ərik

. istək, ixtiyar-əriksiə : ixtyarsıə, ərikli : ba kəmali meyl ., ərikcə : eygilikcə

ərik

. ( erik, eruk ) ← uruk : ur : bez - urumak : şişmək

ərikli

. razı . istəkli .

ərikli

. razı . istəkli,

əriksiz

. əsir (kimi) . məcbur

ərimək

. çözülmək, yok olmak

ərimək

. təmbəllik, ərinmək

ərin
ərin

. dodak - ərnilər

ərin

.-ilan ağu dişində, ərin ağu dilində

ərinagəlmək: arınmaq < aran (zor, güc, çətin), zorlaşmaq, çətinlik çəkmək,
ərincəyin: tənbəl

ərinə

.-evinə görə pişir aşını, ərinə görə bağla başını.

ərinmə

.-aytqan yerə ərinmə, aytmaqan yerdə görünmə. (aytqan: çağrılan)

əriq

.-alma yeyib ağrıyınca, ərik yedə öl.

ərir

.-arağan ərir. (axdaran tapır).
.- arzıyan ərir. (arağan ərir. axdaran tapır).

əriş gəliş

. görmə görüş, barış gəliş

əriş

. arabanın ikiyan ağacı

əriş

. arbanın iki yan ağacı

əriş

. sapaq

eriş

. keriş : ip

eriş

. keriş : ip

əriş(ərış)

. adım, atlama - əriş qıssat : yerişi yavaşlat, yavaş adımla əriş keğit : əriş uzart,
addımlarıvi genişlət - əriş ker : geniş addımlar - əriş sal : əriş şiltə, adım atmak
- şrişi uzun : geniş adımli, uzun bacaklı - dört əriş : dünyanın dört cəhəti

əriş(ərış): adım, atlama, yeriş - əriş qıssat : yerişi yavaşlat, yavaş adımla - əriş keğit : əriş uzart,
addımlarıvi genişlət - əriş ker : geniş addımlar - əriş sal : əriş şiltə : adım atmak
- ərişi uzun : geniş adımlı, uzun bacaklı - dört əriş : dünyanın dört cəhəti

ərişmək

. dartəşmaq, çəkişmək

ərişmək

. ircəşmək, ( iç anlami : birinin qarşısına çıamak,

ərisməyən: özgərməyən
ərisməyən: özgərməyən .
ərişmiş

. hakim, böyük, irişmiş

ərişmiş . hakim, böyük, irişmiş .

əriştirmək

. yetiştirmək

əriştirmək

. yetiştirmək

ərişür

.-ərişür barcağına asda gedən. (barcağına: məqsədinə)

əritər

.-aş daşı əridər, yalan başı çürüdər.

əritər

.-daş əridər yaxşı söz, baş çürüdər yaman söz.( baş çürüdər: başdan
çıxarar).

ərivə

.-evinə görə pişir aşını, ərivə görə geyim başını

əriyən(qolay) . qolay sindirilən, sınıcı, sıncuq, sinirgən .
ərk

. nifuz - ərkli : nifuzlu .

ərk

. ( erk ), əmr, buyruk

erkana

. irikli, ərkin, erkin, irkin, ərikkən, eygin, azad, qaravsız, qaraşsız, ağasız,
bağsız, müstəqil

ərkə.

.

ərköyün, irkələp.əkə, sımarık .

ərkək dəmür ər dəmür
ərkək dəmür ər dəmür

ərkələmək

. qırcandırmaq, nazlamaq, öymək, ərköyülləmək

ərkələmək: qırcandırmaq, nazlamaq, öymək, ərköyülləmək

erkən

. ertə, ilk § ertə kökləm : ilk bahar

erkən

. ertə, ilk § ertə kökləm : ilk bahar

erkən

. ertə, irtik, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki, ir

erkən

. hertə, ir, irtuk, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki

erkən

. hertə, ir, irtuk, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki

ərkən

. subay, bekar, evsiz - ərkinlik : subaylık

ərkən

. subay, bekar, evsiz - ərkinlik : subaylık .

erkən

. ertə, ilk

ərkənə

. azadanə .

erkesninki ozüne,
ay korünir kozüne.
ərki

. əvvəlki, ərkənki

ərkili

. qudrətli .

ərkillik

. mətlik, sәrbəslik, hürriyyət

ərkin varkən əlində , qılda bitir, qoyma gora işlərin
ərkin

. böyük, azadə

ərkin

. ərikkən, qaravsız, qarösız, yüqənsiz ( yüksüz, icbarsız )

ərkin

. erkin, eygin, azad, erkana, dincilikdə, icbarsız, ixtiyarlı,

ərkin

. geniş, rahat.

ərkin

. iradə, istək

ərkin

. iradə, istək .

ərkin

. irkin, irikli, azad

ərkin

. özbaşdaq, qaraşsız, boysınmağan, bağsız, müstəqil

ərkin

. qaravsız, ağasız, ərikkən, ışsız, yiyənsiz, yüyənsiz, başı boş adam, heyvan

ərkinçə

. öz başına

ərkinçilik

. liberti

ərkinə

. mayil ..

ərkli

. güclü, qadir, dəğər, hökümran, bəyləvçi, ərktü, ixtiyari, ərki .

ərkli

. hökümran

ərkli

. ixtiyari, ərki

ərkli

. ixtiyari, ərki

ərlənmək

. evlənmək

ərmək

ərməz

., bəyləvçi, ərktü

. çatmaq, tikmək, bağlamaq, düğünləmək .
.- əl ərməz, güc yetməz.

ermin

. atama, atalğı

ermin

. atama, atalğı

ermin

., baş-başdak, qaraşsız

. atama, atalğı.

ərmiş

.-dözəgən dərviş, barağa ərmiş. ( barağ: mənzil).

ərmiş.

.-dözəgən dərviş, diləgə ərmiş.

ərmiş.

.-dözəgən dərviş, istəgə ərmiş.

ərmiş.

.-dözəgən dərviş, istəyə ərmiş.

erqə

. arxa, qədim

erqə

. arxa, qədim

erqə

. arxa, qədim .

ərqələmək .ərkələmək.şımartmaq. əzizləmək.

.erkən. ir. tez. -ir yola çıxar gün qarşılar. (ir:tez. erkən)

erqən
ərqəncə

.-çamdap (çapdap) ertərək bitirqilə : çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

ərqəncə

.-çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz!: .çamdap, ertərək bitirqilə

erqəq

.- yaman erkək toy pozar, yaman qadın ev pozar

erqəq

.-erkək yaşın gizlətməyə, qadın yaşın bəllətməyə başlırsa, qocalığa söz olmaz.

ərqəqsə

.-sanduruşla gör hər işi, qarşın ərkəksə dişi. . (santuruşla: hesab kitabla)

ərqəyi

.-adamlığın ərkəyi yox, dişisi yox.

ərqin

.- ərkin yoxatış: ərkin itiriş: öznü unutuş. özün unutuş. özün ötürüş.

ərqin

.-ərkin varkən əlində , qılda bitir, qoyma gora işlərin

ərrək

. irtələk, ərcərək, ərkəncə

ərsək

. dik, çıkıntılı - ərsək daş : qovzaq - dik - çıkık duran daş

ərşi

. korlunç, dehşətli, çirkin, biçimsiz

ərşi

. korlunç, dehşətli, çirkin, biçimsiz .

ərşilik

. bozulma, çirkinləşmə

ərsiyə çıqtı -ərdi üzə ərsiyə çıxdı ərsiyə meyna gəldi. arıya çıxdı.(ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi,
bilik dağ. (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

ərsiyə gəldi -ərdi üzə ərsiyə çıxdı ərsiyə meyna gəldi. arıya çıxdı.(ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi,
bilik dağ. (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

ərsiyə

.üzə&.-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdəm bəyi : ləyaqət kanı). (çıxdı
ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

ərsiz qadın

. dul, başı boş

ertə gecə

. sabah akşam - ertə ertəsi : bürügün

ertə gecə

. yarın akşam

ertə gecə

. yarın akşam

ertə kökləm: ilk bahar
ertə kökləm: ilk bahar
ertə ulduz

. karvan qıran

ertə

. aşırı : sonra, sonki, obürü, yarınkı, geyin, başqa, başqırı - ertə aşırı gündü :
sabah başqa gündür

ertə
ertə

. ilk, erkən § ertə kökləm : ilk bahar
. ir, irtuk, erkən, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki

ertə

. ir, irtuk, erkən, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki

ertə

. irtik, erkən, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki, ir

ertə

. sabiq, keçmiş, ön, qabak, irəli ( sübh, gej, sonra, ertəsigün : yarını - ertələmək :
qaraından öncə başlamak : .

ertə

. erkən, ilk

ertə

.ağarmaq, çıkmaq, doğmaq

ertədən

. alqa, qabaqdan

ertədən

. alqa, qabaqdan

ertək

.:

ertək

. hikayə

ertək,

. : (< ötrəki)

ertəki

.:

ertəki

. bəy, nağıl, hikayət

ertəki

. boy, nağıl, hikayət

ertəki

. keçip gedən .

ertəki, hikayə, bəy, nağıl, hikayət

ertək, hikayə, bəy, nağıl, hikayət

ertələmək : qarardan öncə başlamak - gecələmək - gecikdirmək

ertələmək

. gecələmək

ertələmək

. gecikdirmək

ertələmək

. gecikdirmək

ertələmək

. qarardan öncə başlamak

ərtəm

ərdəm. -ərdəm bəyi: ləyaqət kanı -ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə
:ərsiyə çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

ərtəm

- ərdəm bəyi: ləyaqət kanı .-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə
çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

ərtəm

.-ərdəm bəyi : ləyaqət kanı.-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə
çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

ertəmən . tanqertən .

ertəmən

.tanqertən .

ərtəmliq

.ərdəmlik: çıxarlıq. fəzilətli. -ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku
dəğməz. (ərdəmlik: çıxarlıq. fəzilətli). (ərdini: dürr). (ulyaku: etük, başmaq içliyi)

ərtəmsiz

.ərdəmsiz.-ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku dəğməz. (ərdəmlik:
çıxarlıq. fəzilətli). (ərdini: dürr). (ulyaku: etük, başmaq içliyi)

ertərəq

ertərəq

.-çamdap (çapdap) ertərək bitirqilə : çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

.-çamdap, ertərək bitirqilə: çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

ertəsi ökünc . sonku peşmanlık
ertəsi

. ertə, ir, irtuk, erkən, kələsi, kelev, kiyinki

ertəsi

. ertə, irtik, erkən, kələsi, kelev, kiyinki, ir

ertəsi

.-bugünün ertəsi var.

ertəyə

.-ertəyə qalan arxaya qalur.

ərti üzə

ərdi üzə. ərsiyə çıxdı -ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. () (çıxdı ərsiyə kişilər,
ləyaqət kanı, elm dağı).

ərti

.-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə çıxdı) (ərdəm bəyi : ləyaqət
kanı). (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

sabah -mən ertin erkin qalxmalıyam.

ertin
ərtin

.ərdin cevher. gövhər. dəğərli daş. löbət. -ərdəmli kişi ərdiniylə düz gələr,
ərdəmsiz kişi uylaq ilə düz gələr. . (uylaq:başmaq kəfi). . (uylaq:başmaq
kəfi).

ərtini

.ərdini. dürr. -ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku dəğməz. (ərdəmlik:
çıxarlıq. fəzilətli). (ərdini: dürr). (ulyaku: etük, başmaq içliyi)

ertir gün

. biri gün

ertir gün

. biri gün

ertir gün

. biri gün

ertir

. sabah .

ertir

.-ertir durda işdə ol, güdə günün uzansın.

ertirinə

. səhər tezdən .

ertirinə

. səhər tezdən .

ərz

. ark, art

ərzə

.

. diləkçə, ötünüş

ərzidən . arzu, arzu : qiymətləyin.
ərәkşə
ərәkşə

. başqa, bütən., bölək
. başqa, bütən., bölək

əş pozuqsa ev pozar, ər pozuqsa el pozar. (əş: qadın)
əş

. qadın.- əş pozuqsa ev pozar, ər pozuqsa el pozar.

əş

.-elti eltiyə əş olmaz, arpa unundan aş olmaz. (elti: qayınxatın)

əş

.düz. bir. bərabər.-təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz olmaz. (yoldan keçən
iç olmaz, yaxın özgə əş, bir olmaz. ) .( təqmə kişi: yoldan keçən. hər
gələn)

əsa

.tapmaca.-mən gidərim o gedər, önümde tıq tıq edər. (tapmaca). (çəlik. əsa)

əsaləti.

.kökətliyi&. - olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə,
doğruluq yolda, sözdə, işdə.

əsas

. qanıt - әsası : baş, ana, təməl, dayan - ~ lanmaq : dayanmaq .

əsas

. qanıt - әsası : baş, ana, təməl, dayan - ~lanmaq : dayanmaq .

əsasiyə

.donnama

əsbab

. qoş

eşdiriş

. eşddiriş, car .e'lan .

əsəb

. yeykə, saç

əsəb

.

. yeykə, saç .

eşə-eşəgəlmək: yanların basa basa gəlmək( dəviyə tay) eşmiş
eşək kömələk: ağılı donbalan .
eşək qol

. orta barmaq .

eşek

. iri, ullaqan, böyük . eşşək yalı : ullaqan iri zada aydılyan söz .

eşək

. zərək .

eşək

. zərək .

eşələmək

. aktarmak, sukılav, sokonov, qazbalav, aralaştırı,

eşələmək

. aktarmak, sukılav, sokonov, qazbalav, aralaştırı,

eşələmək

. dörcələmək. aktarmak, sukılav, sokonov, sökmək, qazmaq

eşələmək

. əlləşmək, quddalanmaq, kurəşirgə .

eşələmək

. kavlamaq., aktarmak, sökmək, sukılav, sokonov, qazbalav

eşələmək

. quddalanmaq, kurəşirgə, əlləşmək .

eşələmək

. quddalanmaq, kurəşirgə, əlləşmək .

əsən

. şan .

əsən

.-yelin əsən yönü: yele

eşenlik

. eşinmək ., aşna olmak, doslaşmak, anğşalamak

əsənlik

. afiyət .

əsənlik . afiyət . sağlık .

əsənliq

.əsənlik. sağlıq. səlamət.salim. amanlıq. aman. -təni, dili, yurdu aman.

əsənliqtə

.əsənlikdə. sağlıqda. səlamətlikdə.salimlikdə. amanlıqda.

eşeq

.-adam adamdır, olmasa pulu, eşek eşekdir, ətləsdən çulu.

eşəq

.-atla eşək yarışmaz, yavuz eyi barışmaz. (yavuz: yaman)

eşəq

.-axsaq eşək hündür dağ.

eşəq

.-eşək var çulundan yeğ, çul var eşəkdən yeğ.(yeğ. evla. ovla).

eşəqə

.-atdan düşmüş eşəkə minmiş, hara çatdığın başa düşmüş.

eşəqə

.-atdan inmiş, eşəğə binmiş.

eşəqi

.-adam sandıq eşəği, altın sardıq döşəği.

eşeqi

.-adam sandıq eşeği, qatqat sərdik döşəği.

eşəqtən

.-eşək var çulundan yeğ, çul var eşəkdən yeğ.(yeğ. evla. ovla).

eşeqtir

.-adam adamdır, olmasa pulu, eşek eşekdir, ətləsdən çulu.

əsəvənlik

. diqqət, üns, təvəccıh

eşəyə

.-alçaq eşəyə kim olsa minər.

əsgi aşnı

. bayrı, çoktanki,

əsği

. < asti

əsgi

. bayat, iskirqan, bozulğan, qatqan .

əsgi

. qona - qona adət : әsgi adət

əsgi

. keçmiş, çakşıl ., keşimiş, keşiyib, qurumuş

əsgi

. keçmiş, çakşıl ., keşimiş, keşiyib, qurumuş

əsgidən

. iləridən, ilgərdən, ilgəri, ilik, önqdənburundən

əsgik ay

. gədik ay

əsgimək - köhnəlmək

əsgiyətçi
əsid

. geriçi, tərsiçi, əsgiçi, mürtəci
. əkşid, əkşi .

eşiddirən

. biləyləci, aşaltıcı, itildən

eşiği elə yakış, içiği menə yakış. (yakış: yaxış. .bəzək. cəzb edici. çəkən. cəzzab. .bıqdırıcı.
yaxdıran). (dışarısı elə bəzək, icherisi menə təzək)
eşik ağa

. eşik görücü, qapı sakçısı, qaravçı, qapıçı, qaravolçu, gözətçi

eşik ağa

. eşik görücü, qapı sakçısı,qaravçı, qapıçı, qaravolçu, gözətçi

eşik

. bosığa

eşik

. geyim

eşik

. geyim

eşik

. geyim

əsilliqi.

.kökətliyi&. - olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə,
doğruluq yolda, sözdə, işdə.

əsilzada

. əroğlu

əsilzada: əroğlu

əşini

.-aşını, əşini işini bil

eşinmək

. : dinc oturanmamak, bir şeyinən- işinən uğraşıp məşqul

eşinmək

. aşna olmak, doslaşmak, eşenlik anğşalamak

eşinmək

. aşna olmak, doslaşmak, eşenlik : anğşalamak

eşinmək

. dinc oturanmamak, bir şeyinən ya işinən uğraşmaq

eşintən

.-leysanın beşində, öküzü ayır eşindən

eşiqi

.-eşiği elə yakış, içiği menə yakış. (yakış: yaxış. .bəzək. cəzb edici. çəkən.
cəzzab. .bıqdırıcı. yaxdıran). (dışarısı elə bəzək, icherisi menə təzək)

eşiqtə

.-ev eşikdə: bağda bayda:. - bağda bayda gəzib keçindi

eşiqtən

.-qonaq gələr eşikdən, payı gələr deşikdən.

əsir

əsir

. alca. kılım, sar, çor, yüz .

.bəddənmiş olan. bustağ. bustoğ. nərsiyə ayrılamaz dərəkdə (qədərdə) olan.
buxovlu olan. -tütün bustağı. . -sevgi bustağı. . -bitik bustağı.

əsirgəmək

. qısırgəmək, ehtiraz, çəkinmək, dartınmaq - sən bizə dartdın allah sənə dartsın
: mane' olsun, törətsin, diriğ etsin, alı qoysun

əsirgəmək

. qorumak

əsirgən

. kəndindən keçirmis, sәrxoş

əsiri .

.qulu.-baş gözü, gördügün qulu, iç gözü, duyduğun qulu.

əsiri.
əsirmək

- dalsız yapraq yel küləyin əsiri.

. kefləndirmək, coşdurmaq, kəndindən keçirmək

əsirmək: kefləndirmək, coşdurmaq, kəndindən keçirmək .

əsirqənməz..-qaz gələn yerdən tavuq əsirgənməz.
əsirür

.-verəsiyə içgi içən, iki kərə əsirür. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)

əşit

. bərabər, varavar(), əşit, birlikdə

əşit

. musavi

eşit

.-at alırsan minib al, evlənirsən eşid al. (minib yürşün bil, dinib (eşidib. qulaq verib)
sözün için) bil)

eşit

.-iki qulaq bircə dil, iki eşid bir söylə.

eşit

.-min eşit bir söylə.

eşit.

.-az gəpir köp eşid.

eşitdənini söyləmək yalançılıq öğrədər.
eşitən

.-ürəkdən eşidən: söz alan

əşitliq.

.əşitlik. düzlük. bərabərlik.

eşitmək

. duymaq, ukumək, anlamaq, hiss etmək

eşitmək

. es( hiss)etmək.

eşitməli.

.-çox düşünməli az eşitməli. (baş ağır gərək, qulaq sağır)

eşitqiç

. iitiqulaq .

eşitsin

.- ağzından çıxanı qulağın eşidsin

eşittənini

.-eşitdənini söyləmək yalançılıq öğrədər.

eskertu

. his - iz + gətiru,yadavarlik, yaddabarlık

eşkin

.

eşkin

.

əsl

. astın, kök, təməl, zat, dib .

əsləm

. salım, sağlam .

eşmək

.

. < əş : qoşa, bir yada bir neçə şeyi birləşdirmək, qoşamaq, bağlamak, toxumak,
cüddəmak, yanaşdırmak § eşə-eşəgəlmək : yanların basa basa gəlmək(
dəviyə tay) eşmiş yürtmüş: gəzib dolanmış

eşmək

. < əş: qoşa, bir yada bir neçə şeyi birləşdirmək, qoşamaq, eşmək - eşə eşəgəlmək
: yanların basa basa gəlmək( dəviyə tay) eşmiş yürtmüş: gəzib dolanmış

eşmək

. at dəvənin yanqılaş yeriməyi, sağ əl-ayağın birgə(bilikdə, qoşa, əş) solunuda birgə
götürmək.

eşmək

. at, dəvənin yanqılaş yeriməyi, yani sağ əl-ayağını qoşa götürüb, sol əlayağınıda birgə götürməsinə deyərlər

eşmək
əsmər

. bağlamak, toxumak, cüddəmak, yanaşdırmak,
. (<> bəsmər) qaramtıl : qarayağız, buğday önğlük, qara tutli, qara kuçkıl, qara toru, qara
töri, konğırkay, qarasoronğko.

əsmər

. qaramtıl

.

əsməyincə .- yel əsməyincə dal qımılmaz. (qımılmaz: qımıldamaz)
eşmiş yürtmüş. gəzib dolanmış
əsnaf

. satıcı, cərçi, kibisi.

əsnək

. dəyişən, dəyişikli, elastik (uzan, qıssa, əğril, kambujlaşan).

əsnək

. dəyişən, dəyişikli, elastik (uzan, qıssa, əğril, kamburlaşan).

əsnək

. əsən, yumşaq, sağ, dəpəşən, səpişən, dəgişən (incə dal, saz, qarğı, qamış)

esqi.

.eski. ex. öncəki. qabaqki. -eskiqarım.- eskiəri -eskievim

esqilərtənti .-kötülük iyilik eskilərdəndi, dəğişən yalnız ölçülər olmuş

əsqilməsin .-dadlıq dilindən gülmə üzündən əsgilməsin.
əsrəmək: bəsləmək . raslamaq .
əsrimə

. özündən çıkma, şura gəlmə .

əsrimək . bəsrimək, bəsirmək - əsrəş : bəsrәş - əsrәndi : bəsrәndi, bəsindi : evlatlıq öğrənti .

əsriq

.əsrik. qızqın. azqın. qudurmuş. -əsrik dəvə

eşşək

. < eşmək

eşşək

. < işşək,< işək : işə yarayan - alçak : aşak : aşşak .

eşşəqə

.-başın eşşəgə qoşan, arpa tarlasından baş çıxarır

eşşəyin

.- o ki mal qoyub gedir evladına, eşşəyin zadı her ne varına!!

əştdiliyənə okuştikə:

əştə

.təğni. təğən. tavay. tayvaş. aynı. -ellər sevə dursun məni, nəyiməki!, ellər qova
dursun məni, nəyiməki!. qamuçün təğni keçər tüm qurallar. (qamuçün: hamıçün).

estelik
estelik

.

.

bələk, yadigar, sıylık

bələk, yadigar, sıylık .

estelik

. yadigar, sıylık, bələk

estelik

. yadigar, sıylık, bələk

estiliq

estilik. sanalıq. ustalık. sağduyu. anğıllılıq

et

.-et ilə dəri, yeməklə diri.

ət

.-qəcələ küçük ət yeyir, dəvəsi böyük ot yeyir.

ət

.-bildik ətçi, ət yerinə gəmik vər. (bildik. tanış). (ətçi:qəssab).
.-ata ət, itə ot verilməz.

ətçi

.qəssab. - bildik ətçi, ət yerinə gəmik vər. (bildik. tanış).

ətçiyə

.-ətçiyə yağ qayusu, qoyuna can qayusu . (qayusu: qayğusu. dərdi)

ətə

.-ota qatsan at yeməz, ətə qatsan it yeməz

ətək islaq, balıq yox. (boşuna işləmək).( don islanmış, balıq yox)

ətək
ətək

. qırak
. qırak

etəməzsin .-dinc edəməzsin: huzur bulamazsın.

etən

.edən. işləyən.-edən bulur inləyən ölür. (inləyən: zırlayan. zırıldayan)

ətəq

.-əl ətək öpməklə dodaq aşınmaz.

ətəq

.-ətək islaq, balıq yox.

ətəş

. < atəş .

etgisiz

. izsiz, sonsuz, ayaksız, əsərsiz, nəticəsiz, təsirsiz

etikçi

.

etikçi

. köşkər

ayaqqabçı, qonduraçı, itikçi, ötükçi

etimli

. edərlicə, gərəkli, lazımlı .

etimli

. edərlicə, lazımlı

etimoloji

. ana söz, qaynağ söz, əsil söz, kök söz, dib söz, sözün özü, yatax söz, söz döl, söz
dölü, göt söz, söz oba .
. sözün + - anasi, qaynaği, əsli, kökü, dibi, yeri, özü, yatagi, döllüyü, dölü, kötüyü,

etimoloji

edin. əldə elə.- çalış edin istəklin ()

etin

.edinlik. çıxar ölçüsü. yetinlik. zərfiyət

etinliq

edinlik.yetinlik. çıxar ölçüsü zərfiyyət.

etinliq.

etinmir.

.-əldəkilər sevilmir, istəkləriz edinmir. (edinmək: əldə edmək)

etip olmaq

. anlamaq, güclənmək

ətir

. ötür, ödör

ətir

.-yandaqdan ətir çıxmaz, axmaqdan batır . (yandaq: devedikeni. dulavradotu)

e'tiraz

. qarşılık

e'tiraz

. qarşılık

e'tiraz

ətirir

. qarşılık .

.-suya götürür, susuz gətirir.(hüllükçü. kələkçi)

etirmək

. bitirmək, sonamaq

etişiq

. deyiş, söyləm .

etişiq

. deyiş, söyləm .

etişiq(aytmaq): aytış, deyiş, söyləm

etişiq(aytmaq): deyiş, söyləm .
etkili

etlə

. bat, hızlıca, çabük, ün, şöhrət, qudrət
eylə.-edlə iygilik işdə.

ətləstən

.-adam adamdır, olmasa pulu, eşek eşekdir, ətləsdən çulu.

etmək

. edmək, düzətmək

etmək

. edmək, düzətmək, hasıla gətirmək, törəmək

etmək

. hasıla gətərmək, törəmək

etmişli

. ayıblı .

etqəc

edqəc.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi salıq
(sorağ. xəbər) edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

etqu

. iyi. -təzək qarda yatmaz, edqu isiz qatmaz. (edqu: iyi) (isiz: pis. pəs.kötü).
(qatmaz: qarışmaz). (təzək çox sürə qar altında qalmaz, yaxcı pis birbirinə
qarışmaz)

etqu

.-təzək qarda yatmaz, edqu isiz qatmaz. (edqu: iyi) (isiz: pis. pəs.kötü).
(qatmaz: qarışmaz). (təzək çox sürə qar altında qalmaz, yaxcı pis birbirinə
qarışmaz)

etsən

.-eylik edsən birinə sakın ondan kəndini.

etsən

.-iyilik edsən birinə, sakın anın gözünə

ettiqi

.- bir kötünün etdigi, artıq poxdur yeməyə, bir iyinin bir sözü, baldan dadlı deməyə.

ettirgən arttırmaq: ırıksız, yüklətmək., buyruk, icbari,
ettirgən

. ırıksız , yüklətmk ., arttırma, buyruk, icbari

ettirgən

. ırıksız, yüklətmk., arttırma, buyruk, icbari

ettirgən

. yüklətmək., arttırma, ırıksız, buyruk, icbar

etüq

.-etük, başmaq içliyi: ulyaku. -ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku
dəğməz. (ərdəmlik: çıxarlıq. fəzilətli). (ərdini: dürr).

ev : eb : oba : yova : yuva ab : ap : kövül : ev
ev = av

. toplamak, yığmak

əv - iv + əmək : tələsmək ( əvməyən : tələsməyən )
ev < kova bax
ev

. <> ov

əv

. önq tarapı

ev

.- əş pozuqsa ev pozar, ər pozuqsa el pozar. (əş: qadın)
.- yaman erkək toy pozar, yaman qadın ev pozar
.-dağ üstüne dağ olur, ev üstüne ev olmaz.
.-düğünsüz el, ölümsüz ev olanmaz.
-ev eşikdə: bağda bayda:. - bağda bayda gəzib keçindi

.-bilgi qonaq, us ev yiyəsi. (bilgi: savad)
.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca
yaşda gənc alma, elə gedər.

ev

.-arvad var ev yığar, arvad var ev yıxar

ev

.-aşsız ev olur, sözsüz ev olmaz.

ev

.-dağ dağ üstünə olur, ev ev üstünə olmaz

ev

.-əkməksiz ev köpəksiz köy olmaz

ev

.-eyicə söz ev qurar, yamanca söz ev yıxar.
-eyicə söz ev düzər, yamanca söz ev tozar. (tozar: yıxar).

ev

.-ev yıxma: ocaq pozma

evçi

. qadın .

evcil

. evcimən, balasak, evsək

evcil

. evsək, evcimən, balasak

evcilənməz. .-qurd yavrusu evcilənməz.

evcimən

. balasak, evsək, evcil

evcimən

. evsək, balasak, evcil

əvəz

. < ayaz, ayvəz : ay + bəniz, ay kimi .

əvəz

. dərək - əvəzinə : dərəginə

əvəz

. yanıt, yanut, cavab

əvəz

. yanıtka, qarşılık, bədəl

əvəz

.dəyiş, qarşılıq

evi

-bəylik evi dövlətin oturacağı. ort evi.yurd evi

evi

.- evdə oturub, evi yıxan, altında qalar.

.

.

.-oğrunun evi çox, doğrunun evi yox
.-sevdiyin özü ay, evi saray görünür.

.- belə qoyuldu kökü dünyanın, evi yıxıldı tez inananın.
evi

.- yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.

evi

.-var evi görlük evi, yok evi korluq evi. (görlük: dadlılıq. şirinlik)

evi

.-yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.

evi

.-bəylik evi: yurd evi: ort evi: milli yığva. milli məclis. dövlətin oturacağı.

evin

.-adaşqana manğ yok, qaydıb evin tapqan sonğ. (adaşqana: azaşqana). (manğ:
ayıb)
-evin girişi:dəhliz. albar

evinde huzurlu olmak istiyorsan, eşinin bütün istediklerini yap.

evinə

.-evinə görə pişir aşını, ərinə görə bağla başını.

evinə

.-evinə görə pişir aşını, ərivə görə geyim başını

evintə

.-ac evində qatıq uyumaz (tutmaz).

evintə

.-sevilən qonşu evində gözəl

evintən

.-ölü gözündən yaş, molla evindən aş çıxmaz

evitir

.- dil kimliyin evidir, yurd kimliyin yeridir

evivin

.-öz evivin pişiyi, özgə evdə bəy olma.

evlatına

.- o ki mal qoyub gedir evladına, eşşəyin zadı her ne varına!!

evlək

. avlak, qənov, iz, xət, arx, qol, sulax, bulax

evlək

.avlaq, bulaq, qənov, yol, iz, cızıq, tikə

evləndirmək: danğamaq, bağlamaq
evlənirsən .-at alırsan minib al, evlənirsən eşid al. (minib yürşün bil, dinib (eşidib. qulaq verib)
sözün için) bil)

evlənmətən .-evlənmədən göz qulağı dörd açın, evləndikdən yarı yarıya qapatın

evlənmiş

.- əgər məgər evlənmiş, “keşkə” cocuğu olmuş.

evləntiqtən .-evlənmədən göz qulağı dörd açın, evləndikdən yarı yarıya qapatın
evlər .

.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər
yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril
verməz: yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

evliliq

.-evlilik qonuşaraq, qoxuşaraq, yalaşaraq baş tutur.

evrə

. çevrə. dünya.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu oq alur.
(nəqu: hər nə) (yerqə yana:topraq içinə). (önür:çıxır). (evrə: çevrə. dünya)
(oq: elə).

evrən

.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

evrən budur kiminə qavun kiminə kalah gəmidər
evrən

. < çevrən : çrvrilən

evrən

. < çevrən : çrvrilən

evrən

. -gözün alar qaşın tökər bu evrən.
.- evrən çönər, ötün dönər, yeni devran artıq gəlməz keçənlər. (ötün: zaman)

evren

.- bir evren, bir ikiz, olduğunun kefin çəkiz

evrən

.-dönər evrən düşər sıra bizədə. (düşər: gələr)
.-evrən budur kiminə qavun kiminə kalah gəmidər
.-sevgiyidi yidi evrənin dayağı, sevgi getdi evrən olar bas bayağı.

evrənin

.-sevgiyidi yidi evrənin dayağı, sevgi getdi evrən olar bas bayağı.

evrəntə

.-bizdə qonaq evrəndə, qonaq köçər günündə.

evrəntə

.-bizik qonaq evrəndə, bir gün gəlib bir gün köçəriz, qıssa sürə uzun sürə, köçər
kərvan alıb bizi keçəriz. (evrəndə: dünyada)

evsək

. evcimən, balasak, evcil

evsək

. evcimən, balasak, evcil

evtə

.-dağdaki ova, evdə saçaq açılmaz
.- evdə oturub, evi yıxan, altında qalar.
.-boş evdə siçanda qalmaz.
.-öz evivin pişiyi, özgə evdə bəy olma.

evtə

.-dəli qız evdə qalmaz, dəlik daş yerdə.

evtə

.-sırça evdə oturan, daşilə oyun qılmaz

evtəqi

.-evdəki sanaq çarşıya uymaz. (sanaq: hesab)

əvvəl

. aldanın

əvvəl

. alğaş, birici

əvvəl

. ozal, öncə - bir ay ozal

əvvəl

. ozal, öncə - bundan ozal (əvvəl, öncə)

əvvəl

.< aldın . ilkin.-aldın giriş, andan biliş.

.

.

əvvəl

.< alın. aldın.ilik. ilkin. -ilik oyla, geyin söylə.

əvvəldə

. başda, ilkin, öndə, ömcə

əvvəlki . aşnuki .
əxəvi

. < əxəyi < əkə . ağa

əxlaksız

. qınalı (< qın). qınaklı, qınamalı (onu bir qına)

əxminləmək . çənəmək, çənləmək, sanlamaq, sınamaq, sanamaq, nişanlamaq, dənəmək,
hazırlamaq, izərləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

əyadət

. soramk

əyan

. ayanq, aşkar

eydiqan

. yiyən, yiyəğan

eydiqan

. yiyən, yiyəğan

eydiqan: yiyən, yiyəğan .

eyerlenmiş
eygin

.- dağdan gelir, taştan gelir, eyerlenmiş aslan gelir.(sel)

. irikli, ərkin, irkin, erkin, erkana, ərikkən, azad, qaravsız, qaraşsız, ağasız,
bağsız, müstəqil

eygin

. irikli, irkin, ərkin, ərkənə, ərikkən, bağsız, baş-başdak, öz başına, ağasız,
qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, azad, müstəqil

eygin

. ərkin, erkin, azad, erkana, dincilikdə

eyi

.-atla eşək yarışmaz, yavuz eyi barışmaz. (yavuz: yaman)

eyi

.-kötü sorağ tez duyulur, eyi sorağ kec. (sorağ: xəbər)

eyicə

.-eyicə söz ev qurar, yamanca söz ev yıxar.
-eyicə söz ev düzər, yamanca söz ev tozar. (tozar: yıxar).

əyilmir.

.-güdənin əli çatmır, ucada əyilmir.

eyiş

. yeyiş

eyiş

. yeyiş

eyiş

. yeyiş .

eyitim

. kəmal, öğrəniş

eyitim

. kəmal, öğrəniş

eyitim

. kəmal, öğrəniş

eyitim

.-eyitim üçün üç arac-ağız qulaq dil

eylə

. iş

eylə

. iş

eyləmək

.-həmin az eyləmək aşını, dileyen kimse qavqasuz başını.

əyləmək

.= aşlamak

əyləmək: < əkləmək, aşlamak .

əylənc

. gəzi

əylənc

. gəzi, gərdiş .

əyləncə . güyməncə, yuanıç, ərmək, irmək, savık, sayık., ayın - savık, könülaçu

əyləncə

. güyməncə, yuanıç, ərmək, irmək, savık, sayık., ayın-savık, könülaçu

əyləncə

. tormuz

əylənmək

. < əyləncə (tormuz), əylənmək

əylənmək

. açılmaq, yavaşlamaq, bəkləmək, ayalmaq, gözləmək,

eylənmək

.aylanmaq. çönmək. dönmək.

əylənmək,ayalmaq

. açılmaq, yavaşlamaq, bəkləmək, gözləmək,

əyləşmək

. < ərləşmək, əğişmək .

eyliq

.-eylik edsən birinə sakın ondan kəndini.

eyn

. < ön : öyn . göz, gerçək, həqiqət, düz - öynüm : eynim, qabağım - öynümə : eynimə,
qabağıma - öyünlük > eynək .

eyni

. < öy . biçə, okşaş, uyqun, bərabər .

eyni

. biçə, okşaş, uyqun, bərabər

eyninə deyil : < öynünə deyil : xəyal fikirinə deyil .

eyqilərə

.-kötülərə acımaq, eygilərə qıyındır, çapqanlari oxşamaq, çıpqınlara qıyındır.
(çapqanlari: zalimləri) (çıpqınlara: məzlumlara) . (qıyındır: zulumdur)

eyqiliqlər

.-eykuluqla eygiliklər bollanar

eyqu

.-ara düzər eyku söz, ara pozar yaman söz.
eyku. iyi. yaqcı.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın

eyqu

qazdırır. böyləisə eyku danış, eyku qılın, eyku san. (san: düşün)

eyquluqla

.-eykuluqla eygiliklər bollanar

eyqusun

.eykusun. yaxcı sözlər.-dosdunisə söyləgilən eykusun, yağunisə söyləməqıl
heçnəyun. . (yağunisə :düşmanınsa)

əyri

. salış, kəkiri, iyrək, kinqqir

əyri

.-əyri baxmaq: çəp baxmaq. qıya baxmaq.

əyri, əgic, yanakı arqurı ayqıri

.

eyulüq

.-eyulüqə eyulüq, hər kişinin işidi, kəməlligə eyulüq, ər kişinin işidi.

eyulüqə

.-eyulüqə eyulüq, hər kişinin işidi, kəməlligə eyulüq, ər kişinin işidi.

eyvan

. ayıpan

əzanqı

.əzanğı. əzan çağı

əzbərləmək .bəlləmək. öğrəşmək. -oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi
biçməyi.

əzəl

. uzun, uzul, mönqu : tanrı, o şey ki davamlıdı

əzəli - əbədi: önsüz – sonsuz .
əzəmət: igid

əzəmətli, basamatli
əzənək . : yaka
əzənək

. yaka

əzilər

.çapılar. döğülər. -ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (tapılar: alqış alar)

əzilmək . aynımak, qırcanməq, qısranmaq .

əziqmək

.əzikmək. məyus olmaq. dalqışmaq. düşüşgənmək.

əziyyət

. əziş, qιsιk, sιkιş

əzizləmək

.ərkələmək.şımartmaq.

əzqi

əzgi. biçəm. çıxıntı. təpək. tərz. uslub. şivə. istil. səbk. dərəm. dərim. yol.
gediş. tutum. sıy. sayaq. tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu
ayağla gedişdə, müvəffəqiyyət görünmür.

ezükləmək

. yalanlamaq .

ezükləmək: yalanlamaq .
fala

. uquluk

falçı

. baçı

falçı

. kürazqaçi., balçı, qaramatçı, bolcampaz
.-bilisən ürəgim nədən alışır, az. yurdunda türk uşağı fas danışır

fas

fasilə

. varsilə

fasilə

. varsilə

faslamaq

.ruslamaq

faslamaq .ruslamaq

.türkləmək

.türkləmək

.fıransamaq

.fıransamaq

fayda .asık

.

fəda

. yoluq (< yol . yolunda verilən) .

fəda

. yoluq : < yol . yolunda verilən, fədai .

fəğan

. inqə, inqirəs, ontö

fe'l

. qılım, etiş, işlik, etiştik

fe'l,qılıq . qιymιl, iş, qιmιldι, yol, çəm, adət, meyl, endik, istək, yeriyiş, davranış, basıl, axıl,
hərəkət, gedişat, gediş. cürüm - türüm, yörüm-durum, qιlιk - yoruk, yeriş duruş, xuy .

fəlakət

. bəlakət

fəlakət

. burşa

fələk

. düzən, dizin dokuz dizin: doqquz fələk

fərda

. ertə

fərhəng . varanq.
fərsəng < varsanq: varılmış aralıq, məsafə.

fərsəng . varsak
fət etmək

. açmak

fəvəran

. burkulan

fevri

. sivri, çənqqil, çıkadıqan, gəlidiğan, iriksiz

fəza

. gengişdək, genişlik, açık, boşluk, uzay, ğarış, küzöy.

fhumsuz .gömürtük: iki ucli, inamsız, mübhəm, gəng, qanılmaz,
fikir (qara güdək . epizod .
. < tekır (təkər). tekirlənmək > fikirlənmək –pekirimək – tekijimək –fekirimək,

fikir

fırlanmaq
fikir

. düşək, düşmaq, xiyal, düş .

fikir

. fikra,

fikirdə

. sanata, dəli .

fikirləşmək

. oylanmaq

fınar

. qolşam

fıntıq

.-iki fındıq bir olsa bir qozun başın qırar.

fır

.-dərdin yansan dərmana, dərman fır fır fırlanar.(dərdin yanmaq: dərtdən
gileylənmək)

fırıldakçı

. aylanğaçı

firiştə

. < baruştə : çatdırıcı, ara qatnaşçı - yumış : < yum . yummaq, calaşdırmaq,
elçilik, irtibat - yumuşçı

fırlamaq

. dolamaq, girləmək, girdəmək, aylamaq, oramaq, sarιmaq, danqamaq, pırlamaq :
tırlamaq, dönmək .

fırlan

.tırlan girlən

fırlanar.

girdən .

.-dərdin yansan dərmana, dərman fır fır fırlanar.(dərdin yanmaq: dərtdən
gileylənmək)

fırlanmaq

. aynalmaq

güc+para= mafya

gul sanarsıñ, tegenek çıqar.
gulüne baq da, goncesini al.
gulüni sevgen tikenini de sever.
gürültü ve patırtının ortasında sükunetle dolaş, sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma.
guzel adam er vaqıt guzel baqar.
guzellerden kim guzel,
kimni sevsen o guzel.
guzellikke toülmaz.

habil də cavab verir,

haça

. < aça

haçalamaq . hasalamaq, yιrtmak
haçan

. kaçan, çağ

haçan

. kaçan, çağ

haçavarı

. çapraz, çarpaz, çatras, haçvarı

hacı leylək : çillə, çillayaq
hacı leylək

. çillə, çillayaq

hacileylək

. cillə, cillayqi

hakim

. basımlı, vurqulu, üstün, əzici

hakim

. xaqan, xan..

haklamaq

. anqtamak, avlamaq, izləmək, sonlamak, ayaklamak, axtarmaq

haklamaq

. saklamaq

.(h = s)

haklamaq

. saklamaq

.(h = s)

hal

. görüm, durum § orta hal : orta görüm

halamaq

. qalamaq, islәmәk, ürək istəmək

halamaq

. qalamaq, istəmək, islәmәk - allah qalasa : allah qoysa - istəsə

halət

. biçim, duruş, vəziyyət § haləti yaxcıdı : duruşu yaxcıdı

halqa

. aylav, dayrə

halqa

. baldak, döngələk, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, yarpak, budak, uşak, sap

halqa

. bucra, döngələk, baldak, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav

halqa

. döngələk, baldak, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav

halqasız.

.-dəniz dalqasız, qapu halqasız.

halta halta

. çin çin, yığrık yığrık, əpləm əpləm, buruşuk buruş

halva

.-ana ilə qız, halva ilə qoz.

hamı

. barı, varı

hamı

. barlık, varlık, yurtçuluk, tamam millət

hamı

. barlık, varlık, yurtçuluk, tamam millət

hamı

. yalpı, ortak, imumiyyət

hamısı

. büsbütün, başbütün, tümüylə, bütüniylə, tamamiylə, bütün-bütün, başgötər,
bütünüylə

hançı

. kay

handa iş, ordan uş. .(uş: uç)
handa iş, ordan uş. .(uş: uç)
hanqsat

. < anğ . anğsat : enli, açık, geniş, rahat asat

hansι

. kanday, kansay, kansι

hanta

.-handa iş, ordan uş.(uş: uç)
.-handa aş, ora qaş, handa iş, ordan uş . (qaş: qaç).(uş: uç)

hara

.-atdan düşmüş eşəkə minmiş, hara çatdığın başa düşmüş.

harasat

. tufan

harda

. kayda

harmoni

. ündəş, ündəş zanğı : hamoni qanuni

hartatır

.-dün hardadır, qırıq körpü ucunda, gün hardadır, olan körpü üzündə, yarın
durur qurusuq körpü başında . (qurusuq: qurulmuş görünən)

hasalamaq . haçalamak, yιrtmak
hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz.
haşıralık

. boynamaq, yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq, həşərlənmək, diklənmək
aşırılanmaq, aşıralık, xuysuzluk

haşıralık

. boynamaq, yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq, həşərlənmək, diklənmək,
aşırılanmaq, aşıralık, xuysuzluk

hava

.-hava, yel almıyan yer: qoy. quy. çuxur.

havırlı

. iti, çaprap

havlanmaq . tavlanmak, tikilmək, tüklənmək, qabarmak
havli

. aymança, üstü açık otaq, tövlə, duvar, çit, barmaqlıq, ayman, gərmi, aylav

havlıqmac

. tələsik

havlıqmaq

. hövl etmәk, əcələ etmək, qιssaqli yağdaya düşmək

havlιqmazlιq : sәbir, qιsğanmazlıq
hayasız

. gözüyırtıq, alagöz, yırtıqgöz, bula göz

haydanhay . badabad, çalılıkilən, həsir hüsür
haydan-sandan: çəndən-yarım
haydan-sandan: çəndən-yarım
hayınta

. hayında < qayında. qayğısında. -keçi can hayında, qəssab piy axtarır. (piy:
yağ, quyruğun yağı)

haylaz

.aylaqçı. günlük işçi.

hazır

. bələn

§

bələnlə : hazırla - bələnlən=hazərlan

hazırlamak : atlamak, yola salmaq
hazırlamaq . ayağlamak, işlər ayağlanır, ayağ tutur
hazırlamaq . çənəmək, çənləmək, sanlamaq, sınamaq, sanamaq, nişanlamaq, dənəmək,
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək
hazırlamaq . çırmalamaq, tuddurmaq, çəmrəmək, cəmləmək, yığmaq, bitiştirmək
hazırlamaq: dənəmək, çənəmək, çənləmək, sanamaq, sanlamaq, nişanlamaq, sınamaq,
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək
hazırlanmaq: çənənmək, sanamaq, dənənmək, sınanmaq, izərlənmək

hazırlanmaq: çırmalanmaq, tutunmaq, çəmrənmək, cəmlənmək, yığınmaq bitişirmək
hazırlık

. alış, təyərlik

hazırlık

. alış, təyərlik

heç

. anq

., ənq, bolmağanda

heçin (heçvaxt) sevgini kimsədən dilənmə, dəğərli olanı dilənçiyə verməzlər

həcm

. biçim, oylum

həcm

. çap, cüssə, biçik

hədd

. çek § hədsiz çəksiz

hədd

. çəkə, cərgə, sınır, qədər, dəğər

hədsiz

. çəndənaşa, sandanaşa, ölçüsüz

hələlik

. əcalətən, aşılın

həlqə

. çəmbər, çevrə, dönğgə

həlqə

. gürçə

həlqə

. gürçə

həlqə

.ayşık

həmən

. baya

həmən

. dəssinə, tələsik, dayanmadan, toxdasız, asığış, tez

.

., dəmin

həmişə bahar . arça .
həmişə

. kaşanda

həmlə

. batırım, topulmaq, saldırmaq

həng

. ahəng - həngli : ahәngli

həngəmək

. həng basmaq, bağlamaq, əmələ gəlmək

hənüz

. entek, hələ, indi

hənuz

. < yenüz (henuz : yenğıuz, yenğizə, taza, indilikdə, hələ hənuz çıkdi : indi
çıkdı.

hənuz

. < yenüz (henuz : yenğıuz, yenğizə, taza, indilikdə, hələ, hənuz çıkdi : indi çıkdı

hənuz

. entek .

hənuz

. entek, indik, endik, daha

hənuz

. yenir, yeni olarak, son zaman

.

həp

. barça, varça, varısı, bütün, tamam, kamilən

hər arayan bulmaz,

hər bir başa : baş aşa, başdan ayağa,, adam başına
hər gün

. gün sayab

hər gün

. gündən günə, günsayın

.

hər gün

. günsayın, gündən günə

.

hər gün

.gün sayın, gün təyin

her insan huzur verir. kimi gelince, kimi gidince.
hər kəsin başı bir olsa, qoyuna çoban tapılmaz.
hər nə incelikdən adam qabalıqdan qırılır.
hər nədə olsada sınır, sezgi duyquda sınır. (hisslər sınır taımaz)

hər nəyə bakarsan kendi üzündür, kimdə nə görürsən kəhdi özündür
hər ümidin puça çıxdıqdan sonra yeni bir ümidə sarılmaqdır yaşamaq.

her umut veren sevilmez. ama her huzur veren sevilir.
hər

. düşüm, hər nə, ələ düşən, ras gələ .. - düşüm tərəfdən : hər tərəfdən

hər

. görən

hər

. kay

hərəkət etmək . qollanmaq

., yollanmaq

hərəkət

. ağnak, ivədəmək, dəbətmək

hərəm

. < hörüm : hörülmü, qorulmu

hərgələ

. bayağı, aşağ

hərkihərki

. qara düzən, düzənsizlik, gəlişi gözəl

hərkihərki

. qara düzən, düzənsizlik, gəlişi gözəl

hərrənmək

. dolanmak, gicəlmək - başım hərrənmək : gicəlr

hesab

. bolum

həsən oq(həsənoq )dedi : həsən özü dedi
həşərlənmək . boynamaq, yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq, haşıralık, diklənmək,
aşırılanmaq, aşıralık, xuysuzluk
həsir hüsür : badabad, çalılıkilən, haydanhay
həsir hüsür . badabad, haydanhay, çalılıklan
həsrət çəkmək : küysəmək, arzu etmək, istəmək, özləmək
həssas

. duyar, duyarlı, sızqır., duyğur, duşbi, toyuşan, sərgək., sezimtal

həssas

. duyar, duyarlı, sızqır., duyğur, duşbi, toyuşan, sərgək., sezimtal

həvək

. < kovang

həvəs

. dartı, güvən, qızık

həvic

. kök, yer kök, kişir, kaşιr

həvirtək

. kətək, yuva

., öycik

həyatda xoşbəxt olmağın tək yolu, hər şeydən və hər kəsdən gözləntini yox etməkdir.

heybət

. uluqvarlık, kuramιn

heybət

. uluqvarlık, kuramιn

həyəcali

. qalaquplı

həyəcan

. qondalav, dalaş,

heyət

. alka

heykəl

. görüm, qabara

heyran qaldırıcı . geng

.

., genger, gendirçi

heyran

. tanq, şaşa, genğ

heyvan

. anq

hica

. boğum

hica

. buğum

hidyə

. hüdü, hüdüləmək : təqdim etmək

hidyə

. sana, ağı

hikayə

. : ertək, ertəki, bəy, nağıl, hikayət

hikayət

. boy, ertəki, nağıl

hikayət

. ertəki, ertək,hikayə, bəy, nağıl

hikumət

. qapı, məhkəmə, sokak, dışarı

himayə

. qoruq

hin

. kəvək, kovaq, oyuq, oymaq, deşik

hinc

. uğdə, öc

hirs öfkəni ısıq sevim yumşatar. (ısıq sevim: mehr məhəbbt)
hirs

. hıs, his, hırs, öykə, aşıv, acığ, acıx, götürüş, yarşıv., kıcır,

hirs

. qızqı, tutqu

hirsi iti olanın, sağlam işi az olur.
hirslənmək . darılmaq
hirslənmək . irgənmək, hərəkətəgəlmək, coşmak, qalxmak
hirslənmək . qalxmaq

., irgənmək, hərəkətəgəlmək, coşmak

his

. qalıt, tortoqlox, utax, quraq, qurama, düd

his

. qızık, qum, qara qum

his

. qızık, qum, qara qum

hislənmək

. aşlanmaq

hisli

. cicikli, çəkçək, kin dolu

hiss etmək

. duymaq, eşitmək, ukumək, anlamaq

hiss

. duyu

.

.

hissələmək . qatımlamaq, təkrarlamaq
hız

. ivinti

hiz

. kösnü, şəhvət

hızlı

. çalıkat, qızqın

hızlı

. qızqın, çalıkat

hızlıca

. etkili, bat, çabük, ün, şöhrət, qudrət

hizlilik

. yeyinlik, şiddət, azış § hizlənmək : azışmaq

hödür

. silağ, hörmət, tərif - hödürləmək : tərifləmək

hödür

. silağ, hörmət, tərif - hödürləmək : tərifləmək

hökmdar

. bayar, xocayın

hökmənlik

.

gərəklik, kalavray, yüklətiv.

hökmənlik

.

gərəklik, kalavray, yüklətiv.

hörgən

. dolama

hörgən

. dolama

hörgü

. saray, tapınaq

hörgü

. saray, tapınaq

hörgüt

. hörülmüş saç bölgüsü, belik

hörmək

. § yerləşdirmək, üst üsdə düzmək- yığmaq, dəmətləmək səbət-saç - kərpiç
hörmək § bitmək, göyərmək, çıkmaq, oluşmaq, sərilmək, toxunmaq : otlar
horüb güllər açıb . üzündə hörən tüklər, tökmək : bədəni səpgi
hörüb(töküb), durmaq, ayağa qalkmaq : hör ayağa : dur ayağa . dikəl ayağa
§

hörmək

. çitmək, kitməkləmək, bir araya gətirmək, birləştirmək, tutmaq (dəlik-deşiyi)

hörmək

. örtmək, çevirmək, çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək, devrәlәmәk, aylamaq

hörmək

. yerləşdirmək, üst üsdə düzmək- yığmaq, dəmətləmək səbət-saç - kərpiç
hörmək § bitmək, göyərmək, çıkmaq, oluşmaq, sərilmək, toxunmaq : otlar
horüb güllər açıb . üzündə hörən tüklər, tökmək : bədəni səpgi
hörüb(töküb), durmaq, ayağa qalkmaq : hör ayağa : dur ayağa . dikəl ayağa
§

hörügə

.

avlu

hörügə

.

avlu

hörük

. bağ § hörükləmək : bağlamaq §

hörük

. çevrik, sarık, bükük, qıvrım

hörük

. çevrik, sarık, bükük, qıvrım, bağ, meydan(atın dolancak yeri), örük, otlaq

hörükləmək : bağlamaq
hörülmək

. yüksəlmək § gün hörüldi

hörülmək

. yüksəlmək § gün hörüldi

hörülüşcanğ . aldığın geri verməyən
hörülüşcanğ: aldığın geri verməyən

hörümçək

. möy, ömçük, cörgömüş

hörüş

. kova, hörülmüş yer

hövlülə

. dalaşιk, tələsik, aşιğιş, aşaç, hövlükmaç

hövüllü

.ivək. tələsik.-ac ivək, tox dölək. (dölək: dinc. rahat)

hövütgə

.

yuva § quş ~si .

hövütgə

.

yuva § quş hövütgəsi

hovzək

. manqal yerinə işlənən kovaq- çukur

hovzək

. manqal yerinə işlənən kovaq, çukur

hoy

. hura, ura

höyük

. yaylan təpə

hüdi

. lay-lay

hüdü

. hidyə, hüdüləmək : təqdim etmək

hüdür

. hidyə, sunuş

hüdür

. hidyə, sunuş

hünərçi

. önərtanıó

.

hünərçi

. önərtanış

.

hüntür

.-axsaq eşək hündür dağ.

hürkmək

. qorkmək, geri qayıdıv, qaçu, çöçimək, şaşımək, qayıtmək, yılmaq

huş

. hiss, is, uş, ağıl, sana, sezim, anık, bilinc

.

huzur denilen o şeyin her santimine ihtiyacım var bu aralar. bana biraz bahar gerekiyor. çok
üşüdüm.
huzur içinde ve sıkıntı çekmeden yaşamak isteyenler, bütün bildiklerini söylememeli, bütün
gördüklerini yargılamamalıdır.
huzur, sevgi ve nefretin ötesindeki alemin adıdır.
huzura giden en kısa yol, gerçeklerden geçer. çünkü, yalan huzursuz eder.

huzura kavuşan bir hayat, muradına ermiş bir hayattır. çünkü bu hayat, hiçbir dalganın
oynatamayacağı, hiçbir kasırganın sarsamayacağı hakikat ümranında
yaşar ve onun ezeli huzurunu hiçbir şey bozamaz.
huzurlu insan, değiştiremeyeceği şeylerin farkına varmış olandır.
huzuru kendi içimizde bulamazsak, başka yerde aramak boştur.
ibermək

. göndərmək

ibermək

. göndərmək

iç

. ruh < uruq

iç

.öz. zat.-öz ağlasa, göz yaşar.

içaldıru

. daşlau, düşürmə, içketiv, kurtaj

içaldıru

. düşürmə, dışlau, içketiv, kurtaj

içaldıru

. saldırma, dışlamaq, düşürmə, içketiv, kurtaj

icbar

. yüklətmək., arttırma, ırıksız, ettirgən, buyruk

icbar

. yüklətmək., arttırma, ırıksız, ettirgən, buyruk

icbar

. yüklətmək., arttırma, ırıksız, ettirgən, buyruk

içdən

. çin ürəkdən

içdənlik

. sapdillik

içə

.-qulaqdan girən soğuq söz, içə varıb buz bağlar.

içəgə

. göbək, içəqir

içək

. bağırsak

içəlim

.-sizdə yiyəlim içəlim, bizdə gülüb oynyalım.

içəqir

. göbək, içəgə

içər.

.-burnu qaf dağindan su içər.

icəşmək

. bir şeyi bir adami təhrik etmək

icherisi

.-dışarısı elə bəzək, icherisi menə təzək . (eşiği elə yakış, içiği menə yakış).
(yakış: yaxış. .bəzək. cəzb edici. çəkən. cəzzab. .bıqdırıcı. yaxdıran).

içi boş

. qara baş, çürük

içi

.-düz kişinin içi üzdən ayrılmaz, er kişinin verən sözü danılmaz.

içighi

.-eşiği elə yakış, içiği menə yakış. (yakış: yaxış. .bəzək. cəzb edici. çəkən.
cəzzab. .bıqdırıcı. yaxdıran). (dışarısı elə bəzək, icherisi menə təzək)

için için

. gizlin gizlin, yaşırın, içtən, içnən, astırtın, aqrın

için için

. gizlin gizlin, yaşırın, içtən, içnən, astırtın, aqrın

için için

. gizlin gizlin, yaşırın, içtən, içnən, astırtın, aqrın

için

. çün

içintən

.-qala içindən alınır

içketiv

.

daşlau, düşürmə, içaldıru, kurtaj

içketiv

.

daşlau, düşürmə, içaldıru, kurtaj

içketiv

. düşürmə, dışlau, içaldıru, kurtaj

iclas

. don, yığılma, cəmlənmə, cəm

içlik

. astar, inis, islik, yağιrlık

içnən

. için için, gizlin gizlin, yaşırın, içtən, astırtın, aqrın

icra etmək

. atqırmaq, atqarmaq, başarmaq, arındalamaq, qutarmaq

icra

. atqı

icra

. atqı, bəcər, başar, dart, çal, oyna, yırt, cırt

icra

. atqı, bəcər, başar, dart, çal, oyna, yırt, cırt

içtən

. için için, gizlin gizlin, yaşırın, içnən, astırtın, aqrın

.

idarə etmək . çaramak, dolandırmak
idək

. yemək

idək

. yemək

idi

. bəy, hörmət sahibi

idi

. bəy, hörmət sahibi

idiqut

. xoşluk iyəsi, bəylik sahibi

iduqur

. < idi . pirəns, şah, hakim

ier

. dədə - baba

iğalli

.

boran, sırğıllı yel, barımaq, soyuq hava

iğdə

. iydə, düz

iğdə

. iydə, düz

iğdiş

. < öğdiş, enek, burulmuş, biçik, əxdə

iğdiş

. biçik

iğdiş

. enek, burulmuş, öğdiş

igid

. azık, cəsur - igidlik : azıqlık

igid

. əzəmət

igitgin

. batırğay, ürəkli, atılqan, cəsurca, ürəklə, batırıl, mərdana

., enənmiş, kəsilmiş, axta

.

iğnə torbada qalmaz

ikən

. əkən: olanda, olağan, olğunda § əkənin : olduğun

iki baş

. başabaş, yekə yek, birlikdə, payapay

iki hörgüklü dəvə : buğra, ayrı
iki qarqa çokuşsa, bir quzquna yem olar. (çokuşsa: dimdişsə. qaqalaşsa)
iki qat

. boğaz, qısırdal ağır ayak, alkın, yüklü

iki qat

. gəvrəli, gövrəli, ayağı ağır, hamilə

iki üçsüz

.

ikibaşa

. başabaş, payapay

ikibaşa

. başabaş, payapay

ikibaşa

. başabaş, payapay

ikidə bir

. gün alıs, gün ara, gün aşırı, gün aşa

ikidə bir

. gün alıs, gün ara, gün aşırı, gün aşa

ikidə bir

. gün alıs, gün ara, gün aşırı, gün aşa

ilan etmək

. çaptalamaq, çağırmaq

ilan

.-ilan ağu dişində, ərin ağu dilində

ilan

.-it qapmaz at təpməz, ilan çalmaz ər aldatmaz demə.

görüngsüz : әlbəddə

.

ilan

.-sevda keçər yalan olur, sonra soxar ilan olur. (sevda: istək.həvəs) (soxar:
soxan. çalan)

ilan

.-uzun dil, ilan kimidir, ağızdan çıxsa boyuna sarılar.

ıldırım

. çakmak, yaşın, çağılğan, yarğa, nayzağay, qıvılcım, otık

ıldırım

. coşğan, yaşın, çakmak, çağılğan, yarğa, nayzağay, göçgün

ıldırım

. çağılğan, yaşın, çakmak, yarğa, nayzağay

ıldırım

. çağılğan, yaşın, çakmak, yarğa, nayzağay, qızılcım

ıldırım

. qıvılcım, çakmak, uçkun, çakım, yaşın, çağılğan, yarğa, nayzağay, otık

ilə

.

iləktiriv.

. - lə . səninlə : - la . onunla . bilən : o bilən : bilə
.

ələ salmak : tutmak, yakalamak, uslav, uşlamak

ilələşdirmək: anlaşdırmak : yakınlaşdırmak
iləri

. alqa - iləri doğru : alqa qarab- ilərilətmək : alqa bastırmək-ilərləci : alqa basar

iləri

. örü, yukarı § öröki : üstəki

iləri

. örü, yukarı § öröki : üstəki

ilərləmək

. dardarmaq

iləşici

. bağlayıcı - iləgiləşmək : xəbərdarlık, ilişgi qurmak

ilətmək

. göndərmək

ilğar

. öncü, burncu, barvısı, baştavşı, baştaçı

ılğayan

. qaçan, çapğır, yüvrük

ilgə

. alaqa, ilimli, ilimlə, bağlantı, araqatnaşık

ilgə

. kökləmək

ilgəh

. ilik, baca, çapa

ilgəh

. ilik, baca, çapa

ilgək

. askı, asavaç, ilgic, asılqan, asavaç

ilgək

. çəngəl, irgək

ilgi

. oran, bağıntı, bağlılık, ilinti, ölçü, nisbət

ilgili

. qarıta, qarıla, qaralı, görə, yönəlik, doğru - mənə qarıla : görə

ilginc

. münasib

ilik

. ilgəh, baca, sümüyün çapasında olan yumşaq ətlik

., çıkmaq, dimik durmaq, daşmaq, dardıyış

ilik

. ilgəh, ilgə, baca, çapa ilik, düyməlik, sümüyün çapasında olan yumşaq ətlik

ilikləmək

. araştırmak, zertevçi ( sırtivçi ), izləmək, axtarmak,

ilikləmək

. araştırmak, zertevçi, sırtivçi, izləmək, axtarmak,aramak

ilimtə

. alaqa, ilimti, bağlantı, araqatnaşık

ilimtə

. arağatnaşık, bağlanış, alaqa, ilimti, bağlantı

ilinti

. ilgililik, mənsubiyət

ilinti

. oran, bağıntı, bağlılık, ilgi, ölçü, nisbət

ilinti

.girifdarlıq

ilıq

. aşılama, soyuq suya qatarağ, əldə edilən su .

ilişdiri

. intiqad

ilişik

. ilişkin, qaraşlıq, qaraş, bağlı, burc, boğun, düyün, taxıntı, tutuk, məsələ,
mərbut

ilişik

. ilişkin, qaraşlıq, qaraş, bağlı, məsələ, taxıntı, burc, tutuk, düyün, boğun mərbut

ilişiksiz

. məsələsiz, taxıntısız, tutuksuz, düyünsüz, boğunsuz

ilişkin

. ilişik, qaraşlıq, qaraş, bağlı, burc, boğun, düyün, taxıntı, tutuk, məsələ, mərbut

ilişkin

. qaraşlıq, qaraş, bağlı, məsələ, taxıntı, burc, tutuk, düyün, boğun mərbut, ilişik

ilişmək

. düşmək, ələ keçmək

ilk bada

. şol bada bir dəfə

ilk bahar

. ertə kökləm

ilk bahar

. ertə kökləm

ilk bahar

. ertə kökləm

ilk

. ertə, erkən- ertə kökləm : ilk bahar

ilk

. ertə, erkən § ertə kökləm : ilk bahar

ilkə

. düzgü, ölçü, qural, örnək, norm

ilkin için son dışın.

ilkin

. başda, öndə, öncə, əvvəldə

ilkin

. başkı § yazın başkı günləri : ilkin günləri

ilkin

. asnuki

illət

. tanqış, qanıt, göstәriş, ayğak, könük, niqiz dəlalət

ilmək

. çıtım, düyün

ilq

.-ilk atılan daş uzaq düşər.

ilqarlı

. dölək, ağıllı, təmkinli, ağır, sakit, dinc, sabit

ilqin

.-ilkin malın bağla, sonra tarıya ismarla

ilqin

.-ilkin yemək, andan demək

ilqin.

.ilkin. aldın > əvvəl. -aldın giriş, andan biliş.

iltirəmək

. yaltıramak, parıldamak

im

. bəlirti, qorul, nişan, iz

im

. bəlirti, qorul, nişan, iz

im

. damqa, bəlgə

im

. qorul, nişan, iz, bəlirti

im

. qorul, nişan, iz, bəlirti

iman

. inanc, kitkunç

imənç

. qorxulu., edərmənç, ayılğan

imənç

. qorxulu, edərmənç, ayılğan

imənçi

. ayılğanç, qorkulanç, qorkunç, hopli xofli

imitləmək

. bənzətmək

imitləmək

. çalımlamaq, bənzətmək, çalım etmək, təğlid eləmək

imitləmək

. çalımlamaq, bənzətmək, çalım etmək, təğlid eləmək

., çalımlamaq, təğlid eləmək

imizqanmak : çala yuxu
ımizqanmak: çala yuxu
ımızqanmak: çala yuxu, incəlik
imli

. bəlgəli, damqali, markalı

imqir

. çəksiz, şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, əngin, uşı kıyırı yok: ucu qırağı yok

imrə

. arman, armaq, istək, həvəs

imrə

. özləm, dilək, arman, armaq, həvəs, istək

imrənmək

. həvəslənmək

imumi

. kömçülük, içtimai § kömlük oyuk : imumi rə'y

imumiyyət : yalpı, hamı, ortak
inad

. dirəng

inam

. güvən

inam

. güvən

inam

. inanc, güvən, kitkunç

inamsız.

.-od görmədim dumansız, doğru görmədim inamsız.

inan.

.-əğri baca düz duman, görməsəndə sən inan.

inanan düşünmədən qorxar.
inananc qapıdan girsə, düşüncə bacadan qaçar

inanc

. güvən, kitkunç, inam

inanc

. kitkunç, iman

inancank

. anqav, mönq, sadə, türkana

inanılan

. dölək, inam, güvən

inanmamış .-yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.
inanmaq

. təsdiq etmək, kirtkunmək, kirtinmək

inanmasa

.-düşdə gör, oyluqda gör, düşdə gör, düşənin dosdu olmaz, inanmasa düş də
gör. (oyluqda: təsəvvür. xəyal)

inanmazlar .-yalan çıxsa bir sözün, inanmazlar doqquz ola doğrusu
incar

. dirənc < diri . can, dayaq

incaylıq

. rahatlık, dinklik, dinclik, basalık, inğğaylıq, güvənlik, aramış, incəlik

incə

. qıyıq

incə

.-incə ələr sıx toxur.

., nazik

incəlik

. incaylıq. rahatlık, dinklik, dinclik, basalık, inğğaylıq, güvənlik, aramış

incəliqtən

.-hər nə incəlikdən, ər yoğunluqdan qırılır.

incəlmək

. nazikmək, əyilmək, qıyılmak

incimə

. bıkçınma, ağrıma

incimək

. küysərmək, küsmək, öykəmək, yüz döndərmək

incimiş

. darqιn

incir

. bəd bəx

ındat

. salqın, epidemya

indi

. endinə, beləliklə, burdan, imdi, indi, emi

indi

. hələ, hənüz, entek

indi

. şimdi, emi

indirm

. qırım, qırma, təxfif

inənişlik

. əmniyyət

.

inənişlik

. əmniyyət

.

inğğaylıq

. rahatlık, dinklik, dinclik, basalık, incaylıq, güvənlik, aramış, incəlik

inğqay bulmağan: bozuk ., yararsız, eğrəti, yaraksız, bozulğanlık
ini

. qardaş (kiçik), kusti

inləmək

. anğkılda, açılmak, anqırmak

inləyən

. zırlayan. zırıldayan.-edən bulur inləyən ölür. (edən: işləyən).

intaha

. ənğ (anğ), enğə, intə, kalö, nişan, istək, dilək ..

inti

.-elli yaşında dana, indi düşüb meydana.

intizar

. gərəyiş, gözləyiş, qarayış

ip

. əriş, kiriş

ipəqtən

.-dil yaxşısı ipəkdən, dil yamanı tikəndən

ipi qırıq

. ütük, sırtık sürtük, hiz, iti

ipləniş

. düzəliş, yönəliv, onğalış., onğlı

ipləniv

. düzəliş

.

., yönəliş, onğalıv, onğlı, onğa salmak

iqi

.- iki qarqa çokuşsa, bir quzquna yem olar. (çokuşsa: dimdişsə. qaqalaşsa)

iqi

.-iki qulaq bircə dil, iki eşid bir söylə.

iqi

.-tez verən ikiləm ödür. . (ikiləm: iki kərə)

iqisi

.-kor istəyi bir göz, ikisi olsa nə söz.

iqit

.-ürkək atla qorxaq iğid sevilməz.

iqit

.iğid. alp. batur. bağadur. pəhləvan.-alp çərikdə, bilgə dirikdə. (çərikdə:
orduda).(dirikdə: olmuşda. yaşamda. durmuşda)

iqtibas

. köçurmə

ir

.

ir

. ertə, irtik, erkən, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki

ir

. tez.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul

irgir, ön, irçil, irdəş, irdəniş, irdək, irdə

gərək qazana.

iradgir

. addagan

ırak

. uzak, yirak, yiratmaq, yirağlamak

ıray

. çehrə, halət, ruhiyyə, xususiyyət - gün ırayı : hava durumu - ırayı soyuk :
üzü soyuk - ömürdən ırayın gördü : rahat yaşadı - ırayına qatmak :
hesaba salmak, arıyım : mərhəmət, ıraylaş : barış

irçı

. aytçı

ırçı

. ozan, söyləyən, aytçı, xanəndə

irəli

.-irəli görüşlü: gözəm.-eldə yüzdən biri çiçen, mindən biri gözəm olur.

irəliləmək

. ozmaq, qalxmaq

irəliləmək

. ozmaq, qalxmaq

irənönq

. bəniz., üz, yüz, tös, sıray, çıray, önq, menğiz, cüz, bet, bit

irgək

. ilgək, çəngəl

irgək

. ilgək, çəngəl

., ozan, söyləyən, xanəndə

.

irgənmək

. irgimək, atlamaq, sıçramaq § irgip ötmək : atlayıp keçmək § irgip minmək :
sıçrayıp minmək

irgənmək

. irgimək, atlamaq, sıçramaq, hərəkətə gəlmək, coşmak, qalxmak, hirslənmək

§

irgip ötmək : atlayıp keçmək § irgip minmək : sıçrayıp minmək
irgənmək

. qalxmaq ., hərəkətəgəlmək, coşmak, hirslənmək

irgətmək

. atlatmaq, sıçratmaq

irgətmək

. atlatmaq, sıçratmaq

ırğıldamaq

. əsmək, titrəmək, dəbəşmək, silkəlmək, qımıldamaq

irğıldamaq

. əsmək, titrəmək, dəbəşmək, silləmək

irğıldamaq: qımıldamaq
irgir

. ön,

ir, irçil, irdəş, irdəniş, irdək, irdə

irgir

. ön,

ir, irçil, irdəş, irdəniş, irdək, irdə

irgitmək

. bir yana atmaq, qırağa qoymaq

irgitmək

. bir yana atmaq, qırağa qoymaq

irikli

. ərkin irkin, erkin, erkana, ərikkən, eygin, azad, qaravsız, qaraşsız, ağasız,
bağsız, müstəqil

irikli

. irkin, ərkin, azad

irikli

. irkin, ərkin, azadirikli, irkin, boş, hör, ayrı, öz başdak, yekə

irikli

. irkin, ərkin, ərkənə, ərikkən, eygin, bağsız, baş-başdak, öz başına, ağasız,
qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, azad, müstəqil

irikli

. irkin, ərkin, ərkənə, ərikkən, eygin, bağsız, baş-başdak, öz başına, ağasız,
qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, azad, müstəqil

ırıksız

.

ırıksız

. yüklətmk., arttırma, buyruk, icbari, ettirgən

irilik

. arım, addım § iri addımlarla yerimək : arımla addımlamak, arımsız : ağır, çolpa,

yüklətmk ., arttırma, ettirgən, buyruk, icbari

çolak
iring

. irin : çirk, pas

irıs

. bakt, sağadat, qut

irişmiş

. ərişmiş, hakim, böyük

irkin

. irikli, ərkin, azad

irkin

. irikli, ərkin, azad

irkin

. irikli, ərkin, erkana, erkin, ərikkən, eygin, azad, qaravsız, qaraşsız, ağasız,
bağsız, müstəqil

irkin

. irikli, ərkin, ərkənə, ərikkən, eygin, bağsız, baş-başdak, öz başına, ağasız,
qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, azad, müstəqil

ırlamaq

. aralamaq, yayqamaq

ırlayıcı

. oxuyan

ırqamaq

. qımıldamaq, əsmək, titrəmək, dəbəşmək, ırğıldamaq, silkəlmək

ırqat

. işçi, batraq

irtəsi

. yarını. sabahı.-aqşamların irtəsi var, kimsizlərin kimi var!.

irtəyə

. yarına. sabaha.-irtəyə qalan, arxaya qalar.

irtik

. ertə, erkən, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki, ir

irtuk

. ertə, ir, erkən, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki

irumək

. yırləmək, ırləmək

iş

. dəng, tinq, tay , əş, tinqtenq, sinqar

iş

. əmgək, engbek

iş

.

iş

. qılık, qιymιl, qιmιldι, fe'l, yol, çəm, adət, meyl, endik, istək

ıs

. sahib, ağa - ıssız tüssüz

ıs

. ıy, iyə : baş, böyük, saab

iş

.- sən yardım ed quluna, hər iş girsin yoluna.

iş

.-cocuğa iş buyuran, kəndi ardıcan sürünər

iş

.-handa iş, ordan uş. .(uş: uç)

gərək, faydalı

.-handa aş, ora qaş, handa iş, ordan uş . (qaş: qaç).(uş: uç)
iş

.-iş işləsən düşünüb işlə, gedişən yerdən dönüşün düşlə.

iş

.-iş olacağına varır.

iş

.-kömək olsa boluna, hər iş girər yoluna.

iş

.-sanub sanub söyləyən iş bitirər

iş

.-yaş bitər iş bitər

işçi

. batraq ırqat

işçi

. işkər

işçi.

.-günlük işçi: aylaqçı. haylaz.

işçiliq.

.-günlük işçilik:aylaqçılıq. -boş oturmaqdan, aylaqçılıq yeğ durur. (aylaqçılıq:

., iskər, isəvil

günlük işçilik).
işçiyə

.-min işçiyə bir başçı.

işdən düşmək .kütgürmək

.

işə

.-qavqıya qatılma, bilmədik işə atılma.

işə

.-qışa saxla kömürü, yaxşı işə ömürü.

işə

.-uşağı işə qoş, özündə ardıca qoş.

işəytiv.

.

üyşütüv : yığmak, köpərtmək, arttırmak, köpeytiv

işgər

.

əməkdar

işi

.-sanduruşla gör hər işi, qarşın ərkəksə dişi. . (santuruşla: hesab kitabla)

işi

.-yaşı yetmiş, işi bitmiş.

işığlamaq

. çağnamaq, parıldamaq, şığmaq

., iş görsətən, ardagər, qocaman işçi

işıklandırmaq . yarıtlandırmaq, yağıtlandırmaq, yağtılandırmaq
işıldayan

. az, azaqsumer, parıldayan, tanqayan, dəgəyən, yukarı, dikə

işimiz.

.-biri var, üç nal ilə bir ata qaldı işimiz.

işin

.-hər işin başı sağlıq, çayların başı dağlıq.

işin

.-işin yoxsa tanıq ol, paran çoxsa qoruc ol. (tanıq: şahid). (qoruc: kəfil)

işinə

.-asdarı üzünə uymaz, işinə savları tutmaz.(savları: sözləri. iddiaları)

işinə

.-bələş atın dişinə bakılmaz. (bələş: sunulan. bağışlanan. hidyə olunan)

işinə

.-dözümlü ol işinə, uğur gəlsin başinə.

işinə

.-dözümlü ol uğur dilə işinə, sağlıq olsun dadlı gəlsin dişinə.

işinə

.-sevinir mal varlısı işinə, güvənir yok yoksulu düşünə.
-sevinir mal varlılar işinə, güvənir yok yoklular düşünə.

işini.

.-dözümlə gör işini, uğur yapsın işini.

isınma

. aşınma, alışma

işıq vermək . balqιrmaq

.

.

ışıq

. açık

işıq

. balιq, günəş

işıq

. carık, yaktılık, yarık

işıq

. dan, çırağ, lampa

ışıq

. ışıt, yarığ, yarıt, yağıt, carık

işıq

. yaktılık, carık, yarık

işıqlık

. yağtılık - yağtılıp başlaq : ortalık ağarmaya başlamaq

ısırır

.-qaraqol gülərkən ısırır. (qaraqol: polis)

ışıt

. yarığ, yarıt, yağıt, carık, ışıq

işiti

.-eyulüqə eyulüq, hər kişinin işidi, kəməlligə eyulüq, ər kişinin işidi.

işitir

.-iyiligə iyilik hər kişinin işidir, kəmligə iyilik ər kişinin işidir

isiz

.pis. pəs.kötü. -təzək qarda yatmaz, edqu isiz qatmaz. (edqu: iyi) (isiz: pis.
pəs.kötü). (qatmaz: qarışmaz). (təzək çox sürə qar altında qalmaz, yaxcı
pis birbirinə qarışmaz)

işkəncələmək: çəktirmək, basmarlamaq, sıxmək, qınamaq, qısqıncamaq
işkər

. iskər, isəvil, alıp satar, işçi

iskirqan

. bayat, bozulğan, qatqan, əski

işlə

.-iş işləsən düşünüb işlə, gedişən yerdən dönüşün düşlə.

işləmək

. qayırmaq, baxmaq, görmək, təvəcüh etmək, məşğul olma

işləmək

. aylanışmaq

işləmək

. bacarmak, iyiləşdirmək, sona çatdırabilmək, bitirmək, yaratmak, aşırmaq,

., çalışmaq

qazanmaq
işləmək

. dəngəmək, samlamaq, açmaq, düzətmək, çözmək, sahmanlamaq,
sağmanlamaq, həll etmək

işləmək

. dəyərləndirmək: dərini işləmək, çözmək, düzətmək, dəngəmək : məsələni
işləmək

işləmək

. qayırmaq, baxmaq, görmək, təvəcüh etmək, məşğul olma

işləmək(dəri) . dəngəmək, dəyərləndirmək, dərini işləmək, çözmək, düzətmək, açmaq
işləsən

.-iş işləsən düşünüb işlə, gedişən yerdən dönüşün düşlə.

işlətiqin

.-işlədiğin mənə,öyrəndiyin özünə.

işləyən

.edən.-edən bulur inləyən ölür. (inləyən: zırlayan. zırıldayan)

işləyib

.-çox işləyib bilən çox, az yanılır.

isli

. qapas, qoxulu, dımıq, ğabsal olma

islik

.

işlir

.-biri bir ay işlir, bir gün yər, biri bir gün işlir, bir ay yər

islәmәk

. istəmək, qalamaq, halamaq - allah qalasa : allah qoysa - istəsə

ismarla

.-ilkin malın bağla, sonra tarıya ismarla

ismarlama

. buyruş

ısmarlama

. buyruş

işmər

.

işmərdik, mahir

işmər

.

işmərdik, mahir

işmərdik

.

mahir, işmər

işmərdik

.

mahir, işmər

ışnamaq

. parıldamak

astar, inis, içlik, yağιrlık

ışnəmək

. parlamak

işqilə

.-sərinsə ər bulur çözüm işgilə. (sərinsə: dözümlü olsa.)

issi

. itti

işsiz

.-odsuz kömür, işsiz ömür.

işsizlik yoxsulluğun anasıdır.
iştalı

. boğazlı

istar

. sterreainqiliş, - ester > ste(o)rre, steralman, estellalatin, asterqırek, istarə sitarə

iştarbabılı

. astər, istar, əştər, əxtər, əjdər

iştə

. ana

iştə

.-az əli aşda gör, çox əli işdə gör.

iştə

.-börünün gücü dişdə, kişin gücü işdə

iste’dad

. aqğırlık, kabılət, yöndəmlik, bildiklik., ukıp,

istəhli

. bəyəği, bəyənilən

istək

. dilək, özləm

istək

. arman, armaq, həvəs, imrə

istək

. ərik, ixtiyar § əriksiz : ixtiyarsız § ərikli : ixtiyarlı

istək

. özləm, dilək

istək

. özləm, dilək, arman, armaq, imrə, həvəs

istək

. qılık, qιymιl, iş, qιmιldι, fe'l, yol, çəm, adət, meyl, endik

istək

. qın, qızık, qısık (sık, dolu)

istəkli

. açağızlı, ağzı açıq

istəkli

. açağızlı,

istəmək

. galamaq. § nə qalaysız : nə meyliz var

istəmək

. islәmәk, qalamaq, halamaq - allah qalasa : allah qoysa - istəsə

istəmək

. kalamaq, xuday kalasa : allah qoysa, allah istəsə § halamaq. : islәmәk,

istəmək

. küysəmək

.

. ağzı açıq

istəmək

. küysəmək

.

istəmək

. küysəmək

.

istəmək

. küysəmək

.

istəmək

. küysəmək, arzu etmək, özləmək, həsrət çəkmək

istəmək

. qalqamaq

istəməmək . kərәməmək, kələməmək
istəmətən .-acıqmadan yemə, sormadan demə, istəmədən vermə.
iştən

.-dosdun saklama işdən qalmasın, düşmanı saklama sırrın bilməsin

iştən

.-yoxsulunki işdən artmaz, dişdən artar

iştəp

.

istihsal

iştəp

.

istihsal

istəq

.istək.sevda. həvəs.-sevda keçər yalan olur, sonra soxar ilan olur. (sevda:
istək.həvəs) (soxar: soxan. çalan)

istəqə

.-dözəgən dərviş, istəgə ərmiş.

istər-istəməz : icbarlı .
istəşdi səni yolda qoyan, yolda qalır kefə uyan. ( istəş: nəfs).
iştəşu

. aşundan

istəyə

.-dözəgən dərviş, istəyə ərmiş.

istəyi

.-kor istəyi bir göz, ikisi olsa nə söz.

isti

.-isdi isdisinə: sıcağı sıcağına

iştibah etmak : azqırıq, müştəbehdüşmək, iğva, səhvə düşmək
istihsal

. azık

.§ süt azıkları

istihsal

. ürətim, ürətmə

istihza

. alay

iştik

. bbər

., qurç(kəsgin) ötgir, ütgin odu

.

istirahət

. tınğı. tınıslık : tınıçlık., tçnlık, dəmalış, yal .

istisinə

.-isdi isdisinə: sıcağı sıcağına

istәk

. kәlәlә, meyl

istәsә

. qismәt olsa,qalasa

işu

. aşu § iştə şöylə : aşundak, iştə şu

it dirsәyi

. aşka, akka, arpacık

it

.-ac at yol almaz, ac it av almaz

it

.-at izi it izinə qarışmış.(deyim)

it

.-at minənin it yiyəsin tanır.

it

.-it doyan yerin özlər, ər doğan yerin

it

.-it qapmaz at təpməz, ilan çalmaz ər aldatmaz demə.

it

.-ota qatsan at yeməz, ətə qatsan it yeməz

it

.-subayın malın it yər, bağrını bit yər (yaxasın bit yər)

itər

.-tünlükdə söyləyənin sözü itər, yollarda yalnız gedənin özü itər. (tünlükdə:
qalabalıqda)

iti

. çaqqan, çevik, tez, çalan

iti

. acı, ağι, avı, yaman § ərsay, sivri uclu

iti

. aran

iti

. çakır, tüt § çakır ayaz : yaman soyuk

iti

. çaprab havırlı

iti

. yorqa, yüryək, dinc, yolaqlı, quvvətli

iti

. bərq kaşğarli, bərək bərk, bəh, pək (barrak, qıvrak)

iti

. yorqa, yüryək, dinc, yolaqlı, quvvətli

iti

.tetik.-anası təvlük yufqa yapar, oğlu tetik qoşa qapar. (təvlük: yavaş).

itildən

. biləyləci, aşaltıcı, eşiddirən

.

itiləşmək

. sivriləşmək,kəsginləşmə

itiq

.itik. uç. zərər. ziyan.-ötgir piçaq qınına uç, ötrük söz cana üç.

itirir.

.arığır. -nə arığır, nə yoğunur: nə itirir nə qazanır. -tuğar edməz, nə arığır, nə
yoğunur. . ( tuğar: risq)

itirmək

. köydürmək

. § gənc ömrünü köpydürmək : itirmək

itirmək

. yoklamaq, yokalmaq

itirmək

. yoklamaq, yokalmaq § itirmək

. cırmak, oğmak, oğramak, ufalamak, qaş

qaş etmək § itələmək § itələmək, vurmaq
itirtim

.-nə buldum sevinərim, nə itirdim yerinərim

ititmək

. çalmaq, sürtüb ititmək: pıçaq çalmaq

ititmək

. çalmaq, vurmaq, döymək, sütmək (boya), atmaq, boyamaq, sarmaq, dolamaq,
süpürmək, qatmaq, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, əzmək, dağıtmaq

itqi

.itgi. zərər.-ortaq çox olunca, itgi az olur.

itqitən

.-itgidən qorxan qazanmadı.

itqiylə

.-öfgəylə qalxan, itgiylə durur

itqiylə

.itgiylə. zərərlə.-öfgəylə qalxan,itgiylə oturur.

ittən

.-itdən quzu törəməz.

itti

. issi

ivdirmək

. tezləşirmək

ivəciliq

.ivəcilik. tələsgənlik. əcələlik.-ivəcilik şaşdırır, dözümlük aşdırır.

ivəciq

.ivəcik. tələsgən.-ac ivəcik, tox yavaş olur.

ivədi

. qıssağlı, tez, aşıqıs, çapçanğ, aldıraşlık, toktosuz

ivədi

. tez, aşıqıs, çapçanğ, qıssağlı, aldiraşlık, toktosuz

ivəq

. tələsik.-ivək qılış, öküş sonuc. (öküş: ökünc. peşman).

ivəq

.-ac ivək, tox təvək. (təvək: yavaş)

ivəq

.ivək. tələsik. hövüllü.-ac ivək, tox dölək. (dölək: dinc. rahat)

ivətmək

.

yibermək, cibermək, yönətmək, göndərmək

ivik-çivik

. alam-çalam, əcələ, tələsik, yallah, yüyrək, yeyin, tez, irəli

ivinti

. hız

ivmək

. qaçmak, əcələ etmək, tələsmək

ivməklə

. tələsik

ivməklə

. tələsik

iydə

. iğdə, düz

iyə

. baş, ağa

iyələşmək

. alışmak, könükmək, moyınsınıv, boyınsınıv, boyun qoymak

iyələşmək

. könükmək, öyrəşmək, alışmak, boyınsınıv (boyun qoymak)

iyəlik

. əqəmənlik, iqəmək, iyələmək, : hökmdarlık etmək

iygilik

. yetişlik, iyqilik, yetişkinlik, utuk, talan, yolungi, üstünlük, şuvluluk

iyi içli yaraşdırar, qara içli qarışdırar
iyi yetişmiş . bitgin, yekgin, böyümüş § yekgin bitgin ürək : sevincli
iyi

. çağ, çək, xoş

iyi

. kamil, key, doğru - key kişi

iyi

.-cocuqlar həp iyi, çevrədən kötülük öğrətilmirsə.

iyi

.-iyi gedincə dəğər biçilir.

iyi

.-iyi yasa iyi kişi yetirir

iyicə pişirmək . dəm vermək, şişirmək, dinləndirmək
iyicə

. möhkəm, bərk, kip

iyid

. batıl, bərk göz

iyiləşdirmək : bacarmak, işləmək, yaratmak, aşırmaq, qazanmaq, bitirmək, sona
çatdırabilmək

iyilik etdin keç, kötülük gördün öt!

iyiliq

.-iyiligə iyilik hər kişinin işidir, kəmligə iyilik ər kişinin işidir

iyiliq

.-iyilik edsən birinə, sakın anın gözünə

iyiliq

.-iyilik yapan bal dolu, kötülük yapan pox dolu. (dolu: dolçası)

iyiliqə

.-iyiligə iyilik hər kişinin işidir, kəmligə iyilik ər kişinin işidir

iyimser

.-iyimser ol, hər yönə bax qolaylıq, kötümser ol, hər yönə bax çətinlik.

iyi-salιqatlı

. dərli – toplu, düzgün

iyisi kötüsü,əğrisi doğrusu dərkən gün keçdi, ömür bitdi

iyisi

.-bir gözümü ağladır, bir gözümü güldürür, borcun iyisi vermək, dərdin iyisi
ölmək.

iyisi

.-borcun iyisi vermək, dərdin iyisi önmək, yadaki ölmək.( önmək:
önğmək.düzəlmək)

iyisi

.dərdin.-bir gözümü ağladır, bir gözümü güldürür, borcun iyisi vermək, dərdin
iyisi ölmək.

iyit

.-qaplan yolundan, iyid sözündən dönməz.

iyiyə düşün, buruqlu yol düz gəlir, kötüyə düşün, düz yol belə buruqlu
iyiyə düşün, tüm yol açıq, kötüyə düşün, tüm yol qapıq
iymit

. yemək

iyqilik

. üstünlük, başarı, yetiklik, yetişkinlik, ütük, talan, yolungi

iytləşu.

.iydləşu. qoxlaşu.-kişi sözləşu, yılkı iydləşu. (yılkı: heyvan).

iz

. arka

iz

. arka,göt

iz

. bəlirti, qorul, nişan, im

iz

. bəlirti, qorul, nişan, im

iz

. dağ, ləkə, bənək

iz

. qorul, nişan, bəlirti, im

iz

. qorul, nişan, im, bəlirti, düzən - im, nişan - kültür - sim, im - tap, xət - sapan
iz : buruşuk xət

iz

. qorul, nişan, im, bəlirti, düzən, kültür - tap, xət : sapan iz : buruşuk xət - dağ
tağ

iz

. sıra

izan

.anlayış. qanacaq. fəhm. dərk.

izci

. kəşşaf

izçil

. sürəkli, dalçıl, istiqrarlı

izçil

. sürəkli, dalçıl, istiqrarlı

izdiniş

. aranma

izdiniş

. aranma

izə dönmə

. qayru, geri., yanma, qaytarı § geri vermək : kayru vermək

izə

. sonra § ondan izə : ondan sonra

izə

. sonra § ondan izə : ondan sonra

izərləmək

. ( iz+ər+ləmək : iz+et+ləmək) gözləmək, barlamak, yoklamak

izərləmək

. çənəmək, çənləmək, sanlamaq, sınamaq, sanamaq, nişanlamaq, dənəmək,
hazırlamaq, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

izərləmək

. gözləmək, barlamak, yoklamak

izərlənmək . çənənmək, sanamaq, dənənmək, sınanmaq, hazırlanmaq
izərmək

. gözəddəmək : akmalamak, göz qulak olmak

izətim

. tovsyiə

izətim

. tovtiə

izgi

. vəli.

izgir

. qeyrət § izgirli : qeyrətli

izgirik

. qasırğa, təpi

izgirik

. qasırğa, təpi

izgirik

. qasırğa, təpi

izgirin

. şiddətli soğuk

izgirin

. şiddətli soğuk

izi

.-at izi it izinə qarışmış.(deyim)

izildə

. təhqiq,izləm

izinə gəlmək : ovrulmak, çevrilmək, qayıdmak, dolanmak

izinə

.-at izi it izinə qarışmış.(deyim)

izləm

. izildə, təhqiq

izləm

. izildə, təhqiq

izləmək

. anqtamak, avlamaq, haklamak, sonlamak, ayaklamak, axtarmaq

izləmək

. aramaq

izləmək

. axtarmaq, anqtarmaq, aramaq

izləngi

. zayıf, cılız, cılılzıq

.

izləngi

. zayıf, cılız, cılılzıq

.

izlənmək

. aranmaq

izlənmək

. aranmaq

izlər

.-artın təkər öntünü izlər. (artın: daldaki) (öntünü: öndəki)

izləyici

. anqtayıcı

iznə

. kontur, çevrə cizqisi, çevrə

iznə

. yataq § çayın iznəsi : çayın yatağı

iznə

. yataq § çayın iznəsi : çayın yatağı, kontur, çevrə cizqisi, çevrə

iznək

. nişan, bilgə, bildə, bəllik

iznək

. nişan, bilgə, bildə, bəllik

iznək.

. bələk, toka, əlamət

izqar

. nəm, şeh

izqara

. buxar, çiğa, buğ

izsiz

. : bilgəsiz, bəlgəsiz, bəlirtisiz, düzənsiz

izsiz

. bilgəsiz, bəlgəsiz, bəlirtisiz, düzənsiz

izsiz

. sonsuz, ayaksız, etgisiz, əsərsiz, nəticəsiz, təsirsiz

ıztırab

. küyək, dərd, acı, yanıq, üzüntü

jurnal

. çaqu, çavı, savı, qəzetə

.

xaç

. ataknak, atanaklamaq § xaç çəkmək : atanak çəkmək : göz yummaq, əl
çəkmək

xal

. bənək, dak, tağ, dak, timqil

xal

. mənq, beng, minğ, menğ, mənәk, bənək

xalis

. çin, arassa, ağ, tüys

xallamaq

. gözəmək, yamamaq § ipəkdən xallamaq

xalq

. el-ululs, millət

xalq

. ulut, ult, ulıs

xam tama

. tahkar

xamlık

. görməmişlik, qabaklık, naşılık

xana

. su yolı, arna, yol, yırğa yolu, yırza, say, çay, özən

xana

. su yolı, arna, yol, yırğa yolu, yırza, say, çay, özən

xançı

.-xançı tavuğu, yolçu artığıyla keçinər

xanəndə

. aytçı

xanəndə

. ozan, söyləyən, aytçı, ırçı

xanım

. bayan, ayım, xoca bikə, bay bikə

xarab

. çürük,

xaşlamaq

. qaynatιb pişirmək, bir şeyin üstünə, issi su, ya yağ tökmək

., ırçı, ozan, söyləyən
.

., fikirləşmək, düşünmək, qarar vermək, niyyətlənmək

xayallanmaq: küylənmək

xayallanmaq: qarar vermək, küylənmək, fikirləşmək, düşünmək, niyyətlənmək
xazinə

. gömü, qazan

xəbər

. gəngəş

xəbərçi

. ayğakçı, casus

xəbərçi

. qovak

xəm-çəm

. dəng-döş, ged-gəl, barιş-gəliş edişyən

xəsiyət

. : kişilik

xəşləmək

. yoklamaq, sәrf etmək : var yok pulunu yoklaladı

xəşləmək

. yoklamaq, sәrf etmək : var yok pulunu yoklaladı

xət

. çəki, cığır, çəkirə, çək, cızığ

xət

. cığır, çəkirə, çək, çəki, cızığ

., öyüd, övüt, öğüd, salık, xəbər, tosiyə

xət

. cızığ, cığır, çəkirə, çək, çəki, cızığ

xət

. cızıq, kəsit

xət

. cığır, çəkirə, çək, çəki, cızığ, kəsit

xətib

. çeçen, seçən

xətib

. çeçen, seçən

xeyirlik

. dinclik, tinişlik

xeyləh

. baytak, talay, saklı

xəzinə

. gömü, qazan

xırdalama

. ufalama, unlama, ovmak, uşaklamak

xırman

.-xırman el ilə, düğün əl ilə.

xırman

.-xırman yel ilə, dügün el ilə.

xış

. yer sürən abzal, azal

xisusən

. ayratın .

xoca bikə : bayan, xanım, ayım, bəy bikə

xoca

.-dəli dəliynən xoşlanır, xoca ölüylə.

xocayın

. bayar, hökmdar

xor

. dəyərsiz, bayağı, önəmsiz, aşağı

xora

. böyük xurcun

xoruz

. kəkəçli toyuq

xoş ahəng

. aytımlı

xoş söz verəni dəldə, könül verəni sev, sene baxanı dəldə, səni tapanı sev, səni ağladanı
dəldə, səninçün ağlayanı sev, çünki sevgi yekə gəzək verilir. (yekə
gəzək: bir kərəm, dəfə). (dəldə: yokda)
xoş

. çağ, çək, iyi

xoş

. gözəl, simpatik, batqın, batnıq, sevimli, ruhlu, yaxımlı, calib, uyqun, yaraşıklı

xoşamaylıq : yakımlılıq, xoş əxlaq
xoşbәxlik

. qaraçoxalιk, kuyanιş

xoşlanır

.-dəli dəliynən xoşlanır, xoca ölüylə.

xoşluqlar mutluqlar sənə gəlməz, sən onlara yürüyəcəksin

xoxucu

. mətərsək

xudək

. (şayıd) < güdə

xudtıraş

. üztara

xulasə

. aytoru, imumiyyətdə, olağandan

xumar

. amrak, düşgün, kuştar(< düştər?), verilgən düşləmək

xumar

. çala yukulu

xumar

. əmrək, düşgün, kuştar, verilgən

xuruş

. üzlük, qaplama, dəşlama, örtüm, örtük, örtmə

xuy

. cürüm-türüm, qιlιk-yoruk, yeriş-duruş, qılık

xuysuz

. (oynaq at), boynaq

.

., asav, ası, coşqun, oynaq

xuysuzlanmaq: aşırılanmaq, diklənmək, boynamaq, boyuna qalxmaq, yoldan çıkmaq
haşıralık, həşərlənmək, aşıralık,
xәrrә

. bulanιq

yarıq

.carıq. yaktılık, yarık, ışıq. ışıt, yarığ, yarıt, yağıt,

el ağzıyla quş tutulmaz

el el ilə, dəyirman yel ilə.
elde edmek başarısı sənin yaşamın qurur
elə cır yamaq tutsun
evrən bir bilməcə. -açana gündüz, qalana türmə. (qalana: başaracaqsıza. acizə)

evrəndə qazanan olar, qazanan qalmaz
əfəndilik

. ağsöyəklilik, tektülülük.

əgər

. egirsumer, sonra, dahi, dalı

əğilim

. təmayül, yönsәmə

əğilim

. təmayül, yönsәmə

əğilimək

. enqkeymək

əğilmək

. çayşarmaq

əğilmək

. kəmsəlmək, bükülmək § bük ! kəmsə ! әy !

əğilmək

. kəmsəmək, bükülmək

əğilmək

. kəmsəmək, bükülmək - əğ ! kəmsə ! bük !

əğilmək

. yanlamaq, yantaymaq

., çaşmaq, paytak, doydak

.

əğl : məntiq : uz, us > huş - usli : əğilli
əğlə batmaq: ağla güc gələmək, ağla otumaq
əğləb

. köplənc

əğmək

. küykərtmək, bükmək § sırtını küykər : sırtını əy .

əğrəb

. quruklu

əğri doğru asdırır, yaman eyi basdırır
əğri-büğri

. kəkirsək, sιnιk-sιzιk., kınqιr-kıysık., әyri-tokay, əyrək, ziqzaq

əğri-büğrü

. çayşık- çüyşük, çaşırık-düşürük

əhdnamə

. bağlanşık

əxdə

. iğdiş, enek, burulmuş, öğdiş, biçik

əkey

. əmi, ağay, bayka, əki, əməki, tağa

əkə

. ağa § ata əkə, ana əkə, əcəkə : böyük bacı .

əkə

. ağa § ataəkə, anaəkə, əcəkə : böyük bacı .

əkən

. ikən : olanda, olağan, olğunda § əkənin : olduğun

əkən

. ikən : olanda, olağan, olğunda § əkənin : olduğun

əki

. əmi, ağay, əkey, bayka, əməki, tağa

əkimək

. aparmaq

əkimək

. aparmaq

əkin

. bitgi

əkin

. ösiv § əkmək : ösirmək

əkitmək

. götürmək

əkitmək

. götürmək

əkləm

. bağ, bağım, quşaq (qovşaq), boğum

əkləm

. boğum § boğum boğum : əkləm əkləm

əkləmbacaklılar: boğunayaklılar
əkmək

. bağ oturtmak, salmak

əkmək

. ösirmək § əkin : ösiv

əkmək

. ösirmək. - əkin : ösiv.

əkməsən yeri, neyləsin topraq
əks

. külüqə

əksan

. çalqı, vurqu § çalqırt : əksanli, vurqulu

əksanli

. çalqırt, vurqulu

əksik olan nə varsa sevgi tamamlar
əksik

. azay § əksiklik : azaylık : azaymak

əksiklik

. çalılık, yaramazlık, bəcəriksizlik, səfehlik

əksiklik

. çalılık, yaramazlık, bəcəriksizlik, səfehlik

əkşimiş

. kəkrə, dadı acımtıraq,, buruk, ağız yığıcı olan (heyvaya tay)

əkşimәk

. kəkrəmək, acιmaq

əqəmənlik

. iyəlik, iqəmək, iyələmək, yiyələmək : hökmdarlık etmək

əqəmənlik

. iyəlik, iqəmək, iyələmək, yiyələmək : hökmdarlık etmək

əl ayaqlı

. ayaz

əl

. : kar, kər, dəfə § kərə : dəfə

əl

. aymak, sektör, kəsiş, avdan, bölük, qol, dəsdə

əl

. barmak

əlamət

. bələk, iznək ., toka

., çalışqan, qoruvlı, diqqәtli, özənliiti, çevik

əl-ayaq eləmək: yardım etmək, qol-ayaq olmaq, qol-qanat olmaq, əl tutmaq, qollamaq,
əl-ayaq eləmək: yardım etmək, qol-ayaq olmaq, qol-qanat olmaq, əl tutmaq, qollamaq,
əlbatırmaq

. toxunmaq, əl sürmək

əldən düşmək : qolavramaq

əldən düşmək . qolavramaq
əli qutumlu . bərəkətli, verimli
əli qutumlu . bərəkətli, verimli
əliyoka

. yoksul

əl-qol

. put-qol .

əlləmək

. qoldamaq, gizləmək

əlləmək

. qollamaq, karamaq, kullamaq

əlləşmək

. quddalanmaq, kurəşirgə, eşələmək .

əlləşmək

. quddalanmaq, kurəşirgə, eşələmək .

əlsiz

. qolak, çolak, qolsuz

əlvan

. alamık, qarışık rəngli

əlverişli

. alaylı, açık, qolay, alay, alımlı, yakımlı, tutumlı

əlverişli

. alımlı, qolay, alay, alaylı, yakımlı, tutumlı

.

əlverişli

. qolay, alay, alaylı, alımlı, yakımlı, tutumlı

.

əlverişli

. qolay, alay, alaylı, alımlı, yakımlı, tutumlı

.

əlverişsiz

. çəməsiz

əlverişsiz

. çəməsiz, uyqun olmayan, bəcəriksiz, sakar .

əlverişsiz

. çəməsiz, uyqun olmayan, bəcəriksiz, sakar .

əm

. niyyət, hədəf

əməkdar

. iş görsətən, ardagər, qocaman işçi, işgər

əməki

. əmi, ağay, əkey, bayka, əki, tağa

.,

bəcəriksiz, uyqun olmayan, sakar

əmələ gəlmək: həngəmək, həng basmaq, bağlamaq
əməliyyat

. işləm

əməlli

. uyqulu, uyğun, piratikə uyar

əmgək

. engbek, iş

əmgək

. engbek, iş

əmgək

. iztirap

.

əmgənmək . əmgək çəkmək, iztirap çəkmək
əmi

. ağay, əkey, bayka, əki, əməki, tağa

əmir

. carlık, buruk, yarlık

.

.

əmniyyət

. inənişlik

əmrək

. düşgün, xumar, kuştar, verilgən

əmrət

. qulam

əmzik

. uca

əmzik

. uca

ənbәrci

.< әnbәrçi??

əndam

. boy bos, boy buxun

əndək

. entik, aracık, entəcək, azacık, bir salımcık??

əngəbəli yer:çarkandak, çukurlu
əngək

. əngi boş, gəpəzə

., gəpəz, kövəzə, kövəz, çok danışan,

əngəl

. : pürüz, bir şeyin düzlüyünü pozan çıkıntı, gədik qusur kimi şey § əngəlli iş :
püsgüllü iş, pürçüklü iş § pülüşlü iş

əngəl

. qonak, kəpək

əngəl

. qonaq § qonaq : söz qonaq : birinin sözünü kəsmək, sözü əngəlləmək

əngəl

. qonaq § qonaq : söz qonaq : birinin sözünü kəsmək, sözü əngəlləmək

əngəl

. qoruk, qonaq, mane'

əngəl

. qoruk, mane'

əngəl

. pürüz, bir şeyin düzlüyünü pozan çıkıntı, gədik qusur kimi şey § əngəlli iş :
püsgüllü iş, pürçüklü iş § pülüşlü iş

əngəl

. pürüz § əngəlli iş : püsgüllü iş, pürçüklü iş § pülüşlü iş

əngəlləmə

. qadağalamaq, yasaklamaq, önləmək, durdurmaq, əsirgəmək

əngəlləmə

. qadağalamaq, yasaklamaq, önləmək, durdurmaq, əsirgəmək

əngəlləmək . alaqoymak, durdurmak
əngəlli yer

. engəbə, enişli yoxuşlu yer

əngi boş

. gəpəzə, gəpəz, kövəzə, kövəz, çok danışan, əngək

əngin

. çəksiz, şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, imqir, uşı kıyırı yok : ucu qırağı yok

əngin

. çəksiz, şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, imqir, uşı kıyırı yok: ucu qırağı yok

ənsə

. yilkə, yelkə, pesər

əpləm əpləm: çin çin, yığrık yığrık, halta halta, buruşuk buruş

ər atsız olmaz, türk tatsız. (tatsız: yağusuz. düşmansız). (tat: yağu. düşman)
ərdoğan

. qardaş(böyük), doğan

ərək

. niyyət-ərəğilə : istəyilə

ərgin

. pişmiş, pişgən, pişkan, olqun

ərginə

. çatasına, varasına, gələsinə, rasgələ

ərik

. iniş., balakey yılğa., özənçə, özön

ərik

. istək, ixtiyar § əriksiz : ixtiyarsız § ərikli : ixtiyarlı

ərikkən

. irikli, ərkin, irkin, erkin, erkana, eygin, azad, qaravsız, qaraşsız, ağasız, bağsız,
müstəqil

ərikkən

. irikli, irkin, ərkin, ərkənə, eygin, bağsız, baş-başdak, öz başına, ağasız,
qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, azad, müstəqil

ərimək

. çözülmək, yok olmak

ərisməyən

.

özgərməyən

ərisməyən

.

özgərməyən

əriş gəliş

. barış gəliş, görmə görüş

əriş gəliş

. görmə görüş : barış gəliş

əriş gəliş

. görmə görüş, barış gəliş

əriş

. : sapaq

əriş

. arbanın iki yan ağacı

əriş

. ip, kiriş

əriş

. sapaq

ərişmiş

. hakim, böyük, irişmiş

ərk

. nifuz § ərkli : nifuzlu

ərk(öz +)

. xudmuxtar

ərkək dəvə . boğra dəvə

.

ərkək ördək : sona § börçin : dişi ördək
ərkəklik

. batırlık, mətlik, yiğitlik

ərkənə

. irikli, irkin, ərkin, ərikkən, eygin, bağsız, baş-başdak, öz başına, ağasız,
qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, azad, müstəqil

.

ərkin

. dincilikdə, icbarsız, ixtiyarlı, ışsız, yüqənsiz, yüksüz, yiyənsiz, yüyənsiz, başı
boş adam heyvan . özbaşdaq, boysınmağan,

ərkin

. irikli, irkin, erkin, erkana, ərikkən, eygin, azad, qaravsız, qaraşsız, ağasız,
bağsız, müstəqil

ərkin

. irikli, irkin, ərkənə, ərikkən, eygin, bağsız, baş-başdak, öz başına, ağasız,
qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, azad, müstəqil

ərkin

. irkin, irikli, azad

ərkin

. qaravsız, ağasız, ərikkən, ışsız, yiyənsiz, yüyənsiz, başı boş adam, heyvan

ərkin

. özbaşdaq, qaraşsız, boysınmağan, bağsız, müstəqil

ərkinçə

. baş-başdak, öz başına, qaraşsız

ərkinçə

. öz başına, baş-başdak, qaraşsız

ərkinçilik

. liberti

ərkinə

. mayil ..

ərkinlik

. dinclik, dərman, macal, azadlık

ərkinlik

. gəncilik, bolluk, bərəkət, özgürlük, sərbəslik

ərkli

. güclü, qadir, dəğər

ərkli

. hökümran, bəyləvçi, ərktü

ərkli

. ixtiyari, ərki

ərktü

. ərkli, hökümran, bəyləvçi,

ərkәk at

. damızlık at

ərmək

. çatmaq, tikmək, bağlamaq, düğünləmək

ərsək daş

. qovzaq - dik - çıkık duran daş

., ayğιr, tuxumluk at

ərsək olmayan : ərsəkdəl, ərsək-tərsək: dik-alçak, alçak- uca, düzümsüz
ərsək

. dik, çıkıntılı - ərsək daş : qovzaq - dik - çıkık duran daş

ərsək

. dik, çıkıntılı, qovzaq, uca, düz

ərsəkdəl

. ərsək olmayan, ərsək-tərsək: dik-alçak, alçak- uca, düzümsüz

ərsək-tərsək: alça- uca, dik-alçak
ərsək-tərsək: dik-alçak, alçak- uca, düzümsüz, ərsəkdəl, ərsək olmayan
ərsək-tərsək: düzümsüz, dik-alçak, alça - uca
ərsəl

. dik, tikan, dikkilqan, çevik, atik, atılqan, tetik

ərsiz arvad, yüksüz at
ərsiz qadın . başı boş, dul
ərsiz qadın . dul, başı boş
ərәkşə

. başqa, bütən., bölək

ərәkşə

. bölək,

əsəb

. yeykə, saç

əsər

. bilgə, nişan

əsəvənlik

. diqqət, üns, təvəccıh

əsgi biçim

. qara düzən, köhnə biçim

əsgi

. bayrı, aşnı, çoktanki

əsgi

. birçağki, bir zamankı, o birçağkı olay

əsgi

. burunki, əvvəlki, uzalqi, önki, qabaxki

əsgi

. keçmiş, çakşıl, keşimiş, keşiyib, qurumuş

əsgi

. keçmiş, çakşıl, keşimiş, keşiyib, qurumuş, qona § qona adət : әsgi adət

əsgidən

. birçağ, çok öncə, çoxdan, birzaman - o birçağ gəldi

əsgig

. az çok, çala-biçik, yarım yamalak, çala - bula, biraz, qarışık

əsgik ay

. gədik ay

başqa, bütən.

əsgiklik etmək . alaşalık etmək
əsgiksiz

. birkəmsiz, kamil

əsgimək

. köhnəlmək

əsgitmək

. aşağlamaq, basalamaq, əzmək, təhqirləmək, saymamaq, alçatmaq, kəmətmək

əsir

. alca

əsirgəmək

. : qadağalamaq, yasaklamaq, əngəlləmə, önləmək, durdurmaq

əsirgəmək

. ayanmak, acımak

əsirgəmək

. dulundurmak : muzayigə etmək

əsirgəmək

. əngəlləmə, qadağalamaq, yasaklamaq, önləmək, durdurmaq

əsirgəmək

. qorumak

əsirgəmək

. qorumaq

əsirgəyən

. qoruyan, hafiz

əski

. bayat, iskirqan, bozulğan, qatqan

əskisi kimi

. bayağılayın

əsl

. astın, kök, təməl, zat, dib

əslən

. kayçanda, heç vaxt

əsmək

. çalmaq § yel çalır

əsmək

. titrəmək, dəbəşmək, silkəlmək, ırğıldamaq, qımıldamaq

əsmər

. qaramtıl

əsmər

. qaramtıl

əsnək

. elastik

əsnək

. elastik

əsrimə

. özündən çıkma, şura gəlmə

əş

. dəng, tinq, tay , tinq, iş, tenq, sinqar

əşdəğər

. bahadaş

əşit

. bərabər, varavar, birlikdə

əşit

. birdənğ, birdəngə, dəngəş, ayni

əşit

. birlikdə, bərabər, varavar, əşit

əşit

. musavi

əşitləmə

. bərabərləmə, varavarlama

əşitləmək

. dənğlətmək, düzləşdirmək, müvazinə

əşkin

. yorıqlıq, usda, açık yerişli olmaq

əşkin

. yorıqlıq, usda, açık yerişli olmaq

əşraf

. zəngin, boyar

əşsiz kişi görər işi
əvəzləmək

. qarşamaq, yanşamaq, yankamaq, dəyişmək, cavablamaq

əvvəl

. al . al yaydan : yayın başından

əvvəl

. aldanın

əvvəl

. ozal, öncə § bundan ozal (əvvəl, öncə). bir ay ozal .

əvvəldə

. başda, ilkin, öndə, öncə

əyər

. bardı-gəldi, vardi-gəldi, vurdi -gəldi, vurdu-oldu, şayət, gərəkirsə, birdən

.

əyər

. gərəkirsə, vardi-gəldi, bardı-gəldi, vurdi-gəldi, şayət, birdən vurdu-oldu

əyilmək

. çalkaymak, arkaya yaslanmak, çəkilmək § çalqıyış

əyilmək

. incəlmək, nazikmək, qıyılmak

əyləmək

. aşlamak

əylənmək

. ayalmaq, yavaşlamaq, gözləmək, bəkləmək, açılmaq

əyri (ucu+)

. çəngəl, qıvrıq

əzəmət

. igid

əzənək

. : yaka

əzici

. basımlı, vurqulu, üstün, hakim

əzilmək

. aynımak q ırcanməq, qısranmaq

əzilmək

. qırcanməq, aynımak, qısranmaq

əziş

. qιsιk, sιkιş, əziyyət

əziyyət

. əziş, qιsιk, sιkιş

əzmək

. qatmaq, çalmaq, vurmaq, döymək, ititmək, sütmək (boya), atmaq, boyamaq,
sarmaq, dolamaq, süpürmək, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, dağıtmaq

əzmək

. yaprılımaq, qabrılıtmaq, çukurlatmaq

fala

. uquluk .

fala

. uquluk .

falçı

. kürazqaçi., balçı, qaramatçı, bolcampaz

faslamaq

.ruslamaq

.türkləmək

.fıransamaq

faslamaq

.ruslamaq

.türkləmək

.fıransamaq

fealiyetlari

.çalğışlari

fe'l

. qılık, qιymιl, iş, qιmιldι, yol, çəm, meyl, endik, istək

fəxr eləmək . boysanmak, boysandırak, boydemək, ayınmak, şişmək, özünü övmək,
ulusaymak .
fərq qoymaq . çəşitləmək, ayırmaq, seçmək
fikir

. < tekır (təkər). tekirlənmək > fikirlənmək –pekirimək – tekijimək –fekirimək,
fırlanmaq

fikirləşmək

. qarar vermək, küylənmək, düşünmək, xayallanmaq, niyyətlənmək

fırlamaq

. pırlamaq : tırlamaq

fırlamaq

. pırlamaq: tırlamaq

fırlamaq

. dolamaq, aylamaq, oramaq, sarιmaq, danqamaq, fırlatmaq, döndərmək

fırlan

.tırlan girlən

girdən

fırlan

.tırlan girlən

girdən

fırlanan

. devingən

fırιldaklık

. göz boyaçılık, göz boyamçılık, göz boyamaçılık, aldav, aldamçılık, kallablık

fitnə

. qaraşa .

fonksiya

. işləv, iş

fürsət

. qanat, qol, bölük, tikə, parça, qab, baydaq, buta

fιrladan

. kırmaçı

fırιldaklık: göz boyaçılık, göz boyamçılık, göz boyamaçılık, aldav, aldamçılık, kallablık
fişan

. < sıçan, saçan .

fişan

. sıçan, saçan

fişar

.basış

fişək

. füzə - fışqa > siflə, fişyoitali .

fışqırmaq

. - qan basışı .

. <> püsgürmək

fışqırmaq: <> püsgürmək .

fitnə

. qıyıq, bulağa

fon

. dib fon muziki : dib ~ ~ rəsmi : dib ~ .

fot edmek

.aradan çıxmaq.

fot edmek

.itinmək. &fot edmek

fot edmek

.ölmək.

fovt edmek

.aradan çıxmaq. keçinmək.

fovt edmek

.itinmək. &fot edmek. keçinmək.

fovt edmek

.ölmək. keçinmək.

f'tar' igi göstərir, ailiyyətti yetirir. var jad, ard, ərd yar edərmənl : görüş, garşι qarιş
alιş danιş birbiri arasιnda əyişmək
fürsət

. durça, burça, fürçə, murça

fιrladan: kırmaçı
g

. <>c

ahənğ -c

gah

. bir kaysi, şakta, akta, keydə, kez, kezdə, kãte

gah-gah

. kətə-kətə, kəyarιm, kə vakιt

galamaq

. istəmək - nə qalaysız : nə meyliz var

galamaq.: istəmək - nə qalaysız : nə meyliz var
. ağqurğaş

galay
galay

. ağqurğaş

ganbıl

. ganbır, çambır, çunğqur, qozğur(quz, qoz).

ganbır
gapın

. ganbıl : quz : qoz, çambır, çunğqur, qozğur

.

. düzənli, uyqun ( oəski tüfəngin bərk qaoındı )

garavul

. garaul

garavul: çasavoy., sakçı, gözətçi, keşikçi
gec yarık: gecəniz xeyrə .
gec

. bayaq - gec olmadan : bayaqmadan

gec

.keşik: < gec . gecik > keşik, geccikki, gecikki : sonraki, arddakı, növbəti, gecik :
uzanmış, çəkilmiş, gecikmiş

gecə qara cücə qara
gecə qonaqlığı : akşam - dən gecə - ə qədər - qonaqlıq qurmaq , vermək , düzənləmək
gecə

. keşqurum, küqüm, yassι, yatsu .

gecə

. keşqurum, küqüm, yassι, yatsu,( şam)

gecə-gün

. gecə-gündüz

gecə-orta

. gecə yarı

gecər

. gecə evi (bağlarda)

gecikdirmək: ertələmək .
gecim

. < keçə . keçə < keç . keçmək . tellərin birbirinin içinə keçməsindən ələ gələn
parça

geç

geç
geçək

geçək

. üzür - geçtip dilə : üzür dilə

. üzür - geçtip dilə : üzür dilə
. köprü

. köprü

. yola gedməyən, bətrəftar, sıyısımsız, onğsıksız

geçimsiz

geçimsiz: yola gedməyən, bətrəftar, sıyısımsız, onğsıksız .
. aşı,- asaşı üsaşı = alt aşı üstaşı = atkeçit üskeçit

geçit

geçmişdə : bayıkıda
ged gedə

. geddikcə, baran(m) baran(m) dan, vakıt keçdikcə

ged ha ged
geddiyin yer xoş olsun, köçdegün yer boş olsun

gedi

. pis

gedi

. pis

gedi

. pis .

gediş

. qalkış, hərəkət

gedişat

. basık, davranış, hərəkət, gediş, yeriyiş, rəftar

gen yakadan : gen yerdən, gendən, uzaqdan
gen

. kan, kən, bol, çok § kan gəzək : çoğu kəz § ondan bəri kən illər keçdi § kan pullu,
kan qara

genəl

. büt, qomum, yumum, (döyöm.

geng

. heyran qaldırıcı, genger, gendirçi

gengeşlik

. açıklık

gengə

. şuvra

gengərək

. yaba

genqicə

. təşkilat - genqçilik : təşkilatçilik

.

genqləşləmək : qonuşmaq, gəngəşləmək

gerayeş

. < qarayış

gerayiş

. < qarayış . üz tutulub baxılan tərəf

gerçəkdən, tak
geri

. : qayru, izə dönmə, yanma- geri vermək : kayru vermək

geriçi

. tərsiçi, əsgiçi, əsgiyətçi, mürtəci

gerisi

. gerisincə, biləks

gerisinə : qaytarı, təskərisinə
gerisinə

. təskərisinə, qaytarı

geru

. dali, son, yön, tərəf

gerü , çömüç
get gəl

. barış gəliş

getbəget

. baram baramdak

getgen

.

gey

. təmiz, zirvə, çeçəl

geyik

. buğı.,bolan.,buğa, süğün, maral

geyim

. eşik

geyim

. şəkil

geyli

. xeyli - geyn, gen-gey : çok..

çətin, bərk, sıx, bətər, güc çax, aşırı § çətin içici

gezne

gezne. gicirtgen

gəb gurrung . pıça pıç
gəb gurrung: pıça pıç .

gəb

. quş avlamaq üçün burakılan ölü quş

gəbə

. köp, hamilə ) çoban abası, kayqama ( qapqama )

gəbğəb . qat-qat
. camışın balası

gədək
gədək

. camışın balası .

gədik
gədik

. dar, nazik, kövrək
. dar, nazik, kövrək güdük, kəsik, qırıq, quruqsuz, böyüməmək, çiçik , bodur qalmaq,
bitməmiş , sonsuz qalmaq .

gədik

. güdük, kəsik, qırıq, quruksuz, böyüməmək çiçik bodur qalmaq, bitməmiş
sonsuz qalmaq

gədik,aşık

. dağyolu

gəgirmək

. gəgirdək??

gəgirmək: gəgirdək .
gəl ha gəl vur ha vur

gələn dəfə . gələsi yolu
gələn dəfə

. gələsi yolu

gələnək

. yola, salt., adət

gələr

.-degirmanda sırayla, gələr çatar sıramız, az sınayıb çox sına, sonu bir gün
sınamız. (sınamız: sınarıq )

gələsi

. gələn

gəlincik

. alala, köknar., qızğaldak

gəlir

. tapış, kirim ( girim ), girdəci , kiəşə, düşüm

gəlişdirmək

. gərarlaşdιrmak, gəlişmək, gəlip bir qarara varmaq, seçimə gəlmək

gəlişdirmək: qərarlaşdιrmak, gəlgirmək, gəlip bir qarara varmaq, seçimə gəlmək .
gəlişi gözəl . qara düzən, düzənsizlik, hərki hərki, hərcmərc

gəlişmə

. önüş, ösüş., ösmə, alğayış

gəlişmə

. ösüş, ötüş

gəlişmə: önüş, ösüş., ösmə, alğayış
gəlşik

. bəzək

gəlşik

. bəzək

gəmpir

. qarı

gənc

. : barlık, varlık

gənc

. < yeng

gənc

. uşak, tifil, arısda

gənc

. varlık, barlık

gənc

. < yənq = yenq : yanğanğ, yeni = yeni yetmə

gənc, cavan : yilkinsək
gəncilik qılmaq

.sәrbəs burakmaq

gəncilik

. bolluk, bərəkət, ərkinlik, özgürlük, sərbəslik - gəncilik qılmaq : sәrbəs burakmaq

gənclər

. yaşlar

gənəlqə

. yol-yorık, kullanma, görsətmə, buyruk

gənəlqə: kullanma, yol - yorık, görsətmə, buyruk .
gəngəş

. öyüd, övüt, öğüd

gəngəş

. salık, xəbər

gəngəşmə

. söhbət

gəngəşvermək = tosiyə vermək
gənzik

.

burun boşluğu : murun yolu, gəniz, utkuluk üstü

gəp

.gəpəzə, gəpəz, çok danışan, əngək, əgi boş, boş, kov

gəp

.gəpəzə, gəpəz, çok danışan, əngək, əgi boş, boş, kov

gəpləşiqdə

. danιşmada, danιşιqda

gərdən

. girdə

gərək

. dəlil

gərək

. faydalı, iş

gərək

. tiyiş, kajet

gərəkçə

. yilik, cili, nəgiz dəlil

gərəkirsə

. vardi-gəldi, bardı-gəldi, vurdi- gəldi, əyər, şayət, birdən vurdu-oldu

.

gərəkirsə: bardı -gəldi, vardi - gəldi, vurdi - gəldi, vurdu - oldu, əyər, şayət, birdən .
gərəkləmək : dəlilləmək
gərəkləmək : dəlilləmək, isbat etmək, qaralamaq .
gərəkləmək: isbat etmək, qaralamaq

gərəkli

. möhtac - gərəksinməq : möhtac olmaq

gərəkli: möhtac - gərəksinməq : möhtac olmaq .
gərəklik

. kalavray, yüklətiv., hökmənlik

gərəklik: kalavray, yüklətiv., hökmənlik
gərəksiz .aşıq . çok, artık, aşırı,
gərəyiş

. intizar, gözləyiş, qarayış

gərgin

. sıcak

gərgin

. urğalduu, urğaal ( vurğal )

gərgin . urğalduu, urğaal ( vurğal )

.

.

. urğalduu, urğaal ( vurğal )

.

.

gərgin

gəri var : işi var .

gərmək

. dartıv, çözmək, gərinmək, kiriliv, keriliv, çözilmək

gərmək

. gerimək

gərmək

. uzatmaq

gərti

. gerçək, həqiqi, doğru - gərtəmək : haqlı çıkarmaq, isbatlamaq, doğrunu söyləmək gərtisiz : yalnış - gərtilik : həqiqәt .

gərti

. gerçək, həqiqi, doğru - gərtəmək : haqlı çıkarmaq, isbatlamaq, doğrunu
söyləmək - gərtisiz : yalnış - gərtilik : həqiqәt

. < qıs, gəsək

gəs
gəs

. buruk: kəkrə, dadı acımtıraq , əkşimiş , ağız yığıcı olan (heyvaya tay) .buruk: # yığak .

gəvəzə

. boş söyləyən

gəvəzə

. yalançi

gəviş

. yayılmaıq, arıklamaq, uzanmaq, gəvmək, genişləmək, gücsüz qalmaq, yumuşama
gəvşirik :ağızda çiğnənib yumşaltılmış nəsnə
. yayılmaıq, arıklamaq, uzanmaq, gəvmək, genişləmək, gücsüz qalmaq, yumuşama

gəviş

gəvşirik :ağızda çiğnənib yumşaltılmış nəsnə

gəvmək

. qoparmaq, çiğnəmək, dağıtmaq

gəvrək

. çeynəməli, çeynim

gəvrək

. yumuşak, rahat yiyilən, seyrək

gəvrəli

. gövrəli, ayağı ağır, iki qat

gəvrә

. yəltə

gəvşək : acarsız, dərmansız .
gəvşək

. < kovşak, açık, sus

gəvşək

. kötü, zayıf, yetәrsiz,

gəvşək

. kötü, zayıf, yetәrsiz,

gəvşək

. şişman, yoğun

gəvşək: çanakka, çanğıl, çalınğ, qovşak, boşanğ, boş, cansız, uyuşuk, soluk . kəkəz, oyulmuş,
ovuq, qoraka, qap - qacak . şişman, yoğun - kötü, zayıf, yetәrsiz, yavsal,
yaramaz, cıdamsız, yusul, keyeng, uqıbsız, sust, tənbəl .

gəvşəmək

. boşanğlamaq, gücsüzləmək

gəvşəməyən: qacı baş, qacar baş, qaçar baş, sarsılmayan, enmiyən .
gəz

. < kəz : arşın .(ölçü, dəfə) .

gəz

. ölçmək üçün düyümlü ip .< (göz ??) .

gəzəgən

. sayyara

gəzək,atar

. dəfə, yolam, kabat, qat, tapğιr, səfər, durqun, göz, dəğişən

gəzəkmə

. gəziylə, növbətlə

gəzəkmə: gəziylə, növbətlə
gəzələnc aylanış, aylanq çaylanq, gəzim, iki bağa yeriyib .
gəzəmək

. doğurlamaq, çeynəmək

gəzəmək
gəzən

. imləmək, nişanlamaq

. ayan

., qazak, qayak, dolaşan, qıyık : qayıq : üstünə minmiş, minmiş

gəzəndə

. gəzgin, elgəzər., səyyah

gəzgin

. elgəzər., gəzəndə, səyyah

gəzi

. əylənc

gəzi

. sürü

gicimək

. qaşınmaq

gicimək: qaşınmaq .
gidi dünya

. kötü, gədə, güdə, kötü, kötük, giduk, get

giley

. öykə

girayiş

. < girəyiş

girdab

. < girdəğ : girdələnən, çevik, əqrək

girdab

. aylançaq, aylanıb tavlanıb kəvlənib duran su

girdəç

. qazanc, düşəvit

girdək

. pərdə

girə

. tutkış

girgin

. sevimli .

giriş

. basağa, astana, başlanqıc, qapı

girişmə

. giriş

girişmək

. sokulmaq, təşəbbüs

girlənmək

.domalmaq, tumurmaq, şişmək, dügməlmək, girlənmək

girmək

. örtülmək,batmak - gün girdi - batdı

girmək

. dinləmək, açmaq, qanmaq - sözə girmək . ~ girən . ~ girməyən .

girov

. görük, qarav

girov

.

. görük, qarav .

girzmək

. gizlənmək

gisu

.< kəsə, biçək, birçək

gıvşıltı . pıçıltı, fısıltı, gizli gonuşuk

giyim-keçək : kiyim-salım
gizicә gizlicә : saklana saklana

.

gizləmək

. bukmaq, saklamaq

gizləmək

. daşırıv, kasıv, kaçıv, bükpələk, bükmələk

gizlənmək

. buqmək, buqurmək -buqar : gizlənər - bulcay : püsgü -

gizlənmək, bəkinmək: bükülmək, koğulmaq .
gizlənpaç
gizlənpaç

. buqmalca

.

gizlənpaç: buqcay, buqmalca
gizlət

. qaçır, qasır, buka , bekit, qat ( içəri ), yaşır

gizlət, bekit

.qaçır, qasır, buka, yaşır .

gizli

. assırınlayın, astan, astırın, yaşırun

gizli

. assırınlayın, astan, astırın, yaşırun

gizli

. astırtın, duymadan, sinsi, yaşırın

gizli, sakli

. kasırılğan, yaşırılğan, yaşırınli, tıquvli, qatılğan

gizlin

. yaşırın, darab< dar, çolav

gizlin

. yaşιrιn, yuşιrιn, astιrtιn, astιrtιn, bildirməy, oğrun

gobut

. sayıq : ayıq, diggət: yödəmsiz, qılımılı, sıfatsız

gomül !

. cum !, bat !

gop

.çovul

gor

. gumuv, kömü,,

gorğan

. qala

govdal

. güdül

govmaq

. qoruklamak

. çok danışan

göbək
göbək

. içəgə

göbək

. içəqir, içəgə

göbələk

. <> kələbək

göbərcik

. köp, qabarcιk

göçgün

. coşqun

gödə

. baldır, sap, qabarma, çıkıntı, şişkin .

gödək

. yabanı, pəst, bayağı

gögözilmək

. qorxizilmək

göğüs

. < kov . qabarak, boşluk

göğüslük

. peştamal, önlük, alyapkuç

gök ətəyi

. qırağı

göktəm

.

göl

. kül., köl.

göl

. < kövül

gölə

. dana, urqaçı dana, tüvə, baytalça, iki yaşında

bahar, yaz

gömdürmək . quylamaq, gömdürüş
gömdürüş

. gömdürmək, quylamaq

gömilən

. quylanan

gömrük

. qorumuk- kəməruk -qaparuk -görümük.

gömü

. qazan, xazinə

gömü

. qazan, xazinə .

gömürtik

. qanılmaz, naməfhum

gömüt

. sin, qəbir

gömüt

. sin, qəbir .

göndərmək: əvətmək, yibermək, cibermək, yönətmək

göngək

. köynək, gömlək (dərilik, gön-dəri)

göni

. doğru

gönülmək

. uğruqmaq

göpçəmək

. möj almaq, örc almaq

göpçəmək: möj almaq, örc almaq .
gör görmək
görə

. gövdə -görәsi : gödvdəsi

görəc

.bəbənək

görəqəngə: görüşәdәk
görəqəngə: görüşәdәk
görən günü unutma
görən

. hər

görərmən

. görən

görəs

. (s: istəmək). görmək istəmək, görəsimək

görəvçi

. yapılğan yapışğan işyər mə'mur

görgənə

. gözəl

görgi

. cəbir

görgül

baş yazı . sonuc

görgülü

. gözəl

görkəm: gözəl, yakışıklı, aybar, göstərişli - görkəm ağac : gözəl ağac - görkəm yer : gözəl yer .
. önəriş, yakci - görkən filim : hünəri filim..

görkən

görkənə: gözöl .
görmə görüş : əriş gəliş, barış gəliş
görməgəy

. avadan, gözəl

görməgəy: avadan, gözəl
görnüş

duraq, sodur, yağday, durum, cıdam, durağan

görnüş

. duraq, sodur, yağday, durum, cıdam, durağan

görrüng

. izah, söz, gəp,

görrüngsüz

sözsüz. әlbəddə

görrüngsüz

sözsüz. әlbəddə

görsətmə : gənəlqə, yol - yorık, kullanma, buyruk .
görsətmə

. yol-yorık, kullanma, buyruk, gənəlqə

görük

. bəlli şəkilli, görük kimi

görüklü

. çəkici, sevimli., yakımlı., gəlşli, görkəmli, görməgəy, dartımlı, cəzzab

görüləcək iş: bitirgə, bitiriləcək iş, görəv, ödəv .
görülən

. baqığli ( bak : gör )

görüm

. hal -orta hal : orta görüm

görüm

. hal, durum - orta hal : orta görüm .

görüm

. qabara, heykəl

görümlük

. görülən

görümlük

. görülən

görümsüz

. çirkin, dəğərsiz, önəmsiz, biçimsiz

görümsüz

. çirkin, dəğərsiz, önəmsiz, biçimsiz

görümsüz: çirkin, dəğərsiz, önəmsiz, biçimsiz .
göründaş

. dos, yoldaş

görünən, bəklənən: umulan, gözlənən, mə'muli .
görüng

. izah, söz.

görüng

. sav söhbət

görüngsüz

. әlbəddə, iki üçsüz

görünüş

. biçim : bir işdə başarιlιğı götərir

.

görünüş: biçim : bir işdə başarιlιğı göstərir
görüş

. barlağ, barlap, təcrübə, varış, oluş, sonuc, nəticə .

görüş

.rivayət

.

görüşə . görüşqə
görüşsüz

.e'tirazsız

görüş-üzüş

.

göt

.

. almalık, kəpəl, iz, arka - götünə düşmək : izinə , arkasına düşmək .

göt

. iz, arka . götün : izinə, arkan

götəriv

. ör, ür., örə, örüş, yokuş, çıkış

götü boş

. götü qavşaq, sözündə tapılmayan

götündən

. ardından, qatından

götür

. arka + ür : köç, otur, qoy yerə

götürgüc

. asansor

götürmə

.

səd, sak, bəd, susaklağı, bükət, saktağıç,, toğan., tosma

götürmə,: köçürmə, dəğişmə, yetirmə, axırma, aktarma, salma, ötür - ver, küirmə, qoyma,
nəqliyyat

götürmək

. qatlaşmaq, təhəmmül et .

götürmək: əkitmək, kitərmək .
götürülmək: qalxmaq
götürülmək: os - üs - uc - uç + mək : bəyqəlmək, böyümək
. gövrə, yörәvli, giran, gobud

gövdə
gövdə

. gövrə, yörәvli, giran, gobud .

gövşəmək

. mə'dəsindən geri gətirmək

gövüs : < kov . qab .

göy daşı

. atılqan ulduz, akan –quruklu ulduz, çaqılqan taşı

göy qapısı

. göy yarığı, saman yolu uğru

göy qurşağı: yayqor, kəmpirkosak, kəmələk

göy qurşakı . yayqor, kəmpirkosak, kəmələk
göy

. kovrak, kürək

göy

. sürməi

göycə

. göyilə ilgili, göy(boya), mavi, yormayan, gözəl, məleykə - göycə yazın : ədəbi yazılar
. göylə ilgili, (boya) göy, mavi, yormayan, gözəl, məleykə - göycə yazın : ədəbi

göycə

yazılar
göyçək şeylər: küysətən şeylər, maxlılar - məni köysətən( köysəyən) şeylər .

göylü bitməyən, göylü qalan, narazı
göynəmək

. yanmaq

göynük

. yetgin meyvə

göytüm

. bahar

göz atmaq

. : uğurlamak, uzatmak, yola salmak, uğratmak

göz bağlamaq : cadu gərlik
göz bağlamaq : cadu gərlik
göz- baş

. suyun çιkan yeri

göz boyaçılık, göz boyamaçılık, aldav, aldamçılık, kallablık, fırιldaklık.
göz dirəgi

. göz tikəgi : bərk çok istənilən şey.

göz kıyısilə . göz ucuyla
göz

. cicik § gözüm yoxdu: cicikli deyiləmcicik . göz, cicikli :

göz

. qaraç, qaraq, deşik

göz

. qaraq

göz

. qaynar

göz

. tomurcuk, oda, qaynak, dəgirmanın iki daşından hər biri, aşıq gəmiyi, yuvarlak,

.
. şişmə, çişmə, bulak,, gözbaş, özəv, kızlöv.

nəzər
göz

. yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, atar, dəğişən, mərtəm, dəfə .

göz, atar . dəfə, yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, dəğişən

gözcük

. işqaf

gözdişi

. deş dişi üst əngdə

gözə qoymaq : bəsləmək, gözətləmək, bəsə qoymaq
gözəddəmək : akmalamak, izərmək, göz qulak olmak

gözək

. çuval düyünü, bağmaq, gözәk salmaq

gözək

. nişanə

gözəkçi

. görəkçi, görəyçi, qorayçı, qorab, qoran, qoryan

gözəkçi: görəkçi, görəyçi, qorayçı, qorab, qoran, qoryan .
gözəl aruğ

. - arılık : gözəllik .

gözəl yurdum
gözəl

. çiraylı .

gözəl

. qızıq < qız .ilginc, qızqal, qızqalan

gözəl

. yaraş

gözəllik

. əsəmlik, incəlik, kürkəmlik

gözəllik

. simpatik, batqın, batnıq, sevimlik, ruhlu, yaxımlık, uyqunk

gözəmək

. yamamaq, ipəkdən xallamaq

gözənək

. bacalı hər bir şey

gözər

. < göz . keçit - qərbil gözəri .

gözər

. iri gözlü ələk

gözər

. iri gözlü ğəlbir

gözət

. islah .

gözət

. islah .

gözətmək

. gözləmək, islah etmək

gözlə

. dura dur

gözləmani

. qaraşılmanı, uşlamanı

gözləmək

. barlamak, yoklamak, izərləmək ( iz+ər+ləmək : iz+et+ləmək)

gözləmək

. nişan almaq

gözlənən, bəklənən: umulan, görünən, mə'muli .
gözlü

. gözər, iri gözlü ələk .

gözlük

. gözəldirik

gözöl

. görkənə

gözötü

. ölüm

gözü kor, ayavsız . güvənsiz, qədir bilməz, nankor

gözü oynur . ~ parıldır .
gözükmək

. bala bala öyrәnşimək, baxmak

gözün qapağı: köbə

..

gözyummak
gumurtuk: mübhəm
gung

.saxsı qab, engec

.

gurqan . uca qәbir..
gurmən

. = güclü, gur,

guvis

. ac

guyəş

. qü, gün, günəş

güc

. qurbat, quvvə, ğucur

güclənmək : batlanmaq, bətlənmək
., acı diş : güclü diş -

gücli

. azu

güclü

. alqur(ç) : tutarlı, iyi tutan-ykalayan, quvvətli, kəskin, subatlı, güclü şahin : alquç
laçın - güclülük : alqurluk, zorluluk

güclü, kəskin hafizə, alqur(ç)
gücsüz : çəməsiz §

gücsüzləmək . boşanğlamaq, gəvşəmək
gücünə görə yüklə : çəminə qarar yüklə §
gücәmçi

. zalim

güçici

. ötəri, ötəpli

güçün yetsə : çəmən yetsə §
güd

. uçur, zaman, vaxıt

.

güdey . güllər
güdə

. külə, bücür: basar, bəsdə boy,, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, koyduk, kəltəbakay,
karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

güdmək

. sürmək

güdük

. şübhə, kedik

güdükçi

. gözdəkçi, gözçü, bəkçi

güdül

. govdal

güdül

. palçıkdan düzələn yarma küpü

güdümsüz: qaraksız, qararsız
güdüşə

. baldız

güdüşə: baldız .

gül bibi

. çola barmaq

gül savıtı ( savmak : qorumak )
gül

. gözün ağı .

. gülmək,güllənmək : açmək ( gül <> gün ), gülləmək

gül

gülalıq: gülələ, qιzιlgül, yuğa yapraklı .
güldan

. : saxsi (saxlayan ), kış kumra, gül qarapası, gül kaşarası

gülələ

. qιzιlgül,

güləşmək

. < görəşmək, gücəşmək

gülgüli

. sarımtıl qızıl rəng

gümüş

. aqar altın, ağ gümüş

gün alıs

. ikidə bir, gün ara, gün aşırı, gün aşa

.

gün alıs

. ikidə bir, gün ara, gün aşırı, gün aşa

.

gün ara

. gün alıs, ikidə bir, gün aşırı, gün aşa

gün aşa

. gün alıs, ikidə bir, gün ara, gün aşırı

.

gün aşırı

. gün alıs,

.

gün aşkan

. gün sayın, ged gedə, geddikcə daha

gün bitiş

. batış, bati, gün batış, sazkaklık, patkak, gün batar,

gün çıkış

. şərq, doğu

gülalıq, yuğa yapraklı

.ikidə bir, gün ara, gün aşa

gün görmək: yaşamaq, keçinmək
gün ötürmək: gün keçirmək
gün sayab

. hər gün

gün sayab: hər gün .

gün verməmiş heç bir gülə, güləgülə.

gün

. doğru

gün

. düzgün, düzük

gün

. ışıq, ağ

gün

. üz, halət, cür, açıklıq

gün

gün

.# tün

.<> tün

günah

. < qın . qınak, qınamak, cazalandırmak, müqəssir görmək

günah

. < qın . qınak, qınas, qısqanc( cazalandırmalı ..

günahsız arıs :, arısta,
günahsız

. arıs, arısta, arısda

günçi

. qısqanç, qısqanan

günçülük

. qısqançılık, günçülük qılmaq

gündən günə: günsayın, hər gün

.

gündən günə: günsayın, hər gün

.

gündəş

. güni, rəqib

gündəş: güni, rəqib .
güney

. güngey, günəşli yer

güney

. günorta - günortan: günorta

güney

. günorta - günortan: günorta

günəbkan

. günəbaxar, ay çiçəyi

günəbkan

. günəbaxar, ay çiçəyi

günəbkan: günəbaxar, ay çiçəyi .
günəş

. kuyən, kumaq

günəzlik

. qatιq mayası

güng

. lal

güng

. lal

güng

. lal, kəkəş, dudu

güngləç

.

lal edici

güngləç

.

lal edici

güni

. < kınık, qısqınc( kötü qadın, darlık )

güni

. kuma, çiçik xatın

güni

. kuma, çiçik xatın

güni

. qöni, düz, dik, əşit, doğru

güni

.güs gni : dos doğri, qati doğru

günlük

. aktual, bir günlük

günlük

. gün barnaması, gündəm

günlük

. xidmət

günlük: xidmət
günortan

. günorta - güney : günorta

günortan

. günorta - güney : günorta

günsayın

. hər gün, gündən günə .

günsayın

. hər gün, gündən günə .

günü gündən: geddikcə, gün sayın, vakıt geşdikcə, ged ha ged,
günün batan çağı : yastı, yassı.

gür

. gürbüz, sağlam, bazık(basık),çımır-güclü, yoğun, tetik, bərk

gürbüz

. bursuquy, gümrah

gürgün

. sağlam

güs gni

. dos doğri, qati doğru

güs-güni

. dos-doğru, qati doğru

güvahi

.köcət.

güvey

. istəhli, giyik

güvey

. istəhli, giyik

güvən

. inam

güvənc

. şadlık

.

güvənc: qurur, sevinc, kıvanc, şadlıq - güvəncilən : sevincilə - xalg güvənci : xalqın qururu - neşəli
: güvənli günlər : ləzzətli ~ - güvəndirmək : sevindirmək .
güvənc: sevinc .

güvənmək

. maktanmaq, boysanmaq, badlanmaq, övünmək, ulum suluq

güvənsiz

. ayavsız, gözü kor, qədir bilməz, nankor

güzgü

. gözüngü, görüngü

gәliniş

. gülləniş, gülləb, yaşnaş

ğabarmaq

. < qab . köp, ulalmaq, pökkərmək, çişmək

ğabarmıq

. görümi ullaqan, pükkürmək, çişmək

ğabav

. quraq halqası, qoruq xəddi

ğabav

. qurşak, həlqə

ğabırdamaq . ğabır ğubır etmək, düşnüksüz söz aytmaq

ğak

. qarqaşa, yayqara

ğaqi

. kəvki, bir nəmə əyri, yay verib duran

ğalağuy

. incəliksiz, başağay

ğalayı

. alahı

ğalbanq

. tummurub duran, şişik

ğalğan

. kəngər

ğalib

. bəsli, aparan, aparıcı, üstün .

ğalibiyyət: bəslik, üstünlük .
ğalibiyyət: bəslik, üstünlük .

ğalınq

. cehiz, özgələy, yönəkəy, qalkın

ğalqımaq

. qalmaq, dikəlmək

ğallac

. yalanqaç, yalınqaç, ğaltaman, basmaçı, talanqçı, qaraqçı, oğru

ğalpaq

. bəbənin ilkin tükü

ğaltığa

. yüngül ağac

ğamaq

. quru ğalğan, quru ləngər?

ğan(+): şəbih.
ğan+

. şəbih.

ğancarmaq . az qanamaq
ğancığa

. bağ, zin əfzar

ğandar

. qatil

ğandız

. qanqal kimi

ğandız

. yamız

ğandız

. yamız, iki qıçın ortasının iç üzü

ğanqıraq

. əyri

ğarət

. çapul, yağma, talan

ğarət

. yarğat

ğarğanaq

. ucu əyri –iti qullab

ğarğanmaq . kösənmək, gücənmək, çətinlikdə yaşamaq
ğarğı

. qamış

ğarmaq

. ğarışdırmaq

ğarnaq

. çanqal

ğarnaş

. qonak

ğarsaq

. tülküdən çiçik heyvan

ğas

. orta yeriş, aralıq, miyanə rəvi

ğasdırmaq

. çinləmək, əyib tikmək

ğas-ğatı
ğasıq

. iki satanın arası

ğasınlı

. anlı çətik

ğasmaq

. əpləm-əpləm edip tikmək

ğatı- ğuti

. ğalan-ğaçan, bölək-püçək

ğatırğanmaq: sərzənişləmək
ğatnav

. barış, bağışğurpdan düşmək : gücdən düşmək

ğav

. boş <> qov : doldurmaq

ğav

. boşluq

ğava

. dolça

ğavaç

. boşluk

ğavak

. çukur, kəvək

ğavışan

. qovuşan, sataşan

ğavışar

. yetişər

ğavşa

. boş ver, qatı bərk olma, yüngül tut - ğavşat : qoy ver, təngləmə, yüngülləşdir,
ğati tutma

ğavşadi

. keçdi, suslaşdi

ğavşaq

. keh : keying, yusal, uqipsiz, yaravsιz

ğavşaq

. yusal, kəyəng, yalta, yağdaysız, mısıq, yaramaz, sust

ğavşar

. yetişdirən

ğavşatmaq . yuşatmaq, yüngülləşdirmək
ğavvas

. dalqıç, suvşıl, sucul

ğaynaq

. irin, çirk

ğayza

. batır, cəsur

ğelaf

. < kın, qın, qılıf

ğelaf

. < kın, qın, qılıf .

ğena

. qanaq

ğena

. qanaq .

ğeyr

. < qeyrə: < geri . dalısında, sonra < geyrək = geyrü : dalı, son .

ğeyrət

. dirişiv, dirişlik, yiğərlik, ciyərlik..

ğeyz

. < qız, hinc, öfkə

ğəbğəb

. qabqab

ğəbğəb . qabqab .

ğəfəc

. qovuc, ovuq, su quduqu

ğəflətən: qapıl, kınət, dərö., duran yerindən, birdən .

ğəfur
ğəfur

ğəjqav

. qaqur
. qaqur .

. < ğəcək, ğəçək < ğiçək < qıpçək < eyçək < qıpçak-tibet öküzü

ğəjqav: < ğəcək, ğəçək < ğiçək < qıpçək < eyçək < qıpçak - tibet öküzü .

ğəliz
ğəliz

ğəliz

. < qalız, qalınğ
. < qalız, qalınğ, ağız suyu .

. ağız suyu

ğəltəndə:< met (ağ = ğə) ağnayan, . ğaltayan .
ğəltidən: ağdamak : ağnamak, övrilib toğalanmak .

ğəmxar

. dəd ortaqı, balaban quşu

ğənim

. yavuz, yov, yavı

ğənim

. yavuz, yov, yavı .

ğənim

. yavuz, yov, yavı .

ğəsb
ğəsb

ğəş

. < ğapsaq, qapsamaq
. < ğapsaq, qapsamaq .

. baqınlıq, sara xəptəliyi

ğəvəzəmək : qozalamak

ğəzban

. qazan, qazban, qazağan mancanıqla atılan daş

ğibtə

. imrənti, imrənmə

ğıcımlanmak: qırışmak

ğıqıntı

. kör-könə, cır-cındı

ğılavlandırmaq: quşqurmaq, ürək vermək, təhris, təhrik
ğilğiş

. bulanış, qarışık - ürək ğılğış : ürək aynış, ürək dönmə

ğılıqsız

. bədaxlaq

ğılman

. oğlan, bala

ğıltaq

. qaltaq, atın yəhər yeri

ğina

. doyum, doyu, doyax

ğina

. qanaxlıq, qanık, qanak

ğınanmaq

. ökünmək, peşman olmaq

ğırav

. cıza, incə buz

ğırp

. çırp, çıp, oqla, at, dəy

ğisyan

. isyan, qusan, qustaqan, ıustak

ğiş’

. yalqaq, pöz, yoxacık dəri

ğıyım-ğıyım . dilim-dilim
ğonam

. qəbir, qınam

ğorra

. ayaqları ağ at § iğdiş

ğosak

. qusak, qokak, pis qoxu

ğovşaq

. qurşaq

ğovzamaq

. ğavzamaq, azatmaq, boşatmaq, kəmətmək, əsgitmək

ğuba

. qızımtıl aq

ğucmaq

. ğuçaklamaq

ğucur

. güc, quvət

ğuçğar

. çiçik qoç

ğuk

. ğuq, oğuq ( çukur)

ğurfə

. cumba, sundurma

ğurğun

. kefli

ğurğun

. sağaman

ğurp

. kəvilən oyulan yer, çunq, genq, çuxur : dəhliz, qar

ğurp

. kəvilən oyulan yer, çunq, genq, çuxur : dəhliz, qar

ğurum

. üzüm danası - ğujum, ğumçə > qunçə

.
.

ğuşad
ğuzə

. karvanın qonaldığı yer, güvşad
. < qozalak .

ğuzə

. qozalak

ğücsüz

. azusuz, aciz

haci

. açamorxun, apam > əçə, əpə

hacileylək

. cillə,cillayqi

haça

. < aça, açık

haça

. aça

haça

. aça

haçan

. kaçan, çağ

haçan

. nə vaxda can, nə ölçüdə < çən . müçür, ölçü, həds

hafiz

. qoruyan, əsirgəyən .

hakim: basımlı, vurqulu, üstün, əzici, xaqan, xan
hakk

. akılaşmak : halallaşmak, bir birindən hakkını almak.

haklamak: anqtamak, avlamaq, izləmək, sonlamak, ayaklamak, axtarmaq, saklamaq

.(h =

s)
haklamaq

. saklamak

haqa

. döngələk, baldak, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav

hal buki

. oysa

hal buki: oysa .

hal

. qal - hallı

. allı qallı mallı .

halaldi

.yarar.&.yetər.-yaramaza kəndi qadası yarar.

halamaq: qalamaq, istəmək, islәmәk - allah qalasa : allah qoysa - istəsə .

halaytı.

.halaydı. qalaydı. şənlik.-ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma.
məsxərə).

halqa

.dalqa. həlqə. girdə biçimli ortası oyuq.

hamam

. qızqındam .

hamı ilə doslaşıb, doğru dosdun seçinqıl.
hami

. bakac, qoruc .

hamı

. barı, varı

hamı

.-hamı öz yoluyla kəndisini aldadır.

hamıçün

.qamuçün. -ellər sevə dursun məni, nəyiməki!, ellər qova dursun məni, nəyiməki!.
qamuçün təğni keçər tüm qurallar. (təğni: təğən. tavay. tayvaş.əştə. aynı)

. alkın, köp, yüksür, yüklə, yüklü, avunak, ayalak, gəbə (heyvan) gəbə, ağır ayak,

hamilə

kömənli, qısırdal, boğaz, görəli, gəvrəli, gövrəli, ikkikat, ikikabat, boykat, koş
boylu(goşa boylu ), boğaz(heyvan)

hamının

.- hamının hərnəyin qarşında durmaq başçılıq deyil, başınalıqdır!

hammı

.- hammı gərək yol verə birbirinə, qoymuya qoyunu qurdcığaz yeyə. .

hançı daşı qaldırsan, uğruva istəyin çıxsın. (alqış)
hançı gün olmuş ki axşam olmamış
hançı

.- hançı daşı qaldırsan, uğruva istəyin çıxsın. (alqış)

hançı

.- hançı yolu tutsan irəli, tap çıxışın ora girəli.

hançı

.-hançı gün olmuş ki axşam olmamış

hansı

. kay, kaysı, kandak, hanqqı, ninday

hansı
hansι

.- hansı gülün iysi var, onda tikan izigi var

: kanday, kansay, kansι

happy . hübb

hara

.- çox hara, azda ora

hara

. h <> n . hara = nərə, haralı = nərəli, haraya = nərəyə

harasat

. tufan

haratır.

.-əl bilir ağız haradır.

harmoni

. ündəş, ündəş zanğı : hamoni qanuni

harmoni: ündəş, ündəş zanğı : hamoni qanuni .

hartan

.-yürüyən yoldan tapar, oturan hardan tapar

hasalamaq

. haçalamak, yιrtmak

hasat : yönəkəy - yönölmək : yollanmax - yönətici : öndər
hasıl

. iduk - bundan iduğu :bundan hasıl

hastur . tener vous bien
hastur

. tener vous bien

haşıralık aşırılanmaq : diklənmək, boynamaq, boyuna qalxmaq, yoldan çıkmaq, həşərlənmək,
aşıralık, xuysuzluk .
haşıralık

. boynamaq, yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq,, həşərlənmək, diklənmək
aşırılanmaq, aşıralık, xuysuzluk

haşıralık: boynamaq, yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq, həşərlənmək, diklənmək, aşırılanmaq,
aşıralık, xuysuzluk .

hava

. hovlamak, hürmək, ulamak, .

hava

.yırqı. yırıqı. mahnı. türkü.

havayuvarı .atmosfer:
havəng: < kovang : həvək .
havırli
havırlı

. iti, çaprab
. iti, çaprap .

havlamaq

.hürmək

havlamaz.

.-ac it havlamaz.

havlatmaq . < havalatmak
havlıqmac

. tələsik, ãcil

havlıqmaq

. hövl etmәk, əcələ etmək, qιssaqli yağdaya düşmək

havlιqmazlιq : sәbir, qιsğanmazlıq.

hay

.-diriyə hay verməz, ölüyə pay verməz

hayana

. < hanğ + yana

haykıri

. aykırı, bağırmak

hayqır

.çığırtı. fəryad.

hayvan

.-adam adamdır olmasa pulu, hayvan hayvandır, atlasdan çulu.

hayvandır

.-adam adamdır olmasa pulu, hayvan hayvandır, atlasdan çulu.

hazır

. belen-- belenlə=hazırla - belenlən=hazərlan

hazır olmaq : anıklamak
hazır seçilən (selçən).
hazırlamaq : bəsləmək ., süsləmək, giydirmək, donatmaq, qurşaklamaq
hazırlamaq

. ağιr - yüngül eləmək, axtarmaq, akmalamak, anıklamak.ka, anqtamak, anιklamaq,
anιtmaq.ka aramaq, atlamak, avlamaq, ayağlamak (işlər ayağlanır , ayağ tutur),
barlamak, başarmaq, becərmək, bəsərmək, bəsləmək, bitirmək, cəmləmək,
çəmrəmək, çənəmək, çənləmək, çırmalamaq, dənəmək, dənəmək, donamaq,
düzətmək, geyirmək, göz qulak olmak, gözədləmək, gözləmək, güşatmaq,
haklamak, izərləmək, izləmək, qurşamaq, nişanlamaq, ölçüb biçmək, sanamaq,
sanlamaq, sınamaq, sonlamak, süsləmək, tuddurmaq, yapışdırmaq, yasamak,
yığmaq, yoklamaq, yola salmaq, yönləmək, yeri hazırlamaq : yeri güşatmaq,
yerini göstərmək .

hazırlık

. alış, təyərlçk

hazιr

. dəyər, dayιn

heç

. anq

heçə

.yelə.- arzular yelə, yaşamım çilə. (arzularım heçə getde, yaşamım dərdə döndü)

heçinqəz.

.heçinkəz.heçkəzin.

heçqəzin

.heçkəzin. heçinkəz.

heçnəyun

.-dosdunisə söyləgilən eykusun, yağunisə söyləməqıl heçnəyun. (eykusun: yaxcı

., ənq, bolmağanda

sözlər) . (yağunisə :düşmanınsa)

hejemonilatin . eqemoni, iyəçilik, ağaçılık, köc-qocəçilik, başağaçılık
herə

. < oya = oymak = hörmək > hörə ( oyk oyuk - hörük hörük )

herqesi

.-aşıq herkesi kor, çevrəni duvar sanır.

hesab

. sanak

.sayu< saymaq: sanamaq, ayıırdamaq

hesab

hesaplamak . qanmaz, mal, ← karapay - qara :
heyət : alka .
heyət

. alka

heykəl

. daşsın., müsın, heykəltiraş : müsınçi, sınçi.

heykəl

. sinci, şəkil, qiyafə, biçim, şəmayil .

heyran

. tanğ, şaşa, genğ

heyran

.açıray. atıray .

heysiyyət

. kişilik

heyvan

. anq

heyvərә . örәn, ә (öqirt, bətər, qati
. örәn, ә (öqirt, bətər, qati

heyvərә

həcm oylum . biçim, (bәrcəstəgi) .
həçəl

.- məni bu məni həçəldən qutar-daxmadan, çaladan qutar

həçəltən

.həçəldən .-məni bu həçəldən qutar- məni bu daxmadan, çaladan qutar

həddən artıq
həddiəksər

.çəkdən artıq&

. uzaqı, arsı - həddiəksəri - həddəqəlli : azı - çoxu, yaxın - uzağı, uzağı - bərisi, arısı
- bərisi, lap azı - lap çoxu .
. səkdirmə, basdırma quş qondurma

həfazət

hək

. ak

hək

. ak

həkim

.&.- doslar içində həkim az tapılır, həkimlər içində dos.

həkimlər

.&.- doslar içində həkim az tapılır, həkimlər içində dos.

həqq

. < aq.

həqq

. < aq.

həqq

. tölönqön, tüləngən., tolənyən

həlak

. həlak < hölak < ölək

həlallaşma : ilalaşma, bağiriləşmə, bağışləşmə, boşıqləşmə
həlqə

. çəmbər, çevrə, dönğgə, gürçə, ayşık

həlqə

. tönğgə, çəmbər

həlqə

.qanğ, çanq, qanğı, çanğı, qanqal, çanqal, halqa, dəmir halqa

.

həlqə, bəkəquqə: zəncir, bükət, bukat .

həm xayasız həm hayasız
həmişə

. < qamusak, bolına

həmjə'y

. sözbir .

həmlə etmək .dizəmək: < düz . oqdarılmaq,

həmməşəliq.

həmməşəlik.bənqu. ebedi.- bu dünya misaldır çatısız xana, bənqu qalmadı şaha
sultana (bənqu: həmməşəlik. ebedi)

həmrah

. qoş, qoşuq

həmrahlar : uzatuçılar,
həmrədif

. sıraş, sırğın (: < sürə) .

həmşəhri

. ayıldaş, yakdaş, yerləş, eldaş, yutdaş

həng

. ahəng - həngli : ahәngli

həngəmək

. həng basmaq, bağlamaq, əmələ gəlmək

hənuz

.

hənuz

. yenir : yeni olarak { y → h - r → z }, son zaman

indik ( endik), daha

hər ağızdan bir səs çıxınca, ortalıqda düzən qalmaz
hər ayağın qabı var
hər gün

. günsayın, gündən günə

.

hər gün

. günsayın, gündən günə

.

hər gün

.gün sayın, gün təyin

hər kəs bildiyin, dəgirmən döndügün bilər
hər qança bilsənğdə, börkün bilə gəngəş qıl. (hər qança: nə dərək. hər nə qədər). (gəngəş:
məşvərət)

hər quyunun suyu olmaz, heç bir quyu su tökməklə dolunmaz
hər nə incəlikdən , ər yoğunluqdan qırılır.(ər: adam)
hər nəyin ortası yeğincəliqtən

.- hər nə incəlikdən , ər yoğunluqdan qırılır.(ər: adam)

hər

. kay

hərcmərc

. düzənsizlik : qara düzən, hərki hərkilik, gəlişi gözəl

hərəkət

. ağnak, ivədəmək, dəbətmək

hərəkət

. basık, davranış, gedişat, gediş, yeriyiş, rəftar

hərim

. < hörüm

hərim

. < hörüm

hərqəsinqi .-hərkəsinki özünə ay görünər gözünə

hərnə

.-hərnə sənlə başlar, səninlə bitər , sevilmək umut, sevmədən bətər.

hərnəyin

.- hamının hərnəyin qarşında durmaq başçılıq deyil, başınalıqdır!

hərrənmək

. dolanmak - başım . : gicəlr

hərәkət . sürüşgə.
hərәkət . sürüşgə.
həsir hüsür: badabad, haydanhay, çalılıkilən
həsretmək, arnamaq: bağışlamak, armanak
həsrət çəkmək : küysəmək, arzu etmək, istəmək, özləmək .
həşəri

. həşərlənmək, aşırılanmaq, aşıralık, haşıralık .

həvək

. < kovang .

həvəs
həvəs
həvic

. dartı, güvən, qızık
. dartı, güvən, qızık .
. kök, yer kök, kişir, kaşιr

həyəcalı: qalaquplı
həyəcan

. dolqunlanmak

həzin

. qayğılı, köyönöşlü, boyok, ökünüçlü, kapali sağışlıahmılı

həziran

. ınc ay, kulca

həzm

. uzlaşdırmak, sınğım, sındιrιv

həzyan

. sayıqlamaq, sarsaklamaq, sandıraq, yazmağan, cöləş

həzyan

. sayıqlamaq, sarsaklamaq, sandıraq, yazmağan, cöləş.

hicum

. oqdarιlmaq, topulmak, çuzmak, at salmaq

hicum

. sabıvıl, çabıl

hicum

. sabıvıl, çabıl

hicumetmək

hiç

.-hiç çay olmaz keçitsiz, hiç dağ olmaz aşıtsız.

hidyə

. hüdü, sunqu, sana, ata, armağan, şığıl, sıylığın, dartı, dartıv, bələk, bilək, bələk,
sovqat, vergi, ayımqa, ağı, ağlık (ipəkdən olan qiymətli) .

hidyə, ata

. armağan

hifs etmək

. qorumaq, əsirgəmək, esgirmək .

hikumət

. qapı, məhkəmə, sokak, dışarı .

hilal şəklində: ayçık
hilul .girmə

. geçmə, sinmə, gəlip çatma,

him

.-him birləşmək: sözünü bir yerə qoymaq. bir sözə gəlmək.

himbirliq

.himbirlik. birdəmlik

himmət eləmək qolqoymaq:.
hinc

. uğdə, öc

hirs

. hıs : his : hırs : öykə , aşıv , götürüş, yarşıv ., kıcır, acıxölçü

. mölçü : mölsər ,

bölsər, möçbər , küləm ..
hirs

. hıs, his, hırs, öykə, aşıv, acığ, acıx, götürüş, yarşıv., kıcır, qızqı, tutqu, darık .

hırsız

.-ac qoyma hırsız, çox söyləmə üzsüz olur.

hırsız

.-çox verib arsız, az veib hırsız edmə.

hirsləndirmək : örsələmək, üzmək, büzmək
hirslənmək

. irgənmək, hərəkətə gəlmək, coşmak, qalxmak .

hirslənmək

. irgənmək, hərəkətəgəlmək, coşmak, qalxmak

his

. < qız . qızık

hislənir.

.-düdün qopsa hislənir. (düdün: tütün)

hiss

. sezim

hız

. tiz : tez : qız : kiz

hiz lənmək : tizlənmək
hiz

.

. kösnü, şəhvət .

hizqətmək . tezlətmək
hizur

. arzıbir : dinc, birlik, birkə,

hizuraistəmək: anιklamaq.divan

hopmak → topmak
hovalı.

.-el hovalı: elçi . elsevən. -elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun
bəzərsən. (elçi : el hovalı. elsevən). (hovan : axmaq).

hovan

.hovan : axmaq.-elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun bəzərsən.
(elçi : el hovalı. elsevən).

hoy

. hura, ura

hödür

. silağ, hörmət, tarif - hödürləmək

hödür

höqqə

. silağ, hörmət, tərif - hödürləmək : tərifləmək .

sıtqayıb.- bulutlar dağayıb (sıtqayıb) , yağmur ağladı. (sıtqayıb: höggə)

höltən

.-meşəgə od düşsə, höldən quru seçilməz. (höldən: yaş)

hörgən

. dolama

hörgü

. saray, tapınaq

hörgüt

. hörülmüş saç bölgüsü, belik

hörmək

. § yerləşdirmək, üst üsdə düzmək- yığmaq, dəmətləmək səbət-saç - kərpiç hörmək
§ bitmək, göyərmək, çıkmaq, oluşmaq, sərilmək, toxunmaq : otlar horüb güllər
açıb . üzündə hörən tüklər, tökmək : bədəni səpgi hörüb(töküb), durmaq, ayağa
qalkmaq : hör ayağa : dur ayağa . dikəl ayağa §

hörmək

. yapamaq, yamamaq, dikətmək, tikmək

hörmək: çitmək, kitməkləmək, bir araya gətirmək, birləştirmək, yapamaq, yamamaq, dikətmək,
tikmək, tutmaq (dəlik - deşiyi), örtmək, çevirmək, çulqamaq, çevrәmәk,

çevrәlәmək, devrәlәmәk, aylamaq, yerləşdirmək, üst üsdə düzmək - yığmaq,
dəmətləmək səbət , saç , kərpiç hörmək - bitmək, göyərmək, çıkmaq, oluşmaq,
sərilmək, toxunmaq : otlar hörüb güllər açıb - üzündə hörən tüklər - tökmək :
bədəni səpgi hörüb(töküb) - durmaq, ayağa qalkmaq : hör ayağa : dur ayağa .
dikəl ayağa .
hörmәt . dikər, qәdir
hörügə
hörük

.

avlu

. bağ - hörükləmək : bağlamaq - çevrik, sarık, bükük, qıvrım meydan(atın dolancak yeri),
örük, otlaq .

hörük

. bağ § hörükləmək : bağlamaq §

hörük

. çevrik, sarık, bükük, qıvrım

hörük

. meydan( atın dolancak yeri), örük, otlaq

hörülmək

. yüksəlmək § gün hörüldi

hörülmək: yüksəlmək - gün hörüldi .

hörülməz . .-duvar hörülməz: duvar qalanmaz. -bir daşla duvar qalanmaz. (duvar qalanmaz:
duvar hörülməz)

hörülüşcanğ: aldığın geri verməyən
hörümçək

. möy, ömçük, cörgömüş

.

hörüş

. kova, hörülmüş yer .

höyük

. yaylan təpə

huququn

yaşıqın.-adamlıq yaşıqın pozan, adamlıqdan qonuşanmaz. ( yaşıq: huquq)

humayun

. < uma + gün .

huş < us
huş

. < uz, us .

huş

. hiss, is, uş, ağıl, sana, sezim, anık, bilinc

huşlu

. uslu. alğır

hüdi

. lay-lay

hüdü

. hidyə, hüdüləmək : təqdim etmək

hüdür

. hidyə, sunuş

hüntürlüyə .-yürüyürsən yürü ged kəndivi ver çaylar axarı, yoxsa hündürlüyə-bascaqdı səni
gedmə yuxarı.

hürəqən

.-bəylər iti hürəgən, atı yürəgən olur.

hürkmək

. qorkmək, geri qayıdıv, qaçu, çöçimək, şaşımək, qayıtmək, yılmaq

hürqəşəntən

.- alışmış qudurmuşdan, öğrəşən hürgəşəndən betər

hürmək

.havlamaq

hürür.

.-qarığan it yatıb hürür. (qarığan: qarıyan. qocalan)

hüsni niyyət: sağistəm
ibermək

. göndərmək

ibermək

. göndərmək

ibərmək

. göndərmək

icazə

. qoy vermək

icbari .ırıksız . yüklətmək., arttırma, ettirgən, buyruk,
icbari ettirgən: ırıksız, yüklətmk., arttırma, buyruk,
icbari, arttırmaq: ırıksız, yüklətmək., buyruk, ettirgən

icəşmək

. < ərgəşmək, peşinə düşmək, taxılmaq

icik

. vərəm

icra edən

. orunlayan, yeridən, aparan, orundan, yetirən

icra komitəsi : atkım
iç : ruh < uruq .

iç

.- dayandın bir yerə danışdın sözün, yoxsa iç dağarcığın heç nədir özün.

iç

.- düşünmədim sevəndə, umursuzam küsəndə, qırılırsa üzülləm, iç içimə
büzülləm.

iç :ruh, ← uruq

iç

. mə'də

iç

. -üs bəzəyi gözə gül, iç bəzəyi başa gül.
.-baş gözü, gördügün qulu, iç gözü, duyduğun qulu. (qulu: əsiri)

içdən

. çin ürəkdən

içdənlik

. sapdillik

içdənlik: sapdillik

içə

.- hər nə olur sonu var, donsuzların donu var, dışda durma içə var, son durağı öz
yerində görərsən.

içək

. bağırsak

içən

.-qazan quyu, quran körpü bir kişi, suyun içən, keçən yolun min kişi.

içən

.-verəsiyə içgi içən, iki kərə əsirür. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)

içər

.-aclıq dışar çıxarır, lütlük içər qaçırır. (lütlük: yalınlıq)

içər

.-ağac kökündən su içər
.-ağzı küygən, savuq suyu püfleb içər. (küygən: yanan)

içəri

. < iç + geru

içi ötüş

. isal

içi

.-kişi görkəmiylə qarşılanır, içi ilə uğurlanır.
.-qafa böyük içi boş, tut qulağın işə qoş.
.-uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (tapmaca). (qarışqa yuvası).

içik

. içki.qaşımaq

. qazımaq

. çölmək
çağan : ğorran
.qavırqa

içim

içimə

.

.çulqa . çuqal . üstnü . üsütnü
ufaq. ovaq .koyurak

.nəki

.nəyi

. qavırma

.nitəlik

. kovurqa
:nicəlik

. kızlık yıl

.kiysi

.çömlək
.kağan .
. giyəsi

.qıtlıq yıl

.-bir içim su çox gözəl (qadın)

.- düşünmədim sevəndə, umursuzam küsəndə, qırılırsa üzülləm, iç içimə
büzülləm.

.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi salıq (sorağ.

içimtə

xəbər) edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

için için

. gizlin gizlin, yaşırın, içtən, içnən, astırtın, aqrın

için

.-için çəkmək:göğüs keçirmək dərin soluq almaq

içində

.- aramaqla bulunmaz yoxsa içində tıpış. (tıpış: tərpiş. hərəkət)

içinə.

-kaçına baxma, içinə bax. (sanına baxma, qanına bax).

içintə

.- doslar içində həkim az tapılır, həkimlər içində dos.

içintə

.- yurd almısan, içində gülüb oynab yaşa. (ev alana alıqış sözü)

içintə

.-ağac ağac içində böyür.

içintəqin

.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

.vicdan. -içitdən uzaq: vicdandan uzaq. -içitsiz: vicdansız. -içitli: vicdanlı. -içitə

içit

baxır: vicdana baxır.
içketiv: içaldıru, saldırma, salma(uşaq), dışlamaq, daşlau, düşürmə, içketiv, kurtaj .

içqi

.-verəsiyə içgi içən, iki kərə əsirür. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)

içqir

. içəri aldırmaq, itaata gətirmək

içlərtənti

.içlərdəndi. doslardandı

içlik

içliyi

. astar, inis, islik, yağιrlık .
.-etük, başmaq içliyi: ulyaku. -ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku
dəğməz. (ərdəmlik: çıxarlıq. fəzilətli). (ərdini: dürr).

içmək.

.-ant içmək:. andqarmaq. anqarmaq. andığmaq. anqıtmaq.
-yemək içmək: azıq tulı.

.-ayranı yox içməğə, atla gedir sikməyə

içməqə
içmiş

.-bir kişi qazmış quyu, min kişi içmiş suyu.

.-ağır otur yüngül qop, gerçək içrə olmaz gop.

içrə

içsiz

bihudə

içtiqcə

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış,
yetənlərdən ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa
bilsən tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

iddəa etmək: savlamaq .

iddianamə

. savca .

idək

. yemək

idi qut

. alqışlayan .

idi

. bəy, hörmət sahibi

idi

. iyə - idisiz : iyəsiz

idi

. yiyə, əfəndi

idi

. bəy, hörmət sahibi,

idiqut

. xoşluk iyəsi, bəylik iahibi

idiqut

. xoşluk iyəsi, bəylik iahibi

idıs

. ıydış, ıdış., savıt

ıdıs

. ıydış, ıdış., savıt

idis

. qab, ayqıt, bardaq

iduquruyğur : < idi .pirəns, şah, hakim

iduquruyğur : < idi .pirəns, şah, hakim
ier

. dədə - baba

igit

. yekə, gücli, yekit : yetgin

ignə

. tignə : tikən, ekin, igenç.

iğallı
iğdiş

.

boran, sırğıllı yel, barımaq, soyuq hava .
. biçik

iğdiş

. enek, burulmuş, öğdiş

iğləmək

. inğləmək, inləmək

ixtilaf

. gəlişməzlik .

ixtilaf

. gəlişməzlik .

ixtiyar

. ərk - ixtiyarızca : ərkizcə - ixtiyarız var : ərkizvar - ixtiyarsız

. ərksiz

ixtiyarlı : ərkli
ıısınma,aşınma

ikəmək

. alışma

. didəmək didmək, dartmaq

ikən

. əkən : .olanda, olağan, olğunda - əkənin : olduğun .

iki ara

. ekivalan .
görüngsüz : әlbəddə

iki üçsüz

.

iki

.yassι : gecə

. yatsu

ikiara

. ekivalan .

ikidə bir

. gün aşırı, gün ara, gün alıs

ikidə bir: gün alıs, gün ara, gün aşırı, gün aşa . .

ikilab
ikilab

ikinsi
ikit

. dübarə
. dübarə .

. ötəki, ikincisi
. yalan : ikit söz .

ikit

. yalan, ikit söz

ikrah

. < iğrək, iğrənmək

ikrah

. < iğrək, iğrənmək

iq

. iğ. ağrı. dərd. qada bala.xəstəlik. ik. yelin əsən yönün qarşısı. -yeləmdə durma
ikimə geç. (yeləm: yel önü).

iqamət

. qalıt

iqi

.- eğrinin iki yaxası bir araya gəlməz
.-bataman iki daşlı, iyilik iki başdan.
.-dəğirman iki daşdan, sevişmə iki başdan.

.-iki fındıq bir olsa bir qozun başın qırar.
.-iki qulaq bircə dil, iki dinlə bir söylə. (söylə: dillə)
.-qonağ önünə aş qoy, iki əlin boş qoy. (əlinə iş vermə)
.-yalanla gerçək bir nərsənin iki üzü.

iqi

.-verəsiyə içgi içən, iki kərə əsirür. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)

iqincitə

.-bir kərə aldanan suçsuz, ikincidə suçlu çıxır.

ıqırt

. xeyli, çok, eqirt

iqirә

. yuku yozma

iqirә

. yuku yozma .

iqit

.-iğid dedi candan, zəngin dedi maldan etdi

iqitin

.-ağacın qurdu özündə olur, igidin kəmi sözündə olur.

iqitliq

.-hər gələndən igidlik, hər bulutdan yağırlıq gözləmə

iqittə

.-qoç igitdə qan tutsa başı, suv edər daşı

iqiz

.- bir evren, bir ikiz, olduğunun kefin çəkiz

iqliq

.iğlik. irlik. { iğ:ağrı. dərd. qada bala.xəstəlik}

iqnə

.-(tapmaca).-bir balaca boyu var, dünya boyu donu var. (iğnə)

ıqrmək

. əyirmək

iqtibas

. alınma . özləşdirmə, qırma . enbeh .

il

. alakan : avuç - quralakan : əli boş - alakanlamak : avuçlamak- alakandal : saplanmış

ilan

. yükli : müsri -aylanan : fırlanan - yalkar : aylak : avara-

ilan

.-qıvrıq ilan dəliğinə girənməz.
-əğri ilan dəliğinə girənməz.

.-ilan kəndi əğrisin bilməz, dəvə boynun əğri deyər.

ilan

-bircə ilan bir başqalı dincitməz. (dincətməz: dincitməz. rahat qoymaz). .
(başqalı: ailəni)
.-ilan qoğsa yola qaç, dəvə qoğsa dağa.
-suilanı- uslan (us (su)+ilan).

. yılsayın, hər il.

ildə

ıldırım : coşğan, göçgün, çağılğan, çakmak, çakım, uçkun, qıvılcım, otık, yaşın, yarğa, nayzağay
.
ıldırım

. çağılğan, yaşın, çakmak, yarğa, nayzağay

ildırım

. qızılcım

ildırım

. qızılcım

ıldırım

. yaşın, çakmak, çağılğan, yarğa, nayzağay

ıldırmaq

. üz qoymaq .

ıldırmaq: üz qoymaq .
ilə

. - lə (səninlə ) : - la ( onunla ) bilən ( o bilən ) : bilə (

.

iləktiriv.

.

ələ salmak : tutmak, yakalamak, uslav, uşlamak

iləktiriv.: qapmaq, aluv. ələ salmak : tutmak, yakalamak, uslav, uşlamak.
ilələşdirmək: anlaşdırmak : yakınlaşdırmak

ilərçi

.alaş (al: irəli. qabaq). mütərəqqi

iləri

. alqa - iləri doğru : alqa qarab- ilərilətmək : alqa bastırmək-ilərləci : alqa basar

iləri

. örü, yukarı § öröki : üstəki

iləri

.günorta. cinub. dəmirqazıqın qarşısı.
.-öğrənməyi bilməyən, çox iləri gedənməz.

ilərləmək

.-öğrəşərək ilərləmək: aşınmaq. öğrəşmək.

ilərtə.

.ilərdə. alda. qabaqda.

iləşici

. bağlayıcı - iləgiləşmək : xəbərdarlık, ilişgi qurmak

iləşici

. bağlayıcı - iləgiləşmək : xəbərdarlık, ilişgi qurmak .

ilətmək

. aparmaq, yola salmaq

ilətmək . aparmaq, yola salmaq, göndərmək .
ilətmək

. göndərmək

ilgə

. kökləmək

ilgi

. oran, bağıntı, bağlılık, ilinti, ölçü, nisbət .

ilgili

. qarıta, qarıla, qaralı, görə, yönəlik, doğru - mənə qarıla : görə .

ilginc
ilginc

. münasib
. münasib

ilgiş

. paltar ağacı

ilgiyə

.-ilqgiyə qgir: ilitiş. təmas tap. irtibata geç

ilğar

. öncü, bğrncğ, barvısı, baştavşı, baştaçı

ilğar

. öncü, burncu, barvısı, baştavşı, baştaçı,avan – qard .

ilğayan . qaçan, çapğır, yüvrük .

ilham

. qurşağa qoyulan sözlər

ilik

. ilgə, düyməlik

ilik

. ilgək

ilik

. ilişik girişik, ilgək, ilik

ilikləmək

. araştırmak, zertevçi ( sırtivçi ), izləmək, axtarmak, ramak

ilıkmak kınıkmap çıkinmək : qanıqsamaq
ilıq

. aşıl, aşılama, soyuq suya qatarağ , əldə edilən su .

iliq

.ilik. ilkin. alın. aldın. əvvəl.-ilik oyla, geyin söylə.

ilimta

. arağatnaşık, bağlanış

ilimtə

. alaqa, ilimti, bağlantı, araqatnaşık

ilimtə

. bağlanış

ilin

.-qışın qar yazın yağ, olsa ilin bol keçər.

ilinmək

.asılmaq, takılmaq, sallanmaq

ilipmək

. sallamaq

ilişdiri

. intiqad

ilişgi, alqaş

. rabitə

ilişik

. ilişkin, qaraşlıq, qaraş, bağlı mərbut

ilişik

. məsələ, taxıntı, borc, tutuk, düyün, boğun

ilişiksiz

. məsələsiz, taxıntısız, tutuksuz, düyünsüz, boğunsuz

ilişiksiz: məsələsiz, taxıntısız, tutuksuz, düyünsüz, boğunsuz .

iliştiriyə

-.ilişdiriyə qarşı olmamaq aydınlığın simgəsi

ilitiş

.- təmas.-ilgiyə gir. təmas

ilk

. ertə, erkən - ertə kökləm : ilk bahar .

ilkin asnuki
ılqal

.

. ıslak, öl, çığ, yiviş .

ilqamaq: qaçmaq .
ilqar

. yürüş . marş .

ilqarlı

. dölək, ağıllı, təmkinli, ağır, sakit, dinc, sabit

ilqi

ilqin.

.-çox ilgi, sayqı göstərmək: ayağına su tökmək.

.ilkin. ilik. alın. aldın. əvvəl.-ilik oyla, geyin söylə.
.-odu ilkin özüngə bas, küydürməsə başqasına.

ilqinci

.ilkinci. alğaşki. aldışçı. birinci.

ilqiri

. öninçə, başta, aldın, öncə, murda

ilqirləş : ilərləmək .
ilları barı

. bütün ailələri

illə

.- ömür vardı günlə belə sayılar, ömürdə var illə belə sayılmaz.

illər

.- illər aylar günlərilə yaşanır.
.- illər çəkər qazanaq, bir gün içrə itirək.

ilmə

. ilkök : qıvrım, ilişik, ildik

ilmək

. asmaq

ilmək

. çözülməsi qolay düyün

ilməmək

. yaxalamaq

ilməmək: yaxalamaq .

ilsən

.-dözə ilsən qoradan dadlı bitər.

iltəçi

. ulaşdıran, ilətən

iltəçi

. ulaşdıran, ilətən .

iltən

.- arvad təğvim değilki ildən ilə yenilə.

iltiramaa

. yaltıramak, parıldamak

iltirəmək: yaltıramaq, parıldamaq .

im
imam

. istək, hədəf, ləzzət
.inam inam

iman

. = inan`

ıməqlı

. əlmüdamçinlaqay, bütünləyin

imənc

. edərənc, ayılğanc, qorkulu, qorkunc

imənç

. qorxulu ., edərmənç, ayılğan

imənçi

. ayılğanç, qorkulanç, qorkunç, hopli xofli

imənçi

. ayılğanç, qorkulanç, qorkunç, hopli xofli

ımğır

. çəndən aşa, çəksiz, böyük

ımıqlı

. dayimi

imıtğan: < ummaq > əməncənq - ünsiyən(m = n) < ummaq, dadağan, əlaqəmənd, təmma' .

ımıtlağan

. əməncənq, ünsiyən, dadağan, əlaqəmənd, təmma'

imitləmək

. çalımlamaq, bənzətmək, çalım etmək, təğlid eləmək

ımizqanmak: çala yuxu

ımızqanmaq : mürgüləmək, ırkınmaq, çalaca yuklamaq
imizqiv.: əmitmək, əmdirmək .
imqir

. çəksiz, şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, əngin, uşı kıyırı yok: ucu qırağı yok

imlənmək

. himlənmək, timlənmək : qayrata gəlmək

imlənmək: himlənmək, timlənmək : qayrata gəlmək .

immaş

. omuz

imrə

. arman, armaq, istək, həvəs

imrə

. ir+mə

imrənmək

. həvəslənmək

imrənti

. qibtə

imsərəmək: iyə durmaq .
imşara

. iyşara, işara . im .

in

. = inğ : ünğ, ün

inabatsız: inamsız, işancsız .
inad

. dirəng> derəng

inam

. axlaq - inam qılığı : axlaq ilmi

inam

. axlaq - inam qılığı : axlaq ilmi - güvən

inam

. güvən

inamlı

. dürüst, düz

inan

. enən < en . enmək : inmək . inanmaq < enənmək, inandırmaq : enəndirmək

inan

. enən < en . enmək : inmək . inanmaq < enənmək, inandırmaq : enəndirmək

inanan

.işənən.-elə işənən ac qalmış.
-tez inanan: tez aldanan. aldanğır.

inananın.

.- belə qoyuldu kökü dünyanın, evi yıxıldı tez inananın.

inanc

. kitkunç

inanc

inanc

.- yalanla inanc, bir yuvada duranmaz

.-bilinc qafanı açmış, inanc qafanı yapmış. (yapmış: qapamış. qapmış)
.-bilgi inanc düşmanı

inanır

.-gözlər özlərinə inanır, qulaqlar özgüyə.

inanmamış .-yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.
inc

. əmin

incaylamak : rahatlık
incəlik

. dinklik, dinclik, basıluv,, inğğaylamak

. dincilik, güvənlik, aramış (basalık )

incəliqtən

.-hər nə incəlikdən sınar, kişi yoğunluqdan.

incəliyi

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

incəlmək: nazikmək, əyilmək, qıyılmak .

inci istəyən dənizə dalar
inci istəyən dənizə dalar. (inci:mərcan)
inci

.-inci istəyən dənizə dalar

inci

.mərcan.-inci istəyən dənizə dalar.

incir

. > rəncur .

incir

. bəd bəx

incitmək: acıtmak: sancıtmak,
inciyər.

.- dos dosdan umar, küsər, inciyər.

indən

. bundan sonra

indi

. emi

indi

. endinə, beləliklə, burdan, imdi, indi

iner

.-dəğirman sırayla dönər, biri iner, biri miner.

inən

.-el ipiylə quyuya inən, quyuda qalır. (el: yad)

ingən

ingən

. dişi dəvə

. dişi dəvə

inğcaylamak: inğqay bulmağan, bozuk, yararsız, eğrəti, yaraksız , iskə aspaytın, uturumduk :(
keçip gedən nəsnə, zaman. )
inqiqanqa inkay qıl, başınq yerqə yetqunca
inqilab: bulğan .

inleyen

.- arayan bulur, inleyen ölür.

inləmək

. anğkılda( açılmak, anqırmak)

inləmək

. anğkılda( açılmak, anqırmak)

inmək

. in : nin : yerləşmək, olturmak, evləşmək,ornaşmak,

inmiş

.-atdan inmiş, eşəğə binmiş.

inorqanik

. qarışık, qatışıq, qalıc

inorqanik: qarışık, qatışıq, qalıc .
intaha

. ənğ (anğ), enğə, intə, kalö, nişan, istək, dilək .

intiqal verən . verici, çevirən, təbdilləyəın
intizar

. bəkit

intizar

. qaraşıq, qaraşmaq

ip

.-uzar uzar ip kimi, geri dönər küp kimi. (tapmaca). (balqabağı)

ipdaş

. yoldaş, jubay, yanyoldaş

ipək

. yıprak

ipi qırıq

. ütük, sırtık sürtük, hiz, iti,

ipin

.-ipin uzunu, sözün qısası.

ipiylə
ipləniş

.-el ipiylə quyuya inən, quyuda qalır. (el: yad)
. ipləniv,düzəliş, yönəliv,, yönəliş, oyönəliş, nğalış., onğalıv, onğlı onğa salmak

iplənüv

. düzəliş, yünəliv, onğaluv, onğlu, onğ salmak

iplicək

. büzdüm, bel sapı .

iplik

. sapak .

ir

. ertə, irtuk, erkən, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki

ir

. gəl

ir

. iv, hərəkət

ir

. saz

ir

. er : tez

ir

.tez. erkən. -ir yola çıxar gün qarşılar. (ir:tez. erkən)
-ir yola çıx gün qarşıla, tir yola çıx tün qarşıla . (ir:tez. erkən). (tir: gec)

irac

. yol, uğur, bağıt - ırac almayan, uğur tumayan, istəyi bitməyən

ırac

. yol, uğur, bağıt - ırac almayan, uğur tumayan, istəyi bitməyən

iradə

. dirəngi

iradə
iradgir
irak
ırak

. islik
. addagan
. < yığrak . yirak, yiratmaq, yirağlamak, uzaq, qıraq (ıralamaq: aralamaq, yayqamaq).
. uzak, yirak, yiratmaa, yirağlamak

ıraq

.-çalış könülki vurquna heçyan ıraq değil.

ıralamaq

. itələmək, yayqamaq, dəbətmək

iralamaq: aralamaq, yayqamaq, itələmək, dəbətmək .
ıray

. çehrə, halət, ruhiyyə, xususiyyət -gün ırayı : hava durumuırayı soyuk : üzü soyuk ömürdən ırayın gördü : rahat yaşadıırayına qatmak : hesaba salmak, arıyım :
mərhəmət, ıraylaş : barış

ırçı

. ozan, söyləyən, aytçı, xanəndə
.- dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır (yarğın: ışıq)

irəli
irəli

. < ir = il + geru

irəli

.- hançı yolu tutsan irəli, tap çıxışın ora girəli.

irəli

.alğaş. aldış.

irəli

.o gün. yaxın keçmnişi anlatır.

irəli

yirik: - iyilikdə geri, kötülükdə yirik .

irəliləmək : azmaq, qalxmaq .
irəliləmək
irəyiş

. ozmaq, qalxmaq

. yeriş, irətmək .

irgə
irgə

. təməl, dip, töp
. təməl, dip, töp .

irgək

. çiçik çəngəl

irgək

. ilgək, çəngəl

irgəndirmək : dəbəşdirmək, hərəkətə gətirmək
irgənmək

. doymaq, bıqmaq

irgənmək

. hərəkətəgəlmək, coşmak, qalxmak, hirslənmək

irgənmək

. irgimək, atlamaq, sıçramaq § irgip ötmək : atlayıp keçmək § irgip minmək : sıçrayıp
minmək

irgənmək

. təhrik olmak, çabalamak,

irgətmək atlatmaq . sıçratmaq,.
irgətmək

. atlatmaq, sıçratmaq

irgitmək

. bir yana atmaq, qırağa qoymaq

irğıldamaq

. əsmək, titrəmək, dəbəşmək, silləmək

ırğıldamaq: qımıldamaq

ırğıldap

. qımıldap, sasımaq

ırğıldap: qımıldap, sasımaq
irğıt

. qaldır .

iri sarman azman .,.
iri

. sarman, azman .

iri

. iyi : köp, çox, iri = irik

irikli

. irkin, ərkin, azad

irıkmək . ırmək : su bir yerdən çoğub çıkmaq .
ırıksız

.

yüklətmk ., arttırma, ettirgən, buyruk, icbari

irilik

. arım, addım - iri addımlarla yerimək : arımla addımlamak - arımsız : ağır, çolpa, çolak .

irimək

. yırımək : oxumaq .

irimşik

. pənir

irimşik: pənir .
iring

. irin : çirk, pas

irinmək

.pozulmaq.

irinmiş

.pozulmuş.

irıs

. bakt, sağadat, qut

ırk

. bəxt - ırkım açıldı: bəxtim açılfı .

ırkım açıldı . bəxtim açılfı
irkin

. irikli, ərkin, azad

ırqa

. ırmak, ark, yırlamak : dəbəşmək

irqamaq

. atlamak - havıya ırqamak

ırqanmaq

. çatdamaq, yarmaq, yırtmaq, çat aşdırmaq

irqat

. işçi .

irqat

. işçi, batraq

ırqıldatmaq . dərbətmək, ırənləmək, ğımıltı, təkan, lərziş
ırqıldı

. yayqıldı, tıkan

irlamaq

. aralamaq, yayqamaq

ırlayuci

. oxuyan

irliq

.irlik. iğlik. { iğ:ağrı. dərd. qada bala.xəstəlik}

ırmaq

. < ır . ir . ark, yark

ırmaq

. < ir- ər- ar- ar- ır- yır : hərəkət etmək, hərəkətli olmak, çay,

ırmaq

. armaq, yadamaq, bezar pətənək olmaq

ırmaq

. arna, çay

ırmaq

. ır : ir : yir : yır = hərəkət ( varmak, yönəlmək ) irmək : yetişmək

ırmaq

.- yırıq ırmaq, yaşam bir çəmçəcikdir ondan. (yırıq: müzük)

irs

. ir + əs - irəş, irəsi : yetişən

irs

. ötrük

irs

. souc

irt

.səhər. -axşam baxdım çoxudu, irt qalxdım yoxudu. (tapmaca). (ulduz).

irtə

.-bir gün irtə əkirsin, on gün irtə ürərsin. (irtə: tez). (ürərsin: biçərsin)

irtənin

.irtənin. yarısının.-irtənin yağıdan, bu günün şoru yeğ.

irtətə

.-təmbəl axşam yatanmaz, dan irtədə duranmaz.

irtibata geç .ilgiyə gir.
irtibata geç .ilitiş. təmas tap.

irtin

.-gec yatıbən irtin dur, altpişəki artıq ur. (altpişəki: altı qıçlı tuluq çalxama aracı)

irtuk

. ertə, ir, erkən, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki

irumək

. yırləmək, ırləmək

irumək: yırləmək, ırləmək .
ıs

. ıy, iyə : baş, böyük, saab

ıs

. sahib, ağa - ıssız tüssüz

ıs

. is : ıd : ıy : iy

ıs

.-. sözün edib, işdə ıs izi bulunlmamaq : adı var özü yox. (deyim)

isə

. esam

isfənc

. süngər .

isfənc

. süngər : bacalı bulut

ısığınsız

. qavşak, aciz

ısırəmək

. yiyələnmək

ısırğamaq

. təmələnmək, ısınmaq

ısıtmaz.

. güvətməz.-yad ocağı qızdırmaz, yad kölgəsi ısıtmaz.

iskan editlri

.oturtduduqlari&

iskə aspaytın, uturumduk : ötəri : ( keçip gedən nəsnə,
iskə aspaytın, uturumduk : ötəri : ( keçip gedən nəsnə,
iskə aspaytın, uturumduk : ( keçip gedən nəsnə, zaman. )
iskə aspaytın, uturumduk : ötəri : ( keçip gedən nəsnə,
. qapırqa

iskilet
iskilet

. quruq

iskilet

. quruq

iskilet,qaraçav: qaraçıv, xərçub, xərək, pay bəst, sarmaşık .
iskirqan : bayat, bozulğan, qatqan, əski
islah etmək onqaylamaq: onarmaq: onaylamaq :, tə'yid etmək - onqatlı söyləmək, mübarək olsun
demək, onğun olsun : mübarək olsun .

islaq

.-ətək islaq, balıq yox.

islanmaz

.-dəmir islanmaz, dəli uslanmaz

islanmaz.

.-sudan keçər islanmaz. (tapmaca). (kölgə).

islanmış

.-don islanmış, balıq yox

isləşib

.-isləşib çalığan ulaşır. (isdəyib çalışan yetişir)

islik

. iradə .

islәmәk : istəmək, qalamaq, halamaq - allah qalasa : allah qoysa - istəsə
ısmaq

. gücli # ısmaz : gücsüz .

ismarlama buyruş . :
ismarlama

. buyruş

ismarlamaq: < ıs : iyə, sahib - söyləmək, tapşırmaq, bırakmaq, vermək, yükləmək .

ısmasızlıq

. şil, fələc

israğı gün

. < ast : alt, keçmiş, astrağı gün isrə : alt, gec, son ismayıl

issəpər

. mə'muriyət

ıssız

.-ıssız qalmış: açıra qalmış. adamsız qalmış.

istatistik

. santak .

istatistik: santak .

istep

.sağlan. sağ alan.

istə

.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan od
çaxmır

istək

. arman, armaq, imrə, həvəs

istəkli : açağızlı: ağzı açıq,
istəkli

. açağızlı,

. ağzı açıq

istəq

.-istək yerində doğur, tutuq çalışla olur. (tutuq: təsmim. amac)

istəqə

.-dözəqən istəqə yetədi.

istəqin

.-gəlmir ələ istəgin, çalış istəş əldəkin.

istəqlərə

.istəklərə. həvəslərə. -istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan,
sanmaz gücü gətirər. (istək: həvəs) (duruşmaq: qarşı durmaq)

istəqləriz

.-əldəkilər sevilmir, istəkləriz edinmir. (edinmək: əldə edmək)

istəqlilərin .- istəklilərin əlində yoxkən, əldə olanın sevməyə öğrən.
istəmək : galamaq., qalqamaq, islәmәk, qalamaq, halamaq., küysəmək, arzu etmək, özləmək,
həsrət çəkmək - allah qalasa : allah qoysa - istəsə - nə qalaysız : nə meyliz
var - xuday kalasa : allah qoysa, allah istəsə
istəmək

. kalamaq, xuday kalasa : allah qoysa-istəsə, halamaq : islәmәk, ürək istəmək

istəmək

. küysəmək

.

istəmək. yollanmaq

istənmək

.-başlamağa niyet edmək, istənmək: yeltenmek. qalxışmaq. təşbbüs edmək.
özənmək.

istər

istəş

istəyən

istəyən
istəyən

.-dilənçiyə borclu olma, ya düğünde istər, ya bayramda.

.-gəlmir ələ istəgin, çalış istəş əldəkin.
.- bal qaymaq istəyən, parasından keçərmiş.

.-inci istəyən dənizə dalar. (inci:mərcan)
.-yağmur istəyən ağac əkər, ağac istəyən tuxum əkər (səpər)

istəyin

. könüldən kəçənin.-istəyin güdən, tutuqdan qalar. (tutuq: təsmim)

isti

.- təndiri isdi görüb çörək yapma
-təndiri isdi görüb çörəyin yapma

istifədə . işlətifə
istimal

. iştəməl

istinad

. tirək, dayanık, süyəniş

istirsən

.-isdirsən bal çörək,al əlinə bel kürək.

iş

.-çözümsülük iş olmaz

iş

. əmgək, engbek

iş

. güymənc

iş

. iş-güc, yağday, onqalğa

iş

. məsələ, problem

iş

.-ayağa dəğməz daş olmaz, başa gəlməz iş olmaz.
.-ağızla pilav pişməz, sözlə iş bitməz.
.-aş desən çapar, iş desən qaçar
.-damarsızın damarı, iş bitəndə durar. (damarsız: qeyrətsiz)
.-əl qolilə iş görər.
.-iş bitincə yol göstərən çox olar
.-iş yaxmaza iş desən, sənin baça us qoyar
.-uşağa iş buyur, geyindən özün buyur.
-iş biləni yol uzunu üzənməz

.-əkişdə, yağış nəmiş gərəkir, iş uyar çağda qılış görəkir. (görəkir: uyğun
görülür, məsləhət görülür).
.-iş bilgənə bir təngə, söz bilgənə min təngə. (təngə: danqa. para)

iş
işarə
işcənq

.-dağ başına qış, ər başına iş gələr (qış: ər)

. damqa, bəlgə,
. əməkdaş, işbirlik .

işçi . batraq: ırqat,
işdən düşmək:kütgürmək .

işə

.-işə çağırsan barmaz, aşa çağırsan qalmaz.
.-qafa böyük içi boş, tut qulağın işə qoş.
.-yola çıxsan yoldaşlı, işə girsən qoldaşlı. (qoldaşlı: köməkli)
.-başlı yarar hər işə, yetərli yox heç işə.

işəmək

. qanakıtmaq

işəmək: qanakıtmaq .

işənən

. . inanan.-elə işənən ac qalmış.

işənmək: inanmaq, incəlmək, güvənmək, rahatlanmaq, dincəlmək .

işəytiv .

. (üyşütüv

işgəncə

. qιsqιnc, qιnağ

işgər

: yığmak), köpərtmək, arttırmak, köpeytiv,köpəytiv

. əməkdar, iş görsətən, ardagər, qocaman işçi - vəzifə şünas .

işgər

. vəzifə şünas

işgil

. il + içqil : ilişmək, ilişik düşmək

işi al
işi

.- dan atmadan işi al

.- arman qalanların armanına çatmaq üçün, qılmadan çəkindikləri işi gör. (arman:
həsrət)
.-gəvşəyin işi bitməz, yaz gəlsədə qışı bitməz
.-işləgənin işi bitər, işsiznin günü bitər
.-min qollunun işi bir qolluya düşər.

-min qullunun işi bir qulluya düşər.
.- əğri kişi yanlış işi, doğru kişi düzdü işi.
. . . -kim yapırsa doğrucana bir işi, kəndi bilər dəğər biçə uz kişi.
.-düşünməzə söz ötməz, onğmazın işi bitməz. (onğmazın: başarıqsızın)
.-ağzında bircə dişi yox, yaşamda görcək işi yox.

işi.

.- atın dişi, iyidin işi.

ışık

. yarığ - ışıt : yarıt, yağıt - ışıklan : yarıtlan, yağtılan, yağıtlan

ışık

. yarığ - ışıt : yarıt, yağıt - ışıklan : yarıtlan, yağtılan, yağıtlan

ışıq

.- dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır (yarğın: ışıq)

işıq vermək: balqιrmaq
ışıq

. açık

işıq

. ıçıq : açık

işıq

. ıçıq : açık

işıq

ışıq

. ışıl, ışın, ışıt, balιq, açık, günəş, dan, çırağ, carık, yaktılık, yarık, yarıt, lampa .

.-ışıq kölgəsiz olmaz

ışıq

yarğın.- dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır

ışıqa

.-ışığa qarşı :yağtıya qarşı.

ışıqı

.-göz ışığı ürək sirin yansıtar.

ışıqın

.-qoyma boğa doğan günün ışığın , dündə qalan qaragünün kölgəsi

işıqlık

. yağtılık - yağtılıp başlaq : ortalık ağarmaya başlamaq

ışıqsız

.- kölgə ışıqsız doğmaz.

işıldayan: az, azaqsumer, parıldayan, tanqayan, dəgəyən, yukarı, dikə

işim

.- canım yoxdur, işim çoxdur

işin

.- aşını yeməz işin görməz

işin

.-sözün dinlə, işin gör, gördüyünlə dəğər biç.

işinə

.-atın dişinə, adamın işinə (bax)

işini
işini

.-aşını, əşini işini bil

.-işini ötqəyə verməz olusa uslu kişi. (ötqəyə: öxgəyə. başqasına)

ışınlarının . .-gün ışınlarının düşən yönü: güneş. güney.
işintə

.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır. böyləisə
eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

ışıtış

. yarıtış

işkəmbə

.üpkə-bavır, iç-qarın, işək-içəgi –içəg -qarın, iç-qoşi, qarın içəgə, üçəy-qarın

işkər

. iskər, isəvil, alıp satar, işçi

işqaf gözcük:.

işqir

.işgir. çalışqan.

işlə

.- doğru kişi doğru işlə üzülməz, əğri kişi doğru işlə düzəlməz.

işlə

.-qul kimi işlə, bəy kimi dişlə.

işlə

.-odla altın, işlə kişi sınanır

işləqənin

.-işləgənin işi bitər, işsiznin günü bitər

işləmək aylanışmaq: çalışmaq,
işləmək

. dəyərləndirmək: dərini işləmək, çözmək, düzətmək, dəngəmək : məsələni işləmək

işləmək

.-boşuna işləmək. -ətək islaq, balıq yox. ( don islanmış, balıq yox)

işləmək

.urunmaq.vurunmaq. çalışmaq. səy edmək. -dincliği sağlaşqa urunmaq. (dincliği:
sülhü)

işləməz.

.-acığlı baş işləməz.

işlər

.- bu nə işlər ədalar sən görüsən, yetər yetməzə sözdü söyüsən.

işlər

.-qol işlər, ağız yeyər. (qol: əl)

işləri

. - çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri. (pişləri: oyunları).
(uçraş yapar: üzüvə çıxarar). (çox düşünmə olacağı, görmədiklərini görərsin)

işləri.

.-çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri. (pişləri:
oyunları) (uçraş: qarşı)

işlərin

.-ərkin varkən əlində , qılda bitir, qoyma gora işlərin

işlətiyin

.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır.
böyləisə eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

işləyən
işmər

.- işləyən yanılır. (su gətirəndə bir, küzə qıranda bir)
.

işmərdik, mahir

ışnamaq

. : parıldamak

işnəmək

. parlamak

işsiznin

.-işləgənin işi bitər, işsiznin günü bitər

iştaha

. < istəmək - iştahli = istəhli

iştaha

. < istəmək ( iştah < istah

iştan

. iç donu .

iştarbabıl: astər, istar, əştər, əjdər, əxtər < yaktər : ulduz .

iştaş

.- dildaş,oydaş, işdaş

iştə

. ana

iştə

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq

.

yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

iştə

.-. sözün edib, işdə ıs izi bulunlmamaq : adı var özü yox. (deyim)

iştə

.-ertir durda işdə ol, güdə günün uzansın.

iştə

.-yoldaş işdə sınalyar.

iştə.

.-edlə iygilik işdə.

iştə.

.-az əli aşda gör, çox əli işdə.

iştə.

.-çox əl olsa aşda qalmaz, işdə.

iştəp

.

iştəşu
•

istihsal
. aşundan

işyər . yapılğan yapışğan görəvçi, mə'mur

it

.-bəy qarşıdan keçənlər var it kimi, it qarşıdan keçənlər var bəy kimi
.- dart üzmə, it yıxma

it
it dirsәyi

. aşka, akka, arpacık

it

. < iti.

it

. fərman

it

. iti

it

.-ac it havlamaz.

it

.-qarığan it yatıb hürür. (qarığan: qarıyan. qocalan)

it

.-qovun sərəsin it yiyər, alma sərəsin qurd yiyər. (sərəsin: seçilmişin)

it

.-yaman at axırın pozar, yaman it yiyəsin üzər.

itə

.-ata ət, itə ot verilməz.
itəgənlik.iticilik. itənlik. sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. soğuqluq.

itəqənliq.

mənimsənilməzlik. qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. antipatiklik

itələriq

.- bircə çomaq, biraz kərə, itələrik bəlkə bilə

itən

. yoxalqan
iticilik. itəgənlik. sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. soğuqluq.

itənliq.

mənimsənilməzlik. qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. antipatiklik
.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu

itərmiş

sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

itğıç

. heç

iti

. aci, ağι, avı, yaman

iti

. ərsay, sivri uclu

iti

. isi

iti

. ütkir, iyti

iti

.-bəylər iti hürəgən, atı yürəgən olur.

iti

.-çarşı iti, qoyun bəkləməz.

iti

.-güdə yolu iti çapar yalan söz.

iti

.-yalan yalançıdan iti qoşar.

iti

.bətər. . -bətər gəlir.
iticilik. itənlik. itəgənlik. sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. soğuqluq.

iticiliq

mənimsənilməzlik. qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. antipatiklik
ıtık

. itələmək

ιşun

. ιşul, ışıq

әdәm .atam - atιm
әdәm .atam - atιm
әğri - büğri: sιnιk - sιzιk., kınqιr - kıysık., әyri - tokay, iyrək, kəkirsək, ziqzaq .

әğri-büğri

. sιnιk-sιzιk., kınqιr-kıysık., әyri-tokay, iyrək, kəkirsək, ziqzaq

әlbəddə : görrüngsüz : sözsüz .
әlbəddə görrüng: izah, söz, gəp, sav söhbət - görrüngsüz : sözsüz,

әlə tutmaq

. almaq, qaramak, karmaq, qarmaq, qanqırmaq

әrkər

. böyüklər

әrkin

. xilas

әsbab

. qoş

әyri - tokay:әğri - büğri: sιnιk - sιzιk., kınqιr - kıysık., iyrək, kəkirsək, ziqzaq .

itiq

itildən

.idiq.doğadaki güc.
. biləyləci, aşaltıcı, eşiddirən .

itiləşmək: sivriləşmək, kəsginləşmə .

itilik→ucuy, çüy, curlamak, cüyləmək, mıx

itin

.-iyəsin sevən itin sevər.

itinmək

.aradan çıxmaq. ölmək.keçinmək. fovt edmek fot edmek

itirəq.

.- illər çəkər qazanaq, bir gün içrə itirək.

itiriş

.-ərkin itiriş: ərkin yoxatış. öznü unutuş. özün unutuş. özün ötürüş.

. cırmak, oğmak, oğramak, ufalamak, qaş qaş etmək

itirmək

itirmək: köydürmək yoklamaq, yokalmaq - gənc ömrünü köydürmək : itirmək .
itmək

. itələmək

itmək

. itələmək, vurmaq

itmiş

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

itni gün

. bazartəsi

itti

. issi

ittifaq

. birləş, qaynaş

ivdirmək

. tezləşirmək

ivədi

. tez, aşıqıs, çapçanğ, qıssağlı, aldiraşlık, toktosuz

ivəlik peşmanlıq, düşünmək sağlamlıq. (ivəlik: tələsmə. əcələ)
ivəliq

.ivəlik. tələsmə. əcələ.-ivəlik peşmanlıq, düşünmək sağlamlıq.

ivmək

. qaçmak,əcələ etmək, tələsmək

iy

.-qalın yorqan, iy ötürməz

iyesi

.- at qılığın iyəsi bilər.

iyə

. baş, ağa

iyələşmək

. alışmak, könükmək, m-boyınsınıv ( boyun qoymak )

iyələşmək

. könükmək, alışmak, m-boyınsınıv ( boyun qoymak )

iyələşmək: alışmaq, könükmək, öyrəşmək (boyun qoymak), moyınsınıv, boyınsınıv, boyun
qoymak
iyəlik

. əqəmənlik, iqəmək, iyələmək : hökmdarlık etmək

iyəsin

.-iyəsin sevən itin sevər.

iygi

. fürsət

iygilik

. edgilik

iygilik

. yetişlik, başarık . iyqilik, yetişkinlik, utuk, talan, yolungi, üstünlük, şuvluluk, qabiliyyət .

iygilik

iygiliqtə

.yetiólik, iyqilik, yetiókinlik, utuk, talan, yolungi, üstünlük, şuvluluk
.-yaman ilə yoldaşsan, yamandan ön ölərsən, yaxşı ilə sırdaşsan, iygilikdə olarsan.

ıyğarmaq: yığmaq .

iyi

.- iyi gərək qoruna, kötü gərək qoğula, iyi gərək övünərək yoğula, kötü gərək
burnu yerə oğula.

iyi

.- iyi sanış, iyi deyiş, iyi qılış.

iyi

.- iyi tanıdıqca sən dəğişirsin

iyi

iyi

.-dözüm güc ve dengesiz günlerde en iyi qalxandır.

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

iyi

.-iyi doğru yararlı, kötü yalan yaxarlı. (yaxarlı: yandıran. yaman)

iyi

.-küllügü güllük edər, bir iyi öndər çalışan bir el ilə.

iyi

eyku. yaqcı.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın
qazdırır. böyləisə eyku danış, eyku qılın, eyku san. (san: düşün)

iyicə . arızamık: arısamık, dərincə,

iyilərtən

iyilik

.- yaramazdan yar olmaz, iyilərdən al öğüt

.- iyilik ed yerinə ver, görən bilməz alan bilər.

iyiliq

.-bataman iki daşlı, iyilik iki başdan.

iyiliq

.-iyilik edən, iyilik bulmur, gələni bulur

iyiliq

.-kötülük iyilik eskilərdəndi, dəğişən yalnız ölçülər olmuş

iyiliq

.-yavdan yaxşılıq, yamandan iyilik gözləmə. (yavdan: düşmandan)

.-iyilik yapan: buyanlıq.-buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk bakır

iyiliq

birlə düz ol . (burkanlar: din yöndəri) (buyansız: iyilik yapmayan) (buk bakır: boş
qab) (düz ol: birdir)

.-iyilik yapmayan: buyansız:.-buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk

iyiliq

bakır birlə düz ol . (buyanlıq: iyilik yapan) (burkanlar: din yöndəri) (buyansız:
iyilik yapmayan) (buk bakır: boş qab) (düz ol: birdir)

iyiliq.

.iyilik.gönilik.

iyiliqtə

- iyilikdə geri, kötülükdə yirik . (yirik: irəli)

iyiliyi

-iyiliyi su dibində kəmiş, başında dilə. (dibində: ayağında, altında) (kəmişmək
:əkişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq) .

.- bir kötünün etdigi, artıq poxdur yeməyə, bir iyinin bir sözü, baldan dadlı deməyə.

iyinin

iyirli

.xeyirli

iyirmək . ilişmək .

iyirmisintə .-iyirmisində gözəl, otuzunda güclü, qırxında başlı, əllisində varlı olmayandan heç nə
gözləmə. (gözəl: xoşaaa gelim. baxımlı)

iyit

.-at ölər meydan qalar, iyid ölər ad san qalar.

iyitin

.- atın dişi, iyidin işi.

iyiyə

.- iyiyə çatanmasan, yamana döz, yamanacadan qaçasan.

iyqəsiqə

iyqilik

.-it qılığı iygəsiqə bəllidir. (qılığı: yürüşü. rəfdarı)

. üstünlük, başarı, yetiklik, yetişkinlik, ütük, talan, yolungi

iyqilik, başarı . yetiklik, yetişkinlik, ütük, talan, yolungi, üstünlük

iyqiliq

.-edlə iygilik işdə.

iymək : müsaidə, yakcılık

. müsaidə, yakcılık

iymək
iymit

. yemək

iyrək

.əğri - büğri: sιnιk - sιzιk., kınqιr - kıysık., әyri - tokay, kəkirsək, ziqzaq .

.- hansı gülün iysi var, onda tikan izigi var

iysi

iz basar: şayıd .

iz düşümü

. kölgəsi

iz düşümü: kölgəsi
iz

. düzən §

iz

. kültür, ..

iz

. sırt, zırt

iz

. tak, bəlgi

iz

.= dağ, tağ

izci

. kəşşaf

izçil

. sürəkli, dalçıl, istiqrarlı

izdənə

. təcəssüs

izdəv

. gərdidən

izdəv

. gəriləmək, daldamaq .

izdiniş
izdiniş

.

. aranma
. aranma

izə

. sonra § ondan izə : ondan sonra

izər

. nişan

izərləmək

. ( iz+ər+ləmək : iz+et+ləmək) gözləmək,barlamak,yoklamak,

izətim

. tovtiə

izgərmək .azimayiş: <> iqzəmineyşın : <

izgi

. vəli, ovliya

izgi

. vəli.

izgir

. qeyrət - izgirli : qeyrətli .

izgir

. qeyrət § izgirli : qeyrətli

izgirik

. qasırğa, təpi

izgirik
izgirin

. qasırğa, təpi .
. şiddətli soğuk

izgirin

. şiddətli soğuk .

ızğıtsız

. rəhimsiz - ızqılı : çok yakcı

izharnamə

. bilimləmə .

izharnamə: bilimləmə .

izi

.-. sözün edib, işdə ıs izi bulunlmamaq : adı var özü yox. (deyim)

izi

.-yürüb gedər izi yox, tufan qoyar, tozu yox. (tapmaca). (qayıq).

iziqi

.- hansı gülün iysi var, onda tikan izigi var

izinə gəlmək : ovrulmaq, çevrilməq, qayıdmaq, dolanmaq
izinə gəlmək: ovrulmaq

. çevrilmək, qayıdmak, dolanmak

izqar

. nəm, şeh.

izqara

. buxar, çiğa, buğ

izqara

. is+ qara

izləm

. izildə, təhqiq

izləmək

. aramaq

izləngi

. zayıf, cılız, cılılzıq

izləngi

. zayıf, cılız, cılılzıq

izlənmək

. aranmaq

izləsin.

.

.-kölgəni izləyincə , kölgən səni izləsin.

izləyici: anqtayıcı

izləyincə

izmə

.-kölgəni izləyincə , kölgən səni izləsin.

. düyün, ilmək .

izn

. izin ( iz = yol,

iznə

. kontur, çevrə cizqisi, çevrə

iznə

. yataq § çayın iznəsi : çayın yatağı

iznək., əlamət .bələk .toka,
izsiz

. bilgəsiz, bəlgəsiz, bəlirtisiz, düzənsiz

izsiz

. sonsuz, ayaksız, etgisiz, əsərsiz, nəticəsiz, təsirsiz, bilgəsiz, bəlgəsiz, bəlirtisiz,
düzənsiz .

ızzıq

. cızıq, çalaca yanyan, azıq ot

jivr

.qırağ :qırav: qırov

.

jublırda . tezlikdə .
juridik: <> yarqıç
k, ç, , kömçə
kaalayım

. istirәm

kabagöz

. şişgöz, dombagöz( qorkak)

kabal

. topdan götürü, bütün

kabaniçə

. qolsuz, yakası devrik kürk

kabara

. yekə başlı mıx

kabarmaq

. tavlanmak, tikilmək, tüklənmək, havlanmak

kabat

.

kabat

. yenidən, kaytadan

kabat

. təbəqә, qat

kabat,qat,atar . dəfə, yolam, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, göz, dəğişən
kabatlama : qaba qoymaq - qablamaq- örtmək- qapaqlamaq

kaçan

. çakan, çağ

kaçιldaşmak: çιkaldaşmak, sövüşmək

kadak

. geri - kadaklamaq : geri döndərmək - dönmək

kadak

. küçük çivi

kadamaq

. takmaq, sokmaq, mıx kadamaq : mıx taxmaq, göz kadmaq göz tikmək

kadar

. dək, dəğin

kafi

kafi

. aşa, daha, çok, yetər, yitirlik, yitti, yetə

. yitirlik, yitti, yetə

kağız

.kabız

kaxal

. kal, gay, qovşak, pis, yetərsiz .

kak

. çukur, bataklık

kak

. zorluq, basılıq, quruluq, bırklik, pislik - qaxıncla : zorla, bərkdən

kak

. qab, kax, qaxιnc, qaxmaq.

kakil

. qalkmış?

kakımaq

. azarlamaq, söyəş, söymək, qızmaq

kakımaq

. qarşı gəlmək, e'tiraz etmək, hirslənmək - kakmalı : hirsli

kakınc

. hiddət, öfkə, qayğu,

kakırdaq

. ərimiş quruqun qalıtı, yumşaq sümük : gəryək, kəmirtik

kakmaq

. çapmaq, çalmaq

kakmaq

. çapmaq, çalmaq

kakmaq

. çapmaq, çalmaq

kakmaq

. çapmaq, çalmaq

kaktus

. qaynanadili

kaktus: qaynana dili .
kala - kötür: kola - kumbur, kambır, küyki, könəz, yonqasız, odun adam, köndəmsiz, ipə - sapa
gəlmiyən adam, danqaz .

. sıca çok : kalaba qoşun

kalaba

kalaba: sayıca çok : kalaba qoşun
kalamaq

. istəmək, xuday kalasa : allah qoysa-istəsə, halamaq : islәmәk, ürək istəmək

kalamaq

. kavamaq, kovlamaq, qazmaq .

kalandır : düzbağ, düzbə, təğvim .
kalasa

. istәsә, qismәt olsa

kalbas

. doldurma ., tutırma, kazılık, kazqılık

kalbas

. sucuk

kalça

. göt, qalkak

kalğa

. qapı

kallan

. ullaqan, çok

kalö

. nişan, istək, ənğ (anğ), enğə, inta, dilək

kalpak

. (kaplak) börk, börik, təlpək, təpətəy

kamaq

. kopak, qoltuk

kamalamaq . qurşamaq, məhasirə
kamalmaq

. kəmlənmək

kamamaq

. çivimək, pərçinləmək, çakmaq

kamaşğan .qaytadan, yanqadan, tazadan, yenə bir gəzək - kərə
kamö

. kamalu, kamasuv,

kan

. dərinlik

kan

. xan, can

kan

. kən, gen, bol, çok § kan gəzək : çoğu kəz § ondan bəri kən illər keçdi § kan pullu,
kan qara

kan

. ocaq

kan

.kanun

kan

.kənd . < kan, gen, böyük yığıncak

kanış, kanşı - qab

gənc: < kan , gen , kan< gen, böyük, gen< kan , geniş :
.kərpiç

kankəpə: külübə - kan

. < köp , köpric.. - kipləmək
.gəncilik

. < qab , qapamaq -

. bolluk, bərəkət, ərkinlik, özgürlük,

sərbəslik - gəncilik qılmaq : sәrbəs burakmaq
kanarında

. qırağında, boyunda

kanat

. kanal, qol, ayrılmış, bölüt, dizi, sistim

kanata

. şarab qabı, yatuk kapak

kancaru

. hayana, qonq yeru - kancausun : harda olduğunu : konğ yərisun, konğ calığın,
harda olduğun, konğ yərlığın, kanca : hara, konq yer : nə yerə

kandal: dəlib dağıdan, deşən
qazmaq, dəlmək.
kanday

. nəkadər

kanlık

. bollık, bəylık, çoxlık, kənlik, genlik,

kapal

. qaba - kapallaşmaq : gobudlaşmaq

kapılət

. kiplət, dərin, möhkəm

kapıs

. dəgirmançının aldığı müzd

kaplambağa : topsbağa, tasbağa, daşbağa, tısbağa
kapris

. aynahəvəs .

kapsitə

. qaplısık.

kar

. əl - kərə : dəfə

kar

. kerenğ., dğlöy, sağriqu.

kar

. qol

karamsәr

. bədbin, tüngilgən, duruxan

.kentoyunan:

karan

. böyük

karavçi

. qapıçı, qaravolçu, gözətçi, eşik ağa, eşik görücü, qapı sakçısı

karay

. tərəf

karet

.

.

gərək, tiyiş .

karikator

. kelemej surat

karımaq

. < qaramaq . görmək

karqaşa

. fitnə

karqaşa

. qarιşιq

karma

. yığma, aralaş.(mütəmərkiz), qarşık., qurma

karmaq

. (ker : kar : böyük kerimək, ulqayıv, yaşlanmaq

karmaq

. qarmak, qanqırmaq : almaq, әllə tutmaq

karmaq: oxumaq, etmək, qaramak, qarmaq, qanqırmaq : almaq, әlə tutmaq - karvamaq: əlilə
tutmaq
karman-çorman : bərk qarιşιk
karnal

. (< qanqal) saplı səbəd .

karoməcar

. qazık

karoməcar

. qazık

karoməcar

. qazık

karoməcar

. qazık

karu

. qol

karucuk

. bazubət ( dixcik)

karucuk: bazubət (dixcik) .
karulu

. müsәllәh

karvamaq

. əlilə tutmaq

karvamaq: əlilə tutmaq .

kasafan

. yalan, palvara, abartmış söz,

kasafan: yalan, palvara, abartmış söz .

kasalak

. kibirli, onurlu, kazalak, dazalak, kasalan

kasalak: kibirli, onurlu, kazalak, dazalak, kasalan

kasalmaq

. ksarlanmaq, böyüklənmək, qazalmaq, qurulanmaq

kasaltmaq

. birini övmək, abartmaq

kasan
kasan

. tomuz, kəsən, s<,<nüb burakılan iz, incə samanlı buğda
. tomuz, kəsən, s<,<nüb burakılan iz, incə samanlı buğda .

kasar

. əxaqi, ruhsal, güc - kasarsız

kasar

. xərmən qırıntıları, kərə, axlaq, iri, ağartıcı - ağartma işi : kasər, kastar

kasar

. kərə, kəz

kasarı qırılmaq, qəlbi qərılmaq, darılmaq
kasarlı

. ağ, ağartmış

kası

. kisə, üst örtük

kasıb

. züğürt, pulsuz .

kasıklamaq . biçaklamaq,
kaskas

. qaşqaq, uçurum

kaskas . qaşqaq, uçurum .

kasket
kasla

kasla
kastor

kastor
kaşa

. qapsus > qapmak, qap
. yalan

. yalan
. kunduz

. kunduz
. < qapşa, qıpəs . kəşo < kapşol : işəmək qabı -kəşkul < qapşul .

kaşanda

. həmişə

kaşanda

. həmişə

kaşanda

. həmişə

kaşanda

. həmişə

kaşanda

. həmişə

kaşif
katusucu

. < met (kaş = çək)çaçkın . alğın( < almaq) . anğın( < anğlamaq) .
. önәrməd

kav kavidən . < qav, qab, qablamaq, qavlamaq

kav

. ilan kavı : ilan gömləği

kav

. kan, kov -qoyuq, qovuq (boşluk) : dağın, qayanın kuytu yeri

kav

. kaşuv, qaşuv

kav

. kavlamak : aktarmak ( akvarmakm ), ( genğləmək )

kavidən : < kav . qovmaq :. ayırmaq, izləmək .
kavımək

. kapımək, hörmək

kavlamaq

. eşələmək, aktarmak, sukılav, sokonov, qazbalav,

kavlıq

. kasıq, fətq

kavmaq

. kovmaq, qazmaq

kavramaq

. kapramaq, karvamaq : əlilə tutmaq

kavuk sallamaq : sarık sallamaq, hörmət olaraq, heç bir şeyi görməmək
kay eldiksiz: hançi eldənsiz
kay oqqa: kaysı yana .

. yağmır nəm, şeh yağmırdan qabax əsən güclü yel

kay

kay(p)acak . təncərə
kayağan
kayak

. kaypak
. meyl, əyim

kayak

. meyl, əyim

kayan

. akar

kayan

. sürünən

kayar

. nal - kayarlamaq : nallamaq

kayar

. nal - kayarlamaq : nallamaq .

kayçanda

. heç vaxt, əslən

kayçanda

. heç vaxt, əslən

kayçanda

. heç vaxt, əslən

kayçanda

. heç vaxt, əslən

kayçanda: heç vaxt, əslən .
kayda

. harda

kaydılı

. szslü, alımlı, çalımlı, kayıncak, kayılacakyer

kaydırak

. yüksək yer, qavzaq

kaydırmaq

. saptırmaq, göndərmək

kayət

kayıgöz

. keret

. şaşıgöz, şəhla göz

kayık kıymaq: oturaraq caymaq

kayıkmaq

. öfkələnmək

kayın

. ağac

kayın

. sonra, ..

kayın

. sonra, geyin .

kayınmaq

. bir birinə yanmaq, bir birini qorumaq, yardım etmək

kayıntı yapmaq : aclığı bastırmaq, atıştırmaq
kayıntı

. ağac parçası

kayır

. qum, qalın qum, çakıl, çanqıl

kayırmaz: dəyməz, xahiş edirəm . bir şey dəğil . zərər yok .

kayqaan

. kayaan, kaynak, yassı -düz -qat qat olmuş daş

kayqaç

. yumuşaq toprak

kayqan

. kayağan, kaypak

kayqıla kayqıla : əyilə əyilə
kayqın

. gəbə, doğurcu dəvə

kayqışık

. qapı aralığı

kayqışık: qapı aralığı .
kaymaq

. caymaq

kaymaq

. sürünmək

kaypak

. kəsinsiz, qarasız, qaçak

kayru vermək: geri vermək

kaytışmaq

. bir birinin dalıca getmək

kayturmaq

. yardım etmək

kazak

. qayak, gəzən, dolaşan, qıyık: qayıq : üstünə minmiş, minmiş

ke(ə)rquş

. kərkəs

kecirqab

. gecə

keçəqә . pərçəm, saç örküsü
keçən

. : keçici, çağlık, müvəqqət, uzğğan., uzğan, üzülən, ütkən, ötkən, ötən .

keçən

. aşınan, aşın

keçən
keçəş

. uzğğan., ütkən
. keçim, keçirim, dözməzçilik, ötrim, bağιş, rәhm, güzəşt .

keçi

. keçit

keçici

. çağlık, müvəqqət

keçici

. ötəri, ötəpli .

. dolanma, tirikçilik, əklənç, caşö, yaşo

keçim
keçim

. dolanma, tirikçilik, əklənç, caşö, yaşo, keçəş, keçirim, dözməzçilik, ötrim, bağιş, rәhm

keçimli

. sıyımsı, onğşuk, tınışmav

keçinmək

. dolanmaq, əklənmək, güzəran,

keçinmək

. ölmək

keçirən.

.keçirən. suç atan. bağışlayan. əff edən. qəfur.

keçirim

. dözməzçilik, rәhm, ötrim, bağιş

keçirqab: gecə .
keçirmək

. öóirmək, uçurmak

keçirmək, aşırmaq : böyütmək, alqıtmak, atlatmak .

keçiş

. keçilmə, ötüş, asuv, ötköl, ütü, yötkülüş

keçiş

. ötüv, ötüş, asuv, aşuv, yötkülüş

keçiş

. tə'sir,( keçişsiz) keçişli, küs-çimsiz, ötpös, ötümsüz

keçiştik : çatar, kəsiştik, qavιştιq .
keçiştik

. kəsiştik, qavιştιk, çatar

keçit

. keçəlgə, otkül, keçik, keçü, ötüm, ötüş, aşuv

keçmiş

. bayağı zaman

keçmiş

. burunki, köçəştə, öncəki

keçmiş

. ötkən, ötən, burunki, ilki, ilgəriki

keçmiş: bayağı, bayıkı, burunki, köçəştə, öncəki .
keçmiş: keşimiş, keşiyib, çakşıl, qurumuş, əsgi, ötkən, ötən, burunki, ilki, ilgəriki, qona - qona adət
: әsgi adət .
kefəhvallaşmak: amandık aytış, səlam vermə

keflənmış, çakilmış, məczup, gözəllənmiş, gözüplənmiş gözəklənmiş, bağlanmış, torlanmış,
tilisimə düşmüş,
keh

. keying, yusal, uqipsiz, yaravsιz, ğavşaq

kelev

. ertə, ir, irtuk, erkən, ertəsi, kələsi, kiyinki

keng

. əcib

kenq

. acayip

keptü

. kimi

keptü: kimi .
ker
kerext

kerext
kerek
kereng

. böyük, iri
. < kırıx - kirimək, gerimək .

. < kırıx, kirimək, gerimək
. qoyuq, kovuq, quyu, oyuq
. kar

kereta-kereta : cilvə yaparak, keretarak
kerik

. genişləmək, çəkmək - kerilgə yol : geniş yol - keriş dartışma, keriş sokuş yaxşılığa
baştabas (qurtarmaz)- keriş sokuş : çakşıqa - kerişçənq : savaşan - kerikmək :
kaymaq .

kerik

. genişləmək, çəkmək, kerilgə yol : geniş yol, keriş dartışma, keriş sokuş yaxşılığa
baştabas qurtarmaz

kerimək

. karmaq, ulqayıv, yaşlanmaq

kerk

. kərgədən

kerk

. kərgədən

kerm

. qaurçuk .

kertmə . bəyəqi bişik kərtmə nişanlı uydi..
keş

. met < çək

keşə

. dünən

keşik

. növbətçi, qaravul

keşik

.çəkik, intizar, sıra.

keşinə

. gecəsinə, dünənisi

keşiyib

. çəkilib, quruyub, çakışıb, çəkişib

keşli

. sürünən, sürənən

keşvər

.< çək: sınır- çəkrə, çəkəvər, sınırlı yer

ketüv

. acı

ketüv

. acı .

kevet

. qat .

kevezliq

. pabıq tarlası

key

. kamil, iyi, doğru - key kişi : .

keybir

. bərxi

.

keybir

. bərxi

.

keyək

. bənzərlərindən üstün olma - keyək bir uruş : çapar,qoşu atı

keyin

. dalı, peşin

keyin

. sonra, biraz keyin : biraz sonra

keyvan

. ayal

keyvan

. başdaş, arvad

kez

. ok

kezdə
kezek

. kərə, nobət,

kezekçi

. mübsür

kəb

. çok, key, həp

kəbin

. qalınğ, nikah

kəbir

. qapır, qalıp, qaalıp.

kəçək

. iyit, doğru, düz

kəçip

. həds, üzük

kədbanı . keyvəni : ev idarəsini iyi bilən
kədu

. kəpu, kapu

kəfcək

. < kopcük < kopçik ç qab + çik

kəfəl

. < qabal, qabıq .

kəfşi məkkaji : çoqur
kəhkeşan

. samanuğru, saman yolu

kəhkeşan: samanuğru, saman yolu
kəkəc

. kakil, ) saqιnιp gəpləyən, saqav, saqfav(əlkən)..

kəkək

. ösgürmə

kəkələmədən söyləmək : açık demək
kəkələmədən söyləmək : açık demək

kəkələmək

. doduklamaq

kəkələmək

. kələk gəlmək

kəkəş

. lal, güng, dudu

kəkirsək : əğri - büğri, sιnιk - sιzιk., kınqιr - kıysık., әyri - tokay, əyrək, ziqzaq .
kəkirsək : əğri - büğri: sιnιk - sιzιk., kınqιr - kıysık., әyri - tokay, iyrək, ziqzaq .
kəkirsək

. əğri-büğri

. sιnιk-sιzιk., kınqιr-kıysık.,әyri-tokay,əyrək, ziqzaq

kəkrə

. dadı acımtıraq, əkşimiş, buruk, ağız yığıcı olan (heyva kimi).

kəkrə

. dadı acımtıraq, əkşimiş, buruk, ağız yığıcı olan (heyvaya tay)

kəkrəmək

. acιmaq, əkşimәk.

kəkrəmsi

. üzü salık, suratı asık, güvən verməyən, xoş qarşılanmιyan adam

kəlçik

. samsıq, kəlpənək, ğayza, tetik, uğursuz, kəmçik, qanmaz .

kələ

. : böyük, baş - kələ çüçə : böyük , baş çüçə - kələçi : elçi .

kələçi

. elçi

kələçi

. elçi .

kələk

. : düzən, duzax, tor, tələ, al, yasa, kilkə . quruşuq, buruşuq

kələk

. < kəkək : buruşuk

kələk

. kilkə

kələk

. qorzq üçün daşı daş üstə yığıb əlamət qoymak

kələk

. qorzq üçün daşı daş üstə yığıb əlamət qoymak

kələmək

. budağlamak, budamaq

kələmək

. qonuşmaq

kələmək

. otarmaq, .

kələn

. dil

kələsi

. ertə, ir, irtuk, erkən, ertəsi, kelev, kiyinki

kələşmək

. nişanlamaq

kələşmiş

. gələşliş, nişanlı

kələşmiş: gələşliş, nişanlı
kələv

. tələv, tiləv, klö

kəlim

. gəlir

kəlləki

. ovsar.

kəlö
kəlpənək

. umar, arzu
. kəlçik, ğayza, tətik, uğursuz, samsıqlıq, kəmçilik, qanmaz ..

kəlpənək: kəlçik, ğayza, tetik, uğursuz, samsıq, kəmçik, qanmaz .
kəltə

. çöprək, qırıq yun § çöpür, çöprək : keçi qılı

kəltə

. külə

kəltə

. küt, dar

kəltə

. külə, güdə

kəm paşna . qorkak
kəmçə

. kəvçə, oyuq, oyuqlu

kəmçilik

. naqislik

kəmçilik

. ziyan

kəmçilik

. ziyan

kəmər

. < kəvər, kovər, komər, kummar, yamrı : yumar

kəmər

. komər çəmbər

kəmər

. komər, kummar, yumar

kəm-kəmdən : yavaş yavaş
kəmləmək

. azavlamak, azalamak, kisirətüv, kiçirətüv, kəmətüv,

kəmlətiş.

.kəmlətiş.düşürüş. pəsəltiş.

kəmpir

. samavar üsdə, çaynik yeri

kəmpir

. yaşlı qadın - kəmpirlik

kəmsilik

. zәlәl, ziyan

kəmsilik . zәrәr, ziyan .
kəmsitilmək : xorgörünmək, aşağlanmaq - kəmsitiş - kəmsəmək : əğilmək, bükülmək
kəmşük . kəmşük. bükük
kəmşük

.kəmşük. bükük

kəndi payına düşəni yap.

kəndimi qoyub söykənmədim kimsəyə.
kəndin isdisən, düş üstünə, isdəmirsən ged işinə.

kəndin nəsən bilirsən.

kəndir

. < kındıra : saz türündən, biyot, həsir otu, govalık

kəntləv

.kəntləv. damaq

kəpəz

. > qəfəz

kər

. oloğıy., qocalmaq, kəksaymaq, ulğayu, kartayu

kəranə

. < kıranğ, qıranğa, qırak, qınğarğ

kərçimək

. kəsmək

kərəçi

. < qaraçı, yağmaçı, çok gözəlləri olan bir toprak çingənə

iftiraçı göztçi,

gözçü falçı, arpa salıcı, bakla salıcı, otçuluk
kərək

. qırıq

kərəs

. atların bağlandığı drək

kərik

.

genişləmək, çəkmək .kerilgə : yol

.keriş : dartışma

.keriş sokuş :

çakşıqa, başdabas.kerişçənq : savaşan kerikmək : kaymaq . keriştirmək :
incidmək
kərmək

. gərmək, iltəşlik, çəkiş - kiriş : zeh, çəkiş, girişmək, ilişmək

kərt

. uçurum

kərtə

. dərəcə, im, əlamət, nişan

kərtə

. qırıq - kərtə kərtə : qırıq qırıq

kərtələmək . qırtmaq
kərtəriz

. yer bəlləmək, nişanlamaq

kərtəsin tapmaq : tam uyğunlamaq, həddin tapmaq
kərtik kərtik : diş diş, dilim dilim, qıyım qıyım
kərtik

. tırtık, yırtık, kəstik, didik, çəntik, çimdik, cırıq

kəsənə

. müzdür

kəsənək

. kəsişmək, qərara gəlmək, satın alma

.kəsənə : anlaşma, uzlaşma,

sözləşmək, götürü vermək
kəsgit
kəsgit

. qətyi
. qətyi

kəsici (ağrı, səsin basıcı
kəsigə
kəsigə

.) müsəggin .

. şəxsiyyət - kəsiqəli : şəxsiyyətli - kəsiqəsiz : şəxsiyyətsiz .
. şəxsiyyət - kəsiqəli : şəxsiyyətli - kəsiqəsiz : şəxsiyyətsiz

kəsik

. əksik .

kəsiki

. biqanə

kəsiki

. yad, tat . biqanə .

kəsilmək : biçilmək, diqqət vermək - çiyrimək, qapanmaq, bağlanmaq, doymaq, düyünlənmək .
. bölşək

kəsir

kəsir(mətimətik): bölşük .
kəsişik

. çatışık

kəsiştik

. keçiştik, qavιştιk, çatar

kəsmak ) qırık → ucunq → cunq, uçqur, uçınqqur, dərin )
kəsmak ) qırık → ucunq → cunq, uçqur, uçınqqur, dərin )

kəsmə

. məmə tutmayan bəbə

kəsmə

. tənəffüs, ara, aralık, arakəsmə, tə'til

kəsmək

. bəlləmək, biçmək, qoymak - qiymət - iş - qarar.

kəsmək

. duruzmak, dayandırmak

kəstə

. bәrnamə

kəşif

. tapış

kəşit

. gəşit
. < çök , çökək, kəsik, əkşimik, çökəlti, yağsız yoğurtu sütü qaynadιlιb, əldə edilən

kəşk

qatık

kətan

. yitim, citin, xığır.

kətə - kətə: gah - gah, kəyarιm, kə vakιt .
kətək

. öycik, həvirtək

kəv

. kov

kəvək

. deşik, hin

kəvək

. kovaq, oyuq, oymaq

kəvək

. oyuq, kavak, kovak

kəviş

. paşmaq, çəpək, yəlkən

kəvləmk

. qazmaq

kəvrək

. oğumsul, xırdalanmış, çiğnəmiş - kəvrək gülmək : kəsik kəsik gülmək

kəvrəkdivan

. gəvrək, yumuşak,

kəvrəkdivan

. gəvrək, yumuşak,

kəz

. qətə, qatım,

kəz

. zaman

kəz

. çağ, çak, sak, ara, dәm, sal, salιm,

kəz: nan < nəğn - peyam < paygam, peyqam - piyala < piğala - mad <
kəz: nan < nəğn - peyam < paygam, peyqam - piyala < piğala - mad <
. mәzqil, dönəm,

kəzənq
kibit

. tükan

kibrit

. ottık

kibyoli

. xudpərəst, qurun, kurqun

kıçık

. çin, doğru

kiçik

. küçük, kösök, küsik, qüçük, enik < ) qısık ) çökük )

kidə

. gah.

kifayət

. sirinki

. çaktı

kıhıklık börk
kikşimsin

. mənçil, özümsәr

kilasik

. kəçəsık <>günəsik ( gələsik), bolaşık, olaşık, aldağı.(il-ay), kələsi, kələrki

kilasik: kəçəsık # günəsik (gələsik), bolaşık, olaşık, aldağı.(il - ay), kələsi, kələrki.
kimə dərək: kimə mərbutdu
kimərsə

.

şey., nəsnə

kimərsə

.

şey., nəsnə

kimərsə: şey, nəsnə .
kimi

. bənzər, bənzəyən, oşkoş, okşaş, bala oşkoş: okşaş § sən okşoş § yok okşoş

kımıldanış

. hərəkət

kımınğı

. qamçı

kimlik qavrayışı

kimsə

.şəxsiyət anlamı

. heçkim

kin becərmək: kin bəsləmək, öc almaqa hazırlanmak-kin ödəmək : yerinə gətirmək, yatırmak -kin
dartmak : öc almaq- kin irkmək : kin yetişdirmək, bəsləmək

kin

. < qıyın . müşkül .

kindik.. : göbək

kındırmaq

. tərğib tğşviq

kındırşımaq . bir birini təşviq etmək
kındıtmaq

. təhrik etmək

kinə

. qına

kınıkmaq

. iştahlanmaq, qanıqmaq, çəkinmək

kınış

. kırıltı, naz, əda, kınnış, işvə

kinki

. sonki

kınqιr - kıysık.:әğri - büğri: sιnιk - sιzιk., әyri - tokay, iyrək, kəkirsək, ziqzaq .
kınqιr-kıysık: əğri-büğri : sιnιk-sιzιk., әyri-tokay, iyrək, kəkirsək, ziqzaq
kip

. möhkəm, bərk, iyicə

kıpırmaq

. hərəkət etmək

kipləmək

. bəkləmək,, bağlamaq -kəsmək (yol)

kiplət

. kapılət, dərin, möhkəm .

kıraç

. qısır, anğız, sürülməmiş toprak .

kıran

. qıraq, qıyı

kıranğ

. kıyı, sınır, uç, ətraf, üfüq

kırçam

. daşlı yer

kırçam

. yel ilə savrularak yağan yağmur - aırçamak : yağış, yağmur qar, yavaş yavaş
yağmak

kırçı

. incə dolu

kirəç

. kehrə, gəj,

kiri

. müzd ( karı)

kırıxma - donmaq –

kırıxmaq

. kirimək

kırıkmaq

. < qayıqmaq

kirim : girim : tapış, rəhm, fayda
kirimək

. kerimək, darısqamaq, dalı oturmaq, susuq, qarıqmaq, çayışmaq, zivmək

kıristalizə

. albus

kirişmə

. < kınnışma

kırmaçı

. fιrladan

kırmaçı: fιrladan .

kırşən

. tut - toz – qatışıq çanq

kırşən

. tut - toz – qatışıq çanq

kirtiləməkka . inanmaq, inandırmaq
kirtinmək

. təsdiq etmək, inanmak, inan etmək, iman etmək

kirtinmək: kirtkunmək, təsdiq etmək, inanmak, inan etmək, iman etmək .
kirtkunc

. iman - kirtkunmək : iman gətirmək

kirtkunc. imanınğ - köni kirtu : doğru
kirtkunc: iman - kirtkunmək : iman gətirmək .

kirtuka
kirtuka

. and
. and .

. cicik > xurduş

kirtücka

kirtücka: cicik > xurduş .

kiru

. quyqaru, geri

kisə

. kisə

.kəsəy . qadın başlığı

kısık

. basık

.

kiskin

. qatι, kəsimli

kişən

. zəncir

kişən

. zəncir, düzbək

kişi darlıq, çimri varlıq görmesin.
kişi ölür söz qalır, varlı ölür mal qalır.
kişilər çoxun nasıl çatdığı bu günə unutur.
kişilik

. heysiyyət

kitabsınaq

.kitabşinas

kitabsınaqlıq .kitabşinaslıq
kitəmək : < kit . met tuq . düyünləmək, çatmaq, çıtmaq .
kitəmmək

. götürmək

kitkunç

. inanc, iman

kitmə

. çıtıq: çıtmaq: halı tokumaq, düyünləmək, qaşqabağın sallamaq - qaşını çıtma!

kıvanc: güvənc,könünq, qurur, sevinc, şadlıq .
kıvık

. köbök, kopik, köpük, qabarcık, kıvıcık

kıvırma

. naz

kıy

. hey, hay, gıy (vurmak ), bağırmak ( qırqı )

kıya

. koni, təpəli, qabarıq, uçqur yer ..

kiyan

. daşqın, sel, kəskin, sivri . kiyan daş .

kiydürmək

. kəsmək, qeyqaç : qırqaç, kəsik, əğri, kiyilmək : qırılmaq - kiyin : zor

kiydürmək: kəsmək, qeyqaç : qırqaç, kəsik, əğri, kiyilmək : qırılmaq - kiyin : zor
kıyı

. qala - kıyıl bağ : duvar

kıyın

. şiddətli

kiyinki

.

kıyıv

. qorkusuz

kıyıv

ertə, ir, irtuk, erkən, ertəsi, kələsi, kelev

. qorkusuz .

kıymaç börk
kıynalğan: qaçğınçı, oynaq, sərbəst .

kıysınlı

. mə'qul .

kkaptama

. dosyә, qap, papka, qovluq

klavır

. giləvər, dələn .

kmək

. çokuv, dörmək, qazmaq, yarsıtıv, oymaq, kolumaq, çokulamaq

ko

.gobud, küp, köp, kop > çok .

koçadüşmək : qucaklaşmak, sarılmak
koçak

. yüksək, kosak, koçak, kockak, yocak < uca

koçan

. kötük, çöp

koçan

. kötük, çöp .

koçmaq

. qucaklamaq

kodguçi

. tәrk edən

.

kodguçi: koyuçi, tәrk edən .
koduk

.

külə, bücür: basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay,
karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

kof

. qovalç, içi boş, oyuk

koğqur

. qanğqur, yanık al, yağımsı al, konurumsu, qanrımsı - konqurcak : yanık ala
yakın

koğolo: bükülmək, bəkinmək, gizləmək .
koğulmaq .bəkinmək: bükülmək, gizlənmək,
kokirək

. köks.

koktu

. < kov. dərə

kolan

. < qol . bala

kolbə

kolbə

. met < qabla . külübə, kümülə, kümülgə, cumulgə

. met < qabla . külübə, kümülə, kümülgə, cumulgə

kolimək
kollaşma

. komalak

kollaşma: komalak
kolumaq: istəmək, xahiş - kolut : istək - kolutumumuz : istəyimiz .
kolvak< kov . qovuq, qoval< kovqal: qazıq
kom

. tünnük, çoxlux - koma koma : tum tum- tüm tüm

komala: kopala > qəbilə .

komba

. domba, qomba > donbə, domba< yumba

komsiyonçuluk : < kapsımalçılık .
komsiyonçuluk : kapsımalçılık
konckav

. sorancank

konckav

. sorancank

konckav: sorancank
kond
kond

. < küt .
. < küt .

kontoir

.qoltuq

konulqa

. qonağa ayid

.

konveks: kavıs, kovus, qopuz
kop
kopal

. köt, köp
. kötü, gödək, bayağı, köpəl, uyğarsız, tübəq - kopal : qaba - kopallaşmaq : qabalaşmaq
. kopallık : qabalık .

kopalma

. çoğalma

koplık

. ağdılık, artıklık

kor olmuş

. arık, zayıf, qurumuş, orulmuş, ..

kor

. < qara . koralmış, qararmış?

kor

. alama, pis, xor .

kor

. küt, kəsәrsiz, kor pıçak

kor

. qaraquka, kör, görməz

kor

. yetərsiz, kos § kala kötür § kos komalaq = kor komalaq § kol kos : ala bula, kol
bitmək

kor.

. fond, vaqf

korpı(ə)ç

. kövül, ağıl

korsan

. qaçak, əşgiya

korsavad

. savadsız

koru

. çiçik orman

kos
kosa

. (kös, göz, quz) qabarma, qopa, qab .
. < kor, kos .

kosalak: çalımlı, süslü, göstərişli .
qursax, kovsaq, deşik, kövül

kosuq

.

koşu

. yarış, bəyqə ( quruşmak, q-koşuşmak, məşləşmək,

kotal
kotan

. dağ burnu
. ağıl .

kov çukur: < kov + uq
kov qoca: < kov . qab .
kov kuy

. < kov. göz, göy, guy,

kov ovqara : qab, halta, kasa

kov

. (qarın . < kov . oyuq, boşluk( koyun, kovun )..

kov

. qoyun : < kov . göğüsdə olan iç cip - qöğüs: < kov . qabarak

kov

.kəndə : xandaq- kov : koktu : dərə

kova

. hörülmüş yer → -ov- : ev - → -ova : ov : öv

kova

. quyu

. boş yer, ğavaç

kovaç

kovaltmaq . aralık etmək,aralamak, boşaltmak, sərbəst buraxmak,
kovan

. pətək

kovar

. pislik yığını, çöplük

kovəng

. həvək

kovki

. müqə'ər

kovlamak: cumlamak, gorlamak, quylamak, qablamak .
kovlamaq

. cumlamak, gorlamak, quylamak, qablamak

kovmaq

. kavmaq, qazmaq

kovmaq

.kavmaq, kanmaq, kanamaq, kənəmək

kovsak, qursak : içəri almak, içəriləmək
kovşak

. kovsk, kovsalak, gövşək, kaba, aralık, quşə, buçak, yıkıx, cırık,kovlangöz

kovu

. çuxur, bataklık yer

kovuk

. boş ( iç görüş )

kovuk

. sidik torbası

kovuk

. sidik torbası

kovuz

. qabıq .

kovzamaq: ğavzamaq, azatmaq # qovzamaq .
kovzəmək

. dövüp ayιrmaq

koy

. oylum, dərə, qucak, yatak, çukur, köçük yer(koytaqır), üzüntü, boşluk, koyak

koyak

. < koy . oyuk

koyar

. iki suyun qavşaq yeri, üç gənli yer

koyaş

. günəş

koyçi

. çoban, qoyunçu

koyqun . tə'sirli
. dərə yatağı, oyuk, çukur

koymaq

koymaq: dərə yatağı, oyuk, çukur .
koyurmaq: qandırmaq
kozğalançı

. asav, qozqalançι, ğalayançι

köbə

. gözün qapağı

köbə

. pilk

köç edmiş eski sevdalar
. qalıt, risub, güncürə

köçbə
köçək

. rivayət - söz - köçək : söylənti .

köçət arması : son bahardək çürüməyən alma
köçəymək

. genişlənmək, böyümək, arası açılmak

köçmək : <=> qoşmaq <=> qaçmaq .

köçmək

. götmək, oturmq

köçurmə

.)evləndirmə ) iqtibas

köçürmə: nəqliyyat, dəğişmə, yetirmə, axırma, aktarma, salma, ötür - ver, götürmə küirmə, qoyma
köçürmək

. çevirmək, düşürmək, zəpt

köçütmək

. qaçıtmaq

ködərmək

. aramaq

kögürmək: kökərmək., kökəşmək, kökəlmək, yerləşmək, bərkimək, ağarmak, göyərmək .
köğön
köğön

. doğan, şahin
. doğan, şungur, şungar, şahin, qızıl quş, al quş .

köğüslük

. aldayapğuç : önlük, peştamal

köğüslük: aldayapğuç : önlük, peştamal .
köğüş
köğüş

. tənəbi, böyük oda
. tənəbi, böyük oda .

köhnəlmək : üytgəmək
kök

. tamır. tomur, tübir , unqqu, neqiz, özək

kökəlmək: kökərmək, kökəşmək., kögürmək, yerləşmək, bərkimək, ağarmak, göyərmək
kökərmək

. kökəlmək, köqürmək, yerləşmək, bərkimək

kökərmək: kökəlmək, kökəşmək, kögürmək, yerləşmək, bərkimək, ağarmak, göyərmək .
kökəşmə : kölçə, qabartma, qatlama .
kökəşmək

. bekimək, ağarmak, göyərmək, yerləşmək, bərk ornaşmak

kökləmək

. küyləmək, qaydalamaq, oxumaq, kökləmək, harmonizə etmək

köknar.

. alala, gəlincik, qızğaldak,

kökürök mıncıq . boyunbağ, döş mıncıq, qıtay
köqür

. görqür, görsət

kölçə

. qabartma, qatlama

kölən sandınmı
kölgə ışıqsız doğmaz.

kölgə

. gömülgə, suyu, ışıqsız, kuzay

kölgə

. küləgə, köləngə,

kölgə

. qolətki

kölgəni buraq, ayaqda duraq.
kölgəni canlandıran.

kölgəni izləyincə , kölgən səni izləsin.

kömçə

. qamıç, qamış

kömçülük

. topluluk, kamuçuluk, yurtçuluk,

kömdük fikir : kamu oyu

kömə

. çok - köməli : çoklu, bir yığın : altın köməli, üzüm köməli

kömək : < kommək : yığışmaq . baqış, qoldavlık, yardamlık, dayanık, yardım
kömək

. baqış, qoldavlık, yardamlık

kömək, baqış . qoldavlık, yardamlık, dayanık .
kömörö

. yumuru, qozbel

kömörö: yumuru, qozbel
kömürtük gəpləmək

kömürtük gəpləmək
kömüş

. gömmə, quylama

könə qart, bayat, əsgi,, qatkan, kepkən, solqan, mıssık
könə

. sandan gedən

könəz

. könsüz, yönsüz, yan-yolsüz, yan - yönsüz?

könlümün acısın kim bilir, nisgilin yanqısın kim bilir. yamanca yorulmuşam mən.

könükmək

. alışmak, iyələşmək, m-boyınsınıv ( boyun qoymak )

könüküş

. yatdığa, türgələşik!!!! iqzersiz

könül ağlar qələm sızlar,
könül can evində yurt salmış,
könül

. <> gömül

könül

. hiss, duyqu, niyyət, fikir, qonq

könüv
köp

. gop, gup, kuh, göbə, təpə, gupıt, gömüd..

köpçük

. yəhər yartığı

köpdən bəri: çokdan bəri
köpərmək

. artmak

köpərtiv

. arttıιrmək

köpətmək

. yekətmək

köplənc

. əğləb

.

köplənən: kəflənən, çoğan, çağan, coşan, qaynayan .
köplü

. maral

köprü : körpü : körük
köptin
köpüç

. çoktan
. papuç.

köpük : kovuk : kübik . : yarı : kəsmək
köpük

. < kov. qopuk

köpük

. köp, gop, kök, gug, kuh

körən

. böyük kət

körən

. böyük kət .

körən

. bur, sarı

körən

. sarı, bur

körən

. sarι, bur

körqit

. göstər

körük

. fırın, ocak

körük

. kökəngə, kövəngə, tulum,

körük

. kökəngə, kövəngə, tulum,

körük

. nəfəs

körükləmək : qızışdırmak, təşviq etmək qavqanı körükləmək
körükləmək : qızışdırmak, təşviq etmək qavqanı körükləmək
körϋk

. göstəri

körϋk

. göstəri

kösək

. doşaq, ayağ bağı

kösək

. doşaq, ayağ bağı .

kösnü

. şəhvət, hiz

köşə

. burçuk, köşəcik

köşən

. dovşan yavrusu

kötə

. qabar

kötək

.

. sopa, qalın dayaq, dəyənək .

kötək

. sopa, qalın dayaq, dəyənək .

kötərmək

. yüksətmək

kötü ruh: albastı, alvastı, qara ruh, qara quşli, cin, qәşş, tutqay, qaqğı, qaqı .

kötü sorağ tez duyulur, eyi sorağ kec. (sorağ: xəbər)
kötü

. gödək, baιağı, kopal, kopəl, uyğaysəz, tübəq

kötük

. kütük, tapu

kötük

. kütük, tapu .

köv

. govdal.

köv

. yar, dərə

köv

. yar, dərə

köv

.köyük : yanık göynəmiş § göynəmək

. yanmaq § göynük: yetgin meyvə §

qoymaq: yandırmaq
kövək

. qovuq, ğavaq

kövək

. oyuk, çukur, boşluk, deşik, dişin kovuğu

kövək

. oyuk, çukur, boşluk, deşik, dişin kovuğu

kövlan yer

. oyuq yer, tağ yer, göv, çök . cumuq, çukur : < gövür, su gedən gen

kövləmək

. qazmaq, çıkatmaq qartof kövləmək : qazıp çıkarmaq

kövləmək

. qazmaq, çıkatmaq qartof kövləmək : qazıp çıkarmaq

kövmək

. qazmaq, deşmək qazıp deşmək, aşındırmak, uçutmaq

kövmək

. qazmaq, deşmək qazıp deşmək, aşındırmak, uçutmaq

kövrək: tənik, boş, yelpənək, püfənə, puh, nazik, yumuşaq, yüngül .
kövzə

. qabık -kövzəmək : qabıklanmaq, qabığın çıkarmak buğdanı kövzə : qabıxla

kövzə

. qabık -kövzəmək : qabıklanmaq, qabığın çıkarmak buğdanı kövzə : qabıxla

köy

. basalga, kət

köyən

. yanan

köykıramaq: quzlanmaq
köylü

. asan, onqoy,onqay, unqay, kulay, qolay, yaylı, caylı,

köymək

. köyrəmək, yanmak

köymək

. yanmaq

köynə

. oqur, yırtık irik, dövük yencik

köyrək

. nazik, qırıx

köyük

. yanık göynəmiş

köz

. göz

közər

. < küz : xərmənin yeri .

közər

. < küz : xərmənin yeri .

.

közərmək: alazlamaq .
közğamak : qιmldamaq
kroşe

. < qurşak .

kroşe

. qurşak

ksaklık

. bozukluk

kubanqandan: sevicdən

kucənik

. küsənik, qaşı əyri, küskünlük, darqınlık

kuçək

. < küçək < qusuk < qısık

kuçək

. < küçək < qusuk < qısık .

kudəri

. geyik + dəri

kuf

. aylama, sallancak, çalamaq

kuf

. salıncak

kuğu

. quv, sona

kullamaq

. < qol (= əl = kar ) lamaq, karamaq, əlləmək

kullamaq

. < qol : əl, əlləmək, işlətmək kövrək . : nazik

kullanma

. yol-yorık, görsətmə, buyruk, gənəlqə

kulmaq

. diləmək

kulmaq: diləmək .
kulube

.< qalıbgə - qapılgə .

kulube

.< qalıbgə - qapılgə.

kuluçə

. kaluca, daban

kuluçə

. kaluca, daban .

kumaq: günəş, kuyən .

kumələnmək: comalanmak
kummar: komər, kummar, yumar .

kumsuk

. oğru, əyri əl

kumsuk: oğru, əyri əl .
kundız
kundız

. әzgil
. әzgil .

kunqqırt

. tüt, tirə

kunt

. sağlam, sərt, quvvətli, qatı - kunt ışıq, kunt xoş, kunt sağır : səngin şey

kunt
kur
kural
kuramal

. sağlam, sərt, quvvətli, qatı, çox - kunt ışıq, kunt xoş, kunt sağır : səngin şey
. kurun, sürə, zaman
. araç, əməl, çara, qura, səriştə, karacat
. saxtari,daşınmaz

kuramal: saxtari, daşınmaz
kuramιn

. heyət

kuran

. kurrun, kov. oluk, oyuk, çeşmə yalağı, yemlik, təknə, boşluk, arı kovanı

kuran

. kurrun, kov. oluk, oyuk, çeşmə yalağı, yemlik, təknə, boşluk, arı kovanı .

kuraş

. ocak

kurqaz

. kuqul, zayıf, kursak, quru, cılız

kurqaz

. kuqul, zayıf, kursak, quru, cılız .

kurqun

. xudpərəst, kibyoli, qurun

kurmi

. qoşavuşun yarısı, bir avuş, peymanə

kurmurska: qarışqa, qarınca, kımırıska, kımıska, morqol .
. kurqaz, kuqul, zayıf, quru, cılız

kursak
kuru

. kuyqaru, qurub .

kuruşə

. < kovruşə < kov

kusti

. çiçik

kuşıtmaq

. çiçitmək, köçütmək), incəltmək, dindirmək

kuşıtmaq

. incəltmək, dindirmək - kuşıt : icəlt, dindir : rahatla

kuşkulu: ayğak, oyanık .
kuştar

. ( < düştər ), amrak, düşgün, xumar, verilgən ( üşləmək

kuştar: ( < düştər ), əmrək, düşgün, xumar, verilgən (üşləmək)
kutuk

. qoduk, küçük, qüdə .

kuy
kuy

. < kov
. < kov. göz, göy, guy,

kuyanιş

. qaraçoxalιk, xoşbәxlik

kuyanιş: qaraçoxalιk, xoşbәxlik .
kuyən

. günəş, kumaq .

kuyən

. kumaq, günəş

kuyıcak

. şəbeh - kuyıcak tiatr : maryonet

kuyqan: > quru, qovrulmuş, yanmış .
kuyqaru

. kuru, qurub

kuymaq

. yandırmaq, qovurmaq

kuyu

. qəliz, tüt, bərk - quyu bozuk : bətər , yaman axlaqsız .

kuyu

. qəliz, tüt, bərk - quyu bozuk : bətər axlaqsız

kuyun

. boran, qöm

kuyun

. boran, qöm .

kuyurmal

. düşünmək

küç

. sarmaşığa tay, sarı irəngdə göy xəstəligi

küçə

. < geçi

küçə

. < keçə < geçə

küçə . keçikuyğur .
küdeqü . küyüv - küdəkən : küyəv

küdə

. kümə, tınaz, yığın, dəmət .
. təntik, samsıq, təlbə, səfeh, ağılsız

küdək

küküm: külkə, ovunuq, kekim.
küqüm

.

gecə, keşqurum, yassι, yatsu,( şam)

küqüm: gecə, keşqurum, yassι, yatsu ( şam)
kül qabı: külsalqιş .
kül rəngi

. bez, açık mavi, daş rəngi

külçə

. kültə, topalak

külçə

. kültə, topalak .

külə

. kəltə

külkə

. ovunuq, küküm, kekim

küll

.çok .cüz'

küll
küllük

.göz .

.çok .cüz'

.göz?

. kovar, pislik yığını, çöplük .

külsalqιş: kül qabı

kültə

. bəmət, dəsdə

kültə: bəstə, dəstə, tikə, bölük
kültür

. gül - törə .

külüqə: əks
külüqə: əks
kümə : qunçə, yığın, takım, top

kümə

. yığmak, toplantı, kalabalıq

küncav . sorancanq > konckav .
kündə

. tüngüngə, ağacın kökü - tünqıqı : qarnı yoğun .

kündə

.< kümdə, tümdə, tümrə, tomruq

künti

. tələkə, yaman, pis

.

künyə . okunuş, oku.
küp baytak,: talay, saklı, xeyləh, (köp : oldukca çok) epey, bir top, bir töləy.
küp

. (köp: oldukca çok) epey, çok, köb, köbi, yuğarı, yoğan, katta, arbın, bol = mol = mul,
bel, elinğ, əpəy, bir top, bir töləy., baytak.

küpə

. (küpün dış görüşü), şiş - (küpün iç görüşü), kovuk : iç görüş, boş .

küpə

. dış görüş, şiş - kovuk : iç görüş,boş

kürdanğ: qurşaq .
kürdəli
kürdəli

. önəmli
. önəmli .
. yaşdaş

kürdəş
kürdəş

. yaşdaş

kürək diş
kürək

. kəsici diş
. -) dalı, arka, sırt - ) şişik .

kürək

. gevis, gövüs, döş, qursaq, əmcək.

kürəkən

. eniştə, kiyəv, pəççə, yeznə

kürəkən

. giyev, küyoğlu, küyöbala

kürən

. böyük kət

kürən

. bur, sarı

kürən

. gür = gur . büyüksərən

kürən

. qәvi - kür : gur

kürən

. yanık rəng, qəhvə rəngi - kürən at : yanık at

küris

. dügü ., kürüç .

kürləyiş

. haykırış

kürsək

. itin dəllənmək çağı

kürsək

. itin döllənmək çağı .

küsik

. küçük, kösök, qüçük, enik

küskün

. darqın

küskün

. darqın

küsmək

. < köç. kösmək, köçmək, kəsmək, qaşmak..

küsting

. mıxca

küt

. qıssa və yoğun - küt barmaqlar

küt

. qıssa, yoğun, qalta - küt barmaqlar .

kütəl
kütəl

. təpə
. təpə

kütgürmək

. işdən düşmək

kütgürmək: işdən düşmək .

kütlə

. yığıntı, yığın, qaraltı > qəryə
. çoğdam-çoğdam, dəstə-bəstə, buķca-buķca, dəngi-dəngi, küt-küt, kültəm-kültəm,

kütlənən

kültüm-kültüm, qucaķ-qucaķ, top-top,
kütük

. kötük, tapu .

küvək

. < kuv, kəv, ğavaq, köfrə

küy

. fikir, huş

küy

. fikir, yad

küydürmək

. yandιrmaq, peşmanlamaq

küydürücü

. yandιran

küyə

. yanık, is, his, küymək : yanmak

küyəy

. ər.

küykəmək : qarımaq, qatımaq, kirimək, yığışmaq, bürüşmək - küykirib oturmaq : bükülüb oturmaq
küykərtmək: əğmək, bükmək - sırtını küykər : sırtını əy .
küylənmək

. fikirləşmək, düşünmək, xayallanmaq

küymək

. yanmak, küyə : yanık, is, his

küyöm . әrim
küyrəklik

. ara sevda.

küysəmək . gevismək, istəmək
küysəmək

. istəmək

küysər

küz

. xərmənin yeri

küzə

. bərkimiş palçık, pişmiş palçık

kvlangöz

. içi boş

kәlәlә

. meyl, istәk

kәrçəmək

. qıyım-qıyım - dilim-dilim etmək kərçi(kəsgi )ilə doğramaq

kәrtik

. qırıq, kəsik . kərtik-kərtik : kəsik-kəsik

kәzәk

. kərәn, qayta, yolam

kaba

. kovşak

kabança

. qolsuz yakası devrik kürk

kabat

. yolam, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, göz, atar, dəğişən, mərtəm, dəfə

kabatlama

. qaba qoymaq - qablamaq - örtmək - qapaqlamaq

kabus

. alık, kaput, sərsəm

kabus < qapış: qara basma, basalak
kabus

. < qapış, basalak, qara basma

kaçıv

. kasıv, saklamaq, gizləmək, bukmaq, buqurmək, bükpələk, bükmələk, daşırıv

kaçιldaşmak: çιkaldaşmak, sövüşmək
kadak

. küçük çivi

kadamaq

. takmaq, sokmaq - mıx kadamaq : mıx taxmaq - göz kadamaq : göz tikmək

kafi

. aşa, daha, çok, yetər

kaftan

. < qaptan : manto

kağız(namə) . çapar
kaxal

. kal, gay qovşak, pis, yetərsiz

kakil

. darak, quş başında olan təpəlik

kala kosa
kala-kötür

. kola-kumbur, kambır, küyki, könəz, yonqasız, odun adam, köndəmsiz, ipəsapa gəlmiyən adam, danqaz

kalandır

. düzbağ, düzbə, təğvim

kalavray

. gərəklik, yüklətiv., hökmənlik

kalavray

. gərəklik, yüklətiv., hökmənlik

kalbas

. doldurma., tutırma, kazılık, kazqılık

kaldırqaç

. qaranquş, kırlanqıç, karluqaç, karlıqaş, karlıqaç, qalavaç, kalqaç

kalqaç

.

kallan

. ullaqan, çok

kalö

. tələv, tiləv, kələv

kalö

. nişan, istək, ənğ (anğ), enğə, inta, dilək

kalpak

. < kaplak, börk, börik, təlpək, təpətəy

kaltak

. kantay, qarabet, qəhbə

kamaq

. kopak, qoltuk

kamaq

. qoltuk, kopak

kamandan

. başlıq

kambul

. qozbel, bükür., büyki, örkəç

qaranquş, kırlanqıç, karluqaç, karlıqaş, karlıqaç, kaldırqaç, qalavaç

kambul

. qozbel, bükür., büyki, örkəç

kambul

. qozbel, bükür., büyki, örkəç

kambur

. bükür, bükük .

kamil

. birkəmsiz, əsgiksiz

kamil

. key, iyi, doğru - key kişi

kamırlaşmaq: kükərmək, bükülmək, komburlaşmaq
kamu oyu

. kömdük fikir

kan

. : xan, can, kanun

kan

. : ocaq

kan

. dərinlik, mə'dən, kan quyusu : mə'dən ocağı

kan

.

gen, kən, bol, çok, aldan, bolluq, dərin, uzaq § kan gəzək : çoğu kəz § ondan
bəri, kən illər keçdi § kan pullu, kan qara

kan

. : kən, gen, bol, çok - kan gəzək : çoğu kəz, çok dəfə - ondan bəri kan(çok)
illər keçdi - kan(çok) pullu, kan(çok) qara

kanarında

. qırağında, boyunda

kanday

. kansay, kansι, hansι

kanday

. nəkədər

kanıkmaq

. ayğaktav

kanlık

. bollık, bəylik, çoxlık, kənlik, genlik

kansay

. kanday, kansι, hansι

kansι

. kanday, kansay, hansι

kantay

. kaltak, qarabet, qəhbə

kapal

. qaba - kapallaşmaq : gobudlaşmaq

kapıl

. dərrev, birdən, biktiz, qafil

kapıl

. biktiz, birdən, derev, qafil

kapılıt

. kiplət, dərin, möhkəm

kapıs

. dəgirmançının aldığı müzd

kaplambağa: topsbağa, tasbağa, daşbağa, tısbağa
kaplanğan

. qapaklı, qapalı, yapık, örtülü

kaplanğan

. örtülü, kaplanğan, qapaklı, qapalı, yapık

kapsla

. kaptama, qap, papka, qovluq, dosyә

kaptama

. kapsla, dosyә, qap, papka, qovluq

kaput

. alık, kabus, sərsəm

kar

. kərəng

kar

. əl, kər, dəfə § dəfə : kərə

kar

. əl - kərə : dəfə

kar

. qol

karaca

. elik, ceyran, cüyür, yüyür, yayran, kır kəzəsi, kıralay, kır keçisi, keyik, tağ öçki

karamaq

. qollamaq, kullamaq, əlləmək

karamsәr

. donuğan, tüngilgən, duruxan, dumuxan, bədbin

karan

. böyük, ağır

karan

. yekə odun, böyük ağac, çok - karlı pul : çok pul - varlı karlı - kalan -

karet

.

karlıqaç

. qaranquş, kırlanqıç, karluqaç, karlıqaş, kaldırqaç, qalavaç, kalqaç

karlıqaş

. qaranquş, kırlanqıç, karluqaç, karlıqaç, kaldırqaç, qalavaç, kalqaç

karluqaç

. qaranquş, kırlanqıç, karlıqaş, karlıqaç, kaldırqaç, qalavaç, kalqaç

karma

. kərmə aralaş., qarşık.,, yığma, qurma, toplam, mütəmərkiz

karma

. kərmə, yığma, aralaş.(mütəmərkiz), qarşık., qurma, toplam

karma

. kərmə, yığma, aralaş.(mütəmərkiz), qarşık., qurma, toplam

karma

. qurma .

karma

. qurma, toplama

karmaq

. qaramak, qarmaq, qanqırmaq : almaq, әlə tutmaq

karmaq

. < ker : kar : böyük, kerimək, ulqaymaq, yaşlanmaq

gərək, tiyiş

.

karman-çorman : bərk qarιşιk
karoməcar

. qazık

karsak

. qoduk, qoyuk, külə, bücür, basar, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay,
qιsrak, kəltə, pistək, pindək

karsızlık

. nəqahət, gücsüzlük

karsızlık

. nəqahət, gücsüzlük

karulu

. müsәllәh

kasırılğan

.

saklı., gizli, sinsi, yaşırın, gizlin, tıkıvlı, qatılğan, assırınlayın, astan astırın,
yaşırılğan, yaşırınlı, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy, bükük oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav

kasıv

. kaçıv, saklamaq, gizləmək, bukmaq, buqurmək, bükpələk, bükmələk, daşırıv

kaskas

. qaşqaq, uçurum

kaşanda

. həmişə

kav

. kan, kov - qoyuq, qovuq, boşluk : dağın qayanın kuytu yeri

kav

. kaşuv, qaşuv

kavak

. kövək, qovuq, oyuk, çukur, boşluk, deşik

kavamaq

. kapamaq, hörmək

kavlak

. qabıklanmış, qabığı tökülmüş, dəri qoymuş nəsnə

kavlamaq

. eşələmək, aktarmak, sökmək, sukılav, sokonov, qazbalav

kavlamaq

. eşələmək, aktarmak, sökmək, sukılav, sokonov, qazbalav

kavlamaq

. qabığı qabarıb tökülmək

kavmaq

. kovmaq, qazmaq

kavmaq

. kovmaq, qazmaq

kavuk sallamaq : hörmət olaraq sarık sallamaq, heç bir şeyi görməmək, göz yummaq
kay eldiksiz: hançi eldənsiz
kay

. hançı

kay

. hər

kayağan

. kaypak

kayan

. sürünən

kayçanda

. heç vaxt, əslən

kayda

. harda

kayın

. ağac

kayın

. sonra, geyin

kayqama

. qapqama, gəbə, çoban abası

kaymaq

. ağmak, sapmak -

kaymaq

. ağmak, sapmak - ağımçı, ağma : tutumsuz, davamsız, qararsız

kaymaq

. caymaq

kaynar.

. çeşmə, çığanak, sığanak, köz, göz, çıxma, şişmə

kaypak

. ağma, ağımçı, tutumsuz, davamsız, qararsız, kəsinsiz, qaçak

kaypak

. qararsız, ağımçı, ağma, tutumsuz, davamsız, kəsinsiz, qaçak

kaypak

. kayağan

kayru vermək . geri vermək
kayru vermək . geri vermək
kaytadan

. yenidən, qabat

ke(ə)rquş

. kərkəs

kecirqab

. gecə

keçə

. dünən

keçələşmək : quruşmaq, uyuşmaq, bərkimək, tel -qol -dalların birbirinin içinə keçməsilə
bərkinmək, qurulmaq
keçələşmək: bərkimək, tel,qol, dalların birbirinin içinə keçməsilə bərkinmək, qurulmaq
keçələşmək: quruşmaq, uyuşmaq
keçən

. aşınan, aşın

keçən

. : keçici, çağlık, müvəqqət, uzğğan., uzğan, üzülən, ötkən, ötən

keçən

. uzğğan., ütkən

keçərsiniz

. bağışlayın, eşitmədim

keçəş

. keçim, keçirim, dözməzçilik, ötrim, bağιş, rәhm

keçici

. çağlık, müvəqqət

keçici

. keçən, çağlık, müvəqqət, uzğğan., uzğan, üzülən, ötkən, ötən

keçici

. çağlık, müvəqqət

keçim

. keçəş, keçirim, dözməzçilik, ötrim, bağιş, rәhm

keçin

. bağışlayın

keçinmək

. çıxışmaq, keçişmək, ötüşmək

keçinmək

. ölmək

keçirim

. bağιş, dözməzçilik, rәhm, ötrim

keçirim

. keçim, dözməzçilik, ötürüm, bağιş, rәhm

keçirmək

. aşırmaq, böyütmək, alqıtmak, atlatmak

keçirmək

. öçirmək, uçurmak

keçiş

. : ötüv, ötüş, asuv, aşuv, yötkülüş

keçiş

. ötüv, ötüş, asuv, aşuv, yötkülüş

keçişmək

. çıxışmaq, ötüşmək

keçişmək

. keçinmək, çıxışmaq, ötüşmək

keçiştik

. çatar, kəsiştik, qavιştιk

keçiştik

. kəsiştik, qavιştιk, çatar

keçmiş

. bayağı, bayıkı

keçmiş

. bayağı

keçmiş

. burunki, köçəştə, öncəki

keçmiş

. çakşıl, keşimiş, keşiyib, qurumuş, əsgi, qona § qona adət : әsgi adət

kedik

. güdük, şübhə

.

kefəhvallaşmak: amandık aytış, səlam vermə
keh

. keying, qavşaq, yusal, uqipsiz, yaravsιz

keh

. keying, yusal, uqipsiz, yaravsιz, ğavşaq

kehrə

. gəj, kirəç

kekim

.

kelev

. ertə, ir, irtük, erkən, ertəsi, kələsi, kiyinki

keng

. əcib, acayip

kenq-taşa

.

keptü

. kimi

ker

. kər, böyük, iri

kerik

. genişləmək, çəkmək, kerilgə yol : geniş yol, keriş dartışma, keriş sokuş

külkə, ovunuq, küküm,

əngin., çəksiz, şəksiz, çiksiz., imqir, uşı kıyırı yok : ucu qırağı yok

yaxşılığa baştabas (qurtarmaz)
kerimək

. karmaq < ker : kar : böyük, ulqaymaq, yaşlanmaq

kerimək

. karmaq, ulqayıv, yaşlanmaq

kerimək

. ulqaymaq, karmaq < ker : kar : böyük, yaşlanmaq

keriş

. əriş, ip

kerk

. kərgədən

keş

. met < çək

keşik

. : növbət, sıra

keşik

. növbətçi, qaravul

keşikçi

. çasavoy., sakçı, qaravul, gözətçi

keşimiş

. keçmiş, çakşıl, keşiyib, qurumuş, əsgi, qona § qona adət : әsgi adət

keşinə

. gecəsinə, dünənisi

keşiyib

. çəkilib, quruyub, çakışıb, çəkişib

keşiyib

. keçmiş, çakşıl, keşimiş, qurumuş, əsgi, qona § qona adət : әsgi adət

keşqurum

. gecə

keşqurum

. küqüm, gecə, yassι, yatsu,( şam)

keşli

. sürünən, sürənən

keşli

. sürünən, sürənən

ketüv

. acı

kevezliq

. pamıq tarlası

key

. kamil, iyi, doğru - key kişi

keybir

. bərxi

keybir

. çağda, sakta, kəzdə, keydə, bə'zən

keydə

. çağda, sakta, kəzdə, keybir, bə'zən

keyeng

. gəvşək, yavsal, yaramaz, cıdamsız, yusul, uqıbsız, sust, tənbəl

keyək

. bənzərlərindən üstün olma - keyək bir uruş : çapar, qoşu atı

keyik

. ceyran, karaca, cüyür, yüyür, yayran, kır kəzəsi, kıralay, kır keçisi, tağ öçki,

., küqüm, yassι, yatsu,(şam)

.

elik
keyin

. dalı, peşin

keyinçə

. sonra - geyinsiqə : sonra

keyvan

. başdaş, arvad, ayal

kez

. ok

kezek

. kərə, nobət,

kezekçi

. mübsür

kə vakιt

. gah-gah, kətə-kətə, kəyarιm

kəçək

. iyit, doğru, düz

kəd

. avıl, şəhər

kəfən

. ağlık

kəflənən

. köplənən, çoğan, çağan, coşan, qaynayan .

kəflənən

. köplənən, çoğan, çağan, coşan, qaynayan

kəkələmək

. kələk gəlmək

kəkəş

. dudu, lal güng

kəkəş

. lal, güng, dudu

kəkəz

. çanakdivan, qoraka, gəvşək, qap-qacak, oyulmuş

kəkirsək

. əğri-büğri, sιnιk-sιzιk., kınqιr-kıysık., әyri-tokay, əyrək, ziqzaq

kəkrə

. dadı acımtıraq, əkşimiş, buruk, ağız yığıcı olan (heyvaya tay)

kəkrəmək

. acιmaq, əkşimәk

kəkrəmsi

. üzü salık, suratı asık, güvən verməyən, xoş qarşılanmιyan adam

kəlçik

. samsıq, kəlpənək kəlçik, ğayza, tetik, uğursuz, kəmçik, qanmaz

kələ

. : böyük, baş § kələ çüçə : böyük, baş çüçə

kələk

. düzən, duzax, tor, tələ, al, yasa

kələk

. kilkə

kələk

. qoruq üçün daşı daş üstə yığıb əlamət qoymak

kələk

. quruşuq, buruşuq

kələmək

.

kələmək

. otarmaq, budağlamak, budamaq

kələməmək . kərәməmək, istəməmək
kələsi

. ertə, ir, irtuk, erkən, ertəsi, kelev, kiyinki

kələsi

. ertə, irtik, erkən, ertəsi, kelev, kiyinki, ir

kələv

. tələv, tiləv, kalö

kəlləbaş

. başağay, gic, sərəsimə

kəlləki

. ovsar

kəlö

. umar, arzu

kəlpənək

. kəlçik, ğayza, tetik, uğursuz, samsıq, kəmçik, qanmaz

kəltə

. : çöprək, qırıq yün § çöpür, çöprək : keçi qılı

kəltə

. külə

kəltə

. külə, güdə

kəltə

. bücür, külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, koyduk,
kəltəbakay, karsak, qιsrak, pistək, pindək

kəltə

.

kəltəbakay, külə, kotiğan, kodö, karsak, qoduk, qoyuk, bücür, basar, töpös,
mıkır, qιsrak, pistək, pindək

kəltəbakay : bücür, külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, koyduk,
karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək
kəltəbakay

. qoduk, qoyuk, külə, bücür, basar, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, karsak, qιsrak,
kəltə, pistək, pindək

kəm

. qovşak, kövrək, yüngül, zayıf, alçak, az, yumşak, puka

kəm biçmək . and içmək
kəmal

. eyitim, öğrəniş

kəmçik

. kəlçik, samsıq, kəlpənək kəlçik, ğayza, tetik, uğursuz, qanmaz

kəmçik

. samsıq, kəlpənək kəlçik, ğayza, tetik, uğursuz, qanmaz

kəmçilik

. naqislik

kəmçilik

. ziyan

kəmək

. kəsmir, qazmaq

kəmək

. qazmaq, kəsmir

kəməli

. kəməsov, kəmil

kəməli

. kəmil, kəməsov

kəməlmək

. kəmlənmək

kəməmək

. kəmləmək, kəmirmək

kəmər

. çəpər

kəmər

. komər, kummar, yumar

kəməsov

. kəməli, kəmil

kəmətmək

. aşağlamaq, basalamaq, əzmək, təhqirləmək, saymamaq, əsgitmək, alçatmaq

kəmil

. kəməli, kəməsov

kəmil

. kəməli, kəməsov

kəmirmək

. kəmləmək, kəməmək

kəmisi

. çalaca, azacıq, azca, yoxacıq, alaca, salca, bir salιm, bir çalιm, bir az

kəm-kəmdən. yavaş yavaş

kəmləmək

. azavlamak, azalamak, kisirətüv, kiçirətüv, kəmətüv

kəmləmək

. kəmirmək, kəməmək

kəmpir

. yaşlı qadın - kəmpirlik : qocalıq

kəmpir

. samavarın kəlləsində olan çaynik yeri

kəmpirlik

. qocalıq - kəmpir : yaşlı qadın

kəmsəlmək . bükülmək, əğilmək § bük ! kəmsə ! әy !
kəmsəmək . təhqir etmək
kəmsilik

. zәrәr, ziyan

kəmsitilmək : xorgörünmək, aşağlanmaq - kəmsitiş - kəmsəmək : əğilmək, bükülmək
kəmsitiş

. təhqir, xorlama

kəmşük

. bükük

kən

. gen, kan, bol, çok, aldan, bolluq, dərin, uzaq gen § kan gəzək : çoğu kəz §
ondan bəri, kən illər keçdi § kan pullu, kan qara .

kənlik

. bollık, bəylik, çoxlık, kanlık, genlik

kəntləv

. damaq

kəpə

. külübə

kəpək

. əngəl, qonak

kəpək

. quvax

kəpək.

.

kəpənək

. : burka, bürgə, yilkəgə salınıb geyilər

kəpəz

. qəfəs, tor, pəncərә, tikmə

.

kəpəz

. qəfəs, tor, pəncərә, tikmə

.

kəpəzlik

. köpöyoluluq

kərçək

. quldur

kərçəmək

. kərçimək, çabqamaq, kəsmək

kərçəmək

. kərçimək, kəsmək, çabqamaq

kərçəmək

. kəsmək, kərçimək, çabqamaq

kərçiləyən

. bıçak, kəsən, çapğıç, gəzlik

kərçimək

. çabqamaq, kərçəmək, kəsmək

kərçimək

. kəsmək, kərçəmək, çabqamaq

körpə, un örö, un körpəsi

kərçimək

. kərçəmək, kəsmək, çabqamaq

kərə

. dəfə, kar, əl

kərə

. pay, dənə, dəfə, təpə

kərəçi

.

kərəng

. kar

kərki

. kəsgi, balta, qιrqι, pıçaq, çapacaq

kərmə

. karma, aralaş., qarşık.,, yığma, qurma, toplam, mütəmərkiz

kərmə

. karma, toplam, yığma, aralaş.(mütəmərkiz), qarşık., qurma,

kərmə

. qalın, aralaş, yιğılma, sil yanacağı

kərpiç

. : çalma

kərsәk

. kəssәk

kərsәk

. kəssәk, kəsək, qırsək, quri -toğalak toprak - qum

kərşən

. toz topraq

kərt

. kəsik,uçurum

kərtik

. çırtıq, cırıq, kəsik, yırtıq

kərtik

. : kəsmə

qaraçı, görən, şahit

kərtik-kərtik : kəsik-kəsik
kərtmək

. çırtmaq

kərtmək

. çırtmaq, çərtmək, vurmaq, çalmaq, cırmaq, bölmək, doğramaq

kərtmək

. çəntmək, çırtmaq, çəntikləmək,, cızmaq, yırtmaq

kərәməmək : kələməmək, istəməmək
kərәn

. kәzәk, qayta, yolam

kəsəcə

. keçiştik, kəsiştik, qavιştιk, çatar

kəsək

. kəssәk, kərsәk, qırsək, quri -toğalak toprak - qum

kəsəl

. yara

kəsəli

. enli, çovli

kəsən

. basan, salan

kəsən

. bıçak, çapğıç, kərçiləyən, gəzlik

kəsərli

. bic, diqqətli, biçək, özənli

kəsərmək

. qışarmaq, yatmaq, uzanmaq

kəsərmək

. qışarmaq, yatmaq, uzanmaq

kəsərmək

. qışarmaq, yatmaq, uzanmaq

kəsgi

. kərki, balta, qιrqι, pıçaq, çapacaq

kəsgin

. sivri

kəsigə

. şəxsiyyət - kəsiqəli : şəxsiyyətli - kəsiqəsiz : şəxsiyyətsiz

kəsik

. beçə

kəsik

. çapık, yarık

kəsik

. çırtıq, kərtik, cırıq, yırtıq

kəsik

. kәrtik, qırıq, kərtik-kərtik : kəsik-kəsik

kəsik

. kərt, uçurum

., biçik

kəsik-kəsik . çapım-çapım, parça-parça, yarık-yarık, qırıq-qırıq
kəsik-kəsik . kərtik-kərtik
kəsiliş

. bölük, oyılış, qatlam

kəsilmək

. biçilmək, diqqət vermək

kəsilmək

. çiyrimək, qapanmaq, bağlanmaq, doymaq, düyünlənmək

kəsilmiş

. biçik, iğdiş, enənmiş, axta

kəsim

. akak, yatak, məcra

kəsimli

. qatι, kiskin

kəsinsiz

. ağma, ağımçı, tutumsuz, davamsız, qararsız, kaypak, qaçak

kəsinsiz

. qararsız, ağımçı, ağma, tutumsuz, davamsız, kaypak, qaçak

kəsir

. bölşək

kəsir

. bölşək

kəsisik

. çatrık, qovşak

kəsiş

. aymak, sektör, avdan, bölük, qol, əl, dəsdə

kəsişik

. çatışık

kəsiştik

. çatar, keçiştik, qavιştιk

kəsiştik

. keçiştik, qavιştιk, çatar

kəsit

. xət, cızıq

kəsmə

. ara, arakəsmə, tənəffüs, aralık, tə'til

kəsmə

. ara, aralık, arakəsmə, tə'til, tənəffüs

.

kəsmə

. : kərtik, yarıq, parça

kəsmək

. (heyvan başı)çalmaq

kəsmək

. boğnamaq

kəsmək

. çakmaq

kəsmək

. çanımaq, qazmaq, açmaq, baltalamaq

kəsmək

. çapmaq, biçmək

kəsmək

. çərtmək, çəkmək, dartmaq, çalmaq

kəsmək

. kərçəmək, kərçimək, çabqamaq

kəsmək

. kərçimək, kərçəmək, çabqamaq

kəsmək

. kərçimək, kərçəmək, çabqamaq

kəsmək

. qıymaq, muzayiqə etmək : qırmək, üzmək, çəkinməmək

kəsmək

. bəlləmək, biçmək, qoymak - qiymət - iş - qarar.

kəsmək

. duruzmak, dayandırmak

kəsmək

. kәrçəmək, qıyım-qıyım - dilim-dilim etmək . kərçi(kəsgi )ilə doğramaq

kəsmək

. yığmaq, yıqarmaq, əsirgəmək, məhrum etmək

kəsmir

. kəmək, qazmaq

kəsmir

. qazmaq, kəmək

kəssәk

. kəsək, kərsәk, qırsək, quri -toğalak toprak - qum

kəstə

. bәrnamə

kəşk

. çökək < çök . kəsik, əkşimik, çökəlti, yağsız yoğurtu sütü qaynadιlιb, əldə

.

edilən qatık
kət

. basalga, köy

kətək

. öycik, həvirtək

kətə-kətə

. gah-gah, kəyarιm, kə vakιt

kət-küy

. ayıl-qışlak

kəv

. kov

kəvək

. kovaq, oyuq, oymaq, deşik, hin

kəviş

. başmaq, çəpək, yəlkən

kəvrə

. gor

kəvrəkdivan

. gəvrək, yumuşak

.

.

kəyarιm

. gah-gah, kətə-kətə, kə vakιt

kəz

. çağ, çak, gah, sak, sal, salιm, ara, dәm, key, kəzdə, keydə, keybir: bə'zən
çağda, sakta

kəz

. key, çağ, çak, gah, sak, sal, salιm, ara, dәm

kəz

. qətə, qatım

kəz

. zaman

kəzdə

. çağda, sakta, keydə, keybir, bə'zən

kəzənq

. dönəm, mәzqil, dövür

kəzənq

. mәzqil, dönəm

kibrit

. ottık, sirinki, sürüngü

kibrit

. yanqı

kibyoli

. qurun, kurqun, xudpərəst

kıçık

. çin, doğru

kıçık

. çin, doğru

kiçirətüv

. azalamak, kəmləmək., azavlamak, kisirətüv, kəmətüv

kidə

. gah.

kikşimsin

. mənçil, özümsәr

kilkə

. kələk

kilpik

. müçük, kiprik

kim bilsin

. bəlkə

kıməmək

. kəmləmək, kəmirmək

kimərsə

.

kimi

. bənzər, bənzəyən, oşkoş, okşaş

kimi

. bənzər, bənzəyən, oşkoş, okşaş, bala oşkoş: okşaş § sən okşoş § yok okşoş

kımıldanış

. hərəkət

kımınğı

. qamçı

kımırıska

. qarışqa, qarınca, kurmurska, kımıska, morqol

kımıska

. qarışqa, qarınca, kımırıska, kurmurska, morqol

şey, nəsnə

kin becərmək: kin bəsləmək, öc almaqa hazırlanmak -, - kin dartmak : öc almaq - kin
irkmək : kin yetişdirmək, bəsləmək

kin bəsləmək . kin becərmək, öc almaqa hazırlanmak
kin ödəmək : kin yatırmak, kini yerinə gətirmək
kin yatırmak : kin ödəmək, kini yerinə gətirmək
kindik..: göbək
kinki

. sonki

kınqιr-kıysık : əğri-büğri, sιnιk-sιzιk., әyri-tokay, iyrək, kəkirsək, ziqzaq
kınqιr-kıysık.: kəkirsək, əğri-büğri, sιnιk-sιzιk., әyri-tokay, əyrək, ziqzaq
kinli

. hisli, cicikli, çəkçək, kin dolu

kip

. bək, köp § kipli qapı : bəkli

kip

. çağ, zip

kip

. möhkəm, bərk, iyicə

kipləmək

. bəkləmək, bağlamaq - kəsmək (yol)

kiplət

. kapılət, dərin, möhkəm

.

kiplət

. kapılət, dərin, möhkəm

.

kiprik

. kilpik, müçük

kiprik

. kilpik, müçük

kıraç

. qısır anğız, sürülməmiş toprak

kıralay

. ceyran, karaca, cüyür, yüyür, yayran, kır kəzəsi, kır keçisi, keyik, tağ öçki, elik

kıran

. qıraq, qıyı

kıran

. qıraq, qıyı

kırçam

. daşlı yer

kirəç

. kehrə, gəj,

kiri

. müzd, kar

kırıxma

. donmaq

kirimək

. küykəmək, yığışmaq, bürüşmək, qarımaq § küykirib oturmaq : bükülüb

.

oturmaq
kirimək

. qarımaq, qatımaq, küykəmək, yığışmaq, bürüşmək - küykirib oturmaq :
bükülüb oturmaq

kiriş

. əriş, ip

kırlan

. dərə-təpəli yer, dağ ətəkləri, quru çöl

kırlan

. dərə-təpəli yer, dağ ətəkləri, quru çöl

kırlanqıç

. qaranquş, karluqaç, karlıqaş, karlıqaç, kaldırqaç, qalavaç, kalqaç

kırmaçı

. fιrladan

kirpimək

. bərk

kirşan

. < kərşən < kər .oğunaq, toz topraq

kirtinmək

. kirtkunmək, təsdiq etmək, inanmak, inan etmək, iman etmək

kirtkunc

. iman - kirtkunmək : iman gətirmək

kirtkunmək . kirtinmək, təsdiq etmək, inanmak
kisə

. bövən)balığın hava kisəsi

kisə

. kov, kovsak, qarın ., yoğun, bövən, qursak

kiskin

. qatι, kəsimli

kişən

. zəncir

kişən

. zəncir

kişilik

. heysiyyət

kişnəmək

. kükrəmək, haykırmaq

kitəmək

. düyünləmək, çatmaq, çıtmaq

kitəmmək

. götürmək

kitkunç

. inanc, güvən, inam

kitkunç

. inanc, iman

kitmə

. çıtıq, çıtma, çatık

kitməkləmək: çitmək, bir araya gətirmək, birləştirmək, tutmaq (dəlik-deşiyi) hörmək
kıv

. ayaqqabı

kıv

. ayaqqabı

kıvanc

. qurur, sevinc, şadlıq, güvənc

kıvanma

. sevinmə, gönənmə, məmnun olma

kıvıcık

. köbök, kopik, köpük, qabarcık, kıvık

kıvık

. köbök, kopik, köpük, qabarcık, kıvıcık

kıvırma

. naz

kıy

. hey, hay, gıy (vurmak), bağırmak (qırqı)

kıya

. koni, təpəli, qabarıq, uçqur yer

kıyı

. qala

kıyı

. qala - kıyıl bağ : duvar

kıyıda bucakda : yan yövərdə, gözə çarpmayan yerdə
kıyıda bucakda: yan yövərdə, gözə çarpmayan yerdə
kıyıdan

. qırakdan, çetdən

kıyın

. şiddətli

kiyinki

. ertə, irtik, erkən, ertəsi, kələsi, kelev, ir

kiyinki

.

kıynalğan

. qaçğınçı, oynaq, sərbəst

kodguçi

. koyuçi, tәrk edən

kodö

. bücür, külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, koyduk,

ertə, ir, irtuk, erkən, ertəsi, kələsi, kelev

kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək
kodö

. qoduk, qoyuk, külə, töpös, kotiğan, bücür, basar, mıkır, kəltəbakay, karsak,
qιsrak, kəltə, pistək, pindək

kof

. qovalç, içi boş, oyuk

kof

. oyuk, içi boş

koğolo

. bükülmək, bəkinmək, gizləmək

kokirək

. köks.

koktu

. kodqu < koytu (y >d) < kov. dərə, quyu

koktu < kov . dərə
kollaşma

. komalak

kolvak

. qayıq § kolvakçı : qayıqçı

kolvak

. < kov . qayıq - kolvakçı : qayıqçı

kolvak

. qayıq

kolvak

. qayıq

kom

. tünnük, çoxlux - koma koma : tum tum, tüm tüm

komala

. kopala, qəbilə

komarlık

. endik, könülküş, köniqu, bağlı, adət

komba

. kümbə, qabırqa, cumba, qabırcak, qutu, cə'bə, bəsdə, qısqın

komburlaşmaq

. kükərmək, bükülmək, kamırlaşmaq

komər

. kummar, yumar, kəmər

komsiyonçuluk : kapsımalçılık
koni

. kıya, təpəli, qabarıq, uçqur yer

kop

. köt, köp

kopak

. qoltuk, kamak

kopal

. kötü, gödək, bayağı köpəl, uyğaysız, tübəq

kopala

. komala, qəbilə

kopalma

. çoğalma

kopik

. köbök, köpük, qabarcık, kıvıcık, kıvık

koplık

. ağdılık, artıklık

kor etmək

. korlamaq § nəfsini korlamaq : gərəkli istəyini yerinə gətirmək

kor etmək

. korlamaq § nəfsini korlamaq : gərəkli istəyini yerinə gətirmək

kor

. balay

kor

. küt, kəsәrsiz - kor pıçak

kor

. yetərsiz, kos § kala kötür § kos komalaq = kor komalaq § kol kos : ala bula, kol
bitmək

kor

. yetərsiz, kos § kala kötür § kos komalaq = kor komalaq § kol kos : ala bula

korqan

. qala, istihkam

korqan

. qala, istihkam

korpəç

. korpıç, kövül, ağıl

korpıç

. korpəç, kövül, ağıl

korsavad

. savadsız

kos

. < kol-kos

kos

. kor, yetərsiz § kos komalaq = kor komalaq - kol kos : ala bula

kosuq

.

< kovsaq, qursax, deşik, kövül

kosuq

.

qursax, kovsaq, deşik, kövül

kotiğan

. bücür, külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, mıkır, kodö, koyduk,
kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

kotiğan

. qoduk, qoyuk, külə, bücür, basar, töpös, mıkır, kodö, kəltəbakay, karsak,
qιsrak, kəltə, pistək, pindək

kov

kəminqah: küməngə < kovəngə < kov . kömülən yer, gizlənən yer

kov çukur: < kov + uq
kov çukur: < kov + uq
kov kəvrə : gor
kov kəvrə : gor
kov qoca: < kov . qab

.

kov qoca: < kov . qab

.

kov

. kovsak, qursak qarın, yoğun, bövən, kisə

kov

. ovış, oyşuq, oyuq, qaynak, mərkəz

kov kov

. dola dola

kov kov

. dola dola

kov kuy

. < kov. göz, göy, guy,

kov kuy

. < kov. göz, göy, guy,

kov ovqara : qab, halta, kasa
kov ovqara : qab, halta, kasa
kov

. ilan dərisi

kov

. kəv

kov

.kəndə : xandaq- kov : koktu : dərə

kova

. dolça, ğava

kova

. hörülmüş yer

kova

. dolça

kova

. dolça

kovaq

. kəvək, oyuq, oymaq, deşik, hin

kovan

. qapçık, yuva

kovan

. qapçık, yuva

kovan

. qapçık, yuva, pətək

kovan

. pətək

kovang

. həvək

kovanlık

. arılık, kovanların qoyulduğu yer

kovanlık

. arılık, kovanların qoyulduğu yer

kovar

. küllük, pislik yığını, çöplük

kovki

. müqə'ər

kovlamaq

. cumlamak, gorlamak, quylamak, qablamak

kovlangöz

. içi boş

kovlangöz

. kovşak, kovsak, kovsalak, gövşək, aralık, quşə, buçak, yıkıx, cırık

kovlaş

. qoval, kof, oyuk, içi boş

kovmaq

. kavmaq, qazmaq

kovmaq

. kavmaq, qazmaq

kovmaq

. qazmaq, kavmaq

kovsak

. kov, qursak, qarın, yoğun, bövən, kisə

kovsaq

. > kosuq, qursax, kövül, deşik

kovsalak

. kovşak, kovsak, gövşək, kovlangöz, aralık, quşə, buçak, yıkıx, cırık

kovşak

. çıtənək, çiçik salkım

kovşak

. kaba

kovşak

. kovsak, kovsalak, gövşək, kovlangöz, aralık, quşə, buçak, yıkıx, cırık

kovu

. çuxur, bataklık yer

kovuç

. zerzəmi, çuxur

kovuç

. zerzəmi, çuxur

kovuk

. boş ( iç görüş )

kovuk

. sidik torbası

kovurğa

. bakırğa, bağurqa, qabırçak, qabırğa

kovuş

. : oyulmuş, ayaqqab § kovuşçi : ayaqqabçı

kovuş

. kovuk : oyuk

kovzəmək

. dövüp ayιrmaq

koyduk

. bücür, külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö,
kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

koyuçi

. kodguçi, tәrk edən

kozğalançı

. asav, qozqalançι, ğalayançι

köbə

. gözün qapağı

köbök

. kopik, köpük, qabarcık, kıvıcık, kıvık

köçbə

. köçəb, qalıt, güncürə, risub

köçəb

. köçbə, qalıt, güncürə, risub

köçət alması: son bahardək çürüməyən alma
köçəymək

. genişlənmək, böyümək, arası açılmak

köçmək

. <=>qoşmaq <=> qaçmaq

köçurmə

. evləndirmə

köçurmə

. iqtibas

köçürmə

. götürmə, dəğişmə, yetirmə, axırma, aktarma, salma, ötür-ver, küirmə, qoyma,
nəqliyyat

köçürmə

. nəqliyyat, dəğişmə, yetirmə, axıma, aktarma, salma, ötür-ver, götürmə küirmə,
qoyma

köçürmək

. çevirmək, düşürmək, zəptəmək

kögür

. görqür, görsət

kögürmək

. kökərmək., kökəşmək, kökəlmək, yerləşmək, bərkimək, ağarmak, göyərmək

köğön

. doğan, şungur, şungar, şahin, qızıl quş, al quş

köğön

. doğan, şahin

köğön

. doğan, şahin

köğüslük

. aldayapğuç : önlük, peştamal

köğüş

. tənəbi, böyük oda

köhnə

. aşılqan

köhnə

. aşınmış, yeyilmiş, silinmiş, düzəlmiş, sarlanmış, əsgi, pozulmuş § aşınmış dəri
§ aşınmış paltar, pul .

köhnə

. qoca

., yaşi ağmιş

köhnə biçim qara düzən, əsgi biçim
köhnə

. yaşi ağmιş, qoca

köhnəlmək . əsgimək
kök

. astin, təməl, əsl, zat, dib

kök

. dolu, tompak., toluk, dolqun, pökki, dölməç, səmiz, oklu, oplu

kök

. anğır, andır, dal, soy, ata baba, cəddabad

kök

. tamır. tomur, tübir, unğqu, neqiz, özək

kökəlmək

. kökərmək, kökəşmək., kögürmək, yerləşmək, bərkimək, ağarmak, göyərmək

kökən

. kök, qaynaq

kökəngə

. körük, kövəngə, tulum

kökərmək

. kökəlmək, kökəşmək, kögürmək, yerləşmək, bərkimək, ağarmak, göyərmək

kökəşmə

. kölçə, qabartma, qatlama

kökləmək

. ayarlamak

köks

.

kölçə

. qabartma, qatlama, kökəşmə

bağı, döş, kürək, gövdə

kölgli təpər . güzey
köm

. kömə, toplum, camiə

kömçə

. qamıç, qamış

kömçülük

. imumi, içtimai § kömlük oyuk : imumi rə'y

kömçülük

. imumi, içtimai § kömlük oyuk : imumi rə'y

kömçülük

. topluluk, kamuçuluk, yurtçuluk,

kömdük fikir: kamu oyu
kömə

. köm, toplum, camiə

kömək

. baqış, qoldavlık, yardamlık

kömək

. baqış, qoldavlık, yardamlık, dayanık

kömək

. dayanık, yardım

kömək

. baqış, yardamlık, qoldavlık

kömək

. dayanık, yardım

köməkləmək . əl-ayaq eləmək, yardım etmək, qol-ayaq olmaq, qol-qanat olmaq, əl tutmaq,
qollamaq,
kömörö

. yumuru, qozbel

kömü,

. gor, gumuv

kömüş

. gömmə, quylama

könə

. sandan gedən

könikləmək.

.

bezikmək., doymak, qanıksamak, soğumaq, usanmaq, bıkmaq, berçikmək,
könüqü

könük

. qanıt, tanqış, göstәriş, ayğak, niqiz, dəlalət, illət

könükmək

. öyrəşmək, alışmak, iyələşmək, boyınsınıv (boyun qoymak)

könüküş

. yatdığa, türgələşik

könülküş

. endik, adət, köniqu, bağlı, komarlık

köp

. bək, kip

köp

. göbərcik, qabarcιk

köp

. kop, köt

köp

. gəbə hamilə

köp

. gop, gup, kuh, göbə, təpə, gopıt, gömüd

köpdən bəri: çokdan bəri
köpəlmək

. köpərmək, şişmək, qurulmaq, qurulanmaq

köpəlmək

. şişmək, qurur satmaq

köpərmək

. köpəlmək, şişmək, qurulmaq, qurulanmaq

köpərmək

. artmak

köpərtiv

. köpətmək, arttıιrmək, yekətmək

köpərtmək

. işəytiv., üyşütüv, yığmak, arttırmak, köpeytiv

köplənc

. əğləb .

köplənc

. əğləb .

köplənən

. kəflənən, çoğan, çağan, coşan, qaynayan .

köplü

. maral

köpmək

. köpərmək, şişmək, yumurlanmaq

köpöyoğlu

. < kapaloğlu <> qabaoğlu (qabanın biri) < kapal . qaba . - kapallaşmaq :
gobudlaşmaq

köpöyoluluq: kəpəzlik
köptin

. çoktan

köpük

. köbök, kopik, qabarcık, kıvıcık, kıvık

köpük

. köp, gop, kök, gug, kuh

körən

. böyük kət

körən

. bur, sarı

körən

. sarı, bur

körfəz danışmaq: havayı

körfəz danışmaq: havayı
körfəz

. < kövrəz < köv . köp, qoltuk

körfəz

. qoltuk

körginmək

. dinləmək

körqit

. göstər

körpə

.

kəpək., un örö, un körpəsi

körük burak: yanık qoxu
körük

. kökəngə, kövəngə, tulum

körük

. nəfəs

körükləmək : qızışdırmak, təşviq etmək - qavqanı körükləmək
körϋk

. göstəri

kösnü

. şəhvət, hiz

kösök

. küçük, küsik, qüçük,enik

köşə

. burçuk

köşən

. : dovşan yavrusu

köt

. kop, köp

kötə

. qabar

kötə

. qabarköhnəlmək

kötərmək

. : yüksətmək

kötərmək

. yüksətmək

kötü

. gəvşək, zayıf, yetәrsiz

kötü ruh

. albastı, alvastı, qara ruh, qara quşli, cinli, qәşşili, tutqayli, qaqğınlı

kötü

. ayuq

kötü

. gödək, bayağı, kopal, köpəl, uyğaysız, tübəq

kötü

. gödək, bayağı, kopal, köpəl, uyğaysız, tübəq

kötük

. kütük, tapu

kötürüm

. yatalak, enməkəli, düşük, fələc

köv

. govdal

köv

. oyuq, ortaq yer, kovlan, su yolu

köv

. oyuq, ortaq yer, kovlan, su yolu

. üytgəmək, ötünmək

köv

.köyük : yanık göynəmiş § göynəmək . yanmaq § göynük: yetgin meyvə §
qoymaq: yandırmaq

köv

.köyük : yanık göynəmiş § göynəmək . yanmaq § göynük: yetgin meyvə §
qoymaq: yandırmaq

köv

. yar, dərə

kövək

. qovuq, kavak, oyuk, çukur, boşluk, deşik - dişin kovuğu

kövəngə

. körük, kökəngə, tulum

kövəz

. gəpəzə, gəpəz, kövəzə, çok danışan, əngək, əngi boş

kövəzə

. kövəz, gəpəzə, gəpəz, çok danışan, əngək, əngi boş

kövlan yer

. oyuq yer, tağ yer, göv, çök . cumuq, çukur : < gövür, su gedən gen

kövləmək

. qazmaq, belləmək, aşınmaq, aşındırmaq

kövləmək

. qazmaq, çıkatmaq - qartof kövləmək : qazıp çıkarmaq

kövmək

. qazmaq, deşmək, qazıp deşmək, aşındırmak, uçutmaq

kövrək

. tənik, yelpənək, püfənə, yumuşaq, yüngül

kövrək

. boş, puh, yumşak

kövül

. korpıç, korpəç, ağıl

kövül

. kosuq < kovsaq, qursax, deşik

kövül

. < koval, qoval < kof : oyuk, içi boş

kövül

. qurp, kəvilən oyulan yer, çunq, genq, çuxur : dəhliz, qar

kövzə

. qabık - kövzəmək : qabıklanmaq, qabığın çıkarmak buğdanı kövzə : qabıxla

köy

. basalga, kət

köy

. basalga, kət

köy

. uylar, düşüncələr, fikirlər

köydürmək . yandırmaq, itirmək § gənc ömrünü köpydürmək : itirmək §
köylü

. asan, onqoy,onqay, unqay, kulay, qolay, yaylı, caylı

köymək

. köyrəmək, yanmak

köynə

. oqur, yırtık irik, dövük yencik

köyrək

. nazik, qırıx

köyük

. yanık , göynəmiş

közələnmək . kovzələnmək, quzğalanmaq, qozanmaq

.

közər

. < küz : xərmənin yeri .

közərmək

. alazlamaq

közğamaq

. qιmıldamaq

kuf

. aylama, sallancak, salıncak, çalamaq

kullamaq

. < qol (əl : kar) lamaq, karamaq, əlləmək

kullamaq

. qollamaq, karamaq, əlləmək

kullanma

. gənəlqə, yol-yorık, görsətmə, buyruk

kullanma

. yol-yorık, görsətmə, buyruk, gənəlqə

kulmaq

. diləmək

kultum et

. yığ § yığaşğa : yel tutmayan yer

kultum et

. yığ § yığaşğa : yel tutmayan yer

kulube

.< qalıbgə - qapılgə.

kumaq

. günəş, kuyən

kumaq

. kuyən, günəş

kummar

. komər, kummar, yumar

kundız

. әzgil

kunduklamaq: yandırmaq, otlamaq
kur

. kurun, sürə, zaman

kural

. araç, əməl, çara, qura, səriştə, karacat

kuramal

. saxtari,daşınmaz

kuramιn

. heybət, uluqvarlık

kuramιn

. heyət

kuran

. kurrun, kov. oluk, oyuk, çeşmə yalağı, yemlik, təknə, boşluk, arı kovanı

kuraş

. ocak

kurəşirgə

. quddalanmaq, əlləşmək, eşələmək

kurəşirgə

. quddalanmaq, əlləşmək, eşələmək

kurəşirgə

. əlləşmək, quddalanmaq, eşələmək .

kurqaz

. kuqul, zayıf, kursak, quru, cılız

kurqun

. kibyoli, qurun, xudpərəst

kurqun

. xudpərəst, kibyoli, qurun

kurmi

. qoşavuşun yarısı, bir avuş, peymanə

kurmurska

. qarışqa, qarınca, kımırıska, kımıska, morqol

kursak

. kurqaz, kuqul, zayıf, quru, cılız

kuru

. kuyqaru, qurub

kusti

. çiçik

kusti

. qardaş (kiçik), ini

kuşkulu

. ayğak, oyanık

kuştar

.

kutuk

. qoduk, küçük, qüdə

kuyan

. dovşan, toşkan

kuyanιş

. qaraçoxalιk, xoşbәxlik

kuyanιş

. qaraçoxalιk, xoşbәxlik

kuyən

. günəş, kumaq

kuyən

. kumaq, günəş

kuyıcak

. şəbeh - kuyıcak tiatr : maryonet

kuyqan

. quru, qovrulmuş, yanmış

kuyqaru

. kuru, qurub

kuyu

. qəliz, tüt, bərk - quyu bozuk : bətər axlaqsız

kuyun

. boran, qöm

küç

. göy xəstəligi, sarı irəngdə sarmaşığ cüründən

küçük

. qoduk, kutuk, qüdə

küçük

. kösök, küsik, qüçük, enik

küdə

. kümə, tınaz, yığın, dəmət

küdək

. təntik, samsıq, təlbə, səfeh, ağılsız

əmrək, düşgün, xumar, verilgən

küdələmək . kümələmək
kükəmək

. qoxumaq § o ətir kükür . duman çıkarmaq, yayılmaq,

kükərmək

. bükülmək, kamırlaşmaq, komburlaşmaq, kola- komburlaşmaq

kükrək

. göğüs

kükrəmək

. anramak

kükrəmək

. kişnəmək, haykırmaq

küküm

. külkə, ovunuq, kekim

küqüm

.

küqüm

. gecə

kül qabı

. külsalqιş

kül rəngi

. boz, çalımtı

kül rəngi

. çal

kül rəngi

. qır, ağ, çal, açık sarı, ağçıl sarı, ağsır, ak- sarı, sorğılt, boz

kül rəngi

. bez, açık mavi, daş rəngi

külçə

. kültə, topalak

külə

. kotiğan bücür, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, mıkır, kodö, koyduk,

gecə, keşqurum, yassι, yatsu,( şam)
., keşqurum, yassι, yatsu,(şam)

kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək
külə

. kəltə

külə

. qoduk, qoyuk, bücür, basar, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay, karsak,
qιsrak, kəltə, pistək, pindək

külə

. kəltə, güdə

külkə

. ovunuq, küküm, kekim

küllük

. kovar, pislik yığını, çöplük

külsalqιş

. kül qabı

kültə

. bəstə, dəstə, tikə, bölük

kültəm-kültəm . kütlənən, küt-küt, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam, dəstə-bəstə, bukcabukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, top-top, taıxm taxım, topar topar, tapqır
tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın
kültüm-kültüm : kütlənən, küt-küt, kültəm, kültəm, çoğdam-çoğdam, dəstə-bəstə, bukcabukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, top-top, taıxm taxım, topar topar, tapqır
tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın
külüqə

. əks

kümbə

. komba, cumba, qabırqa, qabırcak, qutu, cə'bə, bəsdə, qısqın

kümə

. küdə, tınaz, yığın, dəmət

kümə

. qunçə, yığın, takım, top

kümə

. yığın, öbür, qurup, taxım, bölək, tapqır § öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın :
taıxm taxım, topar topar, tapqır tapqır

kümə kümə . top-top, kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam,
dəstə-bəstə, bukca-bukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, taıxm taxım, topar
topar, tapqır tapqır, öbək öbək : yığın yığın
kümələmək . küdələmək
künc

. bucaq, qüşə, çat, sat, bürçük, burış, burc, bulunq, poçmək, cünğk

küncərə

. tufalə

kündə

. tüngüngə, ağacın kökü § tünqıqı : qarnı yoğun

künti

. tələkə, yaman, pis

küp

. (köp: oldukca çok) epey, bir top, bir töləy., baytak.

küpə

. dış görüş, şiş - kovuk : iç görüş,boş

küpək

. qapak, örtük

kürdanğ

. qurşaq

kürdəli

. önəmli

kürdəş

. yaşdaş

kürək

. dalı, arka, sırt ) şişik

kürək diş

. kəsici diş

kürək

. : gevis, gövüs, döş, qursaq, əmcək

kürək

.

kürən

. qәvi - kür : gur

kürən

. böyük kət

kürən

. gür : gur . büyüksərən

kürən

. yanık rəng, qəhvə rəngi - kürən at : yanık at

küris

. dügü

kürləyiş

. haykırış

kürsək

. itin dəllənmək çağı

kürüç

. dügü

küsik

. küçük, kösök, qüçük, enik

küskün

. darqın

bağır, döş, gövdə, köks

., kürüç

., küris

küsmək

. öykəmək, küysərmək: incimək, yüz döndərmək

küsting

. mıxca

küt

. qıssa, yoğun, qalta

küt

. qıssa, yoğun - küt barmaqlar

kütəl

. təpə

kütgürmək

. işdən düşmək

küt-küt

. kütlənən, kültəm, kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam, dəstə-bəstə,
bukca-bukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, top-top, taıxm taxım, topar topar,
tapqır tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın

kütlənən

. küt-küt, kültəm, kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam, dəstə-bəstə, bukcabukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, top-top, taıxm taxım, topar topar, tapqır
tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın

kütlənən

. küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam, dəstə-bəstə, bukcabukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, top-top, taıxm taxım, topar topar, tapqır
tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın

kütük

. kötük, tapu

küvək

. < kuv, kəv, ğavaq, köfrə

küvərmək

. rəng göy olmaq, göyləşmək

küvərmək

. şiş köpərmək, qoparmaq,

küy

. fikir, yad, huş

küy

. oy, düşüncə, fikir § küyünə düşmək : fikrinə düşmək § var- küyünü işinə
bağışlamaq § iş- güc < iş-küy .

küy

. sәs, melodi, ahəng § küyləşmək : oxumaq

küydürmək . yandιrmaq, peşmanlamaq
küydürücü

. yandιran

küyə

. yanık, is, his, küymək : yanmak

küyək

. dərd, acı, yanıq, ıztırab, üzüntü

küyəy

. ər

küykəmək

. qarımaq, qatımaq, kirimək, yığışmaq, bürüşmək - küykirib oturmaq : bükülüb
oturmaq

küykəmək

. kirimək, yığışmaq, bürüşmək, qarımaq § küykirib oturmaq : bükülüb oturmaq

küykərtmək . əğmək, bükmək § sırtını küykər : sırtını əy .
küyləniş

. gəngəş, düşünüş, fikirləşmə

küylənmək

. qarar vermək, fikirləşmək, düşünmək, xayallanmaq, niyyətlənmək

küylənmək

. fikirləşmək, düşünmək, xayallanmaq, qarar vermək, niyyətlənmək

küyləş

. heyvanların əş özləmi

küymək

. yanmak, küyə : yanık, is, his

küysəmək

. arzu etmək, istəmək, özləmək, həsrət çəkmək

küysəmək

. istəmək

küysəmək

. istəmək

küysərmək

.

küsmək, incimək, öykəmək, yüz döndərmək

küysətən şeylər: göyçək şeylər, calib şeylər § məni köysətən( köysəyən) şeylər
küz

. xərmənin yeri

kәlәlә

. meyl, istәk

kәrçəmək

. qıyım-qıyım - dilim-dilim etmək . kərçi(kəsgi )ilə doğramaq

kәrtik

. qırıq, kəsik . kərtik-kərtik : kəsik-kəsik

kәzәk

. kərәn, qayta, yolam

qab

. : qanat, qol, bölük, tikə, parça, baydaq, fürsət, buta

qab

. qaplama -kövək: qovuq, ğavaq (qurbağa: < gop, kop, küp . kü-uppağa, küprağa - kupracık : üsgük : yüksük, zorlayan, şişik kurbağacık (kurbacık ) : ildə -köp - kav : oyuq <> qap: yap : qapaq -kilvança < kov. kovlança, kovalaç, kavanoz :
toprakdan, sırçadan, ağzı geniş, orta ya da çiçik qab - yığan . kov, com, yom, yum, coma -kağış, kapışma, capışma,
carpışma, qavış, qovuş- kavak < qab - çəpər: < qab. kəpər - chassefırans < qab . caisselatin < qab . qovzaq: < kov .
kovak, qabaq, qabıq, qapaq § köğüs < kov . kovuş

qab

. (kövək . qovuq, ğavaq)

qab

. (qurbağa

. < gop, kop, küp . kü-uppağa, küprağa - kupracık : üsğük :

yüksük, zorlayan, şişik -kurbağacık (kurbacık ) : ildə
qab

. kilvança

. < kov. kovlança, kovalaç, kavanoz : toprakdan, sırçadan, ağzı

geniş, orta, ya da çiçik qab,
qab

. yığan . kov, com, yom, yum, coma

qab

.<=>köp

qab

.kağış, kapışma, capışma, carpışma, qavış, qovuş- kavak . < qab - çəpər . <
qab. kəpər

qaba

. < gəbə < qab . qabın dış biçimi, gobud

qaba

. gəbə < qab . qabın dış biçimi, gobud.

qaba(sakkal)

. < kopa saqqal

qabagöz

. şişgöz, dombagöz(qorkak)

qabax

. bayaq, uzal, öng

qabax

. qaş, qarşı, üz, ön

qabaxki

. burunki, əsgi, əvvəlki, uzalqi, önki

qabak

. görməmiş, xam, naşı

qabaklık

. görməmişlik, xamlık, naşılık

qabaq met

. <=>bakak : qaraq

qabaqdan

. alqa, ertədən

qabal

. topdan götürü, bütün

qabalanmak : yellənmək
qabar

. < kopar, koparmaq, qoparılmış

qabar

. < kopar, qoparılmış

qabar

. kötə

.

qabar

. kötə

.

qabara

. görüm, heykəl

qabara

. heykəl, görüm

qabara

. yekə başlı mıx

qabarcık

. köbök, kopik, köpük, kıvıcık, kıvık

qabarcık

. təpəcik, tümşük, tümmək, tünqqək, dönq, dönqəs, dönqqök, dönqçük, tünqək,
ör

qabarcιk

. göbərcik, köp

qabarıq

. kıya, koni, təpəli, uçqur yer

qabarma

. baldır, sap, gödə, çıkıntı, şişkin

qabarmaq

. pörtmək, börtmək, bürtiv

qabarmaq

. : bürtüv, börtmək

qabarmaq

. bürtüv, börtmək, pörtmək

qabarmaq

. tavlanmak, tikilmək, tüklənmək, havlanmak

qabartma

. kölçə, qatlama, kökəşmə

qabarιk

. < qab . qabιn dış görünüşü, dikəlmiş tərәfi, mühəddəb yönü

qabarιk

. < qab . qabιn ərsә görünüşü, dikəlmiş tərәfi, mühəddəb yönü

qabat

. : < qab qab < qab -

qabat

. təbəqә, qat

qabat

. yenidən, qaytadan

qabav

. qurşav, kamav, qurçö, qurşaş, bilokaj

qabığ

. qapuk, şişmiş, eşikdə görünən

qabık

. kövzə - kövzəmək : qabıklanmaq, qabığın çıkarmak - buğdanı kövzə :

< qıt . qat, təbəqə § qabattamaq : qat – qat etmək

qabıxla
qabıklamaq . soymaq
qabıklanmış: kavlak, qabığı tökülmüş, dəri qoymuş nəsnə
qabıltəng

. qatmərli, çətin

qabırçak

. qabırğa

qabırçak

. qabırğa, kovurğa, bakırğa, bağurqa

qabırğa

. duvar

qabırğa

. qapırğa, qabırçak, kovurğa, bakırğa, bağurqa

qabırqa

. kov, qab qabqova: dolça - qovaça : pamıq - qov: ilan dərisi - qovak: kovül qovalç: kof, içi boş, oyuk kof : qovalç, içi boş, oyuk

qabırqa

. < kov, qab

qabırqa

. qabırcak, qutu, cə'bə, cumba, komba, kümbə, bəsdə, qısqın

qabış

. ukış, tanış, qabiliyyət

qabla

. < qapıla, yabıla, yapıla

qablama

. : çərqət, mələfə

qablama

. aşıç, aşac

qablamaq

. kovlamak, cumlamak, gorlamak, quylamak

qablamaq

. qavramaq, tutmaq

qabrılıtmaq

.

yaprılımaq,əzmək, çukurlatmaq

qabrılmaq

. batmaq, çukurlaşmaq

qabuğuna girmiş: ətdən sütdən çəkilmiş
qabuklu

. sünnətsiz

qabιq

. bükəbə, mükəkbə

qabιq

. < qapι : örtən, qapayan (qapamak, yapmak)

qacı baş

. qacar baş, qaçar baş, sarsılmayan, gəvşəməyən, enmiyən

qaç

. saç - qaçdı : saçdı

qaçağay

. : başını yüksək tutan, inadkar

qaçak

. ağma, ağımçı, tutumsuz, davamsız, qararsız, kaypak, kəsinsiz

qaçak

. astırtın, gizli § qaçak iş görmək, yaşırın, oğrın

qaçak

. qanuna zidd

qaçak

. qararsız, ağımçı, ağma, tutumsuz, davamsız, kaypak, kəsinsiz

qaçak

. sızma(su borusunun qaçakları)

qaçan

. çapğır, yüvrük, ılğayan

qaçar baş

. qacı baş, qacar baş, sarsılmayan, gəvşəməyən, enmiyən

qaçınmaq

. çəkinmək, çətnəmək

qaçınmaq

. çəkilmək, çətnəmək

qaçır

. gizlət, qasır, buka, bekit, yaşır

qaçışmaq

. çapışmk, çabamaq

qaçışmaq

. : cütləşmək, çatışmaq

qaçıtmaq

. çaptırmaq, çapıtmaq

qaçqöç

. qaçınmak (naməhrəmdən)

qaçmaq

. <=>köçmək <=> qoşmaq

qaçmaq

. yortmaq, yorqamaq

qaçmaq

.köçmək .qoşmaq?

.

qadağalamaq : yasaklamaq, əngəlləmə, önləmək, durdurmaq, əsirgəmək
qadağalı

. qolqarama, bağlı, bağımlı, qolqadaxlı

qadağalı

. qolqadaxlı : qolqarama

qadalak

. qındalak, qondalak

qadalak

. qondalak, qındalak

., bağlı, bağımlı

qafa

. < qapaz

qafa

. < qapaz

qafil

. biktiz, birdən, derev, kapıl

qaftan

. < qaptan : manto

qahraman

. batırlan, batlan

qahraman

. batlan, batırlan

qax

. qab, qaxιnc, qaxmaq

qaıpız

. dərə, geçit, boğaz - qapalı yer, yel tutmayan, toprk atda, bərk daş qat - bərklik

qaqa

. ağa

qaqğınlı

. kötü ruh, qara ruh, qara quşli, albastı, alvastı, cinli, qәşşili, tutqayli

qaqımaqka

. darıkmaq, drılmaq

qaqış

.

qaqmaq

. deyinmək, təpmək, çırpmak, qınamak

qaqmaq

. çapmaq, çalmaq

qaqmaq

. taqmaq, tapmaq, təpmək, çırpmak, deyinmək, qınamak, tamğamaq

qala

. < qalığ : hündür < qalamaqka : qalkmaq, dikəlmək

qala

. gürgan, qurqan, sin, türbə < tüprə

.

qala

. gürgan, qurqan, sin, türbə < tüprə

.

qala

. korqan, istihkam

qala

. <=>kəllə

qala

. = kəllə

qala

. < qalax

qala

. < qalax

qala

. gorğan

qala

. kıyı, duvar : kıyıl bağ

nəbz, tıpış., soxum, urquş

qalabalık basqı . panik, vəhşət,
qalabalıq

. <> kopalabıq

qalabalıq

. < qala . qalamaq - < kopalabıq

qalacık

. şәhәrcik

qalaqupli

. həyəcali

.

qalamaq

. halamaq, istəmək, islәmәk - allah qalasa : allah qoysa - istəsə

qalamaq

. qalkmaq, dikəlmək

qalamaq

. qalkmaq, dikəlmək - > qalığ > qala : hündür

qalarqa

. qonarqa

.

qalarqa

. qonarqa

.

qalasa

. istәsә, qismәt olsa

qalavaç

. qaranquş, kırlanqıç, karluqaç, karlıqaş, karlıqaç, kaldırqaç, kalqaç

qalay

. ağqurğaş

qaldır

. daşla, qoy, bırak

qaldırım

. yolka, yanqyödə, səggi

qaldırmaq

. qoparmaq

.

., çəkmək, dikətmək, düzmək, yapmaq, yüksətmək : duvar

qoparmaq - çəkip çıkarmaq : vurdu başın qopardı
qalxmaq

. irgənmək, hərəkətəgəlmək, coşmak, hirslənmək

qalxmaq

. ozmaq, irəliləmək

qalıb

. kilip, şəkil

qalıb

. met < qab. qabıl, qalıb

qalıb

. met < qab. qabıl, qalıb

qalıcı

. qalımlı, manqqı

qalıqhava

. boğuncak hava

qalın

. çox, aldan, bol, gen, dərin, uzaq, gey, geyn, astam, çaçak

qalın

. bahadur : bağadur

qalın

. kərmə, aralaş, yιğılma

qalın : bahadur : bağadur
qalın gön

. badoş

qalın

. çok

qalın

. çon, yıvan, yuvan, səmiz, yoğan

qalın

. tok

qalın

. tok

qalıpçı

. töküçi

qalıt

. köçbə, köçəb, güncürə, risub

qalıt

. tortoqlox, utax, his, quraq, qurama, düd

qalıt, tortoqlox, utax, his, quraq, qurama, düd
qalıt

. beket § avto beket : qaraj

qalıtım

. soyaçəkim, vərasət

qalkınmaq

. qalkışmak, alğa gediv, sәskə atıv, gəlişmək

qalkışmaq

. qalkınmak, alğa gediv, sәskə atıv, gəlişmək

qalqamaq

. istəmək

qalmaq

. boş gəlmək, alçaq gəlmək, qəbul etmək, boş vermək

qalpak

. börk, börik, təlpək, təpətəy, təbətəy, qalpak, papak

qalpak

. börk, börik, təlpək, təpətəy, təbətəy, papak, qalpak

qalpak

. təlpək, təpətəy, qalpak, papak, börk

qalpaq

. baş tükü <> gülpaq

qalsa

. < qar + sa . qarısa, baxsa, görə - mənə qalsa

qalta

.

qaltamaq

. basmaçı, qarakçı, talançı, yolkəsən

qaltamaq

. qarakçı, basmaçı, talançı, yolkəsən, əşqiya

qaltə

. qıssa

qamçı

. qırbaç, dövək (göndən yapılmış)

qamçı

. kımınğı

qamıç

. kömçə, qamış

qamiş

. çəllə

qamış

. kömçə, qamıç

qamış

. < qara : göz. qaramış, qaramşıl gözlü çöp

qanaat

. < qanık . qanıklıq, qanış, yetərlik, yetinmə, artmaz, doyum, düşüncə, razılıq §

qıssa, yoğun, küt

qanaatlanmaq : qanıtlanmaq, yetinmək - qanığan : bir aza razı qalan,
qanıxar, qanıtkar
qanax

. qanaxlıq, ğina

qanaxlıq

. ğina, qanax

qanat

. : qol, bölük, tikə, parça, qab, baydaq, fürsət, buta

qanat

. budax, bölük, ayrık, qol, baldak

qanat

. < qol + at??

qanat

. < qol + at??

qanat

. qol, bölük, tikə, parça

.

qanatlamak : budamak, butamak, tikələmək, bölük bölük etmək, qol qol etmək, bala bala
etmək, balacamak
qandalan

. buxoov

qandız

. qanqal kimi

qanığan

. bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar

qanığan

. bir aza razı qalan, qanığan, qanıxar, qanıtkar

qanıxar

. qanığan, bir aza razı qalan, qanıtkar

qanık

. > qənaat, razılıq, qanıklıq, yetərlik, yetinmə, artmaz, doyum, qanış, düşüncə qanıtlanmaq, yetinmək - qanığan : bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar

qanık

. qılışık, rizayət, ödəşim, ötüşüm, uzulış, usulış, usuş

qanık

. qılış, usuş, ötüş, üzüş, rizayət

qanıkar

. qanıxar, qanıgar, qanıkdıran, doyurucu

qanıklı

. usullu, məntiqi

qanıksamaq . bezikmək., doymak, soğumaq, usanmaq, bıkmaq, berçikmək, könikləmək.,
könüqü
qanıq

. koyu, tüd

qanıqarlık

.

qanılmaz

. gömürtük, naməfhum

qanıt

. könük, göstәriş, tanqış, dəlalət, illət, ayğak, niqiz

qanıtkar

. qanığan, bir aza razı qalan, qanıxar

doyurucu, qanıkar, qanıxar, qanıgar, qanıkdıran

qanqal kimi . qandız
qanqırmaq

. qaramak, karmaq, almaq, әlə tutmaq, qarmaq

qanqιr

. az dəyərli pul, qara pul

qanmaq

. alqılamaq

qanşar

. < qarşı . qarşιlιk, (qonşu)

qanşar

. < qayşar..

qanşar

. < qarşı . qarşιlιk(qonşu) - < qayşar..

.

qanun

. düzən, tor, yasa

qanuni

. (qanılın .?? ) yaraşlı, düz, düzgün, zakonli, zakonğa

qanuni

. (qanılın .?? ) yaraşlı, düz, düzgün, zakonli, zakonğa

qanιnq

. məfhum, mə'na

qanιt

. bəlgə

qap

. kaptama, kapsla, papka, qovluq, dosyә

qap

. üz, dış, örtü

qapak

. küpək, örtük

qapak

.

qapaklı

. kaplanğan, qapalı, yapık, örtülü, kaplanğan

qapalğan

. örtülü, qapklı

qapalı

. kaplanğan

qapalι

. bulanık, alasarmık, bəlirsiz, qarmaşık, mübhəm

qapamaq

. bikləmək, bitirmək, xafamak, xəfələmək

qapan

. duzaq, tələ-tozak, qapqan, kakpan - qapan qurmaq : duzaq qurmaq

qapan

. qapıp tutan araç

qapanmaq

. çiyrimək, kəsilmək, bağlanmaq, doymaq, düyünlənmək

qapas

. isli, qoxulu, dımıq, ğabsal olma

qapas

. isli, qoxulu, dımıq, ğabsal olma

qapcık

. geniş - qapcık ağızlı : geniş ağızlı

.

oyuk, qazıntı, çukur, dərin dərə

., qapaklı, yapık, örtülü, kaplanğan

qapcuklanmak: soyulmak - qapcımak : qabıksızlamak
qapçık

. yuva, kovan

qapdal

.

qapdırma

. çarpdırma, çapdırma, çaldırma

qapı

. basağa, astana, başlanqıc, giriş

böyür, yan baş, yan, qabırğa

qapı sakçısı : qaravçı, qapıçı, qaravolçu, gözətçi, eşik ağa, eşik görücü
qapı

. hikumət, məhkəmə, sokak, dışarı

qapıçı

. qapı sakçısı, eşik ağa, eşik görücü, qaravçı, qaravolçu, gözətçi

qapıçı

. qaravolçu, karavsi, gözətçi, eşik ağa, eşik görücü, qapı sakçısı

qapıklı

. həyəcanli

qapılmış

. azğın, daşmış, aşmış

qapırqa

. iskilet

qapışmaq

. yapışmaq - qapış : yannama - qol qapış : yardım

qapqan

. duzak

qaplama

. xuruş, üzlük, dəşlama, örtüm, örtük, örtmə, bürkəş, örtmək

qaplamaq

. bağlamaq

qapma

. yağma, çapıl, qəsb

qapmaq

. ) örtmək ) içinə almaq

qapuk

. qabığ, şişmiş, qabın dış görünüşü

qar (ğar)

. qurp, kəvilən(kövülən) oyulan yer, çunq, genq, çuxur : dəhliz

qar

. ( tut, .) qarmaq : balık tutma ipligi..

qar

. gör < qarmaq, qaramaq, baxmaq, məşqul olmaq (işqar, işgör, avqar)

qara ayak

. boyasız qab

qara basma . kabus < qapış, basalak
qara baş

. içi boş, çürük

qara baş

. tək başına, yekə başına, yekə yekə, yalnız

qara düzən . düzənsizlik, gəlişi gözəl, hərkihərki
qara düzən . əsgi biçim, köhnə biçim
qara iş

. ağır iş, qın iş

qara quşli

. kötü ruh, qara ruh, qaqğınlı albastı, alvastı, cinli, qәşşili, tutqayli

qara ruh

. qara quşli, albastı, alvastı, kötü ruh, cinli, qәşşili, tutqayli, qaqğınlı

qara yazι

. kor bakıt

qara

. qurukluk, toprak

qara

. qır, xalis.

qara

. quru - qara yer : quru yer

qara

. yaban - qara arι : yaban arι

qarabet

. qəhbə, kaltak, kantay

qaraç

. göz, qaraq, deşik

qaraç

. göz, qaraq, deşik

qaraçı

. görən, kərəçi şahit

qaraçoxalιk . kuyanιş, xoşbәxlik
qaraçι

. yayav, piyada

qarağac

. < ərağac : arkək ağac : yemişsiz ağac.

qarağanda : baxanda, .görə, .nisbətən - keçən ilə qarağanda = baxanda, görə, nisbətən
qarakçı

. qaltamaq, basmaçı, talançı, yolkəsən, əşqiya

qarakdırmaq: baxdırmaq
qaraksız

. qararsız, güdümsüz

qaraq

. göz, qaraç, deşik

qaraq

. <=>bakak : met qabaq

qaralama

. əl yazma

qaralı

. qarıta, qarıla, görə, ilgili, yönəlik, doğru - mənə qarıla : görə

qaraltı

. < qara ; qaramağa bakmağa konu olan

qaraltı

. qarartı, karanğ, şəvlə(şövlə)

qaramaq

. baxmak, sormak, gözləmək, tikşirmək, aramaq

qaramaq

. karmaq : almaq, әlə tutmaq, qarmaq, qanqırmaq

qaramaq

. davranmaq

qaramal

. qaramak : baxıb görmək, huş eləmək, düşünmək, bazrəsi

qaramal

. böyük baş heyvan

qaraman

. rağmən

qaramazdan: gərçi
qaramtıl

. əsmər

qaranğ

.

qaranquş

. kırlanqıç, karluqaç, karlıqaş, karlıqaç, kaldırqaç, qalavaç, kalqaç

qaranlıq

. <> qonğırık - qonğırmaq : tütləşmək

qarapay

. yönəkey, sadə

qarar

. bitim, antlaşma

qaraltı, qarartı, şəvlə(şövlə)

qarar vermək : küylənmək, fikirləşmək, düşünmək, xayallanmaq, niyyətlənmək
qarar

. qaralamaq, nişanlamaq, göz öynünə almaq, qaraltı, görüş, qaralan, qarğı, (göz
qararı : göz görüşüynən ayarlanan, göz çəkimiylə, ölçüsüylə

qarar

. qarav : güdülən, saklav.

qararlı

. adanmış, müşəxxəs

qararsız

. ağımçı, ağma, tutumsuz, davamsız, kaypak, kəsinsiz, qaçak

qararsız

. qaraksız, güdümsüz

qarartı

. qaraltı, karanğ, şəvlə(şövlə)

qarasöz

. nәsr

qaraş

. qarşıdaş, atandaş., atnaş, dənqdəş, dəngəş, tingəş, tinqdəş, bəsdəş, bəsəş,
bəsiş, yarıştaş, yaraş, rəqib

qaraş

. qaraşlıq, ilişkin, ilişik, bağlı, burc, boğun, düyün, taxıntı, tutuk, məsələ, mərbut

qaraşa

. fitnə

qaraşdırmaq: ) < qaramaq : baxmaq : araşdırmaq, izləmək, aramaq -

)

< kar : əl :

qarışdırmaq
qaraşıq

. qaraş, bağlılıq, bağlantı, ilgi, ilişik, münasibət : qaraşıq, irtibat

qaraşlıq

. qaraş, ilişkin, ilişik, bağlı, burc, boğun, düyün, taxıntı, tutuk, məsələ, mərbut

qaraşmaq

. bəkləmək - axşama dənğəç qaraşdım

qaraşsız

. qaravsız, baş-başdak, öz başına, ağasız, bağsız, ərkinçə, irikli, ərkin, ərkənə,
ərikkən, eygin, irkin, azad, müstəqil

qaraştırış

. araşdırış

qaratay

. qarayan, görən

qaravaş

. qarabaş < qara (qaramaq :baxmaq - qaravıl.), elti

qaravçı

. qapıçı, qaravolçu, gözətçi, eşik ağa, eşik görücü, qapı sakçısı

qaravıl

. qorukçu,cığırçı, sınırçı

qaravolçu

. qaravçı, qapıçı, gözətçi, eşik ağa, eşik görücü, qapı sakçısı

qaravsız

. qaraşsız, baş-başdak, öz başına, ağasız, bağsız, ərkinçə, irikli, ərkin, ərkənə,
ərikkən, eygin, irkin, azad, müstəqil

qaravul

. < qara + qır > qara + qur > qaraqul > qaravul - < qaraluv, kurakul, kurak + çı,
kuraklu, kuralu.

qaravul

. )qara+vul - qaraluv, kurakul, kurak+çı, kuraklu,kuralu.

qaray

. tərəf

qarayan

. qaratay, görən

qarayında

. < gәrərində, görüşə uyğun

.

qarayış

. gərəyiş, intizar, gözləyiş

qardaş (kiçik) : ini, kusti
qardaş

.

. ərdoğan, doğan <>ini, kusti küçük

.

qardaş(böyük): ərdoğan, doğan - (kiçik) ini, kusti( küçük)

.

qarğı qamış

.

qarğıdalı

. qonaq, məkə § qonaklıq: məkəlik - qarğadalı < qarğının dalı, qamışın dalı

qarı

. < quru . suyu çəkilmiş, gəmpir - qarıyıb quruyub

qarımaq

. qatımaq, küykəmək, kirimək, yığışmaq, bürüşmək - küykirib oturmaq :

< qarğalı < qara : göz . qarağlı -gözlü çöp

bükülüb oturmaq
qarın

. yoğun, bövən, kisə, kov, kovsak, qursak

qarın

. - < kavın, kovın, kovun, koyun < kov . oyuq, boşluk - < qapınq - < qazın aş qazan

qarın

. qara qursak

qarınca

. qarışqa, kımırıska, kurmurska, kımıska, morqol

qarışdırmaq: bir şeyi olduğundan, düzlüyündən azdırmaq < qeyqaşdırmaq : əymək
qarışık

. alamık, çala - bula, arılaş - qırmızı qarışmış ağ : qızıl arılaş ak : qızımtıl ak qarışık quruluş : arılaş quruluş

qarışış

. bir birinə bakmaq

qarışqa

. qarınca, kımırıska, kurmurska, kımıska, morqol

qarışmaq

. çiyişləmək, çətinləşmək, düyünlənmək

qarışmaq

. bir şeyin başqa bir şeyə atılıb qatilması, çataşmaq, qatışmaq, sarışmaq,
saçılmaq, sataşmak, qovuşmaq, yığışmaq, birikmək, varışmaq, barışmaq,
quruşmaq, bulaşmaq, dolaşmaq, aralaşmaq, qozğalmaq, çoğalmaq

qarışmaq

. burnunu sokma

qarışmış

. budal, avananak, bön-bön : anayi, gic

qarıta

.

qarıla, qaralı, görə, ilgili, yönəlik, doğru - mənə qarıla : görə

qarıtdırmaq : qarıtmaq, çəkdirmək, baxdırmaq
qarıtılmaq

. yönünü doğrultmaq, yönünə baxmaq

qarıtmaq

. baxmaq

qarıtmaq

. qarıtdırmaq, çəkdirmək, baxdırmaq

qarqamaq

. < qaqramaq < qaq . qaqmaq : vurmaq

qarqaşa

. qarιşιq, fitnə

qarqaşa

. : çətinlik

qarqaşalık

. : tarmadağın, altüst

qarma

. qarşıq, qurma, məxlut

qarmaq

. < kar = qar. : əl, qol ( əl ilə qarmaqın və yaxut, kar ilə

qarmaklamaq : < qar : kar : əl . əlləmək, qarιşdırmaq, qarιmaq, qarlamaq
qarmaq

. qaramak, karmaq, almaq, әlə tutmaq, qanqırmaq

qarmaşdırmaq : dağıtmaq, paylamaq, pozmaq
qarmaşık

. bulanık, alasarmık, qapalι, bəlirsiz, mübhəm

qarpız

. < kov . kovpız > qavpız > qarpız

qarşamaq

. yanşamaq, yankamaq, dəyişmək, cavablamaq, əvəzləmək

qarşı

. qaş, üz, ön, qabax

qarşı

. < qar + şı . qaramaq : baxmaq - göz gözə, qabax qabağa, üz bə üz

qarşı

. qarqaş, qarqaşa

qarşıdaş

. qaraş, atandaş., atnaş, dənqdəş, dəngəş, tingəş, tinqdəş, bəsdəş, bəsəş,
bəsiş, yarıştaş, yaraş, rəqib

qarşıdaş

. qaraş, atandaş., dənqdəş, dəngəş, atnaş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş, tinqdəş,
tingəş, yarıştaş, yaraş, rəqib

qarşık.

. karma, kərmə, yığma, aralaş., qurma, toplam, mütəmərkiz

qarşıq

.qarma ., qurma, məxlut

qarşıq

. qarma, qurma, məxlut

qarşılamaq . qarşıya + almaq
qarşılamaq . ucraşmaq
qarşılaşdırmaq

. dənqəəşdirmə

qarşılaşmaq . birləşmək,

.tapışmaq, buluşmaq

qarşılaştırma: dəngəmək, dənəmək, sınamaq, ölçmək, tutuşdurmaq, muqayisə etmək
qarşılaştırmaq . müqayisə etməh, oranlamaq
qarşılık

. cəvab, dirəniş, ödün, əvəz

qarşılık

. qatnaşıq, araşıq, ortaq, özara : kəndi içində

qarşι

. qartşι, qartιşmaq

qarşιlaşmaq: düşüşmək

.

qartal

.:

qartı əbə

. böyük nənə, əcə, ulusay, alasan nənə, abı, sonk ənə, çonk ənə, dev ani

qartmaq

. bulamaq, oynatmaq, dolamaq, § it quruğun buluyur . hava bulanmış . ürəyim

bürküt

bulandı
qarιndaş

. qohum – aqraba, qayιnboyun

qarιşmaq

. < kov . qabrışmak, kovruşmak

qarιşιq

. qarqaşa, fitnə

qarιşιq

. qarqaşa, fitnə

qasır

. qaçır, gizlət, yaşır, buka, bekit

qasır

. qaçır, gizlət, yaşır, buka, bekit

qasırğa

. quyun

qasırğa

. təpi, izgirik

qasırğan

. < qaçırqan : dağıdan, qazan

qasırqalı

. qay, tutqun, soyuq gün .

qasnağ

. < qapsnaq < qab . qablayan, qısnaq, çevrəyən, çəmbər

qastırmaq

. yandırmaq

qasιq

. fətq

qaş

. qarşı, üz, ön, qabax, yan - qa(r)şıma çıkdı

qaşavıç

. yanavıç, iki qarış ölçüsü

qaşık

. < qazık - < < kov . köçik < kovçik, kovşuq, çukur, qazık

qaşık

. köçik < kovçik

qaşık

. < qap + qıç . met qap + çık - < qaz + ğık - < kov . çukur, qazık, kovşuq

qaşındırmaq: aşındırmaq : tokunarak əritmə . sürtüşə sürtüşə yuvarlanmaq incəlmək,
yiprənmək, azalmak, dəğərini itirmək
qaşınmaq

. irənmək, çaqanmaq, coşmak, qarışmak, qorsanmaq, canına od düşüb yanmaq

qaşqa

. qorxmaz

qaşqaq

. kaskas, uçurum

qaşqay

. qoşqar : qoç ??

qaşlı üzük

. gözlü üzük

qat

. kabat, katbar, katmar, katlam, kəvət, qatlak kabat, tapğιr, gəzək, səfər, yolam,
durqun, göz, atar, dəğişən, mərtəm, dəfə

qat

. qabat, təbəqә

qat

. qatman, qatlaq, lay, sıra

qat

. qəliz, sıx

qatar

. sap, düzbək, sıra, seri - qatar arası : sıra arası

qatı

. qələt

qatıq

. qatışmış, qatşıqı olan

qatıq

. < qat . qalιn, quyuq

qatılğan

. saklı., gizli, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, assırınlayın, astan astırın,
yaşırılğan, yaşırınlı, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy, bükük oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav

qatımaq

. qarımaq, küykəmək, kirimək, yığışmaq, bürüşmək - küykirib oturmaq :
bükülüb oturmaq

qatımlamaq : təkrarlamaq, hissələmək
qatından

. ardından, götündən

qatın-qat

. təkrar

qatır

. < qat . qatmaq, qarma, qarşıq, qurma, məxlut

qatqan

. bayat, iskirqan, bozulğan, əski

qatqι

. yardιm, qatιlma payι..

qatlaq

. qatman, qat, lay, sıra

qatlam

. bölük, oyılış, kısım, uyılış, kəsiliş

qatlam

. təbәqә, qat, lay, örtük

qatlama

. kölçə, qabartma, kökəşmə

qatlama

. qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma, yuvarlaq,
büzük, burum, tavlancak, tavtar(saç)

qatlama

. bölək, bölük, kəsiliş, kısım, uyılış, oyılış

qatlamaq

. bükmək, bükləmək

qatlanmaq

. hәzz etmәk

qatma

. əlavə .

qatmaq

. çalmaq, vurmaq, döymək, ititmək, sütmək (boya), atmaq, boyamaq, sarmaq
dolamaq, süpürmək, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, əzmək, dağıtmaq

qatman

. qatlaq, lay, qat, sıra

qatmərli

. çətin, qabıltəng

qatnaşıq

. qarşılık, araşıq, ortaq, özara : kəndi içində

qatnav

. tırafik

qatusucu

. artist

qatι

. < qatmιş, iştibah

qatι

. kəsimli, kəskin

qaval

. < kov . qazık, kövül, qab

qaval

. < qoval < kof : oyuk, içi boş

qavqa

. vuruş- qırış, uruş - keriş, qovqa

qavlamaq

. qurumak

qavramaq

. tutmaq, qablamaq

qavşaq

. keh : keying, yusal, uqipsiz, yaravsιz

qavuk

. < qapuk < kov . qab

qavιştιk

. çatar, kəsiştik, keçiştik

qay

. ğay(alçaq uca, eniş yokuş) qarışıq § ğay it : iki tirəli it § tufan, yağış, yel
qasırğa

qay

. tutqun, qasırqalı, soyuq gün .

qaya

. dik, yüksək, kərt, (uçut, engit ) (alçaq uca, eniş yokuş)

qayak

. qazak, gəzən, dolaşan, qıyık : qayıq : üstünə minmiş, minmiş

qayat

. qaytağ, cavab

qayçι

. qoşaç, qoşağ

qayğı

. qınanc

qayğı

. aşınıq, aşınuv, tutuk, qussә, qapa, göyünüş, munq,, , küyüt, zar.

qayğı

. < qorxı . qorxmaq : qorumaq, qayğıya qalmaq - qaygı arıldı : qaygı ayrıldi,
qurtuldu . duman arıldı : sis açıldı, dağıldı

qayğı

. avarigəlçilik, alada, kəməsəv, kamaçan, bezəvtilik, kədərgə, tüyşüt, müşkül,
əvrə, aşınıq, aşınuv, tutuk

qayğımaq

. himayə etmək, qayğıya qalmaq

qayğι

. şübhə, sezik

qayıdmaq

. izinə gəlmək, ovrulmak, çevrilmək, dolanmak

qayıq

. qıyık, dolaşan, qazak, qayak, gəzən

qayıq

. kolvak, keçər ağac

qayımaq

. bərkitmək, möhkəmləmək

qayın

. qayn ağa

qayırmaq

. baxmaq, görmək, təvəcüh etmək, məşğul olma, işləmək

qayırmaq

. < qararmaq, qarırmaq

qayışqaq

.

qayqısız

. dinc

qaymaq

. < kar.: əl . barmaq, əl qol..

qaymaq

. çovmaq, caymaq, taymak, tasımak, büdrəmək, endirikləmək, tasımak, yıxılmax

elastik

.
qaymaq

. qoymaq, qıymaq : qəbul eləmək, qabağa gəlmək § süt qaymağı : sϋtün üzünə
yığılan yağ - qıynaq - dırnaq - ciynaq (bu kəlmələrdə dirçəklik, artıqlıq,
şişginlig anlamı var )

qaymaq

.

. nəticə, özək, sonuc

qaymaqlanmaq: ağzı dada gəlmək
qaymaqlaşmaq: girişmәk, qurunqulaşmak . quyuq söhbətlə vəx keçirmək, oturub gəbləşmək,
söz açıp danιşmaq, quyuqlaşma, quyaşma, büküşmə .
qaynak

. ovış, oyşuq, oyuq, kov, mərkəz, baş, kan

qaynak

. calaq, qayırmaq, qurantı : qırıkları qurmaq, yapışdırmq, calamaq

qaynaq

. şişmiş

qaynar

. bulak, gözəv, göz, gözbaş, özəv, gözləv, qızlav, çişmə, şişmə

qaynarca

. arşan, şəfali su

qaynav

. asιv, aşιv, asιvlanu, yarsu., zιqιrlanu

qaynayan

. çoğan, çağan, coşan, köplənən, kəflənən

.

qaypak

. > qaypımaq : zivmək, sürülən, zivən

qaypımaq

. zivmək < qaypak < qay : sürülən, zivən

qayratmaq

. geritmək, pisətmək, izərmək, dalarmaq, qayramaq, yatırmaq

qayru

. geri. izə dönmə, yanma, qaytarı - geri vermək : qayru vermək

qaytağ

. qayat, cavab

qaytalama

. yeniləmə, təkərləmə

qaytarı

. gerisinə, təskərisinə

qaytarı

. yanma, geri., qayru, izə dönmə - geri vermək : kayru vermək

qaytarı

. qayru, geri

qayιnboyun : qarιndaş

.izə dönmə, yanma
. qohum – aqraba

qayιnboyun: qarιndaş, qohum – aqraba
qaz

. < qoz, qozğanmış

qazak

. qayak, qıyık : qayıq : üstünə minmiş, minmiş, gəzən, dolaşan,

qazanc

. düşəvit, girdəç, düşüm, gəlir, verim, gömü, xazinə tapavat § qazanılan qazanc
: tapan tapavıt

qazanclı

. tapavatlı, gəlirli

qazanmaq

. bacarmak, iyiləşdirmək, sona çatdırabilmək, bitirmək, işləmək, yaratmak,
aşırmaq

qazık

. balaca dam

qazık

. karoməcar

qazıntı

. qapak, oyuk, çukur, dərin dərə

qazmaq

. çanımaq, açmaq, kəsmək, baltalamaq, çapmaq, qovuşmaq, çatmaq,
oymaq, dörcələmək, eşələmək, aktarmak, sökmək, sukılav, sokonov
kövləmək, kovmaq, kavmaq, qaşımaq, belləmək, aşınmaq, aşındırmaq
kövləmək, çıkatmaq - qartof kövləmək : qazıp çıkarmaq

qazmaq

. kəsmir, kəmək

qeyin

. < qeyin + ağa. sonrakı geriki ağa, qohum, qeyin : geri, sonra, arka -

geriyə

getmək : geyin getmək, çəkinmək - geyninqə qara : arkana bak qeynidə qalmaq : qeynidə qalmaq - geyin yanmaq : geri dönmək geyin yandırmaq : geri çevirmək - geyinsiqə : sonra, keyinçə : sonra

qeyqaç

. koni, təpəli, qabarıq, uçqur yer

qeyrə

. dalısında, sonra < geyrək = geyrü : dalı, son

qeyrət

. yaşlı, ağ saçlı

qeyrət

. güc

qeyrətli

. gərişli, çəyə

qeyrətli

. gərişli, çəyə

qeyri

. geri, qayquri : dalısı, dalıdaki, sonraki, arkası, artdakı

qeytər

. : dolandır, döndər, izə ver - izinə qov - dala qov

qəba

. kapa ( örtən)

qəbil

. < kibil, kimi.

qəbilə

. kopala, komala

qəbir

. gömüt, sin

qəbir

. məzar, qonam

qəbir daşı

. heç qonuşmayan

qəbul etmək . boş gəlmək, alçaq gəlmək, qalmaq, boş vermək
qəbul etmək: bəğənmək
qəbul etmək: boynamaq

., boyuna almaq, alışmaq, boyun qoymaq

qəddiyən(midad) : çıtlayıc, yonquç, yontıç, yonuç, uclatıç
qədəğənləmək: qorxutmək, qoruqlamaq, qorqutlamak, qoqudlamak, qoqdalamaq
qorqdalalmaq, qodğalamaq > qədəğən.
qədəm

. uğur, addım § qədəmli : uğurlı

qədər

. yurdu § bir iynə qədər : bir iynə yurduca

qədər

. çəkə, cərgə, sınır, hədd, dəğər

qədər

. dək, dəğin

qədim

. arxa, erqə

qədir vermək. alqılamak, tanımak, bilmək, uklamak
qədizləmək . avar qoymaq, quruqlamaq, gij qalmaq, kicəlmək, quruqa düşmək
kəpəz, tor, pəncərә, tikmə

qəfəs

.

qəhbə

. qarabet, kaltak, kantay

qəhrəman

. < qara + man, böyük, güclü

.

qəhrəman

. bökə

qəhvaltı

. ağız alma

qəhvə rəngi . kürən, yanık rəng - kürən at : yanık at
qəhvəirəng

. koqur tüstü

qəliz

. bərk, kuyu, tüt - quyu bozuk : bətər axlaqsız

qəliz

. qat, sıx

qəmə batmaq ona sarı gedmək <> qəm basmaq qəm buna sarı gəlmək
qənarə

. < qın . qınara, ittiham yeri, darısqamaq

qənarə

. < qın . qınara, ittiham yeri, darısqanc - sözü - haləti - işi

qərar

. < qara : görünüş, görüntü, bəlləşik, anlaşma, sözləşmə, görüşmə, tapışma,

.

buluşma
qərar

. < qaralamaq : nişanlamaq, göz öynünə almaq, qaraltı, görüş, qaralan, qarğı,
göz qararı : göz görüşüynən ayajıynan, göz çəkimiylə, ölçüsüylə

qərarilə

. < qara . qaramilə, baxmağilə

qərarlaşdιrmak: gəlişdirmək, gəlişmək, gəlip bir qarara varmaq, seçimə gəlmək
qərarsızlık

. : arısalda, tərəddüt

qərayında

. < qara + yında, görüşə uyğun

qərib

. didərgin

qəşo

. at kırğışı, kaşlığıç, qaşav, at darağı, qaşılağuc

qəzetə

. çaqu, çavı, savı, jurnal

qıcımlanmak : qırışmak
qıcımlanmak: qırışmak
qıdık

. < qızık(d<>z) - qıdıklamaq : < qıp . qıpıldamaq : dəbəşmək, dəbətmək

qıdık

. qızık, diləkdaş, rəğbət, meyil

qıdıklanmaq: qızıklanma
qıl(mak)

. iş, tük

qılavlı

. tanılğan

qılça

. tük kimi - baığın xırda sümüyü

qılçık

. qılsık

qılığan

. həyəcan, dolqunlanma, doluqma, dalıqma

qılıx

. biçim, pişin, kelbet, axlaq

qılık, qιymιl, iş, qιmιldι, fe'l, yol, çəm, adət, meyl, endik, istək
qılık

. cürüm-türüm, qιlιk-yoruk, yeriş-duruş, xuy

qılık-yoruk

. yeriyiş, davranış, basıl, axıl, hərəkət, gedişat, gediş, rəftar, yörüm-durum,

qılış

. qanık, usuş, ötüş, üzüş, rizayət, usul, məntiq

qılışdıran

. vasitə, araçı, ortamçı, yaraştıran

qılışık

. rizayət, ödəşim, ötüşüm, uzulış, usulış, usuş, qanık

qılmaq

. toy qılmaq-tutmaq

qılp

. qolluk, manşet

qımık

. qınık, qısık : gərəgindən çok dolu - qımıldamak

qımıldamaq . əsmək, titrəmək, dəbəşmək, ırğıldamaq, silkəlmək
qımızçı

. ayakçı, sağar

qımmaq

. yatırmaq

qın

. qızık, qısık (sık, dolu) istək

qın iş

. qara iş, ağır iş

qın

. zulum, qınav

qınak

. müttəhim, ittiham

qınamaq

. cazalamak, müttəhim etmək, ayıblamak

qınamaq

. çırpmak, tapmaq, qaqmaq, taqmaq, təpmək

qınamaq

. çəktirmək, basmarlamaq, sıxmək, işkəncələmək, qısqıncamaq darıtmaq, başa
vurmaq, uzun danışmaq

qınanc

. qayğı

qınanclı

. çətin

qınat

. birdən, güdüsüz, düzədən, ansızın, iskərməstən, ustumtuk, andavsız,
duymadan birdən, kinet, kenet, qenet, həmən, elə birdən

qınav

. zulum, qın

qıncıkdırmaq: qancık, qınara : qənarə - qınaq : sınaq - qın : qon, soxulmaq yeri, - qonç :
qonğak, basılacak yer qınçılık, pəsqəlçilik, bükdənç., asğınçılık, müzahimət, mə’təlçilik
qındalak

. qadalak, qondalak

qınık

. qımık, qısık : gərəgindən çok dolu - qımıldamak

qıp - qızıl

. acı qızıl (acı : tünd) ala qızıl, qızıl ala

qıpı

. < qap . qapamaq . 'ı'

qıpık

. < qap . qapamaq . qıp + ık, . 'ı'

qıpırdak

. < qap . qapamaq . qıp + ır + dak

qıpırdak

. < qap. qapamaq. qıp + ır+ dak

qıpırtı

. < qap . qapmaq, qapa-qap

və

'ık' kiçildici hərflərdir qıp = qap + ı
və

'ık' kiçildici hərflərdir qıp = qap + ı .

qır vermək : < qır . biçilmək, fırıl-fırıl dönmək, yeltəklənmək, dalqalanmak - baş dolandırmaq,
baş qaçırmaq (gizlənmək : qıs . qır . qıslanmaq, qırlamaq
qır

. ağ, kül rəngi, çal, açık sarı, ağçıl sarı, ağsır, ak- sarı, sorğılt, boz

qır

. < quru, qurqaq : çöl

qır

. qıs, qın, kəs

qırak

. çət, çet, çətəl, yabançı, yad, yaka, uç-çək, son, sınır, uc-bucak, qıyı, kıran

qırakdan

. çetdən, kıyıdan

qıraq

. kıran, qıyı

qıratğan

. öldürücü

qırbaç

. qamçı, dövək (göndən yapılmış)

qırcanməq

. aynımak, əzilmək, qısranmaq

qırçam

. yel ilə savrularak yağan yağmur - qırçamak : yağış, yağmur, qarın yavaş yavaş
yağması

qırçam

. soğuk alğımı, soğuk alğılığı, alam üşümə

qırçamaq

. yağış -yağmur -qarın yavaş yavaş yağması

qırıcı

. qırma - göyül qıran-əzən : düz iş görməyən

qırıq

. kәrtik, kəsik . qırıs, qısır, qırıx( qırış) kərtik-kərtik : kəsik-kəsik

qırılmaq

. çak-paçakmaq, parçalanmaq

qırıltuk

. qısqanc, günücü

qırım

. qırma, indirm, təxfif

qırıntı

. artık, çıkıntı

qırış

. < qır , qırsı

qırışdırmaq : çatmaq, buruşdurmaq, büzmək (qaşları)

qırışmaq

. qıcımlanmak

qırqı

. < qıqırma . çığırma

qırqı

. <qıqırma . çığırma

qırqı

. alğır, şahbaz, baz

qırqı

. < kıy : hey, hay, gıy (vurmak ), bağırmak - < qara + qu : güdükçü

qırlanq

. uzaq, əl çatmaz, dərə təpəli yer, dağlık yer

qırma

. qırım, indirm, təxfif

qırma

. qırıcı - göyül qıran-əzən : düz iş görməyən

qırmək

. qıymaq, muzayiqə etmək : kəsmək, üzmək, çəkinməmək

qırmız

. < qızmır

qırmız

. < qızmır

qırmızı . qızmırı
qırna

. < qır ; qıran

qırsı

. qırış

qısarqa

. nəzdikbin

qısıb

. sıkıb - qısıb = pısıq = basıq - qısıb = bıçık, biçik

qısık

. basık .

qısık

. qımık, qınık : gərəgindən çok dolu - qımıldamak

qısık

. qın, qızık, (sık, dolu) istək

qısıq

. basık, qıssa

.< qır

qısıldamaq : pıçıldamaq
qısım

. basınc, basım, basış, sıkış

qısım

. basım, ölçü, sıxım

qısım

. basım, ölçü, sıxım § barmaq qısım : barmaq basımı

qısır

. doğmayan, verimsiz

qısırdal

. boğaz, iki qat, ağır ayak, alkın, yüklü

qısqanan

. günçi, qısqanç

qısqanc

. qırıltuk, günücü

qısqanma

. kin güdmə

qısqın

. qabırqa, qabırcak, qutu, cə'bə, cumba, komba, kümbə, bəsdə

qısqıncamaq . çəktirmək, basmarlamaq, sıxmək, işkəncələmək, qınamaq
qıslık

. qıtlık

., kızlık

qismәt olsa . istәsә, qalasa .
qısnaq

. qasnağ < qapsnaq < qab . qablayan, çevrəyən, çəmbər

qısranmaq

. aynımak, əzilmək, qırcanməq

qısranmaq

. qırcanməq, aynımak, əzilmək

qıssa

. : basık, qısıq, basık, bokur < boğ . § qıssa boyun : boğur boyun

qıssa

. yoğun, küt, qalta

qıssa

.

qıssa

. qısıq, basık

qıssağlı

.

qıstıtmək

. < kəsmək, bölmək

qısur

. < qıs, əsgiklk

qış qıran

. onikinci ay, aralık

qış

. < qıç < gec . (gecə, gec)

qışarmaq

. kəsərmək, yatmaq, uzanmaq

qışqırar

. quzqun

qışqıtmaq

. < qıs..

qışqut

. cəza

qıt

. az, anlayışı qıt, küt, qat, təbəqə, yan, yak, qıssa

qıtır

. güc, quvvə

qıtırdaq

. suxari, bisküvit

qıtlık

. qızlık, qıslık

qıtlıq

. çıtırım, çılşırım, bulaşlıq, müşgül

qıtlıq

. çıtırım, çılşırım, bulaşlıq, müşgül

qıv

. qırv < qırıv : qırıx

qıvılcım

. çakmak, uçkun, çakım, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, otık

tez, aşıqıs, ivədi, çapçanğ, aldıraşlık, toktosuz

qıvılcım, çakmak, uçkun, çakım, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, otık
qıvılcım

. < qo . qov, kuy, köv : kovruk, ot -

< qop . qopırcık, qopmuş uvuq lar - < met

(ı <> r) < qırıvcım < qır . qırıntı, qırık

qıvırmaq

. burmak, bükmək, dartıtmək, dartmək, sapmaq - hara qıvırdı, allah bilir
uydurub söyləmək - yalanarı qıvırmaya başladı

qıvranmaq

. acı çəkmək - yoksulluk içində qıvranmaq

qıvrav

. tavli, tovli, dartılı, buruli

qıvrıklı

. bacaraklı, uyumlu

qıvrıq

. çəngəl, ucu әyri

qıvrıq

. < qopık

qıvrım

. qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma, yuvarlaq, büzük
burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)

qıvrım-qıvrım . bıcır-bıcır, biçik-biçik, burum burum, dalqalı-dalqalı, dal-dal
qıy

. kıy, əyri yapmaq, uzaqlaşmaq, uzanmaq, əyilmək qıyıq gözlü

qıya baxış

. yan baxış

qıya

. cinayət

qıyaq

. ac

qıyaq

. vəhşi, yırtıcı

qıyı

. qıraq, kıran

qıyık

. dolaşan, qazak, qayak, gəzən, qayıq : üstünə minmiş, minmiş

qıyık

. qayaq : üstünə minmiş, minmiş

qıyıq

. (əyri) < qıy, kıy . əyri yapmaq, uazaqlaşmaq, uzanmaq, əyilmək - qıyıq gözlü

qıyıq

. nazik, incə

qıyılmaq

. incəlmək, nazikmək, əyilmək

qıyıv

. basımlı., bərk, bərik

qıymaq

. muzayiqə etmək : kəsmək, qırmək, üzmək, çəkinməmək

qızamık

. sürxək, qızılca

qızarmaq

. allaşmak, allamak

qızdırmaq

. öcəşdirmək

qızı qısrağı . qızları qadınları
qızık

. qıdık, diləkdaş, rəğbət, meyil

qızık

. qın, qısık (sık, dolu) istək

qızık görüng: maraklı, çəkici

qızık

. dartı, güvən, həvəs, qınık, istək, qısık

qızıklanma . qıdıklanmaq
qızıl ağız

. sarsak, səfehləyən

qızıl qabık

. yabanı soğan

qızıl suyu

. altın yalatkan

qızılçı

. çuğundur

qızışdırmaq . körükləmək, təşviq etmək - qavqanı körükləmək
qızqalanlı

. uyqun, ilginc, yakşi

qızqı

. tutqu, hirs

qızqın

. çalıkat, hızlı

qızları qadınları : qızı qısrağı
qızlık

. qıtlık

., qıslık

qızmırı . qırmızı
qoba

. quba, ulu, böyük § ğubaqaz : ullaqan ağ qaz

qoca

. < kovca < kov . qab

qoca

. uca

qoca

. yaşi ağmιş, köhnə

qocalık

. çallık

qocalmaq

. çalvaklamaq

qocalmaq

. < qozğalanmaq, qovzalmaq, kovzalmaq, qatalmaq : qalanmaq

qocaman işçi . əməkdar

. iş görsətən, ardagər, işgər

qocur

. zor

qoç

. qoçkar

qoçak

. yüksək, uççak, ucak

qoçaq

. : edərmən

qoçaq

. edərmən

qoçxar

. : qoç

qoduk

. kutuk, küçük, qüdə

qoduk

.

.

.

qoyuk, külə, bücür, basar, bəsdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay,
karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

qoduk

.

qoyuk, külə, bücür, basar, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay, karsak,
qιsrak, kəltə, pistək, pindək

qohum

. ğarnaş, qohum-ğuçum(qavçum)

qoxulu

. qapas, isli, dımıq, ğabsal olma

qol

. : qanat, bölük, tikə, parça, qab, baydaq, fürsət, buta

qol

. aymak, sektör, kəsiş, avdan, bölük, əl, dəsdə

qol

. bud, parça

qol

. budax, qanat, bölük, ayrık, baldak

qol

. darmağ, dal, budak

qol

. kar

qol

. qanat, bölük, tikə, parça

.
.

qol çəkmək : əl ilə sürmək, imzalamaq
qol dənətmək : kullamaq
qol paltarda

. yeng - yengsiz geyim (qolsuz) : qorsaqca, cılıqqa

qol şaraklatmak: əl çalmaq
qol

. çıkış-çukuş, çuxurluq, çıkışlık

qol

.yol .qollanmaq .yollanmaq

qol.

. barma

qol

. barmaq (kollamaq, kordalamaq, kurdalamaq, qurdalamaq : barmaqlamaq

qolak

. əlsiz, çolak, qolsuz

qolastı

. bağlı, bağımlı, müstə'mərə

qolavramaq: əldən düşmək
qolay

. < qol : əl, al. alaylı, əlverişli, alımlı, yakımlı, tutumlı, alay, alaylı, əlverişli, alımlı,
yakımlı, tutumlı, yakın, ən yakın, asan, onqoy,onqay, unqay, kulay, yaylı,
caylı, köylü ., yaylı, caylı, onğay, kullanışlı

qolay

. < qol : əl, al. alaylı, əlverişli, alımlı, yakımlı, tutumlıqıymaq . incə parçalara
bölmək - əsirgəməmək : bilim yolunda heç bir şeyə əsirgəməmək - hər bir
şeyə qıymaq, acımadan etmək, öldürmək : necə qıydı əsirgəmədi vurdi !
sən ona necə qıydın ! gözəllərə qıymaram : əsirgələrəm

qolay

. alay, alaylı, alımlı, yakımlı, tutumlı

., əlverişli

qolay

.

anlamaqa əl verişli, anılan, anıla bilən, asat, hanqsat

.

qolaylaşmaq : yakınlaşmaq, yanaşmaq, birləşmək
qolaylaşmaq:cütləşmək

. yakınlaşmaq, yanaşmaq, birləşmək

qolbaşçı

. başqan, elbaşı.

qolçak

. kuyıcak, kuyışak, şəbeh - kuyıcak tiyatır : maryonet

qolçak

. < quyurcak, qurcak < qur. qurmaq, qurulmuş, düzəldilmiş, yasanmış,
qondarılmış

qoldamaq

. gizləmək, əlləmək

qoldav

. püştiban, yardım

qoldavlık

. baqış, kömək, yardamlık

qoldavlık

. baqış, kömək, yardamlık

qoldayaq

. çəlik, baston, əsa

qoldayaq

. baston, çəlik, əsa

qoldayaq

. baston, əsa, çəlik

qolqadaxlı

. qadağalı, qolqarama, bağlı, bağımlı

qolqadaxlı

. qolqarama

qolqarama

. qadağalı, bağlı, bağımlı, qolqadaxlı

., bağlı, bağımlı, qadağalı

qolqoymaq . himmət eləmək
qollamaq

. güdmək, gözətmək, qorumaq, çevrəni yoklamaq

qollamaq

. karamaq, kullamaq, əlləmək

qollanmaq

. yollanmaq, hərəkət etmək

qollu

. güdühçü

qolluk

. : qılp, manşet

qolsuz

. qolak, əlsiz, çolak

qoltuk

. ) < qol + tutka . qolun tutan yeri )< kov . kovtuk . kovluk : dəlik, oyuq yer §
körfəz

qoltuk

. kopak, kamak

qoltuk

. kopak, kamak

qoltuk

.

qoltuk

. körfəz

körfəz

qoltuklaşmaq: birbirinin əlini tutmaq § qoltulamaq : əlini tutmaq, yardım etmək
qom

. şiş, kom, kop, köp, gəp, kombalaq

qomlamaq

. yağlamaq, şişirmək,

qomparmaq . < qop . qopalmaq, qonqarmaq, qurulmaq, qurum, çalım satmaq, böbürlənmək
qomum

. genəl, büt, yumum

qon

. yapışmak anlamı ifadə edir(qonşu : yapışık) - qonu : ilgili şey, yapışılan şey

qona

. qurumuş, keçmiş, çakşıl, keşimiş, keşiyib, əsgi, § qona adət : әsgi adət

qona

.

qonak

. kəpək, əngəl

qonakçı

. qurqun

əsgi

. - qona adət : әsgi adət

qonaq saklamaq : qondurmaq
qonaq

. qoruk, mane', əngəl, pürüz

qonaq

. qoruk, mane', əngəl, pürüz, püsgül

qonaq

. qarğıdalı, məkə

qonaq

. məkə, qarğıdalı < qon . qonmaq, məkə danaları köçəyin üstünə qonmuş
olduğundan bu adı almış

qonaq

. məkə, qarğıdalı § qonaklıq: məkəlik

qonaq

. söz qonağı : sözə qonmaq, sözün ortasına girmək: birinin sözünü kəsmək,
sözü əngəlləmək

qonaqlıq

. quram, yığıncaq

qonalqı

. gecəni keçirmə yeri, qonağın özü

qonam

. məzar, qəbir

qonarqa

. qalarqa

qondalak

. qadalak, qındalak

qondalak

. qındalak, qadalak

qondalav

. dalaş, həyəcan, rahatsızlık, huzursuzlık, niyarançılık

qondara

. düzətmə, yasama, doğal yok, sənət

qondara

. gön : bərk.

qondarma

. donqılı, donlı : gizli, saxta

qondqrq

. < onduruk :

.

.

qondura

. < qondurmaq : tikdirmək, otutmaq, yerləştirmək,

qonduraçı

. etikçi, ayaqqabçı

qonğırmaq

. tütləşmək

., itikçi, ötükçi

qonqarmaq . < qop . qopalmaq, qomparmaq, qurulmaq, qurum, çalım satmaq, böbürlənmək,
çöməlmək, çömbəlmək, şişmək, əsmərləşmək
qonqır

. ənnabi, qızımtıl, qonqıras, qonqırsı

qonqırsı

. qoxu

qonquraş

. qırmızı, tüt

qonqursamaq . qoxumaq, iylənmək
qonşi

. qonaşi,qonasi, tutşi : tutaşi, tutasi

qonşi

. görşi

qonşı-qolan . qohum-qonşı, qonşular
qonşu olmak: aralaşmaq
qonşu

.

. yantaşık
. qonşulaşmak, qonuşmak, bir yerdə oturmak

qonumsuz: yerində durmaz.
qonuşmaq

. qonşulaşmak, aralaşmak,

.qonşu olmak( aralık : müştərək

qonuşmaq

. genqləşləmək, gəngəşləmək

qonuşmaq

. < qon . qonmaq, birə bir - həp bərabər qondurmaq, qonuşdurmaq, qonuşmaq

qop

. < kov . qovmaq, boşatmaq

qop

. gop : göt - qoparmaq : gopurmaq : yerindən qaldırmaq, götürmək, qaldırmaq

qop

. yardım - qolundan qopanı elə : әlindən gələni elə - qop vermək : yardımlamaq

qopalaq

. inqilab.

qopam qopam : qurap qurap, quruh quruh
qopam qopam: dəsdə dəsdə, quram quram
qoparılmış

. qabar < kopar

qoparmaq

. küvərmək, şiş köpərmək

qoparmaq

. çəkmək, çəkip çıkarmaq vurdu başın qopardı, dikətmək, düzmək, yapmaq,
qaldırmaq duvar qoparmaq

qopmaq

. qalkmaq

qopmaq

. sökülmək, ayrılmaq, çıkmaq, yırtılmaq

qopundi

. inqilab, qopqun

qopuz

. < kov.

qopuz

. < kovuz < kov . oyuq, kovpuz, kavıs

qopuz

. < qarpuz, qabaq ( alın, qapax )

qopuz

. komuz

qora

. < qoruq < qoraq < qar . qaramaq : qoruqlamaq, çəmbərə salmaq, avlu ağıl §
at qorası : at ağılı

qora

. avlu, ağıl § at qorası : at ağılı

qorab

. gözəkçi, görəkçi, görəyçi, qorayçı, qoran, qoryan

qoraka

. çanakdivan, kəkəz, gəvşək, qap-qacak, oyulmuş

qoran

. gözəkçi, görəkçi, görəyçi, qorayçı, qorab, qoryan

qorayçı

. gözəkçi, görəkçi, görəyçi, qorab, qoran, qoryan

qorxax
qorxak

. ürkək

qorxizilmək: gögözilmək

.
.

qorxmaz

. qaşqa

qorxulu

. edərmənç, ayılğan, imənç

qorxulu

. imənç, edərmənç, ayılğan

qorxusuzluk: dinclik, əmniyyət
qorxutma

. çəkləmə, qısma, sınırlama, təhdid, xətləmə, hədələmə, qərə qorku gəlmə .

qorxutmək

. qoruqlamaq, qorqutlamak, qoqudlamak, qoqdalamaq qorqdalalmaq,
qodğalamaq > qədəğən

qorxuzan

. batır

qorkak

. < qor < qar . qorukan, güdən, qorkançak..

qorkak

. ağöddək

qorkaklık

. basık

qorkmaq

. qorgunmaq, qoruqmaq.

qorkunç

. ayılğanç, qorkulanç, imənçi, hopli xofli

qorkusuz

. qoruksuz.

., yürəkli

qorkutmaq

. < qar . qoruqa qoymaq, hədələmək, həddə qoymaq

qorkuzmaq: ürküzmək

.

qorqan

. qala, ağ dam, qəsr, küşk, salım, aman, dinc, kök

qorqud

. gör, göz, gös, görgitmək, görgir, gögüd

qorra

. ayaqları ağ at § iğdiş

qorsaqca

. cılıqqa, yengsiz geyim (qolsuz)

qorsaqça

. cılıqqa

qorsanmaq : qaşınmaq, canına od düşüb yanmaq
qorsanmaq : qaşınmaq, irənmək, çaqanmaq, coşmak, qarışmak, canına od düşüb yanmaq
qorucu

. < qara , gör , görәçi

qoruk

. qonaq, mane', əngəl, pürüz

qorukçu

. qaravıl, cığırçı, sınırçı

qorukçu

. cığırçı, sınırçı, qaravıl .

qoruklamaq . govmak
qoruklanmaq: difa etmək
qoruq

. himayə

qoruq

. < qara+uq

qoruqlamaq: mən' etmək, əngəlləmək, ilişdirmək, ərişdirmək, daşlamaq .atmaq,
bəlirti, nişan, im, iz

qorul

.

qorul

. bəlirti, nişan, im, iz

qorul

. nişan, hədəf § qorulqa almaq : xəbər-nişan almaq

qorul

.

qorul

. nişan, iz, bəlirti, im

qoruma

. qayırma, əsirgəmə, vikayə

qorumaq

. barımak, saklamak

qorumaq

. əsirgəmək

qorumaq

. qollamaq, güdmək, gözətmək, çevrəni yoklamaq

qorumaq

. əsirgəmək

qorunmaq

. quşqulanmaq, qurunmaq, quşqu bəsləmək-duymaq, şübhələnmək, çəkinmək,

nişan, im, iz, bəlirti

sakınmaq, qayqılanmaq

qoruvlı

. ayaz

., diqqәtli, özənliiti, əl ayaqlı, çalışqan, çevik

qoruyan

. əsirgəyən, hafiz

qoryan

. gözəkçi, görəkçi, görəyçi, qorayçı, qorab, qoran

qoş

. әsbab

qoşa

. < kovşa < kov, qab, qablamaq, bir yerә yığmaq

qoşaç

. qayçι, qoşağan

qoşağan

. qoşaç, qayçι

qoşak

.

qoşamaq

. eşmək, bağlamak, toxumak, cüddəmak, yanaşdırmak

qoşatar

. qoş + atar : qoşa lüləli tüfək

qoşçı

. cütcü

qoşdivan

. quş : bağlamaq, birləşdirmək, ilişgi qurmaq, ilmək, ilgili qılmaq

qoşqola

. sevincilə, iki əlli

qoşqola

. sevincilə, iki əlli < qoşa + qolla

qoşli

. dövlətli

qoşmaq

.

qoşturmaq

. çəkdirmək

qoşu

. yarış, bəyqə, quruşmak, qoşuşmak, məşləşmək

qoşu

. yarış, bəyqə, quruşmak, qoşuşmak, məşləşmək

müştərək

., birləşik, bitişik

<=> köçmək <=> qaçmaq

qoşulmak : koçulmak : lucaklamak -koçuş = qucuş : qucaklayış, - görüş
qoşun

. < qov + şun

qoşun

. alay, ləşgər, yığınak

qoşun

. qoşma, yarak,

qoşun

. qoşma, yarak,

qoşunsuz

. arassa, xalis, arıv

qoşuş

. bəyqə ., yarış, (quruşmak, qoşuşmak, məşləşmək)

qoşuş

. cütləşmək

qoşuşmaq

. qoşu, quruşmak, məşləşmək, yarış, bəyqə

qotdaq

. daşşaq.

qotur

. ??çopur??

qotur

. quduz, qudurmuş

qov

. qovax, tənik əsgi

qov

. qovuşmak, qovmak, qovum => qohum

qov

. ilan dərisi

qova

. dolça

qovaça

. pamıq

qovak

. içi boş, yüngül

qovak

. kovül

qoval

. < kof : oyuk, içi boş

qoval

. < qara = göz < köv. qorval>qaval.

qovalamaq . qütmək, ardamaq, tə'qibetmək
qovalamaq . sϋrmək
qovalç

. kof, içi boş, oyuk

qovi

. iyi, ədəpli, ağıllı.

qovki

. əyri, bükük, bükülü - ayakları qovki adam

qovluq

. dosyә, qap, papka, kaptama

qovluq

. kaptama, kapsla, qap, papka, dosyә

qovmaq

. götürmək, çıkarmaq, dəf etmək

qovrulmuş

. kuyqan, quru, yanmış

qovsalamk : < qov, köv, köyzərəv, köydürmək, ürtmək, yaxmak
qovşak

. çatrık, kəsisik

qovşak

. kövrək, yumşak, yüngül, zayıf, alçak, az, kəm, puka

qovşak

. pis, yetərsiz, kaxal, kal, gay

qovşak

. pusust, küst, kəst, düşük, əlsiz

qovşak

. supap, bir şeyin gərginliyin azaltmaq

qovşak

.

gəvşək, boş

qovşaq(quşaq): bağ ., bağım, əkləm, boğum
qovşamaq

. zayıflamaq, kövrəlmək, sulanmaq

qovşamaq : gəvşəmək, boşatmaq, tökmək, danışmaq
qovşurmaq . vermək, təslim etmək

qovşut

. vüsal

qovuq

. kövək, kavak, oyuk, çukur, boşluk, deşik

qovulamaq . safatmaq, düzətmək, iyiləmək, islah etmək,
qovun

. < kov . kovun

qovuşdurmaq : bağlamaq əllərn qovuşdur : bağla
qovuşdurub : yalğaşdırıb, calğaşdırıb
qovuşma

. ulaşma, birləşmə

qovuşmaq

. çapmaq, çatmaq, qazmaq, oymaq, açmaq

qovuşmaq

. < kov . kovlaşmak, qablaşmak, qabrışmak (qarιşmak ), kovluşmak (qonuşmaq,
bir araya toplaşmak : qablaşmak

qovzaq

. ərsək, dik, çıkıntılı, uca, düz

qovzaq

. < kov . kovak, qabaq, qabıq, qapaq

qovzamaq

. apazlamak

qovzamaq

. < qovza, qozğa

qoydur

. qondur

qoyma

. anbar

qoymaq

. kəsmək, bəlləmək, biçmək
. qoymak)

qoymaq

. : buyurmaq

qoymaq

. qurmaq, qovmaq, kovmaq, qabmaq

qoymaq

. tökmək, axmaq, yağmaq, saçmaq

qoymaq

. vermək - nümrə qoy : ver - nahar qoy : ver..

qoymaq

. yağmaq § yağış qoyur : yağış tökür, yağış qoymur, bu çay hara qoyur : tökülür
.

qoymaq

. yandırmaq

qoymaq

. tökmək, axıtmaq, boşaltmaq § çayar gölə qoyulur : tökülür, axır, boşalırl

qoyuk

. qoduk, külə, bücür, basar, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay, karsak,
qιsrak, kəltə, pistək, pindək

qoyun yaşları : ay : quzu qoyun § aydan böyük : barğa § yaş : toxlu § - yaş : eşşək qoyun
§ yaşdan böyük : övəc § yaş : manq § yaş : manqramaz § yaş : mələməz

qoyun

. < kov . göğüsdə olan iç cip

qoyun

. < kovun < kov .

qoyun

. açık rəngli

qoyun

. göğüsdə olan iç cip

qoyun

. tüt, sιk, qatι, şiddətli yağın, tufan

qoyundurdurmak : yandırmak
qoz

. qazık <> kovık : oyuq, qabıq, kavık - qözlanmak : kovlanmak

qozalamaq . gəvəzəmək
qozalanqır

. yakcı yumutlayan

qozbel

. kömörö, yumuru

qozbel

. bükür., büyki, örkəç, kambul

qozğalma

. qiyam, baş götürüv, qozğalu, ərəvildəv

qozğalu

. qιmιldamaq

qozğur

. çunğqur, çambır, ganbır ganbıl (quz, qoz)

.

qozqalançı . asi, asav
qozqalançι

. kozğalançı

., asav, ğalayançι

qozlak

. harcsız, quru daşdan qurulmuş tıvar

qozlamaq

. yeyib boşaltmak, korlamak, kosamaq

qozuk

. cəvizin yaşıl qabuğu

qozurqan

. qoğza . qazırğan, qazlanan, qozurqan, qururlu, kəndini bəyənmək, qozur-

.

qozur : hisli-tüsli, hisli-hızlı :qazuk-azuk, qozaq-azğaq- qoz yaka : qozak
qöm

. kuyun, boran

qöm

. davul, boran, kuyun

qöni çıkmaq: haklı çıkmaq
qöynəmək

. < köymək

quba

. qoba, ulu, böyük § ğubaqaz : ullaqan ağ qaz

qubul

. ağzı dar, sildən düzəlmiş qab

qucak

. ğuşak

qucaklamaq: kovcaklamaq, qurşalamaq < kov <> qab

qucaq-qucaq. kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam, dəstəbəstə, bukca-bukca, dəngi-dəngi, top-top, taıxm taxım, topar topar, tapqır
tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın
quçmacık

. quci quci

quçmaq

. qucaklamak, sarılmak

quddalanmaq . əlləşmək, kurəşirgə, eşələmək

.

quddalanmaq: kurəşirgə, əlləşmək, eşələmək

.

quddalanmaq: kurəşirgə, əlləşmək, eşələmək

.

quddamaq

.

quddan təmizləmək

quddanmakdivan: bitdən qaşınmaq § qurtlamaqdivan: qurt çıkarmaq
qudrət

. qoz a -qozğat -

qudrət

. bat, hızlıca, çabük, ün, şöhrət, etkili

qudura

. : asav, vəhşi .

qudutmaq

. qozğıratmaq(qozatmaq)

quduz

. : har, dəli

quğu

. ağ quş

qulaç

. iki açıq qol arası

qulak + düşürmək: asmaq - salmaq - qımmaq - yatırmaq..
.qulak da dağlanan simğə, taxılan əlamət
qulam

. əmrət

quldur

. kərçək

qulp qoymaq . aşlamaq § dəstəli balta : aşlama kərki
qulun

. yaşına dolmamış qısraq balası

qum

. çöl, qιr

qum

. toz

qumaklanmaq: kəpək bağlamaq, rəngi dadı dönmək< qonğaklanmaq : üzərinə qonmaq <
qon
qunçə

. qınça

qunçə

. kümə, yığın, takım, top

qup

. çok, kan, bətər

qur

qut qır: bit qurmaq : qutarmaq, qırmaq, bitirmək

qur

. dəng, yaş, yaşdaş

qur

. oluşdurmaq, yapmaq, düzənləmək, diziləmək, ard arda gətirmək, kəmər, bir
birinə bağlamaq, əkləmək, arka aşama, basamaq, toka, quruluş

qur

. soy, sırt, arka, döl, quşak

qur

. kəmər, qurşak, sarıq

qura

. araç, əməl, çara, kural, kural, səriştə

qura

. sıra § quramaq : sıralamaq

quradı

. əsgildi, azaldı

quraq

. qurama, qalıt, tortoqlox, utax, his, düd

qural

. düzgü, ölçü, ilkə, örnək, norm

qural

. abzal, vәsilә

qural

. ayqıt, alət

qural

. qılıq, әrәcə., qayda, araç, ayqıt

qural

. silah

qural

. toplantı, topluk, məclis

qural

. əbzar, silah, ləvazim, vəsayil : ev kuralları, maşın kuralları, qurallı əl : müsəlləh
əl

qurallanmaq : hazırlanmaq
qurallı

. yarağlı, təyərli, mücəhhəz

quram

. dəsdə . dəsdə dəsdə : quram quram, qopam qopam

quram quram . dəsdə dəsdə, qopam qopam quram

.

quram

. dəsdə . - quram quram : dəsdə dəsdə : qupam qupam,

quram

. qurum, qonaqlıq, yığıncaq, toy, düyün

qurama

. barama, yığıncaq

qurama

. quraq, düd, qalıt, tortoqlox, utax, his

qurama

. idarə

qurantı

. qırıkları qurmaq, yapışdırmq, calamaq, qayırmaq, parça parçalardan yapılmış
yorqan

qaramaq : qorumaq, qurmaq

qurşalamaq: < qur . qurmaq,

bərkitmək, təhrik etmək qurçamaq: sarmaq, qurşatmaq quruşmaq :

bərkinmək, məş bağlama qurub : < qur . qurmaq, yığmaq qolçaq : < qur .
qurmaq, qurçak : qurulmuş qur : möhkəm

qırmaq qurşak kəsmək gizli

quşak duvarı möhkəmlətmək üçün, içinə çevrəsinə dayak, ağa qouymaq
quşak bir kürə üzündə, paralel iki xəddin ortasında qalan bölük girdə
yanqılış, yanqılıcı əyri kəsilmiş – qırılmış biçilmiş hər bir şey : qaşıq,
qırcanmaq, qırışıq, qırışmal, qeyqacı, üzük qaşı, dağın təpəsindəki
qeyqacılıq,

qurdalamaq : qurcalamaq, səfehləmək, düz sağman

yöndəmli iş görməmək

.

. qurşanmaq : yapılmaq, yapışmaq,

bulaşmaq > qurşak : quranmış ayqıt : qılınc quşatmaq : mahasirəyə
salmaq, çevrəsini sarmaq quşbakışı : yukarıdan aşağıya kavrayıcı bir
bakış, əyri bakış

qurqi : əyri iş, gizli iş

qurumsaq: ) qur . qurmaq,

quraşdırmaq ) qurqi : əyri iş, gizli iş, qur qurumsaq : əyri iş görənlər
qarışdırmaq : bir şeyi olduğundan, düzlüyündən azdırmaq < qeyqaşdırmaq
: əymək qayıkmaq : yahalmaq, kırıkmaq

qurumaq . kij qalmaq,

kicəlmək< qur . quruqa düşmək
qurantı

. qırıkları qurmaq, yapışdırmq, calamaq, qayırmaq, parça parçalardan yapılmış
yorqan

qaramaq : qorumaq, qurmaq

qurşalamaq: < qur . qurmaq,

bərkitmək, təhrik etmək qurçamaq: sarmaq, qurşatmaq quruşmaq :
bərkinmək, məş bağlama qurub : < qur . qurmaq, yığmaq qolçaq : < qur .
qurmaq, qurçak : qurulmuş qur : möhkəm

qırmaq qurşak kəsmək gizli

quşak duvarı möhkəmlətmək üçün, içinə çevrəsinə dayak, ağa qouymaq
quşak bir kürə üzündə, paralel iki xəddin ortasında qalan bölük girdə
yanqılış, yanqılıcı əyri kəsilmiş – qırılmış biçilmiş hər bir şey : qaşıq,
qırcanmaq, qırışıq, qırışmal, qeyqacı, üzük qaşı, dağın təpəsindəki
qeyqacılıq,

qurdalamaq : qurcalamaq, səfehləmək, düz sağman

yöndəmli iş görməmək

.

. qurşanmaq : yapılmaq, yapışmaq,

bulaşmaq > qurşak : quranmış ayqıt : qılınc quşatmaq : mahasirəyə
salmaq, çevrəsini sarmaq quşbakışı : yukarıdan aşağıya kavrayıcı bir
bakış, əyri bakış

qurqi : əyri iş, gizli iş

qurumsaq: ) qur . qurmaq,

quraşdırmaq ) qurqi : əyri iş, gizli iş, qur qurumsaq : əyri iş görənlər

qarışdırmaq : bir şeyi olduğundan, düzlüyündən azdırmaq < qeyqaşdırmaq
: əymək qayıkmaq : yahalmaq, kırıkmaq

qurumaq . kij qalmaq,

kicəlmək< qur . quruqa düşmək
quraş

. yalan, quraq, quru, boş

quraşmaq

. girişmək, başlamaq, üz tutmaq

quraşmaq

. girişmək, başlamaq, üz tutmaq

qurat

. iyi, bütün, sağlam, yaxcı § lurat deyil : yakcı deyil . quratmı ? quratına qarqış!,
bəsili, səmiz qurat qoyun . zəngin, bol, varlı qurat birisi. rahat qurat yaşam

quratlık

. rahatlıq, bolluq, sәmizlik millətin quratlığı

qurav

. qurqun, iyi, sağlam, sağ qurav uşaq

quravlaşmaq : sahalmaq, qurqunlaşmaq
quravlıq

. sağlıq, qurqunlık, iyilik

qurbağa

. yaşıl bağa

qurbanlık

. üləş

qurbat

. güc, quvvə, ğucur

qurbat

. güc, quvvə, ğucur,

qurç

. bibər (kəsgin) ötgir, ütgin odu, iştik

qurç

. kəsgin, ötgir, ütgin odu, iştik

qurç.

. )kəsgin qurç piçaq ) sivri ağıllı

qurçö

. qurşav, kamav, qabav, qurşaş, bilokaj

qurdaş

. yaşıt, yaşdaş .

qurdaşmaq: sıraya girmək, dizilmək
qurqaq

. qır < quru, çöl

qurqamaq

. qorqamaq : örtmək, qorumaq, saklamaq

qurqan

. gürgan, sin, qala, türbə < tüprə

.

qurqan

. qala, gürgan, sin, türbə < tüprə

.

qurqan

. qala

qurqu

. duzak, totiə

qurqu

. ölçülü biçili yapılan iş, qarşılaşma, yığıncak, cumalaşma,

qurqun

. qonakçı, quran, qurqunu aparan

qurqun

. zəngin qurqun ölkə, quravlı, iyi, sağlam, sağ qurqun uşaq, qurqunmusan ! :
necəsən ?

qurqun

. qanat gəmikləri

qurqun

. sağlıklı, salamat - uşaklar qurqunmu

qurma

. qarma, qarşıq, məxlut

qurma

., qarma . qarşıq, məxlut

qurma

. toplama, karma, yığıntı, birikti

qurma

. karma, kərmə, yığma, aralaş.(mütəmərkiz), qarşık., toplam

qurma

. yığma, toplam, kərmə, karma, aralaş., qarşık.,, mütəmərkiz

qurmaq

. (qonaqlıq)vermək, düzənləmək

qurmaq

. dikəltmək, becərmək, saldırmaq

qurmaq

. gərmək, çəkmək, çəkişdirmək, tirləmək,

qurmaq

. oluşdurmaq, yapmaq, birləşdirmək

.

düzənləmək, diziləmək, ard arda

gətirmək: kəmər, bir birinə bağlamaq, əkləmək, arka, aşama, basamaq,
toka, quruluş

§ quram, qurama : dizidivan § qurama kişilərdivan : dərəcəyə görə

sıralanmış .

qurmaq

. ortaya qoymaq, meydana gətirmək, tə'in, sağlatmaq, sağlamaq

qurmaq

. törətmək, döllətmək, ürətmək, doğurmaq, açmaq : savaş qurmaq sϋrdürmək :
hayat qurmaq, hayat sürmək, oluşdurmaq : ev qurmaq, yapı qurmaq
birləşdirmək, bağlamaq, yığmaq, sıxışmaq

yüksətmək, basama, aşama,

daşkınlık, aşırılık § qurak : ərkəyə düşgün qadın, sırt, arka

qatılaşmaq,

qavrılmaq, verimsizləşmək § qurak quru adam, quru qadın әrkəkək : qısır .
qurum, çökələk,

sindirim ayqıtı, qursak

qurmaq

. ək yapmaq yeni quruluş

qurnamaq

. dərləmək, curlamaq, toplamaq, tamamlamaq

qurnamaq

. curlamaq, toplamaq, dərləmək, tamamlamaq

qursax

. kosuq < kovsaq, kövül, deşik

qursak

. kov, kovsak, qarın, yoğun, bövən, kisə

qursak

. yemək, qarın

qursaklanmaq : yemək § qursaçı : qarınpa

qursaq

. sinə, döş, kurək § qursaqca : cılıqqa

qursatmaq : yeitmək, bəsləmək
qurşak

. buğum, muun, nəsil

qurşaklamaq: < > qucaklamaq : kovcaklamaq, qurşalamaq < kov <> qab
qurşaq

. kürdanğ

qurşaq

. kürdanğ

qurşaq

. kürdanğ

qurşalamaq : çevrələmək, quşamaq, təhrik etmək
qurşamaq

. bəsləmək, süsləmək, giydirmək, geyirmək, donamaq, hazırlamaq

qurşamaq : qısnamaq, devrinə çevrilmək, çevrəsinə burulmaq
qurşamaq

. axtarmaq, tapınmaq

qurşanmaq . asınmak, takınmak, taxılmak ( qılıç, mıltık )
qurşaş

. qurşav, kamav, qurçö, qabav, bilokaj

qurşav

. baldak, halqa, döngələk, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, yarpak, budak, uşak, sap

qurşav

. bucra, halqa, döngələk, baldak, yιğιrιk, şιğιrsιk

qurşav

. döngələk, baldak, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, halqa

qurşav

. haqa, döngələk, baldak, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk

qurt

. böri, mücək

qurtarmaq

. qutlu etmək, qutqarmaq, qutkazmaq, qutquzuşmaq

qurtarmaq

.< qutqarmaq, çəzmək

qurtundu

. sonuncu

quru

. kuyqan, qovrulmuş, yanmış

quru

. aza, munğ, azap, izər, azar

quru

. kuyqan, qorulmuş, yanmış

quru

. boş, köksüzdivan, verimsiz, xoruq, batıqә, bir şeyin cevrəsidivan, bayram toplantısı,

.

yararsız, dəğərsiz, yalnız § quru yer : qara topraq § sarqın, solqın, pozqın §
üzün qurusun
quru

. boş § quru əl : boş əl

qurub

. kuyqaru, kuru

quruh

. aradaştopar, bölək

quruh

. öbəkßß , torkom, öyköm, top ., tudə, topar

quruhtulu

. vasvası

qurukçu

. geri qalan, başqaların təqib edən § quyrukιuluk

qurukçuluk . arkadan tə'qib edən
əğrəb

quruklu

.

quruq

. oynaş

quruq

. arka

qurul

. toplantı, görüşüm, yönətim yeri

qurulmaq

. köpərmək, köpəlmək, şişmək, qurulanmaq

qurultay

. toplantı

quruluş

. cəm, toplum, topluluk, toplanma, toplama, dərnək, birlik

qurum

. quram, qonaqlıq, yığıncaq, toy, düyün

qurum satmaq:böyüklənmək, qurunmaq, böyüklənmək, böbürlənmək, qurum, təkəbbür
qurum

. böyüklənmək § qurum satmaq : böbürlənmək, böyüklənmək təkəbbür

qurum

. qalın his

qurum

. quruluş, bünyə, yapı, yapılış, müəssisə

qurum

. paralardan oluşa tüm

qurum

. təkəbbür

qurum

. təpəcik, yığım, toprak birikimi

qurumaq

. üyşmək, yığnamak

qurumaq

. çalıqmaq, sarıqmaq

qurumaq

. çalıqmaq, sarıqmaq

qurumaq

. cılızlaşmaq

qurumaq

. qatılaşmaq, buruşmaq

qurumsak

. qovuşdurucu, ortamçı ½, araçı,qoşmaçı , aradaşçı , düşüşdürüci , pezəvəng

qurumsaq

. qoşumçu

qurumuş

. keçmiş, çakşıl, keşimiş, keşiyib, əsgi, qona § qona adət : әsgi adət

qurun

. xudpərəst, kibyoli, kurqun

qurun

. kibyoli, kurqun, xudpərəst

quruncaq

. qoruncaq

.

quruncaq

. qoruncaq

qurunmaq

. böyüklənmək, böyüklənmək, qurum satmaq, böbürlənmək, qurum, təkəbbür

quruntu

. xulya

quruntu

. işgil, quşqu

quruntu

. qarabasma, qurqu, ovham, vəhm

quruntu

. qoruntu, qayqı, quşqu, şübhə, sakıntı, çəkinti

quruntulu

. işgilli, quşqulu

qurup

. kümə, yığın, öbür, taxım, bölək, tapqır

qurup

. öbür, taxım, yığın, kümə § öbək öbək : kümə kümə, ylğın yığın : taıxm taxım :
topar topar, tapqır tapqır

qurur

. qurum, köp

qurur

. sevinc, kıvanc, şadlıq, güvənc

qurur( mak) : tikilmək, şişmək
qururlanmaq : köpərmək, köpəlmək, şişmək, qurulmaq
quruş

. barış, yığış <> savış : savma, dağılma,

quruşmaq

. qoşu

quruşmaq

. bir şeyin başqa bir şeyə atılması, qarışmaq- qatilması, qovuşmaq, yığışmaq,

., qoşuşmak, məşləşmək, yarış, bəyqə

birikmək, varışmaq, barışmaq,
quruşmaq

. köməkləşib bir şey yapmaq

quruşmaq

. uyuşmaq, keçələşmək

quruşuq

. : duruşuq

quruşuq

. kələk, buruşuq

quruşuq

. buruşuq, kələk, qurqu

quruşuq

. duruşuq

qurutmaq

. quru duruma gətirmək, qurut qurt, qurukluk : qara, toprak § boş, quru

.

qurusuna : boş boşuna, quru gəp: quru söz, qurudum : mat qaldım § yok
etmək : qurudu geddi : yok oldu geddi
quruy

. yardım

quruyub

. keşiyib, çəkilib, çakışıb, çəkişib

qus+

. qus quru : qup quru

qusmaq

. çıkarmaq (qurmaq : süt cocuğu üçün)

qussə

. bulut, büküt

quşağına çəkmək : atasına bənzəmək
quşak

. çevrə, dayirə, yer şarının ayrı ayrı bölgələri

quşak çəkmək : soy sürmək
quşak çözmək : sevişmək
quşak kuşağa : soydan soya
quşak qorumaq : nmusunu qorumaq
quşak

. dolaq, sarıq, belbağı - qurşanmaq : belə quşak bağlamaq, quşak giymək
sarılmaq

quşak

. duvarın içindı, möhkəmlətmək üçün qoyulan dirək, ağac, bu ağacada
quşaklama, bu işəisə quşalama deyilir : çevrələyən, qoruyan,
möhkəmlədən - quşaklı duvar, quşksız duvar

quşak

. yer şarının ayrı ayrı bölgələri, çevrə

quşaq

. bölgə, məntəqə

quşaq(qovşaq): bağ ., bağım,, əkləm, boğum
quşaq

. qarın

quşamaq

. : çevrələmək, qurşalamaq : təhrik etmək

quşamaq

. çevrələmək, qurşalamaq : təhrik etmək

quşamaq

. çevrəsini bağlamaq

quşat

. qurşalı, qurçalı, törəməli, hazır § güşatalıq : hazırlıq, amәdəlik, açıklıq§
güşatmaq : qurşatmaq : hazırlamaq yeri güşatmaq : yeri hazırlamaq .
güşatlı gəl : hazır gəl

quşə

. < gövşək, kovşak, kovsak, kovsalak, kovlangöz, aralık, buçak, yıkıx, cırık

quşə burc

. burış, bucak

.

quşə

. burış, burc, bucak

.

quşkun

. şaşkın

quşqu

. şübhə

quşqulanmaq: quşqu bəsləmək-duymaq, şübhələnmək, çəkinmək, qorunmaq, sakınmaq §
quşqu : şübhə, quruntu,qurqu, qayqı

quşqun

. atın quruğunun altından keçirilən təsmə

quşqurtmaq . ürəkləndirmәk, ğılavlandırmaq, təhrik
quşqusuz

. əlbəddə

quşluk

. səhərlə öğlə arası

quşluq

. sәhәrlə günortanın arası, sәhər səhər quşların uçan çağıəyyuboğlu

quşlιq

. sәhәrlә gün ortanιn arasι

qut

. çara § qutsuz : çarasız

qut

. baxıt, baxt, onğunlıq

qut

. çara § qutsuz : çarasız

qutaq

. güdə

qutalqa

. çıkış, çıkma, qurtuluş, yol, boşanış, boşuqlanış

qutan

. balıq qapan, pelikan

qutar

. sonuç, son, intaha

qutardə

. boldə

qutarmaq

. ayaklamak, bitirmək, basmak, əzmək, ayağa, sona, dibə, başa çattırmak

qutarmaq

. bitirmək, bağlamaq, başarmaq, sonamaq

qutarmək

. butqarmək, buddamak, bitirmək, betürmək

qutlaq

. qutluq, mutluq, muştuluq

qutlaq

. qutluq, şadyanalıq, müjdə, muştuluq, pay

qutlaq

. təbrik, qutluq, mutluq, onğur, onğun

qutlaqlar

.

qutlu

. bərəkətli, verimli, suvli sevli

qutlu

. bərəkətli, verimli, suvli sevli

qutlu

. uğurlu,

qutluk

. qutuk, qutlaq § qutluk sözlər, qutluq telqıramı

qutluklar

. təbrik, qutuklar, qutlaqlar

qutluq

. qutlaq, mutluq, muştuluq

qutluq

. qutlaq, təbrik, mutluq, onğur, onğun

qutluq

. muştuluq, şadyanalıq

qutr

. çap, həcm, cüssə, biçik

.

təbrik, qutuklar, qutluklar

§ qutlanq

sözlər § qutlanq telgiram

qutsallık

. idleleku, izqeleku, iyquluk

qutsuz

. badbakt

qutu

. qabırqa, qabırcak, cə'bə, cumba, komba, kümbə, bəsdə, qısqın

qutub ulduzu: dəmir qazık
qutuklar

. təbrik, qutluklar, qutlaqlar

qutulmaq

. baynalmaq., baynımak, sağalmak, ayınqalmak, anık almak

qutulmaq

. qapanmaq, qabıq bağlamaq : yara qutldu : yara qabıq bağladı, işlər ~ : bittidi,
ucuz ~ : ağır olmadı

qutulmaq

. qurtulmaq, sağalmaq, düzəlmək, iyilənmək, nəcat tapmaq

qutulmaq

. sağalmaq, iyiləşmək (kəsəldən açılmaq) çıxmaq, qapaklanmaq, bağlanmaq,
bitmək

qutulmaz

. arımaz .

qutuluqsuz . çıkışsız, qaçınəılmaz § qutuluqsuz durum : çıkışsız durum
qutum

. bərəkət § əli qutumlu, qutumsuz : qısğanc

qutum

. bitgin, bitmək

qutumsuz

. qısqanc, bağlı, bərəkətsiz ..

qututlalqa

. qutulma, çıkma, çıkış,

quvax

. kəpək

quvax

. kəpək

quvvə

. güc, qurbat, ğucur

quvvə

. güc, qıtır

quvvətli

. allı, quvvətli kişi, allı kişi

quvvətli

. yorqa, yüryək, iti, dinc, yolaqlı

quylama

. gömüş, gömmə

quylamaq

. kovlamak, cumlamak, gorlamak, qablamak

quylamaq

. gömdürmək, gömdürüş

quylamaq

. gömdürmək, gömdürüş

quylanan

. gömilən

quyma

. tökmə

quytu yer

. quru yer

quyu

. < koktu < kodqu < koytu (y >d) < kov. dərə, qazıq, çapık

quyuk

. koyuk, qalın, yığı

quyuq

.qalın, yoğun, qәliz

quyulmaq

. yığılıb, toplanıb, qalınlanmaq, qurumaq

quyun

. qasırğa

quyun

. qasırğa

quyun

. qasırğa

quzey

. arka, kararqulu arka, (quzey) yamaclar, göy y

quzey

. dəmirqazık

quzey

. dəmirqazık

quzey

. qaranququ arka

quzey

. qızqaç, yel tutmayan, günəş görən, quytu yer

quzğun

. qarğa, alar qarğa, qara qarğa

quzğun

. sarsağan

quzqun

. qışqırar

.

.

quzu dərisi . bağana
qü

. guyəş, gün, günəş

qü

. gün, guyəş, günəş

qücsüz qalmaq: gəvşəmək, yayılmaq, arıklamaq, uzanmaq, gəvmək, genişləmək,
yumuşamaq
qüdə

. qoduk, kutuk, küçük

qüni salqıt

.

qünq

. (mübhəm) < qonğırık . qaranlıq

qüşə

. bucaq, çat, sat, künc, bürçük, burış, burc, bulunq, poçmək, cünğk

qütmək

. qovalamaq, ardamaq, tə'qibetmək

qιlιk-yoruk

. cürüm-türüm, yeriş-duruş, qılık, xuy

qιmιldι

. qılık, qιymιl, iş, fe'l, yol, çəm, adət, meyl, endik, istək

qιnağ

. qιsqιnc, işgəncə

qιr

. ağ, qιrçιl - qιr sakal : ağsakal

qιrğay

. qιrğιç, karqιs(ç), oğıç, ükkiş, rəndə

direkt vergi, qüni vergi

.

qιrqι

. kəsgi, kərki, balta, pıçaq, çapacaq

qιrtlaş

. baskιc

qιrιntιlar

. çırpı, şüvlər

qιsğanmazlıq: sәbir, havlιqmazlιq ..
qιsqut

. cәza

qιsqιnc

. qιnağ, işgəncə

qιsrak

. bücür, külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, koyduk,
kəltəbakay, karsak, kəltə, pistək, pindək

qιsrak

. qoduk, qoyuk, külə, bücür, basar, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay,
karsak, kəltə, pistək, pindək

qιsιk

. əziş, sιkιş, əziyyət

qιvrımlı

. aylavlı, virajlı

qιymιl

. qılık, iş, qιmιldι, fe'l, yol, çəm, adət, meyl, endik, istək

qιyιn

. ağιr

qιzιlgül

. gülələ, gülalıq

qιzιlgül

. gülələ, gülalıq, yuğa yapraklı

qιzιltı

. ιşιq, şavıq

qәdər(.+)

. saklı, yaklı, caklı..

qәrq etmək: çöktürmək
qәşşili

. kötü ruh, qara ruh, qara quşli, albastı, alvastı, cinli, tutqayli, qaqğınlı

laxsıx

. çox danışan, lax adam

laxsıy

. laxla

laqğa

. yanqır, boş söz, yanqıra, sandırak, şatpak, ağat

lal

. dudu, kəkəş, güng

lal edici

. güngləç

lal

. dudu, güng, kəkəş

lal

. güng, dudu, kəkəş

lal

. kəkəş, güng, dudu

lampa

. dan, çırağ, ışıq

lap çok

. aşa çok, bərk çok, çok çok, yakşı çok, iyi çok, bol bol

lay

. qatman, qatlaq, qat, sıra

lay

. dan - tanqlay : tanqdan, sәhәrdәn

lay

. palçık, batkak

lay-lay

. hüdi

ləçək

. alın danğı, alın bağı

ləğv

. dalbasa, dalçıktıru .

ləkə

. dağ, bənək, iz

ləkə

. yoğal, zigil

lələ

. ənəkə

ləpə

. yəpə ←yapa :yapık, qat,

ləpə

. leber, möc

ləyaqət

. bəs . ləyaqətli : bəsli . yüksətmək : bəsləmәk . öyrənmək bəslənmək

.

.

(boskunmaqqә)
lovğalanmak : öyünmək, kupurayıv, maktanmak
luuk

. soğan

mahir

. çəpər, çalabər, ozan, biləgət iyəsi, zirək, uz, usta

q¤ruhind

. allah

qab kaftan : qapatan
qab

. qanat, qol, bölük, tikə, parça, baydaq, fürsət, buta .

qab kövzə

. < kov. qabqabık -kövzəmək : qabıklanmaq, qabığın çıkarmak buğdanı kövzə :
qabıxla

qab kövzə

. < kov. qabqabık -kövzəmək : qabıklanmaq, qabığın çıkarmak buğdanı kövzə :
qabıxla

qab qara
qab

quvax

qab

. çəm qara, çuv qara
. kəpək

. (qurbağa

. < gop, kop, küp . kü-uppağa, küprağa - kupracık : üsğük :

yüksük, zorlayan, şişik -kurbağacık (kurbacık ) : ildə
qab
qab

. kav : oyuq <> qap: yap : qapaq
. qaplama -kövək: qovuq, ğavaq (qurbağa: < gop, kop, küp . kü-uppağa, küprağa kupracık : üsgük : yüksük, zorlayan, şişik -kurbağacık (kurbacık ) : ildə -köp -

kav : oyuq <> qap: yap : qapaq -kilvança < kov. kovlança, kovalaç, kavanoz :
toprakdan, sırçadan, ağzı geniş, orta ya da çiçik qab - yığan . kov, com, yom,
yum, coma -kağış, kapışma, capışma, carpışma, qavış, qovuş- kavak < qab çəpər: < qab. kəpər - chassefırans < qab . caisselatin < qab . qovzaq: < kov .
kovak, qabaq, qabıq, qapaq - köğüs < kov . kovuş .
qab

. qaplama, dəşlama, örtüm, örtük, örtmə, üzlük

qab

. örtü

qab

.-sözqab: sözqabı. yazı.

qab: chassefırans: < qab . caisselatin: < qab . qovzaq: < kov . kovak, qabaq, qabıq, qapaq § köğüs :
< kov . kovuş

. qarası ulağan

qaba

qaba(sakkal) : kopa.

qabax

. < qab

qabaxki

. burunki, əsgi, əvvəlki

qabaxki

. uzalqi, önki

qabak

. görməmiş, xam, naşı - qabaklık : görməmişlik, xamlık, naşılık

qabaklık

. görməmişlik, xamlık, naşılık

qabaq

.-dal qabaq:aldı ardı.

qabaqqi.

.qabaqki. ex. eski. öncəki. -eskiqarım.- eskiəri -eskievim

qabaqlamaq . difa etmək, mizahimət etmək, ğabzamaq : pəskəçilik

qabaqta.

.qabaqda.alda. ilərdə.

qabalanmak : yellənmək

qaban

. ərkək əsrik yıtıcı dişli donquz

qabar

. kötə

qabar

. küs, söyəl. qabarcık, kadak., kapajtma, kəvərik, çor,

qabar

. şəkil, heykəl, körüm

.

qabara

. heykəl, görüm

qabarcık

. təpəcik, tümşük, tünqqək, dönq, dönqəs, döqqök, tünqək ör, dönqçük, tümmək

qabarmaq : pörtmək, börtmək, bürtüv, tavlanmak, tikilmək, tüklənmək, havlanmak, həkkərmək,
panqqarmaq, çişmək, boysanmaq, karama, kavramaq
qabarmaq

. bürtiv, börtmək

qabarmaq

. həkkərmək, panqqarmaq, çişmək, boysanmaq

qabarmaq

. karma, kavramaq

qabartu = böyük, şən, yavan = yaran : abat . - uvat # tərs
qabat : < qab . təbəqә, qat, sıra, dizi, qat yenidən, qaytadan .
qabat

. qat, təbəqə § qabattamaq : qat – qat etmək

qabat

. sıra, dizi, qat

qabı

.-hər ayağın qabı var

qabığ

. qapuk

qabıq

. qurşayan, quruq

qabıldav

. ukmək, tanımak

qabiliyyət

. çöcdölük, başarık, sələt, edənlik

qabiliyyət: çöcdölük, başarık, sələt, edənlik .

qabınmaq

. qabarlanmaq, dalqalanmaq, həyəcanlanmaq

qabırcak

. qutu, cəbə, yeşik

qabırçacıq

. qabçıq

qabırçak

. qabırğa

.

.

.

.

qabırğa qabırçak
qabırğa

. bakırğa, bağurqa

qabırıl

. batmaq, çukurlaşmaq § qabırılıtmaq: əzmək, çukurlatmaq

qabırqa

. kov, qab

qabırqa

. kov, qab

qabırqa

. tivar, sapıtqa

qabırqa

. yan, təjəf, eniş, bayır, meyil, yamaç

. dolça - qovaça : pamıq - qov: ilan dərisi - qovak

qabqova

. kovül - qovalç: kof, içi boş,

oyuk kof : qovalç, içi boş, oyuk

qabla

. yabıla, yapıla, qapıla > qapla

qablama

. : qablama, çərqət, mələfə..

qablama

. aşıç, aşac

qabuğuna girmiş: ətdən sütdən çəkilmiş
qabuklu

. sünnətsiz

qabus : -) < qapış : qara basma, basalak
qacı baş

-) <

qara + bas . qarabas .

. qacar baş, qaçar baş, sarsılmayan, gəvşəməyən, enmiyən

qacı baş: qacar baş, qaçar baş, sarsılmayan, gəvşəməyən, enmiyən .

qacıq
qacıq

. qayıq, əyri - qacar : onqurqanın alt sümüyü
. qayıq, əyri - qacar : onqurqanın alt sümüyü .

qaç : xaç
qaç

. saç - qaçdı : saçdı

qaç

.-ilan qoğsa yola qaç, dəvə qoğsa dağa.

qaç

.-yamandan qaç, yaxşıya qoyun aç.

qaçağay

. başı yüksək tutan, inadkar

qaçak

. qanuna zidd

qaçak

. sızma( su borusunun qaçakları)

qaçaq

.-qaçaq var, dövlət :qara mal. qaravar

qaçamaq

. məcə', ağıl,barıcak

qaçan

.- değirmen gürültüsünden qaçan ununu öğütemez.

qaçan

. çapğır, yuvruk, ılğayan

qaçan

. çapğır, yuvruk, ılğayan .

qaçan

.-asda qaçan yıxılmaz.

qaçar

.-acığ gəlsə, us qaçar

qaçar

.-aş desən çapar, iş desən qaçar

qaçasan.
qaçıb
qaçık

.- iyiyə çatanmasan, yamana döz, yamanacadan qaçasan.

.-yağmurdan qaçıb, doluya tutulmaq.

. kayşak, əyri, çarpık .

qaçına

-kaçına baxma, içinə bax. (sanına baxma, qanına bax).

qaçınmaq

. çəkinmək

qaçır

. mərkəb

qaçır,bekit

. gizlət, qasır, buka, yaşır .

qaçırır

.-aclıq dışar çıxarır, lütlük içər qaçırır. (lütlük: yalınlıq)

qaçırmaq

.-boyun qaçırmaq: baş dartmaq. boyun burmaq. boyun tavlamaq.

qaçışmaq

. cütləşmək, çatışmaq

qaçıştı
qaçıt

.-düş uykuya, uyku düşə qarışdı, açdım gözüm tam uykular qaçışdı

. qismət . kəsət > kəsmət > qısmat .

qaçıt
qaçıv

. qismət, kəsət t kəsmət t qısmat
. kasıv, saklamaq, gizləmək, bukmaq, buqurmək, bükpələk, bükmələk, daşırıv
. naməhrəmdən qaçınmak

qaçqöç

qaçmaktan qovalamaya vakıt bumamak
qaçmaq

. qaçmak

qaçmaq: <=>köçmək <=> qoşmaq
qada

. < qadqu, qayğu

qada

. < qadqu, qayğu

qadağa: yığak, qurşaq (hədd, hidud, mane', ehtiras) yasak - buna heç bir yığak yok - yığaklı yer :
quşaqlı yer .
qadağalamaq : yasaklamaq, əngəlləmək, önləmək, durdurmaq, əsirgəmək
qadağalı, bağımlı . qolqadaxlı, qolqarama, bağlı

qadağan

. qadanma, bağlanma

qadamaq

. mıxlamaq, bərkitmək, qazamaq(qazamat), qıfıllamaq, bəddəmək, qadaqlamaq

qadın gölge gibidir, kendisini izləyəndən qaçar, önünden gidenin arkasından qaçar.
qadın gölge gibidir, kendisini izləyəndən qaçar, önünden gidenin arkasından qaçar.

qadir
qadir

qadız
qafa

. qaldıran
. qaldıran .

.> qədir, laəlac, biçarə, əsir
. < qapaz .

qafa

.-qafa böyük içi boş, tut qulağın işə qoş.

qafanı

.-bilinc qafanı açmış, inanc qafanı yapmış. (yapmış: qapamış. qapmış)

qafıl

. - ) < qapılmak . qapı, qapıl : qapanmak, kor olmak, kələkə düşmək - ) yapılmak, yapıl :
bağlı, manqo, bayakabaş, anqko .

qafıl

. )< qapılmak .( qapanmak, kor olmak, kələkə üşmək )

qafilə

. kapıla, tököm, topar, tödə, top., tobır

qafilə

. kapıla, tököm, topar, tödə, top., tobır .

qafilgir

. ansızın, bastırma, qapılqıç

qafilgir
qafiyə

. ansızın, bastırma, qapılqıç
. < qapimək, qapya, uykaş. .

qafiyə

. < qapmak..

qafiyə

. uykaş., qapya

qaftan

. < qaptan : manto

qağı

. qatqı, qayğı, nayranlıq, anğıralıq, özən, təvccüh, inhiraf, süzgün, üzgün

qax

. kak, sərt, quru, qatı, bərk, dik, qanmaz, kələkçi

qaıpız

. dərə, geçit, boğaz - qapalı yer, yel tutmayan, toprk atda, bərk daş qat - bərklik

qakırdaq: ərimiş quyruqun qalıtı, yumşaq sümük : gəryək, kəmirtik .
qaq

. ağa

qaq

. keçit, boğaz, uçurum

qaqa

. dimdik

qaqa

. dimdik, qaqasından yaklamaq : bitirmək - qaqa burun : uzun aşağıya qıvrık

. yemiş qurusu

qaqa

qaqalamaq . toplamaq, azarlamaq, dimdikləmək
qaqanqa.

.-var yetirsə yamanqa, kəndin qoyar xaqanqa.

qaqarak

. vələvələ, yayqara

qaqarak: vələvələ, yayqara

çapacığa.

qaqil

qaqil

. kakil. çapacığa

qaqılamaq

. vurmaq, çalmaq, döymək, saplamaq

qaqılamaq: vurmaq, çalmaq, döymək, saplamaq .
qaqımaqka: darıkmaq, drılmaq

qaqınc

.- anılar keçmiş, pisi yaxşısı, yaxşısı nisgil, pisi qaxınc

qaqınmaq

. öfkələnmək, ğəzəbə düşmək, acınılmaq, qaqırlamaq : qızmaq - qaqıtmaq :
hislətmək

qaqınmaq: öfkələnmək, ğəzəbə düşmək, acınılmaq, qaqırlamaq : qızmaq - qaqıtmaq : hislətmək

qaqınmış

. zora uğrayan - qaqılmışlar

qaqırmaq

. önəmsəmək, aldırmaq

qaqırmaq: önəmsəmək, aldırmaq

qaqış

. savaş

qaqıyu çağırmaq : qızqın çağırmaq, haykırmaq
qaqlamaq

. qurutmaq

qaqmaq

. deyinmək, təpmək, çırpmak, qınamak

qaqmaq

. hərəkətləndirmək, oynatmaq, qaldırmaq - göz - əl – qaş qaqmaq : oynatmaq

qaqmaq

. silkəmək, sallamaq

qaqmaq

. tamğamaq

qaqsın.

.-qara ömür batsın, ağ ölüm qaxsın.

qal qozaştən : < qalmaq, məəttəl
qal quplı
qal

. həyəcanlı
. kövük yer

qal
qala

. kövük yer
. gürgan, qurqan, sin, türbə < tüprə, korqan, istihkam - kıyı, duvar : kıyıl bağ

qala

. kıyı, duvar : kıyıl bağ

qala

. qalmaklç yer : qalas- cak-mak

qala

. qalmaklç yer : qalas-cak-mak

qala.

.kala. kalağa. cahile.- çalıda gül bitmez, kalağa söz yetmez.

qalabalık basqı

. panik, vəhşət,

qalacık

. şәhәrcik

qalah

.-evrən budur kiminə qavun kiminə kalah gəmidər

qalax

. sildən düzəlmiş , ucu küni , girdə , qapıcəkli yuva . sil yeri .

qalax

. sildüzəlmiş, ucu küni, girdə, qapıcəkli sil yeri

qalaqa

.kalağa. kala. cahile.- çalıda gül bitmez, kalağa söz yetmez.

qalaqupli

. həyəcali

qalaqupli: həyəcali .

qalan

.- yalnız qalan qurda yem

qalan

.-qoyma boğa doğan günün ışığın , dündə qalan qaragünün kölgəsi

qalana

.-yürənə yol yaxşı, qalana öy.

qalanı

.-ata olandan, balanı tutmusan, qalanı atmısan!

qalanqı

.qalanğı. cehizi.-gəlini gələndə gör, qalanğı açanda

qalanlar

.- baxımsız qalanlar: qaravsız qalanlar.

qalanlar

.-qaravsız qalanlar: baxımsız qalanlar.

qalanları
qalanların

.-düşüncəvi düzənlə, qalanları düzəlsin!.

.- arman qalanların armanına çatmaq üçün, qılmadan çəkindikləri işi gör. (arman:
həsrət)

qalanmaz. .-duvar qalanmaz: duvar hörülməz -bir daşla duvar qalanmaz. (duvar qalanmaz:
duvar hörülməz)

qalar

.- güvən qılsan özgəyə, əlin qalar xınada. (güvən qılsan başqıya, əlin qoyar xınada).

qalar

.-at ölər meydan qalar, iyid ölər ad san qalar.

qalar.

.- evdə oturub, evi yıxan, altında qalar.

qalar.

.-istəyin güdən, tutuqdan qalar. (istəyin: könüldən kəçənin). (tutuq: təsmim)

qalarda - qoparda : oturub - yerimə , köçüp - köçmə , qalıb - qalkma zamanında .

qalarda-qoparda : oturub-yerimə zamanında
qalayançı

. ası, qozğalançı, götürlətici

qalayançı: ası, qozğalançı, götürlətici .

qalaytı.

.qalaydı. halaydı. şənlik.-ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma.
məsxərə).

qalçalı

.-arvad gərək qalçalı, oğlan aslan pəncəli.

qaldırım

. döşəmə

qaldırım

. yolka, yanqyödə, səggi

qaldırım: döşəmə - yolka, yanqyödə, səggi
qaldırmaq: qoparmaq, çəkmək, dikətmək, düzmək, yapmaq, yüksətmək : duvar qoparmaq - çəkip
çıkarmaq : vurdu başın qopardı .

qalxan

. savın aracı

qalxma, tökülmə, səçələnmə, ( səbbəərəb : səpilən )<> avşar yığmak( ovşan, yovşan .
qalxmaq

qalı

. irgənmək, hərəkətəgəlmək, coşmak, hirslənmək
.-olsa malın çox qalı,min dəniklə, bir biçəqıl parçanı. (qalı: əgər) . (dəniklə: ölç) .

qalıb

. < qapul met > qalup -

qalıb

. met < qab. qabıl, qalıb . kilip, şəkil, ülgü

qalıb

. ülgü

qalib

. alcı.&

bilok : < bölük -

bılokaj : met< ķapolaj

qalib

. üstün.&.

qalib

. üstün.:.

qalib

.alıc&. üstün. qalib.

qalib

.alıc.: üstün.

qalıbta

.- yalnız qalıbda yalnız yat. (subay. bekar)

qalıcı

. qalımlı

qalıcı

. manqqı

qalıcı

. öspəs, manqqı., tübölük

qalıqhava : boğuncak hava

qalın : bahadur : bağadur
qalın

. çon, yıvan, yuvan, səmiz, yoğan

qalın

. qık, qısık, kalabalık, saysız, çok

qalın

. yıvan, yuvan, cönğ, səmiz

qalın

.-qalın yorqan, iy ötürməz

qalının

.-qalının tozu tükənir, dəlinin sözü tükənməz.

qalınlık

. dərinlik

qalınsın.

.-sınanmış yol barılsın, sınanmamış qalınsın.

qalıpçı

. töküçi

qalıpçı

. tökümçi

qalır.

.-verəsiyə verənin kisəsi boş qalır. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)

qalıt

. köçbə, köçəb, güncürə, tortoqlox, utax, his, quraq, qurama, düd, risub- beket - avto
beket : qaraj

qalkınmaq

. qalkışmak, alğa gediv, sәskə atıv, gəlişmək

qalkıtmaq

. hoplamaq, sıçratmaq, qalıışmaq, sıçratmaq - qalxmaq : atılmaq

qalqamaq

. istəmək

qalqantır.

.-dözüm güc ve dengesiz günlerde en iyi qalxandır.

qalqımaq: qalmaq, dikəlmək .

qalqış

.- düşmək mandeyil, qalxış olsa ardında.

qalqışmaq. .qalxışmaq. yeltenmek. başlamağa niyet edmək, istənmək. təşbbüs edmək.
özənmək.

qalqmaq

.-düşüb qalmaq, ölüm, düşüb qalxmaq, yaşam yasası.

qalqmaz.

.-baş başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.

qalqtım

.-axşam baxdım çoxudu, irt qalxdım yoxudu. (irt: səhər). (tapmaca).(ulduz).

qallac

. yalanqaç, yalınqaç, ğaltaman, basmaçı, talanqçı, qaraqçı, oğru .

qalmaq

. bağlamaq, qapılmaq, dəğər vermək, baxmaq - sən buna qalma - pula qalsa xalqın sözünə qalma - mənə qalsa - cana qaldı - nəyə qalıb

qalmaq

.-düşüb qalmaq, ölüm, düşüb qalxmaq, yaşam yasası.

qalmamış

.- dün qalmamış bu günə, bu gün qalmaz yarına.

qalmasın

.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.

qalmatı

.- bu dünya misaldır çatısız xana, bənqu qalmadı şaha sultana (bənqu:
həmməşəlik. ebedi)

qalmaz

.- əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq : şeh. nəmli)

qalmaz

.- dün qalmamış bu günə, bu gün qalmaz yarına.

qalmaz.

.-işə çağırsan barmaz, aşa çağırsan qalmaz.

qalmaz.

.-qıbıran ac qalmaz. (qıbıran: qımıran. qıdıran. arayan. ).

qalmaz.

.-topraq əkən ac qalmaz.

qalmış

.-yolun bilməz gej qalmış, yolun bilər tez varmış

qalmıştı

.- düzəldi hər yarağımız, qalmışdı saqqal darağımız

. baş tükü <> gülpaq

qalpaq

qalpıldamaq . üşümək

qalsan

.-qalsan yerin dar olsun, ölsən gorun gen olsun. (qarqış)

qaltağan> ğəltəban yaltaq ) < yalaqan< yalamaq ) ğaltaq: yalaq vuran, fırlanan

qaltalı

.

. varlı, xaltalı

qaltamaq : basmaçı, qarakçı, talançı, yolkəsən .
qaltə

. qıssa

qaltırar.

.-yalnız yiyən əkməğin, yükün kəndi qaldırar.

qaltırmaq

.qaldırmaq. saxlamaq. qoymaq -gecquruna qaldırmaq. (gecqurun:axşam).

qaltırmaq

.-qaravsız qaldırmaq: daşlab gedmək tərk edmək.

qaltırsan

.- hançı daşı qaldırsan, uğruva istəyin çıxsın. (alqış)

qamaşıq

. qarışıq, müxtəl

qamaşır

.-atası qoruk yer, oğlun dişi qamaşır. (qoruk: qora)

qamçı

.qırmanc. qırmaş.

qamış

. qarğı, kurak

qammaq

. qaqmaq > qamıç,

qamuc

.kəmçə.-aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən. (aşıc: qazan).( ayür:
aytır. deyir ). (mən qandamən: mən hardıyam).

qamuçün

. hamıçün. -ellər sevə dursun məni, nəyiməki!, ellər qova dursun məni, nəyiməki!.
qamuçün təğni keçər tüm qurallar. (təğni: təğən. tavay. tayvaş.əştə. aynı)

qamzə

qamzə
qan

. zənək, yanak çukurluğu .

. zənək, yanğak çukurluğu
. cinayət, suç, cərimə, diyə, qanı nədi

qan

. cinayət, suç, cərimə, diyə, qanı nədi

qan

.- az mal, qan utdurur, çoxu, birbirini gütdürür.

qan

.gəncilik.-kan .gəncilik: bolluk, bərəkət, ərkinlik, özgürlük, sərbəslik

qan

.-qoç igitdə qan tutsa başı, suv edər daşı

qan.

.-ac böri tox böri ağzı qan.

qana qan

. qısas

qana qan: qısas

. < xana, ev, barınak

qana
qanaat

. < qanık . qanıklıq, qanış, yetərlik,yetinmək, yetinmə, artmaz, doyum, düşüncə, razılıq qanaatlanmaq : qanıtlanmaq - qanığan : bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar .

qanax

. qanaxlıq, ğina .

qanaxlıq

. ğina, qanax

qanaq

. qəfəs çabuk aldanan, saqqız out çay, dərə, aymaq .

qanarmışmən

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

qanasan

.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

qanat bükmək . bir amaca doğru qaçmaq inmək
qanat

. < qol + at

qanat

. qol, bölük, tikə, parça

qanatasız

.-qanatasız quş uçanmaz.

qanatla

.-tək qanatla quş uçmaz

qanatlı

.-bir qanatlı quş olmaz, bir öküzlə qoş olmaz.

qancarmaq . qanamaq
qancık

. qasık, urqası

.

.-hər qança: nə dərək. hər nə qədər.- hər qança bilsənğdə, börkün bilə gəngəş qıl.

qança.

(gəngəş: məşvərət)

qançı

.-xançı xanında, yolcu yolunda gərək.

qandal

. dəsbəd

qandal

. zəncir

qandalan

. buxoov

qane'

. işəngən., inanan, razı

qane'

. işəngən., inanan, razı .

qanı

-ləyaqət kanı:ərdəm bəyi .-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə
çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

qanık > qənaat, artmaz

. yetərlik, razılıq, qanış, qanıklıq, yetinmə, doyum, düşüncə -

qanıtlanmaq, yetinmək - qanığan : bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar .
qanık

. qılış, usuş, ötüş, uzuş, rizayət,

qanık, usullu
qanıķar
qanıq

. qanıxar qanıgar, qanıķdıran, doyurucu
. koyu, tüd .

qanıq

. ķoyu, tüd, .

qanıq

. qanalqa, bıkmış, qanmış kimsə, tox göz .

qanıqan

.- acıyan susmaz, qanığan susamaz

qanıqarlık

.

qanıqlı

.anıqlı. qanıtan. qane edən. yetərli. toxdalı. gərəkli dərəcədə güclü, etgili olan.

qanım

.-xanım yoxsa ər ölməz, təki dinclik üzünü görməz.

qanına

doyurucu, qanıķar, qanıxar qanıgar, qanıķdıran

-sanına baxma, qanına bax. (kaçına baxma, içinə bax).

qanınta

.-xançı xanında, yolcu yolunda gərək.

qanıt

. göstәrmək, tanıtmaq, dalalat

qanıt

. göstәrmək, tanıtmaq, dalalat

qanıt

. illət, ayğak, könük, niqiz - ayğaktav : kanıkmak :

qanıt

. könük, göstәriş, tanqış, dəlalət, illət, ayğak, niqiz

qanıtan

.anıqlı. qanıqlı. qane edən. yetərli. toxdalı. gərəkli dərəcədə güclü, etgili olan.

qanqal

. çanqal, ğanqıraq, qullab < qap, qaplaq, qappaq

qanqal

. çənqal, qayqan : əyri . qayqanlık : sıx çalılık

qanqəpə.kankəpə kankəpə külübə

qanqıramaq . susamaq
qanqulu

. üç bcaklı daşqa

qanqιr

. az dəyərli pul, qara pul

qanqιr: dınqır, dınqıl, az dəyərli pul, qara pul .

qanlı

.-axsın gözdən qanlı yaş, yağsın göydən qara daş .(qarqış)

qanmak, alqılamak: qədir vermək, tanımak, bilmək, uklamak, kabıldav .

. yerləşdirmək, sığışdırmaq, qapmaq, qablamaq

qanmaq

qanmamızlıqı

.-qanmamızlığı tanımısan özün birisən

qanmaz acıkıyık: vurdumduymaz, dikqafalı, qavrayışsız, danqaz,
qanmaz aymaz ., səfeh .

qanmazla

.-qanmazla sırdaş, yamanla yoldaş (olma)

qanmazlar .-sayqı görsə şişinər, sayqı bilməz qanmazlar.
qanşar

qanşar

. -) < qarşı < qar . qarşı yaka, qarşιlιk(qonşu) - - ) < qayşar, qarşar, yamac.

. qarşar, yamac, qarşı yaka

qantamən. ..-mən qandamən: mən hardıyam.-aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən.
(aşıc: qazan).( ayür: aytır. deyir ). (qamuc: kəmçə).

qanucaq

. savaşçıl

qanucaq: savaşçıl
qanun : düzən, tor, yasa, zanğ.

qanun

. zanğ.

qanuni

. (qanılın . ) yaraşlı

., düz, düzgün, zakonli, zakonğa

qanιnq

. məfhum, mə'na

.

qanιt

. bəlgə

qap

. dosyә, puşə < bürkə . kaptama, kapsla, papka, qovluq . üz, dış, örtü, duvar : qabqιrğa

qap

. xəfə ! ğapıl ! - örən, bətər, qatı, kryli

qap

. üz, dış, örtü

qap

.duvar

qapa

. mahasirə, qurşa

qapa

.-ağzın qapa, gözün aç.

qapak

. qabqιrğa

. govzax
oyuk, qazıntı, çukur, dərin dərə

qapak

.

qapaqı

.-qazana yaraşıq qapağı

qapalğan: ( örtülü, qapklı )
qapamaq

. xafamak

qapamış

. qapmış. yapmış.-bilinc qafanı açmış, inanc qafanı yapmış.

qapan

. < qab . malı içinə alan qaplı tarazı

qapan

. qapıp tutan araç

qapan

. tələ, cələ, duzaq

qapan

. tələ-tozak, qapqan, kakpan

qapar

.yapar. bükər.- dörd çapar, birin açar, birin yapar .

qapas

. isli, qoxulu, dımıq, ğabsal olma

qapas

.-alas qapas: tərtələsik.

qapatın

.-evlənmədən göz qulağı dörd açın, evləndikdən yarı yarıya qapatın

qapaz

. sәrkuft, qarama, qarpama

qapcak

. torba, bastıq, sumka, suma, muksa, dağarcık

qapcak: torba, bastıq, sumka, suma, muksa, dağarcık .
qapcık

. geniş - qapcık ağızlı : geniş ağızlı

qapcuklanmak : soyulmak - qapcımak : qabıksızlamak

qapı

.- bağlanan qapı, qapılar açır. (iyimsərlik)

qapı

. basağa, astana, giriş, başlanqıc

qapı

. eşik, qalğa

qapı

.- gələnə qapı, gedənə yol açıx.

qapı

.-dörd qapı: (şəriət. təriqət. həqiqət. mə'rifət).

qapıçı

. qaravolçu, karavsi, gözətçi, eşik ağa, eşik görücü, qapı sakçısı

qapıçı

. qaravolçu, karavsi, gözətçi, eşik ağa, eşik görücü, qapı sakçısı

qapıklı

. həyəcanli

qapıq.

.-ağız qapıq, gözün açıq.

qapılar

.- bağlanan qapı, qapılar açır. (iyimsərlik)

qapılmış

. azğın,daşmış, aşmış

qapılmış: azğın, daşmış, aşmış .

qapısı

.-el qapısı həm gec, hem güc açılır. (el: yad)

qapışmaq

. yapışmaq § qapış : yannama § qol qapış : yardım

qapıtan

.-alçaq qapıdan engəşib öt. (engəşib: yengəşib: əğilib)

qapqaç: çəngər, vilgə .
qapqan

. duzak

qapqanı

.-birinə tapqanı, birinə qapqanı buyruq. (buyruq: qismət)

qaplagan.

.-ağappağın yasturğan, yer üzüni qaplağan. (yasturğan: >dəsdərxan). (tapmaca). (qor)

qaplama : xuruş, üzlük, dışlama, örtüm, örtük, örtmə, bürkəş, örtmək
qaplamaq

. bağlamaq

qapmaq

. örtmək

qapmış

.qapamış. yapmış.-bilinc qafanı açmış, inanc qafanı yapmış.

qapşık

. torba

qapşırmaq

. mizahimət etmək, ğabzamaq : pəskəçilik, namümkünlətmək,, qınaltmaq qapışdı : daşa dəydi,

qapşırmaq

. yapışdırmaq, iki şeyi yanab süyəp qoymaq

qapu

. tapu, allah qapusunda, ibadətdə

qapuz

. iki dağ arası, sık orman .

qar tamusu . qar cəhənnimi
qar

. ( tut, .) qarmaq : balık tutma ipligi..

qar

. in, kovuk yer

qar

. seyrək qar

qar

.-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun.

qar

.-qışın qar yazın yağ, olsa ilin bol keçər.

qar

.-dağa görə qar, gülə görə tikən, gücə görə yük, güvəşə görə sınaq var. (güvəşə
güvənə)

qar.

qara

.-qazıq üsdə qar durmaz. (qazıq: yekə çivi) (tapmaca). (yumurta)
.-ereb erebə yüzün qara demiş.

qara ala göy ala : dəyişik rənglər
qara ayak

. boyasız qab .

qara ayak

. boyasız qab -and ayak : and içilirkən içilirdi -bata ayak : dua çanağı - ayakçı :
sağar, qımızçı

qara bağ

. qıçutukluğu

qara baş

. içi boş, çürük

qara baş

. qız uşaqı

qara baş

. siyah zəxm

qara baş

. tək başına, yekə başına, yekə yekə, yalnız

qara bibər

. qara borıs, qara burəs, qara murç, qaramuç

qara boğaz . ) obur, ) iki üzlü, ara bozar ) hammıdan ayrı - tərs ) asalak, əngəl ) bekar

qara ciyər

. yügürük idmanlı at, səğirtci, yerici, yarak, yaranmış at

qara düzən

. əsgi biçim, köhnə biçim, ) düzənsizlik, hərki hərki

qara gözlük . tütsülü gözlük
qara quşli

. cinli, tutqayli, qaqğınli, qәşşili

qara quşlı

. sәr', tutnaqlı,, qaqğınlı, qarqışlı

qara yağız

. tünd olmayan, buğdaydan tüt

qara yazι

. kor bakıt

qara

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

qara
qara

. göz - ac göz : ac qara
. göz, gözəç

qara

. xam (nepit)

qara

. qat, tüt, bət

qara

. qır, xalis.

qara

. quru - qara yer : quru yer

qara

. quru - qarqış : kurkış

qara

.-axsın gözdən qanlı yaş, yağsın göydən qara daş .(qarqış)

qara

.-ay ulduzun batıran, qara günü gözətən. (gözətən: gözləyən)

qara

.-ayaqlarıma qara su inmək (çox yürüyüb yorulmaq. dolaşmaqdan yorulmaq)

qara

.-el el üçün ağlamaz, başına qara bağlamaz. (el: yad)

qara

.-qara ömür batsın, ağ ölüm qaxsın.

qara

.-onbeşi qara, onbeşi ağ olur ay.

qara.

.- altmışa girdin arxana qara.

qara.

.-altmışa girdin arxana qara.

qara.

.-qazan qazana deyir.- üzün qara.

qaraar

. əllə

qarab

.yan. doğru. tərəf.

qaraba qaraba: sayəbə sayə

qarabaxt

. çorlu qarabaxt. bədbəxt

qarabaqlıq .qarabaxlıq. fələkzədəlik
qarabaqt

çorlu qarabaxt.

qaraçav

. qaraçıv, iskilet, xərçub, xərək, pay bəst, sarmaşık

qaraçı

. zirək

qaraxan

.-qaraxan atdan düşdü, üstünə el toplaşdı. (tapmaca). (qazan)

qaraq

. göz

qaraq

. intizar, güdək

qaraq

.qarağ. seyr. gəşt.

qaraqan

.-qaraxan atdan düşdü, üstünə el toplaşdı. (tapmaca). (qazan)

qaraqay

. qaraçam

qaraqlamaq .qarağlama. seyr edmək. gəşt edmək
qaraqünün .-qoyma boğa doğan günün ışığın , dündə qalan qaragünün kölgəsi
qaraltı

. şövlə

qarama

. bakış

qaramaq

. baxmaq, səritmək, bağu, qarau, tiktö

qaramaq

. ölçmək

qaramal.

.qara mal. qaçaq var, dövlət qaravar

qaramıq
qaranlıq

. bulutlu ümürlü hava
.-çıraq dibi qaranlıq

qarantı

.

qarantı

. işəniş, işəniç

qararır

.-ac ölmez, gözü qararır, susuz ölmez, benzi sararır.

qarası

.-qazana yaxlaş qarası yoğar, yamana yaxlaş qadası

qaraş

. gözlə !

qaraşıq etmək: yalqamaq, bağışlamaq
qaraşıq

. intizar

qaraşıq

. sağınmaq, intizar, ğaraşmaq

qaraşılmadıq yerdən : gözlənilməz
qaraşlı

. müqəllid, izəri .

qaraşlı

. mütəqabil

qaraşlı

. tabi

qarav

. qarşılık, qaytavıl

qaravar

.qaçaq var, dövlət. qara mal.

qaravçı

. çalışqan, oyanık, diqqətli, qərarlı

qaravsız

.daşlandıq. mətruk. baxımsız.

qaravsız

.-qaravsız qalanlar: baxımsız qalanlar.

qaravsız

.-qaravsız qaldırmaq: daşlab gedmək tərk edmək.

qaravsızlıq .baxımsızlıq
qarayoltay .fələkzədə

qarbalamaq . dürçələmək, gəzəkmək, barmaqla qurdalamaq, aktarmaq
qarcaşdırmaq: qatışdırmaq, qoşdurmaq
qardaş (çiçik) . sinqil., sinqili., ciqi, ini, ükə, uka
qardı

. qarışdırdı, bulaşdırdı

qarğı

. qarqı, kuraq, komus

qarı

. qatı, quri, qaq

qarı

. quru

qarı

.-qarı biləni gəlin, qoca biləni bəy bilməz.

qarıb

. qatılan

qarıca

. qarışqa

qarıqan

.qarığan. qarıyan. qocalan.-qarığan it yatıb hürür.

qarımış

.-qarımış arslan, siçğan ötün gözəgür. (ötün: dəlik). (gözəgür:güdür)

qarın

.-ac qarın duymaz

qarınca

.- uzaqdan baxdım heç çox, yaxına getdim bir çox. (tapmaca). (qarınca)

qarıncadan öğüd al, yazdan qışı qarşılar.
qarıncatan .-qarıncadan öğüd al, yazdan qışı qarşılar.
qarındaş

.-bir görkənlə tanışlıq, iki görkən qarındaş

qarınqa

.-ac qarınqa gəp yakmaz.( gəp: söz)

qarınqulu

. yebtoymaz , obur., opkur, boğaz, askirnə

qarınlı

.-ac qarınlı dik durmaz

qarıntan

.-göz qarından böyükdür

qarıntı

. qarışıq

qarış

. başam barmaqla gül bibi aralığı

qarış.

.-dalqa boyu aşırsa, ha bir qarış, ha beş qarış.

qarışqa

. gomusqa

qarışqa

.- qarışqa şıllaq atdı, dəvənin budu batdı

qarışqa

.-tapmaca.-uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (qarışqa yuvası).

qarışma.

.-yellə yarışma, selə qarışma. (yellə yarışma, sellə çalışma)

qarışmaq

. aşırışmaq

qarışnı

. < qara

qarıştı

.-düş uykuya, uyku düşə qarışdı, açdım gözüm tam uykular qaçışdı

qarıyan

.qarıyan. qarığan. qocalan.-qarığan it yatıb hürür.

qarqa

.-qarqa qazı ötgünsə, budu sınar. (öyqünmək:öygünmək. ötgünmək. özgünmək
.yansılamaq. təqlid edmək).

qarqaqın

.qarxağın. ülkərin.-qarxağın gözü yekər. (yekər: yekələr) .

qarqamaq

. < qırqamaq -

< qar . əl . qarqamaq : tutmaq . kəsmək - < qaqramaq :

vurmaq
qarqaşa

. gurultu

qarqatimtiyi

qarqa dimdiyi. rozməri

qarqış

. -qəbristanın bəzəyi. (qarqış).

qarqış

.-alqış aman, qarqış yaman. (aman: sağlamlıq)

qarqış

.qarqışlar
- ay ulduzun batıran, qara günü gözətən. (gözətən: gözləyən)

qarqış

.qarqışlar.
-axsın gözdən qanlı yaş, yağsın göydən qara daş .

qarqışlar

.-qalsan yerin dar olsun, ölsən gorun gen olsun. (qarqış)

qarqıya

.-min qarğıya bir kəsək

qarlaşmaq .xarlaşmaq tübələşmək. pəsəymək.
qarlık.

. xorlık, uyat, utanc, pislik, pəslik

qarmaxor qarmagör qarışıq

qarmaq

. < kar( əl : il) + maq .

qarmaq

. qalkmaq

qarmaq-inmək : cəzr-məd
qarmalamaq . avuc içinə alıb tutmaq
qarmamaq

. qavramaq, tutup yapışmaq

qarmça

. mətərsək

qarnıntan

.-ağzı qarnından yekə ac qalar

qarnıvı

.- ayağın sıcaq tut, başını sərin, qarnıvı tox tut düşünmə dərin.

qarpızı

.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.

qarpuz sapında böyür
qarpuz

.-qarpuz sapında böyür

qarpuz

.-qavun qarpuz yata yata böyür.

qarrı qız

. qış qovunu

qarrı-qatanq : qarı quru
qarrılaç
qarrıtı

. az yaşlı qoca
.- düşünənki yaxcı pisi ayırsın, yaşı ötdü, günü keçdi qarrıdı.( düşün işə keç)

qarşav

. qaşav aləti

qarşı

-.ilişdiriyə qarşı olmamaq aydınlığın simgəsi

qarşı yerində: öz yerində, sırasında
qarşı

. qarağan.

qarşı

. ön, gözləb duran tarapa - qarşa : qarşı qarşqya

qarşı

.- yanşağa qarşı dinməz olan tablaşır {yanşağın belin sağır bükər. (yanşağın:
gəvəzənin. çox danışanın).( sağır: kar).}

qarşı

.doğru. sularında. (‘qarşı’ çağ kipidir, qeydidir).-axşama qarşı yetişdik.

qarşı

.-ışığa qarşı :yağtıya qarşı.

qarşı

.-qarşı durmaq: duruşmaq.-istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan,
sanmaz gücü gətirər. (istək: həvəs)

qarşı-qarşıya : dal ba dal
qarşıla

. önə keçmə

qarşıla

.-ir yola çıx gün qarşıla, tir yola çıx tün qarşıla . (ir:tez. erkən). (tir: gec)

qarşılanır

.-kişi görkəmiylə qarşılanır, içi ilə uğurlanır.

qarşılar

.-ir yola çıxar gün qarşılar. (ir:tez. erkən)

qarşılar.

.-qarıncadan öğüd al, yazdan qışı qarşılar.

qarşılaşır

uçraş yapar. .-çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri.
(pişləri: oyunları)

qarşılaşmasan

düşüşməsən.- düşüşməsən düşməsən, sınaşmasan sınmasan.

qarşılaştırır

.-bilim adamları yazınları qarşılaşdırır, olduğları yakınlaşdırır, söztükləri
anlaşdırır,davranışları uzaqlaşdırır. (yazınları: qədərləri) . (olduğları:
karakterləri) . (söztükləri: qərarları)

qarşılık

. tərslik, düşmanlık, bulağayçılık, çığış, inqilab

qarşılıq

.-yaxşılıq qarşılıq görməz

qarşılıq.

.qarşılığ. muqavimət -muqavimət görmədi: qarşılığ görmədi

qarşılıqı

.-çox yaxcılıq qarşılığı yamanlıq. (artıq dəğər, başıvı əyər)

qarşımaqarşı: ğapmaqarşı, üzbə üz

qarşınta

.- hamının hərnəyin qarşında durmaq başçılıq deyil, başınalıqdır!

qarştan

.-bəy qarşdan keçənlər var it kimi, it qarşıdan keçənlər var bəy kimi

qart

.qart. qoca.-yaş ösər, qart ölər. (yaş: gən) . (ösər: ötər. böyüyər).

qartal

. qarman, qaradal

qartalın

.-qartalın gözü qayada, balanın gözü yuvada.

qartaman

. qaltaman, qaraqçı

qartaş

.-yoxsul olsan, qardaş yad.

qartaşına

.-qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan axıb gedədi. (aytsan: desən).
(yakmaysın: xoşuna gəlməzsin). (axırın: yavaş ). (axıb gedədi: boşa gedər).

qartmaq

. küflənmək

qartop

. qar tumalağı, kəsək qar, kisək, qar tokqası

qas qas gülmək: qıs qıs, qasılmaq
qasık

. qarın altının yan çukurları - qasık yarılma : fətq - qasık çatlağı

qasık

. yasdığın iki santimir bəzək şırığı

qasmaq

. qurtaqlamaq,

qasmaq

.hər nəyin dış üzü quruyub, qabıqlaşan qatı, yoğunsu durumu. (qazmaq: hər
nəyin dib üzü quruyub, qabıqlaşan qatı, yoğunsu durumu)

qaş burtmaq: burmaq, qaş qantarmaq, qaş qarak çatmaq, qaş qurmaq
qaş çıtmaq . qaş gərmək, üzü gözü soldurmaq, qaşları yığırmaq, qaş gərmək : yok demək
qaş qarağı açılmaq
qaş yaparkən göz çıxarır. (deyim)
qaş

. kaçra, qıcırtı, kıtırtı, çat - kaçırat : qıcırdat

qaş

. kəs, kəsmək - qaşak : kəsək : avlu barmaqlıq, kəsilmiş pətək - qaşaq-qaşaq :
kəsək-kəsək

qaş

. yan, nəzd, piş

qaş

. yəhərin iki yüksəkliyi, dilim, damın saçları

qaş

.-qaş yaparkən göz çıxarır. (deyim)

qaş

.-su gedər daş qalar, sürmə gedər qaş qalar

qaş

.-qaş ilə göz arası: qıl payı

qaşağı

. qəşov

qaşgəlmək . rasgəlmək
qaşık düşmanı. arvad, qadın
qaşıkçıquş

. səqa

qaşıq

.-quruq qaşıq ağız yırtar

qaşımaq

. kəmirmək, dişləmək

qaşınmaq

. üzsüzlük etmək, sıtılmaq

qaştan.

.-söylə başdan, qələm qaşdan.

qaşuq

. qazuk

qat

. bərk, çok, örən, əqirt, bət, bətər, kan, ulu, pis, uca, böyük, qara, səhv : qatı
gördüm : pis gördüm

qat

. dəst, takım - iki qat paltar

qat

. yan, yakın - qatına : hizuruna - qatında : yanınlar, xitmətində

qata

.-qada bala: iğ. ağrı. dərd.xəstəlik

qatar tutmaq: sıra sıra dizilmək
qatar

. comme, turist qatarı : turist kimi

qatar

. xatar, sıra

qatarlau

. tez yeyin

qatası

.-qazana yaxlaş qarası yoğar, yamana yaxlaş qadası

qatası

.-yaramaza kəndi qadası yarar. (yarar: halaldi.yetər)

qatı

.-qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan axıb gedədi. (aytsan: desən).
(yakmaysın: xoşuna gəlməzsin). (axırın: yavaş ). (axıb gedədi: boşa gedər).

qatıq

.-ac evində qatıq uyumaz (tutmaz).

qatıq

.-daşdan qatıq, güldən nazık. (tapmaca). (adam)

qatıqsa

.-yer qatıqsa, öküz öküzdən görər.

qatılma

.dəxalət edmə.

qatılmaq

.dəxalət edmək.

qatın

.- yaman erkək toy pozar, yaman qadın ev pozar

qatın

.-erkək yaşın gizlətməyə, qadın yaşın bəllətməyə başlırsa, qocalığa söz olmaz.

qatın

.-çox gözəl (qadın):bir içim su.

qatın.

.qadın. əş. - əş pozuqsa ev pozar, ər pozuqsa el pozar.

qatınta.

.qatınta. qutunda. varlığında. kölgəsində.-buğday qutunda, sarğucda suvalır.
(sarğuc: ot alağ). (suvalır: suvarılır)

qatışıq

. ğarılan

qatqat

.-adam sandıq eşeği, qatqat sərdik döşəği.

qatlaq

. bir qat

qatlaq

. çin çin, qat qat, lay lay, tapa tapa

qatlaşılmaz .çəkilməz. çətin.
qatmaq

. girdirmək, soxmaq

qatnayan

. şəkkili, iki göyüllü

qaval

. < kov, koval, oyuq

qavıq

. qovaq

qavıq

. qovaq, qovuq< qab

.

qavlamaq

. qurumaq

qavramaq

. qavzamaq, yakalamaq, qanmaq

qavşak

. boşluk, qazıntı

qavşırmaq

. yetişdirmək, aparmaq, qovuşdurmaq

qavun

.-evrən budur kiminə qavun kiminə kalah gəmidər

qavun

.-qavun qarpuz yata yata böyür.

qavuşmaq . dəgişmək
qavut

. avuq, qaqut, qaqmaq : küpəmək qovur, qovurmaq, qovırt < qov : ot

qaya

. qıya, kəsik, sivri, kəskin qıraklı

qaya

.- malız bolansun, canız uzansın, yaman günün nisgili, kötü qaya yağulsun. (alqış)
. (qay: nakəs)

qaya

. namərdə.- bəyə versən aşını, sılar sənin başını, qaya versən aşını, başa salar daşını.
(sılar: sayqılar. ikram edәr).

qayak

. qaymaq

qayamaq

. züvüşmək, qaçınmaq

qayata

.-qartalın gözü qayada, balanın gözü yuvada.

qayatan

.- yel qayadan nə alır

qayd

. qayqı, düşüncə, əndişə, arzu, iş-güc - nə kim qaydı : heç fikir qayğı etmədən qeydını görmək : çarəsinə bakmadan, işi yerinə gətirmək(öldürmək) işi
düzətmək - qaydına qalmaq : düşünmək

qaydırak

. ayağ daşı(oyun), züvgən yer, kırıklık

qaydırma

. çaydak(örtüsü qabarıq dışaran

qayğı

.- məndə qayğı səndə sevinc çökənməz (qayğı: kədər. qussə)

qayğı

. qadqu

qayğırma !

. düşünmə ! ayama ! saklanma !

qayğırmaq

. dözmək, qıymaq, qısmaq, müzayiqə etməmək, eləmək, rəhmisiz lmaq, göz
yummaq, göz qıymaq, yol vermək

qayıkmaq

. qaymaq, əyilim, çəkilmək, gizlicə gedmək düzətmək

qayıkmaq

. meyil görsətmək

qayıq

. qayqu, üzmək, ayağı yerdən üzülmək

qayıq

. qayquk, qayak : üzgək

qayıq

. qayquq

qayıq

. züvkan, əyri, sürük

qayıq

.(tapmaca). -yürüb gedər izi yox, tufan qoyar, tozu yox. (qayıq).

qayılmaq

. yığılmaq, kümələnmək

qayın

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun

qayın

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun. (alqış)

qayır

. qum, çakıl, qalın, qayqılanma, düşünmə, önəm vermə

qayırma

. çəkinmə, qayqıyma

qayırmaq

. düzətmək, kələk vurmaq

qayırmaq

. zərər vermək - qayırmaz : zərərsiz

qayırmaz

. çəkinməz, qayırmazın

qayış

. dirənmək, özən göstərmək, bükülmək

qayışmaq

. qarşılıqlı kaymaq, meyil göstərmək, yardımlaşmaq

qayışmaq

. vaz keçmək, saymamaq, qarşı gəlmək, cütləşmək

qayıt yemək . qayğılanmaq, maraklanmaq
qayıt

. bağ, bağlama, sınırlama, bəlli koşullar altına alma yazma

qayıt

. qayıq, qayğı, əndişə

qayıtıb

.- artıq tamah daş yarar, daş qayıdıb baş yarar.

qayıtlu

. geydili, qayqulu, məsul - qayıtlu : iş güc sahibi

qayıtmaq

. züvmək, dönmək, gerimək, qaymaq

qayıtmaz

.-can çıxırsa, ölü kişi qayıtmaz

qaykı

. meyilli, əyri, sakık

qayqan

. qayqıncak, sıyrıncak, sürüncək, züvcan

qayqaşmaq .dərgir olmaq. savaşmaq.
qayqı
qayqı.

. kadqu, sıkıntı, dayantı, karılma, yoğunlaşma
qayğı. kədər. qussə. - məndə qayğı səndə sevinc çökənməz ()

qayqı.

.qayğı. gumansız. quşqu. -dağ dumansız, baş gumansız.

qayqırmaq

. döyünmək, ökünmək

qayqırmaq

. mütəssif mütəəssir olmak, üzülmək, qayqılanmaq, düşünmək

qayqısı

.-yamana öz qayğısı, yaxşıya el qayğısı

qaymaq

. züvmək, sürmək qeymaq qayıq qorumaq, qayırmaq mryil, yöngək, əyilmək

qaymaq

. bərkimək

qaymaq

. dönmək

qaymaq

.- bal qaymaq istəyən, parasından keçərmiş.

qaymalaylamaq .> aymalaylamaq. istəklə qucaqlamaq.

qayna

. qayıqın iki qabdalında iplik çıkıntıları şüşə

qaynak

. fəşqırma, bağlama, bitiştirmə, əkləmə

qaynaq qanat: yazıb havada uçmaq
qaynamaq

. qarşı gəlmək, dirənmək

qaynamaq

. şişmək (donmuş su kimi düvmək, sataşmaq takılmaq oynamaq

qaynatmaq . qaytarmaq
qaypaq

. yalançı

qayra

.dəmirqazıq ulduzunun görünən yönü. şumal.

qayramaq

. qəddəmək

qayrətə

.- qayrətə nə gəlmiş: təpərə nə gəlmiş

qayrışmaq

. yarışmaq, bir şeyi bölməkdə yarışmaq

qayta

.-qayta qayta: dönə dönə. təkər təkər. təkrar təkrar.-qıldığıvı qayta qayta qıldınsa, bir
gün usda usdabaşı olarsan
-dönə dönə qılınmaq, düşüncənin təməli.(dönə dönə:qayta qayta. təkər təkər.
təkrar təkrar)

qaytadan

. yamaşğadan, yamaşğandan, yanğadan, dubarə

qaytarmaq

. saldırmaq

qaytıb

.-adaşqana manğ yok, qaydıb evin tapqan sonğ. (adaşqana: azaşqana). (manğ:
ayıb)

qaytmaq

. qarmaq, qurumaq

qayuklanmaq: qaymaqlanmak
qayurmaq

. marak göstərmək, düzətmək, önəm vermək, məşqul olmaq, düşünmək,
ilgilənmək, - va xordən, itmək, e'tina etmək, saymaq, qorumaq, işə
bağlamaq

qaz kimi ağzın açınca gözün aç.
qaz

.-qaz kimi ağzın açınca gözün aç.

qazaq

. özbaşına ər, öktöm ərik

qazamat

. < qazıq, tələ

qazan

.aşıc.-aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən. ayür: aytır. deyir ). (qamuc:
kəmçə). (mən qandamən: mən hardıyam).

qazan

.-adam başı söz ilə, qazan altı köz ilə.

qazan

.-dağdaki tavşana, evdə qazan asılmaz

qazan

.-qaraxan atdan düşdü, üstünə el toplaşdı. (tapmaca). (qazan)

qazan

.-qazan qazana deyir.- üzün qara.

qazan

qazan.

.-qazan quyu, quran körpü bir kişi, suyun içən, keçən yolun min kişi.

- daş gəmit bilim qazan.

qazana

.-qazan qazana deyir.- üzün qara.

qazana

.-qazana yaxlaş qarası yoğar, yamana yaxlaş qadası

qazana

.-qazana yaraşıq qapağı

qazanaq

qazanc

qazanmaq

.- illər çəkər qazanaq, bir gün içrə itirək.

. tabış-tüşim, kirəşə, utuk, yengüv, cenqu, yenək

-ün qazanmaq: adaq almaq

qazansan

.-dosd qazansan tut, düşman qazansan güd.

qazanta

.-qazanda olsa çəmçiyə çıxar

qazar

.- baş qoşan dəli sözüne, govur qazar özünə

qazı

.- qazı qoz anlır

qazı

.-qarqa qazı ötgünsə, budu sınar. (öyqünmək:öygünmək. ötgünmək. özgünmək
.yansılamaq. təqlid edmək).

qazı

.-qazı qoz anlır

qazıq

. çiş, çüy, heyvanı bağlama mıxı

qazıq

. takta mık, yonulmuş

qazıq

.-qazıq üsdə qar durmaz. (qazıq: yekə çivi) (tapmaca). (yumurta)

qazıqa

.-doqquz at, bir qazığa bağlanmaz.

qazıqı

.- ağır toxmaq, yun qazığı yerə basar. (qazığ: iri çivi, mıx)

qazıqı

.qazığ. mismar. mıx.-yaxşı söz can azığı, yaman söz baş qazığı

qazıqı.

.-dadlı söz can azığı, acı söz can qazığı.

qazıqın

.mıxtövləsin .-at aylanıb qazığın tapar. (at dolanıb mıxtövləsin tapar)

qazmaq

.hər nəyin dib üzü quruyub, qabıqlaşan qatı, yoğunsu durumu . (qasmaq hər
nəyin dış üzü quruyub, qabıqlaşan qatı, yoğunsu durumu)

qazmış
qaztırır

.-bir kişi qazmış quyu, min kişi içmiş suyu.
.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır. böyləisə
eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

qec

.-ac gələni doyduran, gec gələni qonduran.

qec

.-el qapısı həm gec, hem güc açılır. (el: yad)

qec

.-gec yatıbən irtin dur, altpişəki artıq ur. (altpişəki: altı qıçlı tuluq çalxama aracı)

qec

.-kötü sorağ tez duyulur, eyi sorağ kec. (sorağ: xəbər)

qec.

.gec. tir. -ir yola çıx gün qarşıla, tir yola çıx tün qarşıla . (ir:tez. erkən).

qecətə

.-armanilə ulduzun iki olur oxşarı, hər ikisi tutlmaz, bırak tün gecədə yol açır. (bırak:
fəqət. ama). (tün gecədə yol açır: tul qaranlıq gecəcədə gılavuzluq edir)

qeciqmə.

.gecikmə. əğlənmə. yubanma. durma. -yigidlik bir yaşıllıq yaz çağından, yazın
durmaz keçər əylənməz. (yigidlik: gənclik)

qecqurun

.gecqurun. axşam. -gecquruna qaldırmaq: saxlamaq. qoymaq

qeç.

.-ağırın üstündən, yüngülün dibindən keç.

qeçer

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

qeçə

qeçənlər

keçə.- düşəcəyin bilseydim, altına keçə sərərdim.

.-bəy qarşıdan keçənlər var it kimi, it qarşıdan keçənlər var bəy kimi

qeçənlər.

.- evrən çönər, ötün dönər, yeni devran artıq gəlməz keçənlər. (ötün: zaman)

qeçənməsən

qeçər

.- bu gün olduğundan keçənməsən, yarın seçimin olanmaz.

.-sudan keçər islanmaz. (tapmaca). (kölgə).

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara

qeçər.

gündür gelir geçər.

qeçəriz.

.-bizik qonaq evrəndə, bir gün gəlib bir gün köçəriz, qıssa sürə uzun sürə, köçər
kərvan alıb bizi keçəriz. (evrəndə: dünyada)

qeçərmiş

.- bal qaymaq istəyən, parasından keçərmiş.

qeçi

.-keçi quyruğu nə uzar nə qısar.
.- birin ötürəsən, birin boş verəsən, birin vaz gedəsən, birin keçindirəsən, birilə

qeçinəsən.

keçinəsən.

qeçinin

.-ağaca çıxan geçinin, dala baxan oğlağı olur.

qeçinin

.-iki qoç uruşur, keçinin qıçı qırılır.

qeçinmək. .keçinmək.aradan çıxmaq. ölmək. itinmək fovt edmek fot edmek

qeçintirəsən

.- birin ötürəsən, birin boş verəsən, birin vaz gedəsən, birin keçindirəsən, birilə
keçinəsən.

qeçirmək

.-göğüs keçirmək: için çəkmək. dərin soluq almaq

qeçirsən

.-baş qoyub yastıqa qoşluqda keçirsən ömürü, hər nəyin bir sonu vardı günü çatcaq
olacaq. .

qeçirtmək

.keçirtmək. sürmək. başa vermək.

qeçisi

.-dağ geçisi ağac görməmiş.

qeçit

.geçid. raport

qeçit

.-qeçid almaq: başlamaq

qeçitsiz

.-hiç çay olmaz keçitsiz, hiç dağ olmaz aşıtsız.

qeçmək

.keçmək. oxuyub görüb öğrəşmək.- bu sabağlari (dərsləri)keçmeden olmaz

qeçməqlə

.-yiğitlik keçməklə, ağalıq verməklə.

qeçmiş

.-dənizdən keçmiş, çayda boğulmuş.

qeçmiş
qeçmişə
qeçmişlərtə

.-düşüncələrsə düzənə soxulur, uçan keçmiş yerincə, unutulur.

.- dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır (yarğın: ışıq)

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

qeçti

qeçti

qefin

.-dünün getdi günün keçdi yarınınla barış.

.- düşünənki yaxcı pisi ayırsın, yaşı ötdü, günü keçdi qarrıdı.( düşün işə keç)

.- bir evren, bir ikiz, olduğunun kefin çəkiz

qefli

.kefli. kor kütük sərxoş.

qeflinin

.-ayığın başında olan keflinin dilində olar

qej

.-alveri bilən ac qalmaz, yolunu bilən gej qalmaz

qej

.-yolun bilməz gej qalmış, yolun bilər tez varmış

qelir

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

qen

.- dalaşanda barışığa üz saxla, genclikde qocalığa can saxla, gen günündə dar
gününə pul saxla

qen

.-qalsan yerin dar olsun, ölsən gorun gen olsun. (qarqış)

qen

.gen. açıq.-yoldaşlının yolu gen

qencliqte

.genclikde.- dalaşanda barışığa üz saxla, genclikde qocalığa can saxla, gen günündə
dar gününə pul saxla

qentçiliq

.kendçilik. ketçilik. kətsalış. (şəhrsazi)

qentiqi.

.gendiği: geyindiği. könəsi. - donun yenğini, dosdun gendiği.

qer

. yer, ev - qerlə : evlən

qerçeq

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

qerçəq

.- gerçək bir, doğru min

qerçəq

.-ağır otur yüngül qop, gerçək içrə olmaz gop.

qerçəq

.-yalanla gerçək bir nərsənin iki üzü.

qeri

qerisi
qesənə.

- iyilikdə geri, kötülükdə yirik . (yirik: irəli)

.-gözellik on, gerisi don.
.-yoxsul əlivə baxarsa, səndə kesənə bax.

qestiq.

.- astığı astıq, kestiği kestik.

qestiqi

.- astığı astıq, kestiği kestik.

qeşqə

.- əgər məgər evlənmiş, “keşkə” cocuğu olmuş.

qetçiliq

.ketçilik. kendçilik. kətsalış. (şəhrsazi)

qetə

.- düşün birin, düşünsə səni, unut gedə unutsa səni.

qetəcəq

.-çatacaq yerə çatmış, gedəcək yeri almış. (çatacaq yerə: sər mənzilə)

qetən

.- yanğına gedən qor alır.

qetən

.-aldın gedən: irəli gedən.-aldın gedən yol alır.

qetənə

.- gələnə qapı, gedənə yol açıx.

qetəni

.-əkili alar, əkili verməz, gedəni çox dönəni yox (əkili: becərili. blikli)

qetənməz. .-öğrənməyi bilməyən, çox iləri gedənməz.

qetər.

.-mən geddikcə o gedər. (məndə gedib baramən, oda gedib baradi). (tapmaca).
(kölgə)

qetəti. .

.-axıb gedədi: boşa gedər.-qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan axıb
gedədi. (aytsan: desən). (yakmaysın: xoşuna gəlməzsin). (axırın: yavaş ).

qetib

.-məndə gedib baramən, oda gedib baradi. (mən geddikcə o gedər). (tapmaca).
(kölgə)

qetibtə

.-gedibdə gəlməmək, gəlibdə bulmamaq (var).

qetilməz

- yanğına körüklə gedilməz

qetilməz

.- yanğına körüklə gedilməz

qetir.

- düşən girdəç (gəlir) , çıxaca (xərcə) gedir.

qetiş

gediş. biçəm. çıxıntı. təpək. tərz. dərəm. dərim. yol. tutum. sıy. sayaq.

uslub. tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla gedişdə,
müvəffəqiyyət görünmür.

qetişi
qetməsə

qetti
qetti

qettiqcə

.-qonağın gəlişi özündən, gedişi qonaqçıdan asılı.
.-ayağ gedməsə əl gətirməz.

.-dünün getdi günün keçdi yarınınla barış.
.-sevgiyidi yidi evrənin dayağı, sevgi getdi evrən olar bas bayağı.

.-mən geddikcə o gedər. (məndə gedib baramən, oda gedib baradi). (tapmaca).
(kölgə)

qeybət

. dedikodu, ösəkçilik, ötəklik

qeybət

. kovçuluk, yermə, dedikodu

qeyd etmək . yazmaq

qeyər.

.-əğilən baş tac geyər.

qeyim.

.geyim. çuvbərək. çulbərək. parpaltar.

qeyin

. < qaynak, qalaq, qayın-ana –ata – ağa, qaynamaq

qeyin

.-ilik oyla, geyin söylə. (ilik: ilkin. alın. aldın. əvvəl)

qeyintən

.-uşağa iş buyur, geyindən özün buyur.

qeyintiqi.

.geyindiği. gendiği: könəsi. - donun yenğini, dosdun gendiği.

qeyqaç

. < kay qaç . kayka, kaykı, kaykınsı, qayıkmaq

qeymaq

. qaymaq, qatmaq : bərk, qatı, qalın, qalı

qeyməz

.- düşman nəmə deyməz, yalun nəmə geyməz.(yalun: çılpaq.lüt)

qeyrət

. batırlıq

qeyrətsiz

.gücünsüz&.

qeyri mürəttəb: dərli-toplu

qeytən

.geydən. daldan.-öndən gedən yorulur, geydən gedən soyulur.

qeytiqini

.-can yediğini, ten geydiğini, tın sevdiyini ister. (tın: ruh)

qezen

.-çox gezen ayağ poxa düşər

qəbir

. < qab . qılıf, kobur, qubba

qəbirtə.

.qəbirdə. sində -düz sində olar. (sində: qəbirdə). (qılan, edinən, canlı aldana, yalına
bilir)

qəbristanın . -qəbristanın bəzəyi. (qarqış).
qəbz

qəçənin

. kəpəz

.-könüldən kəçənin: istəyin.-istəyin güdən, tutuqdan qalar. (tutuq: təsmim)

qədər

. < qıt - birqıt : bir qədər

qədər

. <> dəğər

qədər

. yazğıt, yazmış, görəcək.,

qədğən

. < qadamaq

qədim

. burun, əsgi

qəhbə

. orrası, oynaşsı.

qəhbə

. seçmə

qəhbə

. suyukayak

qəhrəman

. < karaman, batır

qəhrəman

. kaaraman

qəhrəman

. qayaman

qəhvei

. yağızka, orta qırmızı-qara boya . yağıb yer : yerüzü . yağız at

qəlb

. < qalba, qablaq, qәb??

qəlcəq

. - çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri. (pişləri:

.

oyunları). (uçraş yapar: üzüvə çıxarar). (çox düşünmə olacağı, görmədiklərini
görərsin)

qələbə çalmaq .üstəmək &. zəfərlənmək.
qələbə

qələcəyə

. yenməkqayıb olmaq . saklanmaq
.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

qələç

.kələç. söz.fəlsəfə.

qələçi

.kələçi. fəlsəfi. sözçü.

qələq.

.kələk. ayla .ala. hilə.

qələq.

.kələk. quytırıq. hoqqa

qələm

.-söylə başdan, qələm qaşdan.

qələmə ağacı kimi nə barı, nə kölgəsi var . (qələmə: kavak)
qələmə kavak

.-qələmə ağacı kimi nə barı, nə kölgəsi var . (qələmə: kavak)

qələmlik

. qamışlık

qələn

.- dosdan gələn azsada, uğur bolluq gətirir.

qələnə

.- gələnə qapı, gedənə yol açıx.

qələnəq

.gelənək.uşaqdan quşağa geçən hər türlü alışqanlıq.

qələni

.-ac gələni doyduran, gec gələni qonduran.

qələni

.-iyilik edən, iyilik bulmur, gələni bulur

qələni.

.-dilim səni dilim dilim dilərəm, hər başıma gələni səndən bilirəm.

qələnlərə

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

qələntə

.-gəlini gələndə gör, qalanğı açanda (qalanğı: cehizi)

qələntən

.-hər gələndən igidlik, hər bulutdan yağırlıq gözləmə

qələr.

.gələr. düşər. -dönər evrən düşər sıra bizədə.

qələyan

. qalxan

qəlibtə

.-gedibdə gəlməmək, gəlibdə bulmamaq (var).

qəlil

. sapan daşı, malcanaq gülləsi

qəlin

.-qarı biləni gəlin, qoca biləni bəy bilməz.

qəlini

.-gəlini gələndə gör, qalanğı açanda (qalanğı: cehizi)

qəlir

.- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el bəzənər, el
bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.

qəlir

girdəç. - gəlir düşən girdəç (gəlir) , çıxaca (xərcə) gedir.

qəlir.

.gəlir. alanaq

qəliri

.- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el bəzənər, el
bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.

qəlişi

.-qonağın gəlişi özündən, gedişi qonaqçıdan asılı.

qəlişmək

.-birləşmək başlanqıcdır, birliyi sürdürmək gəlişmək, birlikdə çalışmaq başarıdır.

qəlişmək

.gəlişmək. uzlaşmaq. anlaşmaq.

qəlişməqtir. .- var olmaq dəğişməkdir, dəğişməkdə gəlişməkdir.

qəllər

.- korlar ölkəsində şaşılar xanlıq edir, kəllər saçdərən olur.

qəlməqən

.gəlməgən. qayib

qəlməmək .-gedibdə gəlməmək, gəlibdə bulmamaq (var).

qəlməz

.- evrən çönər, ötün dönər, yeni devran artıq gəlməz keçənlər. (ötün: zaman)

qəlməz

.- bilən varsa nədir aşq, gərək yokdur söz deyə, könüldə varsa aşqın, gəlməz ağza
söz ilə.

qəlməz

.-ayağa dəğməz daş olmaz, başa gəlməz iş olmaz.

qəlməzsin. .-xoşuna gəlməzsin: yakmaysın. -qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan axıb
gedədi. (aytsan: desən). (axırın: yavaş ). (axıb gedədi: boşa gedər).

qəlməzti

qəlmir

qəlmiş

.-gəlməzdi yuxuma bir an, unutsun belə sevilən sevənin

.-gəlmir ələ istəgin, çalış istəş əldəkin.

.-böylə gəlmiş böylə gedər, dəğirman bildiyin edər

qəlmiş

.-təpərə nə gəlmiş: qayrətə nə gəlmiş

qəlsə

.-ölüm gəlsə bilməz arxa önünü

qəlsətə

.-gəvşəyin işi bitməz, yaz gəlsədə qışı bitməz

qəltəndə

. ağnayan, met . ğaltayan

qəm

. < qap?

qəm.

.-duvarı nəm yıxar, kişini qəm.

qəmçə

.kəmçə

qamuc.-aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən. (aşıc: qazan).(

ayür: aytır. deyir ). (mən qandamən: mən hardıyam).

qəməq

.kəmək. zayıf.-ac doya bilir, kəmək səmirə bilir.

qəmətmək. .kəmətmək. qısqartmaq. sıxmaq. azaltmaq . -aylıqlar qııqartılmış.
qəmi

.-ağacın qurdu özündə olur, igidin kəmi sözündə olur.

qəmiq

.gəmik -bildik ətçi, ət yerinə gəmik vər. (bildik. tanış). (ətçi:qəssab).

qəmini

.-bilgə olub yemə özgə qəmini, dəmi tut qoy yesin özgə qəmivi.

qəmir

qəmit.- daş gəmit bilim qazan.

qəmiş

kəmiş. -iyiliyi su dibində kəmiş, başında dilə. (dibində: ayağında, altında)
(kəmişmək :əkişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq) .

qəmişmək

kəmişmək. əkişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq.

qəmişmək.

gəmişmək. kəmişmək. əkişmək. gömüşmək. quylamaq.

qəmit

gəmir - daş gəmit bilim qazan.

qəmitər

.-evrən budur kiminə qavun kiminə kalah gəmidər

qəmivi.

.-bilgə olub yemə özgə qəmini, dəmi tut qoy yesin özgə qəmivi.

qəmiz

. qısır sütü, baytal sütü

qəmsitmək .kəmsitmək alçaltmaq. kiçitmək. yerə vurmaq.

qənarı

. ev turağayı

qənarı

. ğanar, xilal

qənc

.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca yaşda
gənc alma, elə gedər.

qənc.

.-yenidən gəncolmaz gəniclənməz:.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar
gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir
azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril verməz: yenidən dirilməz). (çoğan: > cihan)

qəncilik .gəncilik.-kan

qəncliq
qəndə

qəndil

.yaşlıq. -yaşlıq ömür çiçəyi.
. kəndə.xandaq kov : koktu : dərə .

. çıra

qəndivi

qənəb

.gəncilik: bolluk, bərəkət, ərkinlik, özgürlük, sərbəslik

.- dəğişirsin kəndivi, çevrə nədir sənə nə.

. kənəb .kanabis, kənəfi hindi .

qəniclənməz.

.gəniclənməz: yenidən gəncolmaz.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz,
yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına
dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril verməz: yenidən dirilməz). (çoğan: > cihan)

qənimət

qənqər

. bələş mal

-aci kəngər: təlxə

qənqəş (gəngəş: məşvərət .- hər qança bilsənğdə, börkün bilə gəngəş qıl. (hər qança: nə dərək.
hər nə qədər). (gəngəş: məşvərət)

qənti

qənti

.-'kəndi olmaq' yalnızlıqdan başlır, yalnızlıqdan keçir, yalnızlıqda qalır, yalnızlıqda bitir
.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

qənti

.- yalnız yeyən, saçağın kəndi yığar.( saçağın: süfrəsin)

qənti

.-balta kəndi sapın kəsməz.

qənti

.-yağmur olsa kəndi tarlasına yağar. (çinis.dargöz)

qənti

.-yaramaza kəndi qadası yarar. (yarar: halaldi.yetər)

qənti

.-yetmiş yemiş kəndi düşər.

qəntin

.-var yetirsə yamanqa, kəndin qoyar xaqanqa.

qəntini

.-kəndini çox bəyənən tez üzülər.

qəntini.

.-eylik edsən birinə sakın ondan kəndini.

qəntisini

.-hamı öz yoluyla kəndisini aldadır.

qəntivi

.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

qəntivi

.-yürüyürsən yürü ged kəndivi ver çaylar axarı, yoxsa hündürlüyə-bascaqdı səni
gedmə yuxarı.

qəp

.- yürüş bilməz yol pozar, söyləş bilməz gəp pozar

qəp

.-ac qarınqa gəp yakmaz.( gəp: söz)

qəpə

. kəpə külübə

qəpək

.kəpək. < qab - quvax, əngəl, qonaq .

qəpəq

. kəpək quvax

qəpənəq

. kəpənək burka, bürgə, yilkəgə salınıb geyilər

qəpənəq

.kəpənək burka, bürgə, yilkəgə salınıb geyilər

qəpir

.-az gəpir köp eşid.

qəpirqən

.-yamanın üzü qurusun, gəpirgən sözü qurusun

qər

.kər. qocalmaq, kəksaymaq, ulğayu, oloğıy., qartayu.

qərçəq

.kərçək. quldur

qərçiləyən

. kərçiləyən. piçaq, kəsən, çapğıç,

qərə

.- bir kərə yüklənir bir ömür daşınır

qərə

.- bircə çomaq, biraz kərə, itələrik bəlkə bilə

qərə

.-verəsiyə içgi içən, iki kərə əsirür. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)

qərə

.kərə. dəfə - kar, əl pay, dana, dəfə, təpə

qərə.

.-yaşlıq başqa bir kərə. (yaşlıq: gənclik) . (gənclik başa bir kərə gəlir)
.- iyi gərək qoruna, kötü gərək qoğula, iyi gərək övünərək yoğula, kötü gərək

qərəq

burnu yerə oğula.
.-əkişdə, yağış nəmiş gərəkir, iş uyar çağda qılış görəkir. (görəkir: uyğun görülür,

qərəqir

məsləhət görülür).

qərəqli

.-gərəkli daş ağırlığı götürməz

qərəqlini

.-gərəkməzi alan kişi, gərəklini satan olur.

qərəqməzi .-gərəkməzi alan kişi, gərəklini satan olur.
qərəqsiz

.-yol yarağın yoxdusa, yola çıxmaq gərəksiz

qərəng . kərəng kar .

qərgin

. soğuk .

qərib

. yalanğaç, qalac

qərin

. karın, met yakın

qərkəs

.kərkəs (< kər (böyük) + quş) . böyük quş

qərq

.-qərq olmaqaa batmaq. cummaq.

qərqi

. kərki 1.kəsgi, balta, qιrqι.1. pıçaq, çapacaq

qərmə

. kərmə qalın. sil yanacağı

qərmə

.kərmə < karma, kurama, yıyılma, cıyılma

qərmək

.kərmək gərmək, iltəşlik, 1.çəkiş. zeh, çəkiş, girişmək, ilişmək1. aralaş, yιğılma kiriş
:

qərmən
qərpiç

.-düğün el ilə, xərmən yel ilə olur

. kərpiç < köp , köpric

qərpiç

.kərpiç çalma

qərpişçi

.- yağış yağsunda varsun kərpişçi ağlasun.

qərpişçi

.-əkinçi yağış ister, kərpişçi quraq.

qərsәk . kəssәk, kəsək, qırsək, quru, toğalaq toprak
qərsәk

.kərsәk kəssәk

qərşən

. toz topraq

qərt

.kərt. uçurum

qərtənqələ . kərtənkələ. kələz, kələr
qərtiq
qərtiq

.kərtik .yarıq, parça
.kərtik. çırtıq, cırıq, yırtıq, tırtık, kəstik, kəsik, didik, çəntik, çimdik

qərtmək

.kərtmək .çırtmaq .

qərvan

.-bizik qonaq evrəndə, bir gün gəlib bir gün köçəriz, qıssa sürə uzun sürə, köçər
kərvan alıb bizi keçəriz. (evrəndə: dünyada)

qərvan

.-kərvan bilən yol yaxşi, bilgə bilən söz yaxşi

qərәməmək .kərәməmək. istəməmək

qəs

.- hər kəs bildiyin, dəgirmən döndügün bilər

qəs

. . . -hər kəs əkdiyin biçmiş.

qəsəq

.- atsan kəsək dosduva, çanğı tozu gözündə.

qəsəq

.- dosdan kəsək atılsa, tozu düşər gözüngə

qəsəq

.-kəsək atsan daş alarsan

qəsəq

.-min qarğıya bir kəsək

qəsəq

.kəsək. qırsək, quri, toğalak toprak

qəsəl

.kəsəl. yara

qəsəliq

. kəsəlik enlilik, çovli :

qəsən

.-baş kəsən: baş götürən.

qəsənəq .kəsənək. kəsişmək, qərara gəlmək, satın alma

qəsər

.-yamanı yaman kəsər, acını acı.

qəsqin

.-çeçenin sözü kəsgin, ustanın gözü kəsgin (çeçenin: söz usdasının. xatibin)

kəsmə. pənir -camış sütündən yaxşı kəsmə olur.

qəsmə

qəsmə

.kəsmə.-camış sütündən yaxşı kəsmə olur.

qəsməz

.-balta kəndi sapın kəsməz.

qəsməz.

.-altın əli pıçaq kəsməz.

qəsməz.

.-piçaq qının kəsməz.

qəssən

.- birin kəssən onun ək. (ağac)

qəssən

.-birin kəssən onun ək, onun yesən birin qoy. (qoy: saxla)

qəstə

.kəstə. bәrnamə:

qəstik

.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.

qəsәbə

. klasık

qəsәliqli

. kəsәlikli əsәli, enli

qətə'

. < qıt

qətə

.gədə. -səfeh gədə:qılmaş. boş söyləc.

qətər

kədər kitir.bun mun.

qətər.

qayğı. kədər. qussə.- məndə qayğı səndə sevinc çökənməz (qayğı: kədər.
qussə)

qətərqi

qətirəntə

.-mən dedim gül kimi yaşa, gül qədərki yox, düşməz ayrı, tikən güldən

.-su gətirəndə bir, küzə qıranda bir. (işləyən yanılır)

qətirər

.-istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan, sanmaz gücü gətirər.
(istək: həvəs) (duruşsan: qarşı durmaq)

qətirir.

.- dosdan gələn azsada, uğur bolluq gətirir.

qətirməz.

.-ayağ gedməsə əl gətirməz.

qətsalış.

.kətsalış. kendçilik. ketçilik. (şəhrsazi)

qəttəsin

.kəttəsin. yekəsin.-vuranmaz, dayağın kəttəsin alır.

qəvəzənin .gəvəzənin. yanşağın. çox danışanın. - yanşağın belin sağır bükər.( sağır:
kar).(yanşağa qarşı dinməz olan tablaşır.)

qəvşəq

.-dirənişgənin təri çıxar, gəvşək görər canı çıxar.

qəvşəyin

.-gəvşəyin işi bitməz, yaz gəlsədə qışı bitməz

qəyy

. < gey . qeytərmək . geri vermək . qaynamaq .

qəyzə

. hayasız, utancsız

qəza

. ötkəru (namaz).

qəzəb

. < ğızıv

qəzəq

.-almagəzək: sırayla. novbətlə. mərhələ mərhələ.

qəzən

.- çox gəzən gördügücan bilərmiş, çox görən bildiyican

qəzər

qəzərsən

.- dilənçidə göz doymaz eller gəzər acdı göz.

.-elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun bəzərsən. (elçi : el hovalı.
elsevən). (hovan : axmaq).

qəzəyi

. gəzəyi . ovlağı. covlağası. seyrəngəhi.-sevgi canlılığın bəzəyi, sevimli könüllülər
gəzəyi.

qhveyi

. körən, kalampir tüsti, kürön, qara kürön, qonğur.

qıbıran

.qımıran. qıdıran. arayan. -arayan tapar, bacaran yapar.

qıcıqlantırmaq. .qıcıqlandırmaq. damarına basmaq. sınırına basmaq. damarına basmaq.
əsəblətmək.
qıcınmaq

qicirtqen

. təhrik olmaq

gicirtgen gezne

qıcışmaq

. qaşıqmaq, qiciləvik, qıdıklanıv, kımırcı

qıç

. dalı

qıçı

.-iki qoç uruşur, keçinin qıçı qırılır.

qiçiq

.-kiçik dam üstünə çıqsada, yiyəsindən yekəlməz.

qiçiq.

.-dəlik böyük, yama kiçik.

qiçiqtən

.-var böləndə böyükdən başlarlar, kiçiyə qalmaz, qınıyanda kiçikdən başlarlar böyüyə
qalmaz

qıçın

.götün.-sonsuza dönsəndə, qıçın (götün) arxandadır.

qiçitmək

.kiçitmək. kəmsitmək. alçaltmaq yerə vurmaq.

qiçiyə

.-var böləndə böyükdən başlarlar, kiçiyə qalmaz, qınıyanda kiçikdən başlarlar böyüyə
qalmaz

qidərmək

. getermək, götürmək qaldırmaq

qıf

. ağızlık, buranka, kuyğuç,

qıkbağır

. göyş gətirən heyvanların üçüncü midəsi, yüz qat, min qat

qıqıç

. bulağayçılık, fitnə

qıl

.- hər başaqdan bir qıl, kosa qalmaz saqqalsız

qıl

.-qıl payı: qaş ilə göz arası

qılca.

.-dosluq dağca, sanaq qılca. (sanaq: hesab)

qılçıklı

. çasraşık, pürüzli

qılıqı

.qılığı. yürüşü. rəfdarı -it qılığı iygəsiqə bəllidir.

qılıqın

.- at qılığın iyəsi bilər.

qılıqın.

.-qurd tükün dəğişmiş, qılığın yok.

qılıqsız

. axlaqsız, azqın

qilim

.-kilim satsan qonşuva sat, bir ucundada özün otur.

qılın

.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır. böyləisə
eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

qılın

.- düşün. yığın. qılın. bitir.

qılınıb

.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

qılınmaq

.-dönə dönə qılınmaq, düşüncənin təməli.(dönə dönə:qayta qayta. təkər təkər. təkrar
təkrar)

qılınmasanta

.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

qılış

. yasav, istək

qılış

.-əkişdə, yağış nəmiş gərəkir, iş uyar çağda qılış görəkir. (görəkir: uyğun görülür,
məsləhət görülür).

qılış.
qılmadan

.- iyi sanış, iyi deyiş, iyi qılış.

.- arman qalanların armanına çatmaq üçün, qılmadan çəkindikləri işi gör. (arman:
həsrət)

qılmaqiylə . . -düşün danış, qılmaqiylə varlığıva dəğər biç.
qılsan

.- güvən qılsan özgəyə, əlin qalar xınada. (güvən qılsan başqıya, əlin qoyar xınada).

qılta
qiltiq
qıltıqıvı

.-ərkin varkən əlində , qılda bitir, qoyma gora işlərin
gildik nəstərən
.qıldığıvı.-qıldığıvı qayta qayta qıldınsa, bir gün usda usdabaşı olarsan( qayta qayta:
dönə dönə. təkər təkər. təkrar təkrar)

qıltınsa

.-qıldığıvı qayta qayta qıldınsa, bir gün usda usdabaşı olarsan( qayta qayta: dönə
dönə. təkər təkər. təkrar təkrar)

qim

.-kim sorulmaz kimsədən yarın günahi kimsənün. (dosdun yükü sənə yüklənməz)

qımıla .

.-qımıla qımıla: aşına aşına. götün basa basa .-aşına aşına , çıxdı ocaq başına.
(aşınmaq:öğrəşmək. öğrəşərək ilərləmək).

qımılmaz.

.qımılmaz. qımıldamaz.- yel əsməyincə dal qımılmaz.

qımıltamaz. .qımıldamaz. qımılmaz. - yel əsməyincə dal qımılmaz.
qımıltayan .- qımıldayan qır aşır. (qır: çöl)
qiminə

.-evrən budur kiminə qavun kiminə kalah gəmidər

qiminqi

.-hər kiminki özünə, ay görünər üzünə.

qımıran

. qıdıran. qıbıran. arayan. -arayan tapar, bacaran yapar.

qımırmaz.

.-yel olmasa yapraq belə qımırmaz.

qimisi

.- başlı düşman dos kimisi görünür.

qimsə

.- yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.

qimsə

.-şişən kimsə sayqı sıylağ götürməz

qimsənün. .-kim sorulmaz kimsədən yarın günahi kimsənün. (dosdun yükü sənə yüklənməz)

qimsəsiz

.-kimsəsiz dağlar, olur ağlar.

qimsətən

.-kim sorulmaz kimsədən yarın günahi kimsənün. (dosdun yükü sənə yüklənməz)

qın

. < qon . qınam, qonam

qınacaq

.yerəcək.-dosduvu övürkən, yerəcək yer bıraq.

qınama.

.-sıkıntıda dosd arama, doslarıvı qınama.

qınamaq

. əcib bulmaq. əcəbləmək

qınamaq

. yerilmək, yermək

qınamaq

.alaylamaq. alasdamaq.

qınanc

. ökünc, ğayğı, toqatlıq, qəm peşmanlıq

qınanc

.ayb

qınanclı

. çətin

qınanclı

.ayblı

qınanma

.-sınanmışı sınama, yorqun atın qınanma

qınar.

.-biri sınar, biri sönər, biri yapar, biri qınar.

qını

. günah, suç

qının

.-piçaq qının kəsməz.

qınıyanta

.-var böləndə böyükdən başlarlar, kiçiyə qalmaz, qınıyanda kiçikdən başlarlar böyüyə
qalmaz

qınqır

. toğalak dövürtük . ziyil .

qınnık

. göbək

qıp+

. qır, cuda, çım qızıl

qıpcınmaq

. incimək, yaralanmaq

qipitir

.kipidir. qeydidir.-axşama qarşı yetişdik. qarşı. (‘qarşı’ çağ kipidir, qeydidir). doğru.
sularında

qıplama

. yalançı

qipləməq

.kipləmək < qab , qapamaq -

qıplı

.-qıplı torba: qıptorba. tükan bazarda işlənən iki pılplı torba

qıptorba

.qıplı torba. tükan bazarda işlənən iki pılplı torba

qır

. çöl, kül rəngi

qır

. qaymaq - qırlamaq : qaymaqlama

qır

. üz, yol, kəs, vur, bas, sıx, cır, yıx, öldür, biç, yen, keş, sap, saç, saş

qır

.çöl.- qımıldayan qır aşır. (qır: çöl)

qıraqı

.qırağı.şaxda.

qıraqın

.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca yaşda
gənc alma, elə gedər.

qıran

.-bizə qoşulan könlü tox, bizdən qıran üzü yox.

qıranta

.-su gətirəndə bir, küzə qıranda bir. (işləyən yanılır)

qırar.

.-iki fındıq bir olsa bir qozun başın qırar.

qırat

. yakın, yan

qırcıldatmaq: qıcırdatmaq

qirdəç

girdəç. gəlir - gəlir düşən girdəç (gəlir) , çıxaca (xərcə) gedir.

qirəli.

.- hançı yolu tutsan irəli, tap çıxışın ora girəli.

qirənməz.

.-qıvrıq ilan dəliğinə girənməz.

-əğri ilan dəliğinə girənməz.

qırx boğum

qırx boğum: həft bənd

qırxca

.-bir cocuğa qırxca ebe baxırsa, ya kor olur, ya topal.

qırıqmaq.

.kırıxmaq.yanılmaq. yanlışmaq. adaşmaq. azaşmaq. xəta qılmaq. .- adaşmasam
dünüdü.

qırılar

.- çox uzansa, quyruğu qırılar!

qırılır

.- hər nə incəlikdən , ər yoğunluqdan qırılır.(ər: adam)

qırılır

.-iki qoç uruşur, keçinin qıçı qırılır.

qırılırsa

.- düşünmədim sevəndə, umursuzam küsəndə, qırılırsa üzülləm, iç içimə
büzülləm.

qırılırsın

.-pək yaş olma sıxılırsın, pəkdə quru qırılırsın

qırıltı

.-oldu olacaq, qırıldı nacaq.

qiriş.

.giriş. alğısöz. müqəddimə.

qirişi

.-evin girişi:dəhliz. albar

qırışmal

. çingənə, şamatacı, yosma

qırq

-qırx boğum: həft bənd

qırq

.-bir çıplağı, qırx çapqınçı soyanmaz.

qırq.

.-tapancanın dolusu bir kişiyi qorxudar, boşu qırx kişiyi.

qırqavıl

. solğun, dağ xoruzi, horazı

qırqıl

. ağ düşmüş saç - qır(ağ) + qıl(tük)

qırqınta

.-iyirmisində gözəl, otuzunda güclü, qırxında başlı, əllisində varlı olmayandan heç nə
gözləmə. (gözəl: xoşaaa gelim. baxımlı)

qırlanq

. ara çəki bəllədən üyşməlik, tummuq, püştə, mərz

qirlənməz

.-əl öpməklə ağız kirlənməz

qırmaq

. < kərtmək, kırtuk, kertük, kirtük

qırmana.

.-düğünə el, xırmana yel yaraş.

qırmanc

.qırmaş. qamçı

qırmaş

.qırmanc. qamçı

qirməyti

.-tüşgə nəmə girməydi, yorcu nəmə diyməydi.

qirməz.

.-börüdən qorxan toquqa girməz. (toq: meşə)

qırmızı

. kızmış, qızqılt

qirsən

.-yola çıxsan yoldaşlı, işə girsən qoldaşlı. (qoldaşlı: köməkli)

qırta.

.-çox xırda: qırtcıq. xırdacıq. narın.

qirtbad

. girdbad. quyun

qırtcıq

.xırdacıq. çox xırda. narın.

qirtəni

.-qoz girdədi, hər girdəni sanma qoz.

qirtəti

.-qoz girdədi, hər girdəni sanma qoz.

qirtin

.- altmışa girdin arxana qara.

qirtin

.-altmışa girdin arxana qara.

qirtin

.-altmışa girdin arxana bax.

qırtış

. başarısız

qısa

.-yalançınımn ömrü qısa olsada, yalanın ömrü çox uzun

qısadır ömür gülə, güc yaşam gülə gülə,
qısar.

.-keçi quyruğu nə uzar nə qısar.

qısası.

.-ipin uzunu, sözün qısası.

qisəsi

.-verəsiyə verənin kisəsi boş qalır. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)

qısırqanmaq
qısqanc

.muzayiqə edmək.

. qıssanc

qısqanmaq . < qıs + san + can, müzayiqə etmək, pəxillənmək
qısqartmaq .sıxmaq. kəmətmək. azaltmaq . -aylıqlar qııqartılmış.
qismət
qıssa

.buyruq.&.-birinə tapqanı, birinə qapqanı buyruq

.-bu gün var olan, yarın üçün yox olar, sürəm qıssa olayları çox olar. ( sürəm: ara.
zaman)

qıssa

.-qıssa ələ, uzun dillik gərəkməz

qıssanmaz . qiyan, tələsik
qıst

. < kəsit, kəsqit

qış

.-bir bulut qış gətirməz, bir çiçək yaz

qış

.-dağ başına qış, ər başına iş gələr (qış: ər)

qışar

. yat, uzan

qışarmaq

. yatmaq

qışartmaq

. əymək, bükmək

qişi

.- əğri kişi yanlış işi, doğru kişi düzdü işi.

qişi

.- doğru kişi doğru işlə üzülməz, əğri kişi doğru işlə düzəlməz.

qişi

.- kişi ölür söz qalır, varlı ölür mal qalır.

qişi

.-başlı kişi öğrəşər, başsız kişi öğrədər

qişi

.-bir kişi qazmış quyu, min kişi içmiş suyu.

qişi

.-can çıxırsa, ölü kişi qayıtmaz

qışı

.-gəvşəyin işi bitməz, yaz gəlsədə qışı bitməz

qişi

.-hər nə incəlikdən sınar, kişi yoğunluqdan.

qişi

.-kişi görkəmiylə qarşılanır, içi ilə uğurlanır.

qışı

.-qarıncadan öğüd al, yazdan qışı qarşılar.

qışı

.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.

qişi

.-mal yeməkdən səmirir, kişi sıydan. (sıydan: sılağdan. sayqıdan)

qişi

.-odla altın, işlə kişi sınanır

qişi

.-uslu kişi başa baxar, ussuzu yaşa.

qişi

.-yaman günlər yaxşıyar, yaman kişi yaxşımaz. (yaxşıyar: yaxşılaşar). (yaxşımaz
yaxşılamaz)

qişi

.-yoxsul kişi var taparsa yer tapmaz

qişi.

. . . -kim yapırsa doğrucana bir işi, kəndi bilər dəğər biçə uz kişi.

qişi.

.-işini ötqəyə verməz olusa uslu kişi. (ötqəyə: özgəyə. başqasına)

qişi.

.-qazan quyu, quran körpü bir kişi, suyun içən, keçən yolun min kişi.

qışıq

. əyrilmiş

qışın

.-qışın keçər çox güdə, verməlin olsa yaza

qışın

.-yazın ayransız, qışın yorqansız olmasın

qişini

.-duvarı nəm yıxar, kişini qəm.

qişini

.-kişini güldürəndə dil, küydürəndə.

qışqırı vermək: təşviq etmək
qıtal

. kəmyab, seyrək - qıtalan zatlar

qıtay

. kökürök mıncıq, döş mıncıq, boyunbağ

qitərim

.-mən gidərim o gedər, önümde tıq tıq edər. (tapmaca). (çəlik. əsa)

qitir

kitir. kədər.bun mun.

qıtıran.

.qıdıran. qımıran. . qıbıran. arayan. -arayan tapar, bacaran yapar.

qitirli

.kitirli > kədərli. çapalı. qapalı. qəmli. toxalı. qussəli. qussəli. acılı. üzgün. kədər
< kitir. qapa. can sıxıntısı. mütəəsir. donuq. donqun. tutuq. qaravəlli.
sıxıntılı. üzüntülü. dərdli.

qıvırmaq

. anğışmaq, qayğımaq, tasamaq, qussələnmək

qıvrıq

.-qıvrıq ilan dəliğinə girənməz.

qıya

. kəsik, əğri, yan, yaya

qıya

.-qıya baxmaq: əyri baxmaq. çəp baxmaq

qıya.

.-qıya gedər: yan gedər. -onmazın oxu qıya gedər. (onmazın:şanssızın).

qıyaq

. dış

qıyan

. üzücü, kədərləndirən

qıyın

.çətin.

qıyıncıq

.zalimane

qıyınçılıq

.çətinlik. .

qıyıntır

.qıyındır. zulumdur. -kötülərə acımaq, eygilərə qıyındır, çapqanlari oxşamaq,
çıpqınlara qıyındır. (çapqanlari: zalimləri) (çıpqınlara: məzlumlara)

qıyıv

. möhkəm, basımlı, tutalı, qararlı, durunkli, bərk, çin, qayıtmaz

qıyızız

.-ucsuz qıyızız: ucsuz bucaqsız

qıyqaç

. əyri büyri, dolaşıq

qıyqak

. qırık, qıyıq, əğri .

qıymaq

. ( qıt, qıs . qır ) kəsmək, yarmaq, ayırmaq, qəbul, razılıq

qıymaq

. gəpləmək

qıymaq

. görmək

qiymə

. qıyma, qıya-qıyqacı, qıyıq, qırışma, kəsmə

qiymət

. kammat, qaynatlı?

qız

.-at almağa yaş göndər, qız almağa yaşlı. (yaş: gənc)

qız

.-oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi biçməyi. (bəlləmək:
öğrəşmək. əzbərləmək). (saçağ: süfrə)

qız

.-oğlan doğan öğünmə, qız doğuran döğünmə, oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum
soydu məni

qız

.-oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum soydu məni

qız

.-subay gözlü qız alma, yaya gözlü at alma. (gözlü: gözüylə) (yaya: yayaq. piyada)

qız

.-toyda qız bəyənən, götünə xına yaxar.

qız.

.-yaya gözüylə at, subay gözüylə qız alma.

qızamıq

. pamador

qızğaldak

. alala, gəlincik, köknar.

qızı

.-dolumsuz qızı bəy yoğşamaz.(yoğşamaz: bəğənməz, oxşamaz). {dolumsuz. sapsız
(nərsiyə saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərsə). cahazsız. cihazsız}. (cahazsız
qızı kürəkən bəğənməz, oxşamaz).

qızıqıta

.-dəmiri qızığıda bas.

qızıl quş

. doğan., tarlan, şunkar., laçınılasın, elquş

qızımtıl

. qonqur

qızımtılsarı . sarıqılt
qızqın

.-qızqın sözün sonu savaşa, ölçük sözün sonu barışa. (ölçük: tədbirli)

qizlənmək .gizlənmək. abınqu.-yağış yağsa qabın olsa yapınqu gərərk, yavuz kişi yakın gəlsə
abınqu gerek. (yapınqu: örtmək) (yavuz: yaman)

qizlənməz

.-tülkü kölngəsində aslan gizlənməz

qizlətməyə .-erkək yaşın gizlətməyə, qadın yaşın bəllətməyə başlırsa, qocalığa söz olmaz.

qizli.

.gizli. basqı. örtnük. -basqıdaki altından, asqıdaki salxım yeğ

qizlicə.

.gizlicə. oğruca. yandan. görsənmədən. - dosdunilə doğruca, yağunilə oğruca.
(doğruca: üzbəüz). (yağunilə. düşmanınla).

qızma

. tərikkək, asıvı, əsəbi

qızsa

.-beyin qızsa us gedər.

qıztıran

-beçə qızdıran: taci xurus

qıztırmaz

.-yad ocağı qızdırmaz, yad kölgəsi ısıtmaz. (ısıtmaz: güvətməz)

qoca

.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca yaşda
gənc alma, elə gedər.

qoca

.-dini dinara satan xoca, dindəndə olar, dinardanda.

qoca

.-qarı biləni gəlin, qoca biləni bəy bilməz.

qoca

.xoca.əkə (əkib becərən). ğörətmən. məəllim. -əkə ağa: ağa məəllim. -bəhram əkə:
bəhram məəllim.

qoca
qocalan

.qart.-yaş ösər, qart ölər. (yaş: gən) . (ösər: ötər. böyüyər).

.qarığan. qarıyan.-qarığan it yatıb hürür.

qocalıq

.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan od
çaxmır

qocalıqa

.- dalaşanda barışığa üz saxla, genclikde qocalığa can saxla, gen günündə dar
gününə pul saxla

qocalıqa

.-erkək yaşın gizlətməyə, qadın yaşın bəllətməyə başlırsa, qocalığa söz olmaz.

qocaman

.alp alıp. böyük.

qocuya

.-azı cocuğa, çoxu xocuya gösterme.

qoç

. qoca, uca, çok

qoç

.-iki qoç uruşur, keçinin qıçı qırılır.

qoç

.-qoç igitdə qan tutsa başı, suv edər daşı

qoçqun

. coşqunlı, burunu yelli

qoçmaq

. partlamaq - qoçurtmaq : partlatmaq

qoçurmaq

. coşmaq, uçurmaq, qoğzamaq, qaldırmaq

qoduk

. qödək > kudək . uşaq

qohumlar

.-yaxın qohumlar:ağayın

qohumutu .-hər yad bir yadın qohumudu
qoqaqnlıq

qoğaqnlıq.qoğanlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. s evimsizlik. sevilməzlik.

bəğənilməzlik. soğuqluq. mənimsənilməzlik. iticilik. itənlik. itəgənlik.
antipatiklik
qoqalı
qoqanlıq

. gur gurlu, ğorğorlu, gurultulu
qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. s evimsizlik. sevilməzlik.

bəğənilməzlik. soğuqluq. mənimsənilməzlik. iticilik. itənlik. itəgənlik.
antipatiklik

qoqar

.-dağdan enən bağdakin qoğar

qoqsa

.-ilan qoğsa yola qaç, dəvə qoğsa dağa.
.- iyi gərək qoruna, kötü gərək qoğula, iyi gərək övünərək yoğula, kötü gərək

qoqula

burnu yerə oğula.
.-hər çiçeyin öz qoxusu

qoqusu

qol vermək . inanmaq, müti' olmaq
qol

. dərə, iki yüksəkligin arası

qol

. üyə, üzüv, bölüm, tutum, çəkim, topluq, takım, ekip, qurup, bizi, qanat, yön,
dal, yayım, sərim, uzanım - qol vermək : kömək etmək, yapışmaq qollamaq : yapışmaq - kollatin : yapışqan

qol

.-qol işlər, ağız yeyər. (qol: əl)

qola

. yardım

qolay

. hasat <> pis - yavuş : yavuz : kötü <> yavaş, aram, ılıq, yakcı, yumşakka

qolaylalanıp

cürətlənnib .- olaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi.
(qolaylanmaq:cürətlənmək)

qolaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi. (qolaylanmaq:cürətlənmək)

qolaylanmaq

cürətlənmək -qolaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi.

qolaylaşma . yanaşmaq, yakınlaşmaq, yakınlık et . cima'
qolçak

. – səndəlin dəsdəsi . – qol bağ - qoltuq

qolçak

. dəstək

qolçaq

. gəlin, qursak, qurçak, koğırçak, koçak

qoldaş

. əməkdaş, həmkar

qolilə

.-əl qolilə iş görər.

qolqana

. sıçan

qol-qanat

. yardımçı, püştiban

qollamaq

. dəstəkləmək - ayırmaq

qollu

.-qollu torba& qoltorba. bir çiğinə salınan heybə, çanta, torba

qollunun

.-min qollunun işi bir qolluya düşər.

qolluya

.-min qollunun işi bir qolluya düşər.

qoltaş

. dəmir börk

qoltaşlı.

.qoldaşlı. köməkli.-yola çıxsan yoldaşlı, işə girsən qoldaşlı. (qoldaşlı: köməkli)

qoltorba

.qollu torba. bir çiğinə salınan heybə, çanta, torba

qoluqlamaq . qoldamaq
qoluplamaq . bağlamaq
qom

. < göm . gömülən

qom

. < gömmək

qomşuluk

. kürşəlik

qon bura

. qoy bura - qonulan : qoyulan

qonakçılık
qonaq

qonaq

qonaq

.-bilgi qonaq, us ev yiyəsi. (bilgi: savad)

.-bizdə qonaq evrəndə, qonaq köçər günündə.

.-bizik qonaq evrəndə, bir gün gəlib bir gün köçəriz, qıssa sürə uzun sürə, köçər
kərvan alıb bizi keçəriz. (evrəndə: dünyada)

qonaq

.-qonağ önünə aş qoy, iki əlin boş qoy. (əlinə iş vermə)

qonaq

.-qonaq gələr eşikdən, payı gələr deşikdən.

qonaq.

.-çatımazları tez görər qonaq.

qonaqçıtan .-qonağın gəlişi özündən, gedişi qonaqçıdan asılı.
qonaqın

.-qonağın gəlişi özündən, gedişi qonaqçıdan asılı.

qonaqın

.qonağın . kəndi yuvasın. - quş qonağın bəyənər.

qonalğa

. otraq, ev

qonam

. qəbir

qonamçılık . govustan

qonar

.-könül var bala, könül var mala qonar

qonarsız

. sonsuz, ayaqsız

qoncaq

.köcət. (sənəd. mədrək. güvahi).

qondaq

. xundək, xəndək . gülmək : güllək (gümlək, göy, gov, göl, quymək) gomlək,
qonsək, gumsək, gunçək

qonqıri

. tüt

qonşuva

.-kilim satsan qonşuva sat, bir ucundada özün otur.

qonşuvu

.- duvarın uca tut, qonşuvu oğru yok

qonturan

.-ac gələni doyduran, gec gələni qonduran.

qonuş

.-səndən böyüklə qonuş, yanında yatma.

qonuşanmaz

.-adamlıq yaşıqın pozan, adamlıqdan qonuşanmaz. ( yaşıq: huquq)

qonuşmaqa .-qonuşmağa zorlamaq: aytqızutmaq
qonuştuqun

.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır.
böyləisə eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

qood

. mut

qop.

.-ağır otur yüngül qop, gerçək içrə olmaz gop.

qop.

.-ağır otur yüngül qop, gerçək içrə olmaz gop.

qopar.

.-ekleme quyruq, tez qopar. (ekleme: yapışdırma)

qoprü.

.-(tapmaca). yol üstündə yorğan döşək. (koprü. yataq).

qopsa

.-düdün qopsa hislənir. (düdün: tütün)

qopuzsuz baxşı, yavuzsuz yaxşı. (baxşı: aşıq). (yavuzsuz: yamansız)
qopuzsuz baxşı, yavuzsuz yaxşı. (baxşı: aşıq). (yavuzsuz: yamansız)
qopuzsuz

.-qopuzsuz baxşı, yavuzsuz yaxşı. (baxşı: aşıq). (yavuzsuz: yamansız)

qor

.- yanğına gedən qor alır.

qor

.-ağappağın yasturğan, yer üzüni qaplağan. (yasturğan: >dəsdərxan). (tapmaca). (qor)

qor

.-aşıq herkesi kor, çevrəni duvar sanır.

qor

.-bir cocuğa qırxca ebe baxırsa, ya kor olur, ya topal.

qor

.-dirnəklik yol açar, təmbəllik gor açar.( dirnəklik: çalışqanlıq)

qor

.-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun.

qor

.-sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.

qor

.-kor kütük:sərxoş. kefli

qor

.-yanğına gedən qor alır.

qora

.-ərkin varkən əlində , qılda bitir, qoyma gora işlərin

qora

.qoruk.-atası qoruk yer, oğlun dişi qamaşır

qoranc

. difa, qoraq

qoratan

.-dözə ilsən qoradan dadlı bitər.

qorğan

. qala, qorunma aracı

qorqaq

. gözləmək, anğlamaq, tiksinmək

qorqaq

.-oğru qorxaq öz kölgəsindən qorxar

qorqan

. hisar

qorqan

.-börüdən qorxan toquqa girməz. (toq: meşə)

qorqar

.-oğru qorxaq öz kölgəsindən qorxar

qorqmaz.

.-ölən qoyun börüdən qorxmaz.

qorqmazlar .-axsaqlığın bilənlər, yanılmadan qorxmazlar. (axsaqlığın: kəndi zəf nuqtəsin)
qorqotuq.

.qorqoduq.çorbiçə. . -uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (tapmaca). (qarışqa
yuvası).

qorqsan

.-çumçuqdan qorxsan tarığ əkmə. (çumçuqdan: sərçədən). (tarığ: dənə)

qorquluqun .qorxuluğun. mətərsəkin.-dərdsiz baş qorxuluğun ucunda
qorqutar

.-tapancanın dolusu bir kişiyi qorxudar, boşu qırx kişiyi.

qorlar

.- korlar ölkəsində şaşılar xanlıq edir, kəllər saçdərən olur.

qors

. bərk < qarçamaq : qarçamaqka . qatılaşmaq, yoğunlamaq, sərtləşmək

qorsan

.korsan pirat.dəniz haydudu, qulduru

qorta

.- çoxlarının götü gorda, başı göydə oynayır!

qoruq

. qaruq : gğzləmək - qoruqmaz : qaruqmaz : qorkmaz, gözləməz

qoruq

. uçurmlı qara qaya

qoruq

.qoruk. qora.-atası qoruk yer, oğlun dişi qamaşır

qorun

.-qalsan yerin dar olsun, ölsən gorun gen olsun. (qarqış)

qoruna

.- iyi gərək qoruna, kötü gərək qoğula, iyi gərək övünərək yoğula, kötü gərək
burnu yerə oğula.

qorunmuş .- bir başlısı min daşlıdan qorunmuş, bir daşlı baş, bir başsıza yenilmiş.

qorur.

.-qurd qurdu qorur.

qorutrus

.

qos

. kovus, kavıs

qosa

.- hər başaqdan bir qıl, kosa qalmaz saqqalsız

qos-qun

. düm düz

qoş dil

. çəngəl, ayır, qoşquç

qoş dırnaq

. xalçada naxşalarından

qoş

. ev qulluqları şeyləri, tə'rif(şiirdə)

qoş

.-kölgəni xoş görən ambarı boş görür

qoş

.cəmlə

qoş.

.-bir qanatlı quş olmaz, bir öküzlə qoş olmaz.

qoş.

.xoş. qoyqun. onqun.

qoş.

.-qafa böyük içi boş, tut qulağın işə qoş.

qoşa

. taylı, yekə dəl, sınqar dəl

qoşan

.- baş qoşan dəli sözüne, govur qazar özünə

qoşan

.-başın eşşəgə qoşan, arpa tarlasından baş çıxarır

qoşant

. qoşmaca, töhfə

qoşar

. biləyin üst bölümü - qoşar bağ : bilək bağ

qoşar

. pincin baş yönü

qoşar

. axın. şair.

qoşar.

.-yalan yalançıdan iti qoşar.

< qoruk, qorunmuş

qoşbəqliq. .xoşbəxlik. qutluq. - doğru qutluq əldə olur başda yox.

qoşluqta

.-baş qoyub yastıqa qoşluqda keçirsən ömürü, hər nəyin bir sonu vardı günü çatcaq
olacaq. .

qoşma

. qurma, sürəş

qoşma

.cəmləmə

qoşmaq

. yığmaq

qoşmaq

. əlavələmək

qoşmaq

.aralaşdırmaq(özbek). -quyuq olsa bir az su aralaşdır

qoşul

. şərait, birgə gələn, olan, iştirak edən durum

qoşulan

.-bizə qoşulan könlü tox, bizdən qıran üzü yox.

qoşulmaq

.birikmək.

qoşumca

.əlavə.

qoşuntu

. qoşulan, həmrah, həmayaq

qoşur

.-yalançı qoşur, yalanı uçur

qoşuş

. qoşuv.əlavə edmə

qoşuv

. qoşuş.əlavə edmə

qotuq

.-arvad düyündən, qoduq oyundan doymaz

qotur

. yara

qotuz

.sorquc

qov

.- bilməyən bilənin sözünə, qov yaxanın gözünə

qovaqanlıq

qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovanlıq. s evimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik.
soğuqluq. mənimsənilməzlik. iticilik. itənlik. itəgənlik. antipatiklik

qovanlıq

qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovaqanlıq. s evimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik.
soğuqluq. mənimsənilməzlik. iticilik. itənlik. itəgənlik. antipatiklik

qovara

. alıb özləşdirmək < qab, qavrama

qovmaq

. > kav . kavidən . ayırmaq, izləmək

qovşalık

. boşanlık, surənlik., sülpənlik.

qovtuq

.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.

qovuk

. saman

qovun

.-qovun sərəsin it yiyər, alma sərəsin qurd yiyər.

qovur

.- baş qoşan dəli sözüne, govur qazar özünə

qovurqa, quru, quy
qovuşar

.-başlar başa qovuşar, daşlar daşa toxuşar. dağlar dağa qovuşmaz

qovuşarmaq . gücləndirmək
qovuşmaz .-başlar başa qovuşar, daşlar daşa toxuşar. dağlar dağa qovuşmaz
qovzəban

sor gülü. somur gülü. somurğan gülü. sığır dili

qoy

. qoycaq, qoncaq

qoy

.-bilgə olub yemə özgə qəmini, dəmi tut qoy yesin özgə qəmivi.

qoy

.-qoy başları satına, hammı genə öz başını seçəcək.

qoy

.saxla.-birin kəssən onun ək, onun yesən birin qoy.

qoy.

.-qonağ önünə aş qoy, iki əlin boş qoy. (əlinə iş vermə)

qoyan

. dovşan

qoyar

.-iş yaxmaza iş desən, sənin baça us qoyar

qoyar

.-var yetirsə yamanqa, kəndin qoyar xaqanqa.

qoyar

.-yürüb gedər izi yox, tufan qoyar, tozu yox. (tapmaca). (qayıq).

qoyqun

.onqun. xoş.

qoyma

. qurma, otutma, yapma, tikmə

qoyma

.-ac qoyma hırsız, çox söyləmə üzsüz olur.

qoyma

.-ərkin varkən əlində , qılda bitir, qoyma gora işlərin

qoyma

.-qoyma boğa doğan günün ışığın , dündə qalan qaragünün kölgəsi

qoymaq

. əmanat vermək, tərk et .

qoymaq

. tərk edmək

qoymaq

.-çağ qoymaq: çağ yatırmaq. vax yatırmaq

qoymaq

.qaldırmaq. saxlamaq. -gecquruna qaldırmaq. (gecqurun:axşam).

qoymaq

.-sözünü bir yerə qoymaq: bir sözə gəlmək. him birləşmək

qoymaq

.-zora qoymaq: arxasından çıxarmq götündən çıxarmq.

qoymuya

.- hammı gərək yol verə birbirinə, qoymuya qoyunu qurdcığaz yeyə. .

qoyub

.-baş qoyub yastıqa qoşluqda keçirsən ömürü, hər nəyin bir sonu vardı günü çatcaq
olacaq. .

qoyultu

.- belə qoyuldu kökü dünyanın, evi yıxıldı tez inananın.

qoyun yaş say adları : kurpa – quzi – barqa – toqlı, eşşək - əvəç – manq – manqramaz –
mələməz ğarrı qoyun
qoyun

. qucak

qoyun

. sinə, göğüş

qoyun

.-çarşı iti, qoyun bəkləməz.

qoyun

.-ölən qoyun börüdən qorxmaz.

qoyun

.-yamandan qaç, yaxşıya qoyun aç.

qoyun

.qoyun. tabe. müti.- əğilib qoyun oldun!, hər nəyə boyun oldun!.

qoyuna

.-qoyuna çoban, tarlaya saban.

qoyundusa .-adamdısa ünü yok, qoyundusa yunu yok
qoyunu

.- hammı gərək yol verə birbirinə, qoymuya qoyunu qurdcığaz yeyə. .

qoz

.- qazı qoz anlır

qoz girdədi, hər girdəni sanma qoz.
qoz yuvarlaq, hər yuvarlaq qoz degül.
qoz

. qos

qoz

.-qazı qoz anlır

qoz

.-qoz girdədi, hər girdəni sanma qoz.
-qoz yuvarlaq, hər yuvarlaq qoz degül.

qoz-

.qoz yuvarlaq, hər yuvarlaq qoz degül.

qozak

. yekə soğan

qozalaq

. topuq

qozatma

.qudutma.- az veribən aratma, çox veribən qozatma .

qozlamaq

. doğmaq

qozuq

. qozalaq

qozun

.-iki fındıq bir olsa bir qozun başın qırar.

qöcət

.köcət. qoncaq. (sənəd. mədrək. güvahi).

qöçər

.-bizdə qonaq evrəndə, qonaq köçər günündə.

qöçər

.-bizik qonaq evrəndə, bir gün gəlib bir gün köçəriz, qıssa sürə uzun sürə, köçər
kərvan alıb bizi keçəriz. (evrəndə: dünyada)

qöçəriz

.-bizik qonaq evrəndə, bir gün gəlib bir gün köçəriz, qıssa sürə uzun sürə, köçər
kərvan alıb bizi keçəriz. (evrəndə: dünyada)

qöğş

. döş

qöğüş

. köks, kükrək, tüş, döş, tös,

qöğüşləmək . qarşı durmaq

qöhnəlmir .-borc köhnəlmir

qöhnəsi.

.könəsi. könəsi. gendiği: geyindiği. - donun yenğini, dosdun gendiği.

qöqə

.-süt, yağ, yuğtlu kökə: quymaq

qöqənməz

gögənməz. göğərməz.-məndə üzüş səndə umut gögənməz.

qöqəsi

.-əğri ağac düz kögəsi olanmaz

qöqətliyi

.kökətliyi. əsilligi.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi
özdə, doğruluq yolda, sözdə, işdə.

qöqü

.- belə qoyuldu kökü dünyanın, evi yıxıldı tez inananın.

qöqüntən

.-ağac kökündən su içər

qöqüntən .-ağac kökündən, ölkə başından çürür.

qöqüs

.-göğüs keçirmək: için çəkmək. dərin soluq almaq

qöl

.-dama dama göl olur, axa axa sel olur.

qölgəsiz

.-bulut kölgəsiz olmaz.

qölqə

.-(tapmaca).-mən geddikcə o gedər. (məndə gedib baramən, oda gedib baradi). (kölgə)

qölqə

.- kölgə ışıqsız doğmaz.

qölqə

.kölgə. -sudan keçər islanmaz. (tapmaca). (kölgə).

qölqə

.kölgə.-tapmaca.-oda düşsə yanmaz, suya düşsə axmaz. (kölgə)

qölqən

.-kölgəni izləyincə , kölgən səni izləsin.

qölqəni

.- kölgəni buraq, ayaqda duraq.

qölqəni

.-kölgəni xoş görən ambarı boş görür

qölqəni

.-kölgəni izləyincə , kölgən səni izləsin.

qölqəsi

.-qələmə ağacı kimi nə barı, nə kölgəsi var . (qələmə: kavak)

qölqəsi

.-qoyma boğa doğan günün ışığın , dündə qalan qaragünün kölgəsi

qölqəsi

.-yad ocağı qızdırmaz, yad kölgəsi ısıtmaz. (ısıtmaz: güvətməz)

qölqəsi

.-ayrılıq ölüm kölgəsi, ölüm ötəsi. (ötəsi: bətəri . pisi).

qölqəsintə. .kölgəsində. qutunda. varlığında. qatında. -buğday qutunda, sarğucda suvalır.
(sarğuc: ot alağ). (suvalır: suvarılır)

qölqəsintən .-oğru qorxaq öz kölgəsindən qorxar

qölqəsiz

.-sevgisiz adam, kölgəsiz ağac qurumuş.

qölqəsiz

.-ışıq kölgəsiz olmaz

qölnqəsintə

.-tülkü kölngəsində aslan gizlənməz

qöltən.

.-əkmək əldən, su göldən.

qöməqli.

.köməkli. qoldaşlı. -yola çıxsan yoldaşlı, işə girsən qoldaşlı. (qoldaşlı: köməkli)

qömüşmək.

gömüşmək. kəmişmək. əkişmək. gəmişmək. quylamaq.

qöndəri

.göndəri raport. quzariş.

qönəsi.

.könəsi. gendiği: geyindiği. - donun yenğini, dosdun gendiği.

qöniliq

qönlü

qönül

.gönilik. iyilik.
.-bizə qoşulan könlü tox, bizdən qıran üzü yox.

.- duyan könül yaş saymaz.

qönül

.-başla könül, bir gövdədə yaranmış.

qönül

.-könül var bala, könül var mala qonar

qönül

.-könül çalmaq: ürəyə yatmaq.

qönülqi

.-çalış könülki vurquna heçyan ıraq değil.

qönüllü

.-könüllü çoban süt alar təkədən, çıxarlı bala bac alar yekədən.

qönüllülər .qönüllər.-sevgi canlılığın bəzəyi, sevimli könüllülər gəzəyi. (gəzəyi : ovlağı. covlağası.
seyrəngəhi)

qönültə

.- bilən varsa nədir aşq, gərək yokdur söz deyə, könüldə varsa aşqın, gəlməz ağza
söz ilə.

qönültən

.-könüldən kəçənin: istəyin.-istəyin güdən, tutuqdan qalar. (tutuq: təsmim)

qöp

.-köp oyla, az söylə. (oyla: düşün)

qöpçülüq

. köpçülük. əksəriyyət. majoritə.

qöprü

.-uslu köprü arayıncaya dək, dəli dərəyi geçər.

qöptüqü

.-ağır olur daş köpdüğü yerdə.

qör

.-donuğun gör, durumun sor. (donuğun: durumun. zahirin)

qör

.-gəlini gələndə gör, qalanğı açanda (qalanğı: cehizi)

qör

.-sözün dinlə, işin gör, gördüyünlə dəğər biç.

qör.

.- arman qalanların armanına çatmaq üçün, qılmadan çəkindikləri işi gör. (arman:
həsrət)

qörcəq

.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi salıq (sorağ.
xəbər) edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

qörcəq
qörə

.-ağzında bircə dişi yox, yaşamda görcək işi yox.
.- at adamına görə yerir.

qörəqən

.-çox yaşayan gördüyün, çox görəgən çox bilər.

qörəqir.

.görəkir. uyğun görülür, məsləhət görülür.-əkişdə, yağış nəmiş gərəkir, iş uyar çağda
qılış görəkir.

qörən

.- çox görən bilər, çox yaşayan görər

qörən

.- iyilik ed yerinə ver, görən bilməz alan bilər.

qörən

.- çox gəzən gördügücan bilərmiş, çox görən bildiyican

qörən

.- çox görən bilər, çox yaşayan gördüyün bilər.

qörən

.-gözü köz görən, odu yaxşı tanır.

qörən

.-kölgəni xoş görən ambarı boş görür

qörər .

.- çox görən bilər, çox yaşayan görər .

qörər

.- alta baxan altı görər, tərsə baxan tərsi .

qörər

.-çatımazları tez görər qonaq.

qörər

.-dirənişgənin təri çıxar, gəvşək görər canı çıxar.

qörər

.-göz hər nəyi görər, özündən sıvay

qörər

.-özü çirkin güzgüdən görər

qörər.

.-əl qolilə iş görər.

qörərsən.

.- hər nə olur sonu var, donsuzların donu var, dışda durma içə var, son durağı öz
yerində görərsən.

qörqəmiylə .-kişi görkəmiylə qarşılanır, içi ilə uğurlanır.

qörqən

.-bir görkənlə tanışlıq, iki görkən qarındaş

qörqənlə

.-bir görkənlə tanışlıq, iki görkən qarındaş

qörqəntən .-görgəndən görməgənin çox, bilgəndən bilməgənin çox. (gördüyündən görmədigin
çox, bildigindən bilmədigin çox)

üz.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi salıq (sorağ.

qörqü

xəbər) edqəc mənə ol görküdөn.

qörqülü

görkülü ziba

qörqünü

görkünü. şəklini- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi
salıq (sorağ. xəbər) edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

qörqütөn.

.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi salıq (sorağ.
xəbər) edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

qörqüyün

.-uslu gördüyün, ussuz duyduğun söylər.

qörmədik.

.- aşdaşını görmədik: (yaxcı yamanın görmədik). (yaxcı yamanın: pis yaxcısın) .

qörmək

.-yaxşi görmək: bəğənmək. sevmək.

qörməqənin

.-görgəndən görməgənin çox, bilgəndən bilməgənin çox. (gördüyündən
görmədigin çox, bildigindən bilmədigin çox)

qörməmiş. .-dağ geçisi ağac görməmiş.
qörməmişə .-görməmişə kösəv dan. (kösəv: ucu yanıb közərmiş od qarışdıran çubuq)

qörməsə

.-göz görməsə ürək yanmaz. (yanmaz: yanğmaz: yanğımaz: yankımaz: təpgi
verməz)

qörməsin

.-verən əl, dəd görməsin.(alqış)

qörmətiqin .- gördüyündən görmədigin çox, bildigindən bilmədigin çox. (görgəndən görməgənin
çox, bilgəndən bilməgənin çox)

qörmətim .- gördüm dedin çox söz , görmədim dedin bir söz.
qörmətim .-almadım verməm, görmədim bilməm

qörməyi

.-tündə görməyi bayquşdan, gündə görməyi bürkütdən. (bürküt: qartal)

qörməyti

.-göz yiyəsin görməydi

qörməz

.- aşını yeməz işin görməz

qörməz

.-xanım yoxsa ər ölməz, təki dinclik üzünü görməz.

qörməz

.-yaxşılıq qarşılıq görməz

qörməz.

.-yolun bilməz, barağ görməz. (barağ: mənzil )

qörməzmiş .-ər nə görməzmiş, ku nə dinməzmiş, baş nə duymazmış. (ku: qulaq)
qörmüsən .-axmaqlığın gücün nə görmüsən

qörpə

. körpə .un örö.oğuntu un körpəsi

qörpü

.-qazan quyu, quran körpü bir kişi, suyun içən, keçən yolun min kişi.

qörsən

.-saldırma sən bağlı görsən birini

qörsənmətən.

.görsənmədən. oğruca. yandan. gizlicə.- dosdunilə doğruca, yağunilə oğruca.
(doğruca: üzbəüz). (yağunilə. düşmanınla).

qörtüqücan .- çox gəzən gördügücan bilərmiş, çox görən bildiyican

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara

qörtüqün

gündür gelir geçər.

qörtüqün

.-baş gözü, gördügün qulu, iç gözü, duyduğun qulu. (qulu: əsiri)

qörtüm

.- gördüm dedin çox söz , görmədim dedin bir söz.

qörtüm

.-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.

qörtüyün

.- çox görən bilər, çox yaşayan gördüyün bilər.

qörtüyün

.-çox yaşayan gördüyün, çox görəgən çox bilər.

qörtüyün

.-quş yuvada gördüyün yapar

qörtüyünlə .-sözün dinlə, işin gör, gördüyünlə dəğər biç.

qörtüyüntən

.- gördüyündən görmədigin çox, bildigindən bilmədigin çox. (görgəndən
görməgənin çox, bilgəndən bilməgənin çox)

qörüb
qörüb

.-oxuyub görüb öğrəşmək:keçmək. - bu sabağlari (dərsləri)keçmeden olmaz

.-yuxu görüb yola çıxma

qörüb.

.-at alsan minib al, xatın alsan duyurkən görüb al.

qörüqlə

- yanğına körüklə gedilməz

qörüqlə

.- yanğına körüklə gedilməz

qörüqlə

.- yanğına körüklə gedilməz

qörüncə

.görüncə. tamaşa. -görüncəyə kişi avdı. (avdı: toplandı)

qörünər

.-hər kiminki özünə, ay görünər üzünə.

qörünər

.-hərkəsinki özünə ay görünər gözünə

qörünmə

.-aytqan yerə ərinmə, aytmaqan yerdə görünmə. (aytqan: çağrılan)

qörünür.

.- başlı düşman dos kimisi görünür.

qörünür.

.-sevdiyin özü ay, evi saray görünür.

qörür

.-kölgəni xoş görən ambarı boş görür

qörüşəriq. .-altı ötər, yeddi yetər, birdə görüşərik.
qörüşlü.

.- dünya görüşlü: gözüaçıq. bilgin

qösəv

.kösəv.ucu yanıb közərmiş od qarışdıran çubuq.-görməmişə kösəv dan.

qösterme

.-azı cocuğa, çoxu xocuya gösterme.

qöstərən

.-iş bitincə yol göstərən çox olar

qötəq

.-kötək ötdən ötər, söz sümükdən. (sümük: süyək)

qöttən

.-lüt götdən tuman оğurlar

qötü

.- iyi gərək qoruna, kötü gərək qoğula, iyi gərək övünərək yoğula, kötü gərək
burnu yerə oğula.

qötü

qötü

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

.- çoxlarının götü gorda, başı göydə oynayır!

qötü

.-iyi doğru yararlı, kötü yalan yaxarlı. (yaxarlı: yandıran. yaman)

qötü

.-kötü sorağ tez duyulur, eyi sorağ kec. (sorağ: xəbər)

qötülərə

.-kötülərə acımaq, eygilərə qıyındır, çapqanlari oxşamaq, çıpqınlara qıyındır.
(çapqanlari: zalimləri) (çıpqınlara: məzlumlara) . (qıyındır: zulumdur)

qötülüq

.-kötülük iyilik eskilərdəndi, dəğişən yalnız ölçülər olmuş

qötülüqtə

- iyilikdə geri, kötülükdə yirik . (yirik: irəli)

qötün

.-davar üçun anğımazıb tanrını, götün sikər malın çapar ölkənin. (anğımazıb:
yada salmaz)

qötün

.- götün açıb baş bağlamaq, götün verib baş saxlamaq. (deyim)

qötün

.-götün basa basa : aşına aşına.qımıla qımıla.-aşına aşına , çıxdı ocaq başına.
(aşınmaq:öğrəşmək. öğrəşərək ilərləmək).

qötün

.götün. qıçın -sonsuza dönsəndə, qıçın arxandadır.

qötünə

.-toyda qız bəyənən, götünə xına yaxar.

qötüntən

.-götündən çıxarmq: arxasından çıxarmq: zora qoymaq.

qötünün

.- bir kötünün etdigi, artıq poxdur yeməyə, bir iyinin bir sözü, baldan dadlı deməyə.

qötürən

.-baş götürən: baş kəsən.

qötürər.

.-aclığnı yastıq götürər. (yatan aclıq bilməz)

qötürməz

.-əğri ağac artıq əğri götürməz

qötürməz

.-gərəkli daş ağırlığı götürməz

qötürməz

.-şişən kimsə sayqı sıylağ götürməz

qötürməz.

.- sığır sılağ, xoca çörək götürməz. ( sılağ: sayqı)

qötürməz.

.-elin ağzı ağızduraq götürməz.

qövərməz.

göğərməz. gövənməz. -məndə üzüş səndə umut gögənməz.

qövtətə

.-başla könül, bir gövdədə yaranmış.

qövtəyə

.-can gövdəyə qulaq başa yük olmaz

qövz

.kövz.küz. (< köz). uçurum. yar.

qöy

.-göy ağlarsa yer gülər.

qöyə

.-göyə süğsə üzə düşər. (süğsə: suğursa. tükürsə)

qöytə

.- çoxlarının götü gorda, başı göydə oynayır!

qöytə

.-ağac göydə bitməz

qöytən

.-axsın gözdən qanlı yaş, yağsın göydən qara daş .(qarqış)

qöyü

.-ağaclı köyü su basmaz.

qöz

.- bu gün göz yumduqlarımız, yarın bize göz açdırmayacaq olanlardır.

qöz

.- dilənçidə göz doymaz eller gəzər acdı göz.

qöz

.-adam başı söz ilə, qazan altı köz ilə.

qöz

.-evlənmədən göz qulağı dörd açın, evləndikdən yarı yarıya qapatın

qöz

.-göz görməsə ürək yanmaz. (yanmaz: yanğmaz: yanğımaz: yankımaz: təpgi
verməz)

qöz

.-göz hər nəyi görər, özündən sıvay

qöz

.-göz ışığı ürək sirin yansıtar.

qöz

.-göz qarından böyükdür

qöz

.-göz yetməzə söz yetər.

qöz

.-göz yiyəsin görməydi

qöz

.-gözü köz görən, odu yaxşı tanır.

qöz

.-qaş yaparkən göz çıxarır. (deyim)

qöz

.-göz atmaq: nəzər salmaq

qöz

.-qaş ilə göz arası: qıl payı

qöz

qöz

.-qöz yürəging güzgüsü

.-üz göz olmaq: acarlanmaq. rəh ruf tapmaq.

qözellik

.-gözellik on, gerisi don.

qözə

. -üs bəzəyi gözə gül, iç bəzəyi başa gül.

qözəqür.

.gözəgür.güdür.-qarımış arslan, siçğan ötün gözəgür. (ötün: dəlik).

qözəl

.- sevilən gözəl baxtı açıq.

qözəl

.-iyirmisində gözəl, otuzunda güclü, qırxında başlı, əllisində varlı olmayandan heç nə
gözləmə. (gözəl: xoşaaa gelim. baxımlı)

qözəl

.-birəvdin sözü gözəl, birəvdin yüzü gözəl. (birəvdin: birəvin. birinin).

qözəl.

.acarlı

qözəli

.-hər gözəli mini sevər, biri alar.

qözəlliyi

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

qözətən.

.gözətən. gözləyən.-ay ulduzun batıran, qara günü gözətən.

qözlə

izlə .

qözlə

.-ver yeyim, ört yatım gözlə canım çıxmasın. (deyim)

qözlə

.gözlə. abayla. ayığ ol. ehdiyatlı ol.

qözləmə

.-hər gələndən igidlik, hər bulutdan yağırlıq gözləmə

qözləmə

.-yavdan yaxşılıq, yamandan iyilik gözləmə. (yavdan: düşmandan)

qözləmə.

.-çiçəklənmirsə ağac ondan yemiş gözləmə.

qözləmə.

.-iyirmisində gözəl, otuzunda güclü, qırxında başlı, əllisində varlı olmayandan heç nə
gözləmə. (gözəl: xoşaaa gelim. baxımlı)

qözləmədən.

.gözləmədən. daldan. -düşməyən daldan, anlamaz haldan.

qözlər

.-gözlər özlərinə inanır, qulaqlar özgüyə.

qözləyən.

.gözləyən. gözətən. -ay ulduzun batıran, qara günü gözətən.

qözlü

.gözlü.gözüylə.-subay gözlü qız alma, yaya gözlü at alma. (gözlü: gözüylə) (yaya:
yayaq. piyada)

qöztən

.-axsın gözdən qanlı yaş, yağsın göydən qara daş .(qarqış)

qözü

.-ac ölmez, gözü qararır, susuz ölmez, benzi sararır.

qözü

.-baş gözü, gördügün qulu, iç gözü, duyduğun qulu. (qulu: əsiri)

qözü

.-çeçenin sözü kəsgin, ustanın gözü kəsgin (çeçenin: söz usdasının. xatibin)

qözü

.-daşın gözü olmaz

qözü

.-dilənçinin doldu xurcunu, doymadı gözü

qözü

.-gözü dənədə olan quşun, duzağa ayağ tez olar tuşun. (tuşun: avın. düşmüş)

qözü

.-gözü köz görən, odu yaxşı tanır.

qözü

.-qarxağın gözü yekər. (yekər: yekələr) .(qarxağın: ülkərin)

qözü

.-qartalın gözü qayada, balanın gözü yuvada.

qözüaçıq

. gözüaçıq. dünya görüşlü. bilgin

qözülə

.gözüylə. gözlü. -subay gözlü qız alma, yaya gözlü at alma. (gözlü: gözüylə) (yaya:
yayaq. piyada)

qözüm

.-düş uykuya, uyku düşə qarışdı, açdım gözüm tam uykular qaçışdı

qözüm

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

qözüm

.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi salıq (sorağ.
xəbər) edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu

qözümtən

alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

qözün .

.-ağız qapıq, gözün açıq.

qözün

.-ağzın qapa, gözün aç.

qözün

.-qaz kimi ağzın açınca gözün aç.
.- bilməyən bilənin sözünə, qov yaxanın gözünə

qözünə

qözünə

.-hərkəsinki özünə ay görünər gözünə

qözünqə

.- dosdan kəsək atılsa, tozu düşər gözüngə

qözüntə.

.- atsan kəsək dosduva, çanğı tozu gözündə.

qözüntən

.-ölü gözündən yaş, molla evindən aş çıxmaz

qözüvə

.-gözüvə tiksən yoluva çıxar

qözüylə

.-yaya gözüylə at, subay gözüylə qız alma.

qu

. ağ tüy ququ - qutay ağ

qu

.ku. qulaq.-ər nə görməzmiş, ku nə dinməzmiş, baş nə duymazmış.

qubar

. quruntu, qurum(qopar)

qubba

. kupal, kömbəz

qucaklamaq . qurşamaq

qucaqlamaq

.-istəklə qucaqlamaq:aymalaylamaq < qaymalaylamaq.

qucur

. uqib, quvvət

quçur

. yağday, hal, keyfiyyət, durmuş

qud qumurska: qud quş

qudrət

. qudurum, hucurum, qudutmaqqucutmaq, qucummaq, gücümmaq

qudurmaq

. götürülmək,

qudurmaq

. qarışmaq, şaşmaq

quduz

. kotorğan

quqranmaq . yala gəlmək

qul

.-odun yanınca kül, adam yanınca qul olur

qul

.-qul kimi işlə, bəy kimi dişlə.

qul

.-uyma şeytan sözünə, qul edər səni özünə.

qulaç

. iki qol arası

qulaq

.- duymaz qulaq baş ağrıdar

qulaq asmaq: qulaq açmaq
qulaq qoy

. eşit

qulaq

. + salmaq : asmaq

qulaq

. uzalmış ?

qulaq

.-can gövdəyə qulaq başa yük olmaz

qulaq

.-iki qulaq bircə dil, iki dinlə bir söylə. (söylə: dillə)

qulaq

.-baş ağır gərək, qulaq sağır. (çox düşünməli az eşitməli).

qulaq

.ku.-ər nə görməzmiş, ku nə dinməzmiş, baş nə duymazmış.

qulaqı

.-evlənmədən göz qulağı dörd açın, evləndikdən yarı yarıya qapatın

qulaqın

.-qafa böyük içi boş, tut qulağın işə qoş.

qulaqlar

.-gözlər özlərinə inanır, qulaqlar özgüyə.

qulaqtan.

.- buynuz axdarıb qulaqdan olma.

qullama

.- aracda yox bir amac, amac üçün kullama hər arac

qulluqçutur .-arac qulluqçudur amaca

qullunun

.-min qullunun işi bir qulluya düşər.

qulluya

.-min qullunun işi bir qulluya düşər.

qulp

. < qol + up, ap, ıp . dəstə, tutar, qaldıran abzal

qulu.

. əsiri.-baş gözü, gördügün qulu, iç gözü, duyduğun qulu.

qum

. dalğa, fıtına, çağıltı

qumalaq

. pox qubbası

qumamaq

. tokmaq

qumansız. .gumansız. quşqu. qayğı.-dağ dumansız, baş gumansız.
qumurulmaq: yığılmaq

qunçəsin

.-gülünə baxıb qunçəsin al.

qundaq

. paynak, düm, tutası, dipçik

qur +

. qurulmuş, süslü - qurkəmər . qur quşak

qur

. cür, sınır, paya, okşar - qurlu quriylə qopuz qıliylə

qur

. tik, bık, tık, sık

qura

. qanun

quraq.

.-əkinçi yağış ister, kərpişçi quraq.

qurallaş

. fırlan, dön

quran

.-qazan quyu, quran körpü bir kişi, suyun içən, keçən yolun min kişi.

quranq

. ağıl, mandıra

qurat

.-qurat qurat yaşam : bökdənğsiz yaşam.

qurbağa

. takalı bağa

qurbanlıq

. yağışka

qurcamaq

. quddalamaq, qarışdırmaq, imalə etmək

qurcunu

.-dilənçinin doldu xurcunu, doymadı gözü

qurd tükün dəğişmiş, qılığın yok.
qurdaş

. qərinələr, əmsal, əkran

qurğun

. sağ, salamat

qurqud

. < görgüd . götərici . görgütmək (gü : bölgü, göründür, görünqu, göründəs .)

qurqul

.təsisat. -issitmə qurqulu: issitmə təsisatı: radyator

qurqulu

.təsisatı. -issitmə qurqulu: issitmə təsisatı: radyator

qurqun

. ətlək t əkli, səmiz

qurqun

. sağ, aman, dinc, kök, salim - qurqunmusuz : yakcımısız

qurqur

. hindli

qurquşum

. qovuşum, qovuşdurma

qurla

. kərə, dəfə, dərəcə, qat

qurlar.

.-ağac yaprağıyla gurlar.

qurp

. quvat qurpdan düşmək

qurriş

. bağırış, cınlayış

qurruş

. gurlama

qursar

. hisar, duvar

qurşalamaq .təşviq edmək.
qurşant

. burşant

qurşav

. yağday, tirə-yak., aylana-tirə, ara, aynala, orta, vəsət, şərait

qurt

.-qovun sərəsin it yiyər, alma sərəsin qurd yiyər. (sərəsin: seçilmişin)

qurt

.-qurd qurdu qorur.

qurt

.-qurd tükün dəğişmiş, qılığın yok.

qurt

.-qurd yavrusu evcilənməz.

qurt

.-qurd iti: qurd köpəyi. qurddan dönmüş.

qurta

.- yalnız qalan qurda yem

qurta

.-yüzdən ayrı tək başına qurda gedsə bir kişi, quşqu yoxdur yüzdən bir az qurda heçin
basamaz, birləşirsə yüz kişi, qarşı dursa min qurda, quşqu yoxdur yüz üsdə yüz
qurd sürüsün basarmış. (yüz insan əgər tək gedə ,bir qurda batanmaz,bahəm
gedilən yolda nə üz versə zəfərdir).

qurta.

.-danışmaq dananı qurda verir.

qurtcıqaz

.- hammı gərək yol verə birbirinə, qoymuya qoyunu qurdcığaz yeyə. .

qurtu

.-ağacın qurdu özündə olur, igidin kəmi sözündə olur.

qurtu

.-bir tülkü yeddi qurdu yədəklər. (yədəklər: dalıcan çəkər. dolaşdırar.)

qurtu

.-qurd qurdu qorur.

qurtun

.-düğün qurdun el ilə, xırman qurdun yel ilə.

quru

. ğurub (kuyu, quyu, kiru, kuyqaru)

quru

.-meşəgə od düşsə, höldən quru seçilməz. (höldən: yaş)

quru

.-pək yaş olma sıxılırsın, pəkdə quru qırılırsın

quruq

. dayaz çukur

quruq

.-quruq qaşıq ağız yırtar

quruqsuz

. yalançı, oğladsız,, bəfasız

qurultay

. gəbləşik

quruluş

. düzülüş

qurumuş.

.-sevgisiz adam, kölgəsiz ağac qurumuş.

qurur

.-su qurur dəyər tapır

qurusun

.-yamanın üzü qurusun, gəpirgən sözü qurusun

qurutmaq

.məhrum edmək. -özgürlükdən qurutmaq

qussə

. met qasık, sağıs, mütəəssir

qussə

. tasa, qayğı, qapsa

qussə

. tutsə, tusqak, tussa, qapsa?

qusur

. < qısır, kəsir

quş

.- quş qonağın bəyənər. (qonağın : kəndi yuvasın).

quş

.-bir qanatlı quş olmaz, bir öküzlə qoş olmaz.

quş

.-qanatasız quş uçanmaz.

quş

.-quş yuvada gördüyün yapar

quş

.-tək qanatla quş uçmaz

quşə

. kovşə, quzey

quşə

. küyşə

quşqu .

.gumansız. qayğı.-dağ dumansız, baş gumansız.

quşqu
quşqu

.- məndə güvən səndə quşqu tükənməz

.-yüzdən ayrı tək başına qurda gedsə bir kişi, quşqu yoxdur yüzdən bir az qurda heçin
basamaz, birləşirsə yüz kişi, qarşı dursa min qurda, quşqu yoxdur yüz üsdə yüz
qurd sürüsün basarmış. (yüz insan əgər tək gedə ,bir qurda batanmaz,bahəm
gedilən yolda nə üz versə zəfərdir).

quşluq

.gündoğar (səhər) günortanın aralığı.

quşu

.-tarla quşu: torğay.-torğay uçsa topmen. (topmen: topuyla. həp birlikdə)

quşun

.- yavru quşun ağzı böyük olur.

quşun

.-gözü dənədə olan quşun, duzağa ayağ tez olar tuşun. (tuşun: avın. düşmüş)

qut

.bir elin tüm varlığı, gücünə deyilir.

qutarır

.-dilin tutan baş qutarır

qutlamaq

.sıylammaq. ağırlamaq.

qutlu

.- bayramız qutlu, günləriz mutlu. (alqış)

qutlu

.-zengin bulsa “qutlu ola”, yoxsul bulsa “nerden ola?”.

qutluq

. xoşbəxlik.- doğru qutluq əldə olur başda yox.

qutluluq

.-dinclikdir qutluluq, qutluluqdur dinclik.

qutluluqtur .-dinclikdir qutluluq, qutluluqdur dinclik.

quttuqlama . təkrarlama

qutu

.-böyük qutu: avacan. böyük sandıq.

qutunta

.qutunda. varlığında. qatında. kölgəsində.-buğday qutunda, sarğucda suvalır.
(sarğuc: ot alağ). (suvalır: suvarılır)

quturmuştan
qututma

quylamaq

quymaq

.- alışmış qudurmuşdan, öğrəşən hürgəşəndən betər

.qudutma .qozatma.- az veribən aratma, çox veribən qozatma .

kəmişmək. əkişmək. gəmişmək. gömüşmək.

. yanmaq, yakmaq

quymaq

.süt, yağ, yuğtlu kökə.

quyruk

. göz quyruğiyla

quyruq

. son, sonuc, quyuq, çunuq, qonquruq

quyruq

.-çəkməz ata, quyruq yük. (çəkməz: zayıf. aciz)

quyruq

.-ekleme quyruq, tez qopar. (ekleme: yapışdırma)

quyruqu

.- çox uzansa, quyruğu qırılar!

quyruqu

.-keçi quyruğu nə uzar nə qısar.

quytırıq

.kələk. hoqqa

quytu yer

. qaynuç

quyu

. quyuq, kovuq

quyu

.-(tapmaca).-yonduğunca yoğunlar. . (quyu.çuxur).

quyu

.-bir kişi qazmış quyu, min kişi içmiş suyu.

quyu

.-qazan quyu, quran körpü bir kişi, suyun içən, keçən yolun min kişi.

quyu

.-hər quyunun suyu olmaz, heç bir quyu su tökməklə dolunmaz

quyun

.(girdbad).

quyuta.

.-el ipiylə quyuya inən, quyuda qalır. (el: yad)

quyuya

.-el ipiylə quyuya inən, quyuda qalır. (el: yad)

quz

. kambır, sırt kəmərin qabarlığı tümsüklüyü

quzariş

.göndəri&.

quzey

. kuy + zay . quru yer, çukur, gizli, ışıqsız yer, gömgəlik, gölgəlik, kuşəz, kuyaz,
kuzluk

quzey

.gün ışınlarının düşən yönünün qarşısı.

quzək

. < qoz

quzqırmaq .qar sağnaq halında əsmək.
quzruf

. < quyruq

quzu(bala)

qüc

.xozu, qoz girdəkən
.- əl ərməz, güc yetməz.

qüc

.-dözüm güc ve dengesiz günlerde en iyi qalxandır.

qüc

.-el qapısı həm gec, hem güc açılır. (el: yad)

qüc

.-doğadaki güc: idiq

qücə

.-dağa görə qar, gülə görə tikən, gücə görə yük, güvəşə görə sınaq var. (güvəşə
güvənə)

qüclü

qüclü

.-alt dəğrman güclü axır.
.-iyirmisində gözəl, otuzunda güclü, qırxında başlı, əllisində varlı olmayandan heç nə
gözləmə. (gözəl: xoşaaa gelim. baxımlı)

qüclü.

qücpara

qüctür

qücü

.güclü. alp. alımlı. zorlu. qəvi.

güc+para. mafya

.-sevgi en zor gücdür, çünkü sınırı yoxdur

.-istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan, sanmaz gücü gətirər.
(istək: həvəs) (duruşsan: qarşı durmaq)

qücü

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

qücün

.-axmaqlığın gücün nə görmüsən

qücün

.-gücün yetməyən daşı öpüb öt.

qücün

.-istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan, sanmaz gücü gətirər.
(istək: həvəs) (duruşmaq: qarşı durmaq)

qücün

.gücün. qeyrət.

qücünmək .gücünmək. qeyrətlənmək. qeyrət gösttərmək

qücünsüz

.gücünsüz. qeyrətsiz.

qüçə

.-uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (tapmaca). (qarışqa yuvası).

qüçrə

.küçrə. küvçürə. (<kov) hücrə.

qül

.- çalıda gül bitmez, kalağa söz yetmez. (kalağa: kala. cahile)

qül

.- hər bağa gülşən deməzlər orda gül, şən olmasa.

qül

.- hər birimiz topraqdan olur, birindən gül birindən tikan doğurur.

qül

.- kül odsuz, gül tikansız olmaz.

qül

. -üs bəzəyi gözə gül, iç bəzəyi başa gül.

qül

.-mən dedim gül kimi yaşa, gül qədərki yox, düşməz ayrı, tikən güldən

qül

.-odun yanınca kül, adam yanınca qul olur

qülə

.-dağa görə qar, gülə görə tikən, gücə görə yük, güvəşə görə sınaq var. (güvəşə
güvənə)

qülər

.-dosd ağladıb üzə deyər, yağu arxan sökər, üzə gülər

qülər

.-göy ağlarsa yer gülər.

qüləyin

- dalsız yapraq yel küləyin əsiri.

qüllüq

.-küllügü güllük edər, bir iyi öndər çalışan bir el ilə.

qüllüqü

.-küllügü güllük edər, bir iyi öndər çalışan bir el ilə.

qülməz

.-biri ölmədən, biri gülməz

qülşən

.- hər bağa gülşən deməzlər orda gül, şən olmasa.

qültən

.-daşdan qatıq, güldən nazık. (tapmaca). (adam)

qültən

.-mən dedim gül kimi yaşa, gül qədərki yox, düşməz ayrı, tikən güldən

qültürəntə .-kişini güldürəndə dil, küydürəndə.

qülü

-somurğan gülü. sor gülü. somur gülü. sığır dili. govzəban

qülüb

.- yurd almısan, içində gülüb oynab yaşa. (ev alana alıqış sözü)

qülün

.- hansı gülün iysi var, onda tikan izigi var

qülünə

.-gülünə baxıb qunçəsin al.

qümana

.- çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

qümana

.-çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

qün

.- bu gün göz yumduqlarımız, yarın bize göz açdırmayacaq olanlardır.

qün

.- bu gün olduğundan keçənməsən, yarın seçimin olanmaz.

qün

.- dün qalmamış bu günə, bu gün qalmaz yarına.

qün

.- gün batışı, dan atışı .(batan günün atan danı var)

qün

.- gün doğmadan nələr doğar

qün

.- illər çəkər qazanaq, bir gün içrə itirək.

qün

.-bilimsiz ol bir gün üçün dokuz çalış, bilimli ol dokuz üçün bir gün çalış.

qün

.-bir gün irtə əkirsin, on gün irtə ürərsin. (irtə: tez). (ürərsin: biçərsin)

qün

.-bizik qonaq evrəndə, bir gün gəlib bir gün köçəriz, qıssa sürə uzun sürə, köçər
kərvan alıb bizi keçəriz. (evrəndə: dünyada)

qün

.-hançı gün olmuş ki axşam olmamış

qün

.-qıldığıvı qayta qayta qıldınsa, bir gün usda usdabaşı olarsan( qayta qayta: dönə
dönə. təkər təkər. təkrar təkrar)

qün

.-qoyma boğa doğan günün ışığın , dündə qalan qaragünün kölgəsi

qün

.-ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün ağlar

qün

qün

.-toyuğ yesən bir gün, yumurtasın min gün yersən

.-bu gün var olan, yarın üçün yox olar, sürəm qıssa olayları çox olar. ( sürəm:
ara. zaman)

qün

.-gün ışınlarının düşən yönü: güneş. güney.

qün

.-gün yarıq: günaydın. dan uğra. süb bexeyr.

qün

.-ir yola çıxar gün qarşılar. (ir:tez. erkən)

qünahi

.-kim sorulmaz kimsədən yarın günahi kimsənün. (dosdun yükü sənə yüklənməz)

qünaytın.

.günaydın. gün yarıq. dan uğra. süb bexeyr.

qünbatar

.-günbatar (məğrib) günortanın (cinub) aralığı: orat. qiblə

qünbatar

.-günbatar bilən dəmirqazığınğ aralığı: oğruca

qünbatar

.günbatar. günün batar yanı. aşağ. məğrib

qüneş

.güneş. güney. gün ışınlarının düşən yönü.

qüney.

.güney. güneş. gün ışınlarının düşən yönü.

qünə

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

qünə

.- dün qalmamış bu günə, bu gün qalmaz yarına.

qünlerte

.-dözüm güc ve dengesiz günlerde en iyi qalxandır.

qünlə

.- ömür vardı günlə belə sayılar, ömürdə var illə belə sayılmaz.

qünlər

.-yaman günlər yaxşıyar, yaman kişi yaxşımaz. (yaxşıyar: yaxşılaşar). (yaxşımaz
yaxşılamaz)

qünlərilə

.- illər aylar günlərilə yaşanır.

qünləriz

.- bayramız qutlu, günləriz mutlu. (alqış)

qünlüq

.-günlük çıxırsan yola, neçə günlük bul azuq.

qünorta

.günorta. cinub. dəmirqazıqın qarşısı. iləri

qünortanın .-günbatar (məğrib) günortanın (cinub) aralığı: orat. qiblə
qünortanın

.-gündoğar günortanın aralığı: quşluq

qüntə

.-küzə gündə sınmaz.

qüntə

.-sağlıqlıya gündə bayram gündə toy.

qüntə

.-tündə görməyi bayquşdan, gündə görməyi bürkütdən. (bürküt: qartal)

qüntə

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

qüntoqar

.-gündoğar bilən dəmirqazıqın aralığı: yükünarxa. namazarxa

qüntoqar

.-gündoğar günortanın aralığı: quşluq

qüntoqar

.gündoğar. gündoğar yan.yuxar .məşriq

qüntür

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

qünü

.- düşünənki yaxcı pisi ayırsın, yaşı ötdü, günü keçdi qarrıdı.( düşün işə keç)

qünü

.-ay ulduzun batıran, qara günü gözətən. (gözətən: gözləyən)

qünü

.-baş qoyub yastıqa qoşluqda keçirsən ömürü, hər nəyin bir sonu vardı günü çatcaq
olacaq. .

qünü

.-işləgənin işi bitər, işsiznin günü bitər

qünü

.-yürgənin yolu bitər, yatqanın günü

qünümün

.- çilə oldu el günümün yapısı. (çilə: ağrı. qada bəla)

qünün

.- malız bolansun, canız uzansın, yaman günün nisgili, kötü qaya yağulsun. (alqış)
. (qay: nakəs)

qünün

.-dünün getdi günün keçdi yarınınla barış.

qünün

.-batan günün atan danı var. (gün batışı, dan atışı)

qünün

.-ertir durda işdə ol, güdə günün uzansın.

qünün

.-irtənin yağıdan, bu günün şoru yeğ. (irtənin: yarısının)

qünün

qününə

.-bu günün borclusu, yarının yolçusu .(yolçusu: dilənçisi)

.- dalaşanda barışığa üz saxla, genclikde qocalığa can saxla, gen günündə dar gününə
pul saxla

qününtə

.- dalaşanda barışığa üz saxla, genclikde qocalığa can saxla, gen günündə dar
gününə pul saxla

qününtə.

.-bizdə qonaq evrəndə, qonaq köçər günündə.

qüp.

.-uzar uzar ip kimi, geri dönər küp kimi. (tapmaca). (balqabağı)

qürəq.

.-isdirsən bal çörək,al əlinə bel kürək.

qürəq.

.-yel yepələk, yelkən kürək.

qürəqən

.-cahazsız qızı kürəkən bəğənməz, oxşamaz. - dolumsuz qızı bəy
yoğşamaz.(yoğşamaz: bəğənməz, oxşamaz). {dolumsuz. sapsız (nərsiyə
saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərsə). cahazsız. cihazsız}. .

qürəqtə.

.-bir ağaçdan direkdə çıxar, kürəkdə. (direklə ev qurulur, kürəklə yer süprülür)

qürültüsünten .- değirmen gürültüsünden qaçan ununu öğütemez.

qüsəntə

.- düşünmədim sevəndə, umursuzam küsəndə, qırılırsa üzülləm, iç içimə
büzülləm.

qüsər

qüt

.- dos dosdan umar, küsər, inciyər.

.küt. kütgöz. çökgöz. çögöz. qararıq. nəzdik bin. miyob. -gözlərim kütləşib, yaxcı
seçmir.

qüt.

.-dosd qazansan tut, düşman qazansan güd.

qütə

.-ertir durda işdə ol, güdə günün uzansın.

qütə

.-güdə yolu iti çapar yalan söz.

qütə

.-qışın keçər çox güdə, verməlin olsa yaza

qütələq

.güdələk. güdlək. . quyruqsuz. . çökgöz. çögöz. qararıq. nəzdik bin. . kütbeyin.

qütən

.-istəyin güdən, tutuqdan qalar. (istəyin: könüldən kəçənin). (tutuq: təsmim)

qütənin

.-güdənin əli çatmır, ucada əyilmir.

qütləni

.-kütləni elgə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (elgə: millət) (eğitim: tərbiyət)
-yudları ölkə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (eğitim: tərbiyət)

qüttürür.

.- az mal mal, qan utdurur, çoxu, birbirini gütdürür.

qütük

.-kor kütük:sərxoş. kefli

qütür. .

.güdür. gözəgür. -qarımış arslan, siçğan ötün gözəgür. (ötün: dəlik).

qütürsən

qüvçürə

qüvən

qüvən

.- düşünmədən bar əkirsən daş çıxır, bağ güdürsən dağ çıxır.

.küvçürə. küçrə. (<kov) hücrə.
.- məndə güvən səndə quşqu tükənməz

.- güvən qılsan özgəyə, əlin qalar xınada. (güvən qılsan başqıya, əlin qoyar xınada).

güvənə .güvəşə.-dağa görə qar, gülə görə tikən, gücə görə yük, güvəşə görə

qüvənə

sınaq var.

qüvənmə

.-güvənmə varlığa, düşərsin darlığa.
güvəşə. güvənə.-dağa görə qar, gülə görə tikən, gücə görə yük, güvəşə görə

qüvəşə

sınaq var.

qüvətməz. .güvətməz. ısıtmaz: -yad ocağı qızdırmaz, yad kölgəsi ısıtmaz.

qüyqən

.küygən. yanan.-ağzı küygən, savuq suyu püfleb içər.

qüytürəntə .-kişini güldürəndə dil, küydürəndə.

qüytürməsə

.-odu ilkin özüngə bas, küydürməsə başqasına.

qüz

.küz. kövz. (< köz). uçurum. yar.

qüzə

.-küzə gündə sınmaz.

qüzə

.-su gətirəndə bir, küzə qıranda bir. (işləyən yanılır)

qüzgüsü

qüzqü

.-qöz yürəging güzgüsü

. güzgü. hər qança bilsənğdə, güzgü ilə gəngəş qıl. (hər qança: nə dərək. hər nə
qədər). (gəngəş: məşvərət)

qüzqütən

.-özü çirkin güzgüdən görər

qәrәzi şəxsi . yarayını aramaq
kar bir canlı gec ülkər
kar eşidenin bilərmiş, kor tutanın.

karen salmansohn

kasana kisənə, aşama yaşama alınma, burasi dünya, salı daşıyla ayrılırsın. (salı: ölü
yuğulan daş) (aşama: rütbə). (alınma: qapılma)
keçəl baxar güzgüyə, adın qoyar özgüyə

keçən keçdi, gələcəkdə səndən keçər.
keçənə ökünmə (ökünmə: yaqılama-hayıfsınma), gəlcəyə umma,
keçmişi gedməyinə qoymazsan, gələcəği oturtacaq bir yer bulamazsın
keçmişini unudan gəlcəyini itirər
kəndi yanında duruş, kəndi özünlə barış)
kəndimdən soruram bu ilgi nədir, ilgilər belə yaranmır axı, gahdan könül biriçün darıxır.

kəndinlə mutluysan, kimsəy dərdin olmaz
kəndivə doğru gördüyüvü başqasına çox görmə
kimsə bilməz başqsının içini,
kişi bilmədiyini ayağı altına yığsa, başı göyə dəyər.
kişi, yaşdı işi
kişilər üçün sorun dözüm yok, yorqunluqdur.
kişini kəmsidən özü qaykəsdir.

kitabi dede qorqudun yasaqlanmasi-celal qasimov--s
-kitabi dede qorqudun yasaqlanmasi-celal qasimov--s
kitabi dede qorqudun yasaqlanması-celal qasımov--s
kora ışıq, qanmaza söz gərəkməz

köhnə düşman dosd olsa
kökbilimdə ‘’olası, ehtimal, falçılıq’’ olamaz.
kömçəylə yığ, qaşqla tıx. (qazandığın hamısın işlətmə)
könlü qırmağa bir söz yetər, qırıldı könül yapdığın itər

könlümün tək yoluydu
könlün göyün almışsa bulutlar,

könül deyər dilə nə gərək, bir göz yetər bir ürəyi anlamaq.

kötülük quyu dibi, iyilik könül dibi

qabuqun

.-ağacın yemişin yeyib, (ağacın) qabuğun soyma.

qaç

.-nərdə ac, ordan qaç, nərdə aş yürü yanaş

qaçan

.-asda qaçan yıxılmaz

qaçar

.-elti eltidən qaçar, baldızlar bayraq açar. (elti: qayınxatın). (baldızlar:
görüməcələr)

qaçınılmaz .gərəkli. vacib
qaf

.-burnu qaf dağindan su içər.

qaqalaşsa .çokuşsa. dimdişsə.- iki qarqa çokuşsa, bir quzquna yem olar.
qala

.-qala içindən alınır

qalabalıqta .qalabalıqda. tünlükdə. -tünlükdə söyləyənin sözü itər, yollarda yalnız gedənin
özü itər.
qalan

.-ertəyə qalan arxaya qalur.

qalan

.-irtəyə qalan, arxaya qalar. (irtəyə: yarına. sabaha)

qalan

.-sona qalan dona qalır

qalar

.-irtəyə qalan, arxaya qalar. (irtəyə: yarına. sabaha)

qalır

.-sona qalan dona qalır

qalırsa

.-qalırsa el bəğənsin, ölürsə yer bəğənsin

qalırsa

.-ölürsə yer, qalırsa el bəğənsin

qalqan

.-öfgəylə qalxan, itgiylə durur

qalqan

.-öfgəylə qalxan,itgiylə oturur. (itgiylə: zərərlə)

qalmasın

.-dosdun saklama işdən qalmasın, düşmanı saklama sırrın bilməsin

qalmaz

.- hər ağızdan bir səs çıxınca, ortalıqda düzən qalmaz

qalmaz

.-ayran ver ayransıza, qalmaz bu dövran sizə, çağ gələr ayran olar, verməzlər
ayran sizə.

qalmaz

.-dəli qız evdə qalmaz, dəlik daş yerdə.

qalmaz

.-düşənin dosdu olmaz demişlər, ucalan dossuz qalmaz demişlər

qalur.

.-ertəyə qalan arxaya qalur.

qamçı

.-arpasız atı qamçı ölüt. (ölüt: öldürər)

qan

.-altun çanaq palçuq çanaq qan qusana bir gələr.

qanacaq

.izan. anlayış. fəhm. dərk.

qanan

.-qanan olsan bir gül yetər qoxmağa, qanmaz olsan gir baxcanı yıxmağa
(pozmağa)

qançı

.xançı.-xançı tavuğu, yolçu artığıyla keçinər

qanmaz

.-qanan olsan bir gül yetər qoxmağa, qanmaz olsan gir baxcanı yıxmağa
(pozmağa)

qanmaza

.-qanmaza qarşı susub keçmək gərək

qapalı beyin danışqan olur

qapar

.-anası təvlük yufqa yapar, oğlu tetik qoşa qapar. (təvlük: yavaş).(tetik: iti)

qapar.

.-sonun gələn qapunu qapar.

qapat

.-yer var qulağun qapat, yer var gözüvü qapat, yerdə var ağuzun qapat.

qapılar

.- bu sevgidən o sevgiyə qapılar. (sevgi son deyil)

qapısı

.-baylıq qapısı ellik. hikumet mərkəzi

qaplan

.-qaplan yolundan, iyid sözündən dönməz.

qapma

.-önüvə çıxanı qapma, arxadan gələni təpmə.

qapmaz

.-it qapmaz at təpməz, ilan çalmaz ər aldatmaz demə.

qapmaz

.-sayılı qoyunu qurd qapmaz

qapu

.-dəniz dalqasız, qapu halqasız.

qapunu

.-sonun gələn qapunu qapar.

qapusun

.-borcdan qorxan, qapusun küçük açar.

qar

.-qar suyundan süzən çeşmə göl olmaz.

qara bulutu yel açar,
qara olsa da paradır.
qara

. yaban - qara arι : yaban arι

qara

.-dil qızar deyər, yiyəsi üzün qara edər

qara

.-qazan qazana götün qara dəyimiş.

qarabaşan . bəxsiz başıva.-yetim oğlaq saxlasan, ağzın burnun yağ edər, yetim oğlan
saxlasan, qarabaşan qay eder. (oğlaq: heyvan balası). (oğlan: uşaq).
(qay: bəla. ağrı)

qarabet
qaraç

. qəhbə, kaltak, kantay
. göz, qaraq, deşik

qaraçı

. şahit, görən, kərəçi

qaraçι

. yayav, piyada

qarağac

. < ərağac : arkək ağac : yemişsiz ağac.

qarağanda : baxanda, görə, nisbətən, keçən ilə qarağanda = baxanda, görə, nisbətən
qarakçı: qaltamaq, basmaçı, talançı, yolkəsən, əşqiya
qarakdırmaq : baxdırmaq
qaraq

. göz

qaraqay: qaraçam .
qaraqçı

. əşqiya

qaraqol

. polis.-qaraqol gülərkən ısırır.

qaraqulak: qaraqol .
qaralama
qaralı

. əl yazma

. qarıta, qarıla, görə, ilgili, yönəlik, doğru - mənə qarıla : görə .

qaralır

.-ac ölməz gözü qaralır, borclu ölməz bənzi sararır. (bənzi: üzü. suratı)

qaralır

.-acığ gəlir üz qızarır, acığ gedir üz qaralır

qaraltı

. qarartı, şəvlə(şövlə), karanğ

qaramaq : baxmaq, sormaq, gözləmək, tikşirmək, aramaq, karmaq : almaq, әlə tutmaq, qarmaq,
qanqırmaq .
qaramaq

. davranmaq

qaramaq

. gözləmək, aramaq

qaramaq: baxmaq, səritmək, bağu, qarau, tiktö - davranmaq - ölçmək - üzmək, xor görmək .

qaramal

. qaramax : baxıb görmək, huş eləmək, düşünmək,

qaramalı: baxmalı, diqqət etməli, əsəvan etməli, gözləməli, sər etməli .
qaraman

. rağmən

qaramazdan : gərçi
qaramazdan: gərçi
qaramtıl

. əsmər

qaramtıl: əsmər
qaranda: görə .
qaranquş

. kırlanqıç, karluqaç, karlıqaş, karlıqaç,kaldırqaç, qalavaç, kalqaç

qaranlıq kora yük olmaz, gün açışı genişlik.
qaranlıq: <> qonğırık - qonğırmaq : tütləşmək .
qarapay

. yönəkey, sadə

qarapay: yönəkey, sadə
qarar vermək : küylənmək, fikirləşmək, düşünmək, xayallanmaq, niyyətlənmək
qarar

. bitim, antlaşma .

qarar

. qaralamaq, nişanlamaq, göz öynünə almaq, qarav : güdülən, saklav, qaraltı, görüş,
qaralan, qarğı - göz qararı : göz görüşüynən ayarlanan, göz çəkimiylə ,
ölçüsüylə .

qararlı

. müşəxxəs, adanmış

qarasöz

. nәsr

qaraş

. gözlə ! gözət ! bax ! hüdə !

qaraş

. ilgi, bağlılıq, bağlantı, qaraşıq, irtibat

qaraşa

. fitnə

qaraşdırmaq : ) < qaramaq : baxmaq :araşdırmaq, izləmək, aramaq ) < kar : əl (qarışdırmaq
qaraşdırmaq: - ) < qaramaq : baxmaq : araşdırmaq, izləmək, aramaq - ) < kar : əl : qarışdırmaq,
ələşdirmək.
qaraşık

. irtibat, ilgi, bağlılıq, bağlantı, ilişik, münasibət

qaraşıq etmək: yalqamaq, bağışlamaq
qaraşıq: qaraş, bağlılıq, bağlantı, ilgi, ilişik, münasibət : qaraşıq, irtibat
qaraşıq: sağınmaq, intizar, ğaraşmaq
qaraşılmadıq yerdən : gözlənilməz.
qaraşlıq : qaraş, ilişkin, ilişik, bağlı, burc, boğun, düyün, taxıntı, tutuk, məsələ, mərbut
qaraşmaq

. bəkləmək -axşama dənğəçqaraşdım

qaraşmaq: bəkləmək - axşama dənğəç qaraşdım
qaraşsız

. öz başına

qaraştırış

. araşdırış

., baş-başdak, ərkinçə

qaraştırış: araşdırış .

qaratan

.qaradan. böhdandan. -er qaradan qorxar. (qara: böhdan)

qaravçı: çalışqan, oyanık, diqqətli, qərarlı .
qaravıl

. qoruqçu, cığırçı, sınırçı .

qaravolçu

. qapıçı, karavsi, gözətçi, eşik ağa, eşik görücü, qapı sakçısı

qaravul

.)qara+vul - qaraluv, kurakul, kurak+çı, kuraklu,kuralu.

qaravul .)qara+vul - qaraluv, kurakul, kurak+çı, kuraklu,kuralu.
qarbalamaq: dürçələmək, gəzəkmək, barmaqla qurdalamaq, aktarmaq
qardaş

. ərdoğan, doğan <>ini, kusti küçük

qarə

.-ki ağ akçə olur qarə gün içün.

qarət

.

. çapul, yarğat, yağma, talan .

qarğadalı

. qamışın- qarğı + dalı

qarğadan bulbül olmaz.
qarğı

qarı
qarıb

. < qar. qözü çəkib özünə alan .

.-kişiyi uçutanda qarı, uçuranda qarı
. qatılan

qarıq

. qeybət, qarmaq qeybət ləmək .

qarımaq

. qatımaq

qarımaz

.-açığlıq ər çabuq qarımaz. (açılıq: müfərrəh. varlı)

qarın

. < kov . oyuq, boşluk( koyun, kovun )

qarın

. qara qursak

qarına

.-anıyı yokmuş say. anı oduna qızışma, anı qarına üşümə.

qarınca

.-qarınca tək yazdan qışı qarşula

qarınca

.-o yar gözün, kim görüb o yar gözün, aslan gücündən düşsə, qarınca oyar
gözün.

qarınca.

.-gücdən düşən aslanın oyar gözün qarınca.

qarıntı

. (< qarışdır) . suyun fırlanıb qabarması .

qarışık

. alamık -

qarışıq

. qarmançayman, qarma şorba, qarma gödəl, qarmaxor, qarmagör .

qarışıq: alamık, çala - bula, arılaş - qırmızı qarışmış ağ : qızıl arılaş ak : qızımtıl ak - qarışıq
quruluş : arılaş quruluş .
qarışış

. bir birinə bakmaq

qarışma

. burnunu soķma

qarışmaq

. sarışmaq, sataşmak, saçılmaq, bulaşmaq, dolaşmaq, aralaşmaq, qatışmaq,
çataşmaq, qozğalmaq, çoğalmaq

qarışmaz

.qatmaz. -təzək qarda yatmaz, edqu isiz qatmaz. (edqu: iyi) (isiz: pis.
pəs.kötü). (qatmaz: qarışmaz). (təzək çox sürə qar altında qalmaz, yaxcı
pis birbirinə qarışmaz)

qarışmış.
qarıta

.

.-at izi it izinə qarışmış.(deyim)

qarıla, qaralı, görə, ilgili, yönəlik, doğru - mənə qarıla : görə .

qarıtılmaq

. yönünü doğrultmaq, yönünə baxmaq

qarıtmaq

. baxmaq

qarıtmaq

. çəkdirmək, baxdırmaq

qarqa

.- iki qarqa çokuşsa, bir quzquna yem olar. (çokuşsa: dimdişsə. qaqalaşsa)

qarqa

.-kişdə deməz dilsizin, gözün qarqa çıxarmış.

qarqa

.-qarqa güdən gözdən, qurdu güdən candan olur. (güdən: baxan. bəsləyən).

qarqa

.-qarqa yavrusun qartal görür.

qarqaşa

. çətinlik

qarqış . qavqır ( atmak, yandırmak, çözmək - alqış : alqım ( gətirmək, alumak, savınmək
qarlanqıç: < qara boya qaramaq : göz
qarlıq.: xorlık, uyat, utanc, pislik, pəslik
qarmaklamaq : əlləmək, qarιşdırmaq, qarιmaq

qarmaq

. < kar = qar. : əl, qol ( əl ilə qarmaqın və yaxut, kar ilə

qarmaq: əlləmək, qarlamaq (qar : əl)< kar = qar : əl, qol (əl ilə qarmaqın və yaxut kar ilə qarmaqın,
formu və tutarlıkları yönündən birligi var ) iş, kök və söz
qarmaşdırmaq : dağıtmaq, paylamaq, pozmaq .

qarmaşıq: bulanık, alasarmık, qapalι, bəlirsiz, mübhəm .
qarmuslamaq: əl ilə qaranlıqda bir şeyi axtarmaq, koramal
. qarınpa .

qarnapa
qarnaş

. qonak

qarnı qara

. qarnı yarık, börülcək .

qarşamaq: yanşamaq, yankamaq, dəyişmək, cavablamaq, əvəzləmək .
qarşı səs vermək qəbərmək = zibərmək
qarşı yerində: öz yerində, sırasında
qarşı
qarşı

qarşı

. qarqaş, qarqaşa
. qaş, üz, ön, qabax

.-qanmaza qarşı susub keçmək gərək

qarşıdaş , atandaş: rəqib, bəsdəş, tinqdəş : dənqdəş, yarıştaş .
qarşıdaş

. atandaş

.,

rəqib, bəsdəş, tinqdəş : dənqdəş, yarıştaş

qarşılaşmaq: birləşmək, tapışmaq, buluşmaq .
qarşılık

. cəvab, dirəniş

qarşılık

. özara : kəndi içində § qatnaşıq § araşıq § ortaq § bir biri bilən § .

qarşılıqsız .verəsi. əvəzsiz.-verəsi verərənin kisəsi boşalır.
qarşın

.tərəf muqabilin. .-sanduruşla gör hər işi, qarşın ərkəksə dişi. . (santuruşla:
hesab kitabla)

qarşısıntan .-dilənçinin qarşısından dolandırıcı gəlir.
qarşu

. : cəvab.

qarşula

.-qarınca tək yazdan qışı qarşula

qarta

.-təzək qarda yatmaz, edqu isiz qatmaz. (edqu: iyi) (isiz: pis. pəs.kötü).
(qatmaz: qarışmaz). (təzək çox sürə qar altında qalmaz, yaxcı pis birbirinə
qarışmaz)

qartal

.-qarqa yavrusun qartal görür.

qartaman: qaltaman, qaraqçı .

qaruhind . allah
qaruv yaraq: alət ədəvat .

qarιndaş
qas

. qohum – aqraba, qayιnboyun
. orta yeriş, aralıq (miyanə rəvi) .

qasasın

.-kasasın yalar, sonra dönər yiyəsin talar.

qasdırmaq: çinləmək, əyib tikmək .
qasıq

. iki satanın arası .

qasınlı

. anlı çətik .

qasır

. qaçır, gizlət, yaşır, buka, bekit .

qasır,bekit

. gizlət, qaçır, buka, yaşır .

qasırğan

. < qaçırqan : dağıdan

qasmaq: əpləm - əpləm edip tikmək .
qastırmaq

. yandırmaq

qasιq

. fətq

qaş

. qabax, yan.

qaş

. qarşı, üz, ön - qa(r)şıma çıkdı

qaş

.-handa aş, ora qaş, handa iş, ordan uş . (qaş: qaç).(uş: uç)

qaşavıç

. yanavıç, iki qarış ölçüsü

qaşgəlmək: rasgəlmək .
qaşık

.) qap+qıç-çık ) qaz+ğık.

qaşıqla verir, çömçələ başıma vurur.
qaşınmaq

. coşmak, qarışmak ..

qaşınmaq

. qorsanmaq, canına od düşüb yanmaq

qaşqa

. qorxmaz

qaşqa

. qorxmaz - qaşqay: qoşqar : qoç

qaş-qabak

. qaş-qarak-çatuk

qaşlı üzük

. gözlü üzük

qat

. kabat, katbar, katmar, katlam , kəvət, qatlakyakıçı

. yaxşı, yakımli, yaramlı,

söykimli, tartımli

qat

.-soğuq.-qıx qat keçə, mən ondan keçə, bir qat dəri mən ondan geri.

qata

.-deli birlə çıx yola, minbir qada al qola. (birlə: birirlə) .(qola:ələ)

qata

.qada. bəla.-qada dur vardım deməz. (deyim) .

qatar

. sap, düzbək

qatar

. sıra - qatar arisi : sıra arası

qatar

. sıra, seri

qatı

. qələt

qatı

.-dili yavaş şən yaşar, dili qatı güc yaşar. (yavaş:yumşaq)

qatılma

.-qavqıya qatılma, bilmədik işə atılma.

qatımlamaq: təkrarlamaq, hissələmək
qatın - qat: təkrar .

qatın

.-koldan odun, bəsləmədən qadın olmaz

qatından: ardından, götündən
qatın-qat

. təkrar

qatır

.-at təpər qatır təpər, arada araçı ölər.

qatqan: bayat, iskirqan, bozulğan, əsgi
qatqι

. yardιm, qatιlma payι..

qatlam

. təbәqә, qat, lay, örtük

qatlama

. bölək, kəsiliş, kısım, uyılış

qatlamaq

. bükmək, bükləmək

qatlanır

.-sevən qatlanır, gedən yadlanır, azı dadlanır.

qatlanır.

.-göz görməyincə könül qatlanır.

qatlanmak : hәzz etmәk
qatma

. əlavə

qatman

. qatlaq

qatman

. lay, qat

qatman

. sıra

qatmaz

. qarışmaz. -təzək qarda yatmaz, edqu isiz qatmaz. (edqu: iyi) (isiz: pis.

.

pəs.kötü). (qatmaz: qarışmaz). (təzək çox sürə qar altında qalmaz, yaxcı
pis birbirinə qarışmaz)
qatmərli

. çətin, qabıltəng

. tırafik

qatnav

qatnav: tırafik .
qatnayan: şəkkili, iki göyüllü .

qatsan

.-ota qatsan at yeməz, ətə qatsan it yeməz

qatti

.- dəli qatdi, bilən açdı. (dəli işi qarışdırar, ağıllı düğünü açar)

qatusucu

. artist

qatusucu

. önәrməd

qatι

. < qatmιş, iştibah

qavaqda nar, kötüde ar arama. (qavaq: qələmə)
qavqa

. vuruş - qırış, uruş - keriş, qovqa .
. vuruş- qırış, uruş – keriş, qovqa

qavqa

qavqasuz .-həmin az eyləmək aşını, dileyen kimse qavqasuz başını.
qavqıya qatılma, bilmədik işə atılma.
qavqıya qatılma, bilmədik işə atılma.
qavqıya

.-qavqıya qatılma, bilmədik işə atılma.

qavlamaq

. qurumak

qavrayışsız, acıkıyık: vurdumduymaz, dikqafalı, danqaz, qanmaz
qavşa

. boş ver, qatı bərk olma, yüngül tut - ğavşat : qoy ver, təngləmə, yüngülləşdir, qati
tutma

qavşaq

.beltir. doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. -bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir
sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur.
(bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (adakumsınmayuq: adlanmağa,
şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi). (bayraqlur:
bayraq taxdırır)

qavşaq: yusal, kəyəng, yalta, yağdaysız, mısıq, yaramaz, sust .
qavvas: dalqıç, suvşıl, sucul .
qavιştιk

. kəsiştik, keçiştik, çatar

qavιştιk: çatar, kəsiştik, keçiştik .

qay

. ğay(alçaq - uca, eniş - yokuş) qarışıq - ğay it : iki tirəli it - tufan, yağış, yel qasırğa,
tutqun, qasırqalı, soyuq gün .

qay

. ğay(alçaq uca, eniş yokuş) qarışıq § ğay it : iki tirəli it § tufan, yağış, yel qasırğa

qay

. tutqun, qasırqalı, soyuq gün

qay

.qay: bəla. ağrı.-yetim oğlaq saxlasan, ağzın burnun yağ edər, yetim oğlan
saxlasan, qarabaşan qay eder. (oğlaq: heyvan balası). (oğlan: uşaq).
(qarabaşan: bəxsiz başıva).

qaya

. dik, yüksək, kərt, (uçut, engit ) (alçaq uca, eniş yokuş)

qayçι

. qoşaç, qoşağ .

qayd

. qayqı, düşüncə, əndişə, arzu, iş - güc - nə kim qaydı : heç fikir , qayğı etmədən qeydini görmək : çarəsinə bakmadan, işi yerinə gətirmək(öldürmək) işi
düzətmək - qaydına qalmaq : düşünmək .

qaygı arıldı(ayrıldi,qurtuldu) duman arıldı : sis açıldı (dağıldı,
qayğı yemə yeğ mala,
qayğı

. : avarigəlçilik, alada, kəməsəv, kamaçan, bezəvtilik, kədərgə, tüyşüt, müşkül, əvrə

qayğı

. < qapğu

qayğı

. < qar. gözü çəkib özünə alan. - ) < qorxı . qorxmaq : qorumaq, qayğıya qalmaq - qadqu,
qınanc, aşınıq, aşınuv, tutuk, qussә, qapa, göyünüş, munq,,, küyüt, zar. .
avrigəlçilik, alada, kəməsəv, kamaçan, bezəvtilik, kədərgə, tüyşüt, müşkül,
əvrə, aşınıq, aşınuv, tutuk şübhə, sezik - qaygı arıldı : qaygı ayrıldi, qurtuldu .
duman arıldı : sis açıldı, dağıldı .

qayğı

. aşınuv

qayğı

. qussә, qapa, göyünüş

qayğı

. munq, küyüt, munğ., zar.

qayğı

. tutuk

qayğılmaq: üzülmək .
qayğımaq himayə etmək, qayğıya qalmaq .
qayğι

. şübhə, sezik

.

qayıb olmaq : saklanmaq .
qayıda, kabat kabat,
qayıkmaq: meyil görsətmək, qaymaq, əyilim, çəkilmək, gizlicə gedmək düzətmək
qayıq

. keçər ağac

qayımaq

. bərkitmək, möhkəmləmək

qayımaq

. dərkitmək

qayınqatın .qayınxatın. elti. -elti eltidən qaçar, baldızlar bayraq açar. (elti: qayınxatın).
qayınqatın. .qayınxatın. elti. -elti eltiyə əş olmaz, arpa unundan aş olmaz.
qayınta

. qayında > hayında. qayğısında. . -keçi can hayında, qəssab piy axtarır. (piy:
yağ, quyruğun yağı)

qayqı

. kadqu, sıkıntı, dayantı, karılma, yoğunlaşma

qayqısınta .qayğısında. hayında. qayında. . -keçi can hayında, qəssab piy axtarır. (piy:
yağ, quyruğun yağı)

qayqusu

.qayğusu. qayusu. dərdi.-ətçiyə yağ qayusu, qoyuna can qayusu . (qayusu:
qayğusu. dərdi)

qayqusuz

.qayğusuz dərdsiz. -qayğusuz baş gorda, qurd zumarı yolda (olur).

qaymaq

. nəticə, özək, sonuc

qaymaqlanmaq : ağzi dada gəlmək
qaymaqlaşmaq : girişmәk, qurunqulaşmak, quyuq söhbətlə vəx keçirmək oturub gəbləşmək, söz
açıp danιşmaq, quyuqlaşma, quyaşma, büküşmə
qaynaq qanat: yazıb havada uçmaq .
qaynaq

. baş, kan

qaynaq: irin, çirk .
qaynaq: ovış, oyşuq, oyuq, kov, mərkəz, baş, kan - calaq, qayırmaq, qurantı : qırıkları qurmaq,
yapışdırmq, calamaq, fışqırma, bağlama, bitiştirmə, əkləmə, şişmiş .
qaynamaq: - şişmək (donmuş su kimi )

-

düvmək, sataşmaq - takılmaq

qaynar

. şişmə, çişmə, bulak, göz, gözbaş, özəv, kızlöv.

qaynarca

. arşan, şəfali su

– oynamaq

.

qaynarca, arşan . şəfali su, mə'dən suyu, qazlı su .
. sürülən, zivən → qaypamək : zivmək

qaypak

qaypaq: yalançı .
qayr .u,
qayratmaq : geritmək, pisətmək, izərmək, dalarmaq, qayramaq, yatırmaq
qayratmaq : geritmək, pisətmək, izərmək, dalarmaq, qayramaq, yatırmaq .
qayru

. geri ., izə dönmə, yanma, qaytarı - geri vermək : qayru vermək.> ğeyrh .

qaysı

. gülgək ərik .

qaytağ
qaytağ

. qayat, cavab
. qayat, cavab .

qaytalama

. yeniləmə, təkərləmə

qaytarmaq: saldırmaq .
qaytmaq: qarmaq, qurumaq .
qayuklanmaq: qaymaqlanmak .

qayusu

.qayusu. qayğusu. dərdi.-ətçiyə yağ qayusu, qoyuna can qayusu . (qayusu:
qayğusu. dərdi)

qayιnboyun: qarιndaş . qohum – aqraba

qaz
qaz

. < qoz, qozğanmış
. < qoz, qozğanmış .

qaz

.-qaz gələn yerdən tavuq əsirgənməz.

qaz

.-topal ördək yorqa qaz, yarış olmaz beynə yaz

qaz

.qapağan, yarağan

qaz.

.-qonşu tavuğu qonşu gözünə qaz gələr.

qaza

.-ördək qaza baxaraq çatlamış.

qazaq

. özbaşına ər, öktöm ərik

qazan

. gömü, xazinə

qazan

.-gənclikdə pul qazan, yaşlılıqda qur qazan

qazan

.-qazan qazana götün qara dəyimiş.

qazana

.-axmaq odur dünyz üçün qəm yiyə, kim nə bilir kim qazana kim yiyə.

qazana

.-qazan qazana götün qara dəyimiş.

qazana

.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul gərək
qazana. (ir: tez)

qazanc

. girdəç, düşəvit

qazanc: tabış - tüşim, kirəşə, utuk, yengüv, cenqu, yenək .
qazanclı: tapavatlı, gəlirli .
qazanç,aslam . kar - aslamçı : tacir

qazandığın dosd olsun, düşman doğar ananda
qazanır

.yoğunur. -nə arığır, nə yoğunur: nə itirir nə qazanır.-tuğar edməz, nə arığır, nə
yoğunur. ( tuğar: risq)

qazanmatı. .-itgidən qorxan qazanmadı.
qazık

. balaca dam

qazıq

.-çatal qazıq yerə taxılmaz.

qazıqlar

.-sivritdigin qazıqlar, gəlir səni qazıqlar. (qazıq: yekə çivi)

qazır.

.-tox ikən yemək yeyən, qəbrin dişiylə qazır.

qazmaq : açmaq: çanımaq, kəsmək, baltalamaq .
qazmaq: kəsmir, kəmək .
qciz

. < ucuz.

qciz

. < ucuz.

qec

.-çox çabala tez yorul, az çabala gec yorul

qecə

.-gecə gözü mal alma, subay gözü qız alma. (subay: bekar)

qeçer

.-sağnaqlı yağmur tez keçer, tez alışan tez sönər.

qeçə

.-soğuq.-qıx qat keçə, mən ondan keçə, bir qat dəri mən ondan geri.

qeçə,

.-soğuq.-qıx qat keçə, mən ondan keçə, bir qat dəri mən ondan geri.

qeçən.

.-tez keçən: sağnaq. səriüzzeval.

qeçər

.-dərd var gəlib keçər, dərd var dəğib keçər, dərd var dəlib keçər.

qeçər

.-sevda keçər yalan olur, sonra soxar ilan olur. (sevda: istək.həvəs) (soxar:
soxan. çalan)

qeçər.

.-sayılı günler tez keçər.

qeçib .

.-dənizdən keçib çayda boğulmaq.

qeçilir.

.-tək kərpiçdən duvar olmaz keçilir.

qeçilməz

.-yalnış sözdən keçilsə, yalan sözdən keçilməz

qeçilsə

.-yalnış sözdən keçilsə, yalan sözdən keçilməz

qeçimliq

.-mal vergisi keçimlik, kitab vergisi ömürlük.

qeçinən

.-ümidlə keçinən aclıqla ölür.

qeçinər

.-xançı tavuğu, yolçu artığıyla keçinər

qeçiti

.-dağ keçidi: art.-bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu vergi salur,
adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy
olmağa dəğməz). (beltir: doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.).
(adakumsınmayuq: adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət).
(bayraqlur: bayraq taxdırır)

qeçmək

.-qanmaza qarşı susub keçmək gərək

qeçti

.-keçdi bülbül keçdi gül, istər ağla istər gül

qeçti

.-yaşım keçdi doslar düşdü aralı, çevrəm oldu düşmən alalı

qerekli

.gərəkli qaçınılmaz. vacib

qeri.

.-soğuq.-qıx qat keçə, mən ondan keçə, bir qat dəri mən ondan geri.

qerti

qetən

. < qıyıq . incə, nazik . (incəlmək: nazikmək, əyilmək, qıyılmak)

.-sevən qatlanır, gedən yadlanır, azı dadlanır.

qetər.

.-burnun doğrusuna gedər. (sağa sola baxmıyaraq düz gedmək)

qetincə

.-baş gedincə, ayaq durmaz.

qetincə

.-iyi gedincə dəğər biçilir.

qetir

.-acığ gəlir üz qızarır, acığ gedir üz qaralır

qetişən

.-iş işləsən düşünüb işlə, gedişən yerdən dönüşün düşlə.

qettiyi

.-azın getdiyi çoxun yanıdır.

qeybət: dedikodu, ösəkçilik, ötəklik, kovçuluk, yermə, dedikodu
qeyd etmək: yazmaq

qeyim
qeyin

.-evinə görə pişir aşını, ərivə görə geyim başını
. < qeyin + ağa . sonrakı , geriki ağa, qohum, qeyin : geri, sonra, arka - geriyə getmək :
geyin getmək, çəkinmək - geyninqə qara : arkana bak - qeynidə qalmaq :
qeynidə qalmaq - geyin yanmaq : geri dönmək - geyin yandırmaq : geri
çevirmək - geyinsiqə : sonra, keyinçə : sonra .

qeyin

. geri, sonra, arka, çəkinmək : geriyə, geyin getmək :, geyninqə qara : arkana bak,
qeynidə qalmaq : qalmaq, geyin yanmaq : geri dönmək - geyin yandırmaq :
geri çevirmək - geyinsiqə : sonra, keyinçə : sonra

qeyin

. geri, sonra, arka, çəkinmək : geriyə, geyin getmək :, geyninqə qara : arkana bak,
qeynidə qalmaq : qalmaq, geyin yanmaq : geri dönmək - geyin yandırmaq :
geri çevirmək - geyinsiqə : sonra, keyinçə : sonra

qeyqaç

. koni, təpəli, qabarıq, uçqur yer..

qeyrə

. < geyrək = geyrü : dalı, son

qeyrət

. güc

qeyri mürəttəb: dərli - toplu
qeyri

. geri, qayquri : dalısı, dalıdaki, sonraki, arkası, artdakı

qeytər

. : dolandır, döndər, izə ver, izinə qov, dala qov

qeytər

. dolandır, döndər, izə-izinə-dala qov,

qə(+)

.ək. (sənqə: sənə), mənqə: mənə)qa(> a), qe(> ye), qya(> ya), qe(>e)

qəb

. kapa ( örtən)

qəbərmək : qarşı səs vermək, zibərmək

qəbərtir

.-yaş gəbərdir: gənc öldürür. -uzun dil yaş gəbərdir.

qəbil

. < kibil, kimi.

qəbilə

. kopala, komala

qəbir daşı

. heç qonuşmayan

qəbrin

.-tox ikən yemək yeyən, qəbrin dişiylə qazır.

qəbul etmək alçaq gəlmək: boş gəlmək,, qalmaq, boş vermək

.-qəcələ küçük ət yeyir, dəvəsi böyük ot yeyir.

qəcələ

qəddiyən(midad) : çıtlayıc, yönqüç, yontıç, yonuç, uclatıç
qədəğən: < qadağa < qadamaq .
qədəğən: < qodğalamaq, qorqdalalmaq, qoqdalamaq, qoruqlamaq, qorqutlamaq, qoqudlamak,.
qədəğənləmək: qorxutmək, qoruqlamaq, qorqutlamaq, qoqudlamaq, qoqdalamaq, qorqdalalmaq,
qodğalamaq > qədəğən .
qədəm

. uğur, addım - qədəmli : uğurlı .

qədim

. arxa, erqə, burun, əsgi

qədir vermək . met(dəğ = qəd) < dəğər . alqılamak, tanımak, bilmək, uklamak .
qəfəs

.

< kəpəz < qab . tor, pəncərә, tikmə

.-başmaq kəfi: uylaq

qəfi
qəflət

. aymazlık, dalqı .

qəhbə

. qarabet, kaltak, kantay, orrası, oynaşsı. seçmə, suyukayak

qəhbəliq

.-oğurluq bir əkməkdən, qəhbəlik bir öpməkdən.

qəhvəirəng

. koqur tüstü

qəl

.-kəl ölür sırma saçlı olur, kor ölür badam gözlü.

qəl

.-kəl tavuqla kor xoruz. (deyim)

qələqlə.

.kələklə. alın. al ilə. hilə ilə.-alın arslan tutmuş, gücün sıçan tutmamış.

qələn

.-dəğirmənə gələn sıra öğrəşir

qələnə

.-dəğirmən gələnə sıra öğrədir

qələnə

.-əğri ağaca yayım, hər gələnə dayım demə.

qələnim

.-dilim səni dilim dilim diləyim, başa gələnim səndən biləyim.

qələyan: < qalxmaq . qalxan . qaynayan .

.-dərd var gəlib keçər, dərd var dəğib keçər, dərd var dəlib keçər.

qəlib

qəlil

. sapan daşı, malcanaq gülləsi .

qəlin

.-suçu gəlin yapmışlar, kimsə güvey durmamış.

qəlir

.-acığ gəlir üz qızarır, acığ gedir üz qaralır

qəlir

.-sivritdigin qazıqlar, gəlir səni qazıqlar. (qazıq: yekə çivi)

qəliz

. bərk, kuyu, tüt - quyu bozuk : bətər axlaqsız .

qəlləsin.

.kəlləsin. doruğun. - duman bassa dağları, dağ doruğun qurd alar.

qəlməyincə .-əldəki pul tez gedər, arxasından gəlməyincə.
qəlməzsin .-uğur söyləməzə demişlər, ''uğur söylə, yoldan dönər başı gətirim'', demiş, ''indi
ver, bəlki gedər gəlməzsin''

qəlmiş

.-arpa unun yoxdusa dadlı dilən nə gəlmiş

qəlmişqi.

.-dəvəyə sormuşlar, enişimi sevərsən, yoxuşu. demiş, -düzə nə gəlmişki.

qəlsin

.-dözümlü ol işinə, uğur gəlsin başinə.

qəm

. < qap

qəm

.-axmaq odur dünyz üçün qəm yiyə, kim nə bilir kim qazana kim yiyə.

qəmə batmaq ona sarı gedmək <> qəm basmaq qəm buna sarı gəlmək

qəməlliqə

.-eyulüqə eyulüq, hər kişinin işidi, kəməlligə eyulüq, ər kişinin işidi.

qəmliqə

.-iyiligə iyilik hər kişinin işidir, kəmligə iyilik ər kişinin işidir

qənarə

. < qın . qınara, ittiham yeri-sözü-haləti-işi, darısqanc

qənarə

. qınara, ittiham yeri, darısqamaq

qənc

.-gənc əri yaprıtma: gənc əri gözdən qoyma, gözdən salma

qəncliqtə

.-gənclikdə daş daşı, qocalıqda ye aşı.

qəncliqtə

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,

.

savaşırsan, barışığa üz saxla.

qəncliqtə

qəndil

.-gənclikdə pul qazan, yaşlılıqda qur qazan

. çıra
. olca., bəliq, qazanc, sərvət, bəylıq, ovlanmış, olanmış, yığılmış, yığma, yığım,

qənimət

yığam, yağma .
qənimət,axtarma . yığma > yəğma .

qənti

.-cocuğa iş buyuran, kəndi ardıcan sürünər

qənti

.-əkməyin kəndi yiyən yüküni kəndi çəkər.

qəntisi

.-aqcası ucuz olanın kəndisi ağır olar.

qərar

. bəlləşik, anlaşma, sözləşmə, görüşmə, tapışma, buluşma

qərə

.-tez verən ikiləm ödür. . (ikiləm: iki kərə)

qərin

. karın, met yakın .

qərqərə: çüykəp, süykəp .

qərpiçtən

.-tək kərpiçdən duvar olmaz keçilir.

qəs

.-hər kəs çıxarın güdər. (çıxarın: mənfəətin)

qəsə

.-acgöz kəsə, parasız ağı baldan dadlı gələr.

qəsməz.

.-altun əli piçaq kəsməz.

qəsәbə: klasık
qəş
qəşo
qətə'

. baqınlıq, sara xəstəliyi .
. at kırğışı, at aırğış, kaşlığıç, qaşav, at darağı, qaşılağuc
. < qıt

qətər

.qədər < değer. -bacaq değer boyu var, dürlü dürlü donu var.

qətir

.-arşın gətir bez apar, çuval gətir qoz apar.

qətirim

.-uğur söyləməzə demişlər, ''uğur söylə, yoldan dönər başı gətirim'', demiş,
''indi ver, bəlki gedər gəlməzsin''

qətirir

.-min dərədən su gətirir. (deyim)

qətiyintən

.-ay doğar gədiyindən, ər utansın dediyindən.

qəyy

. < gey . qeytərmək . geri vermək . qaynamaq .

qəzavət etmək: yarılqamak, yarqamak

qəzər

qibtə

.-arsız nədən arlanır, çöldə gəzər sallanır
. imrənti, imrənmə .

qıcımaq: qaşımaq, təhrik olmaq , etmək .
qıç

. dalı

qıdıx

. rəğbət, qızık, qıdık, diləkdaş, meyil

qıq

.-soğuq.-qıx qat keçə, mən ondan keçə, bir qat dəri mən ondan geri.

qıl(mak)

. iş,..

qılavlı

. tanılğan .

qılça

. tük kimi - blığın xırda sümüyü

qılçık

. qılsık

qılçıklı

qiler

. çasraşık, pürüzli .

.kiler. araçı. vasitə. miyançı.

qilerləmək .kilerləmək. araçılığmaq. vasitə, miyançı olmaq

qileyim

.-özümüzdəndi yetinməz gileyim özgəsinə.

qilə

.-boş anbar dibsiz kilə, ölç ha ölç

qılıc

.-qılıc yarar onqalır, dil yarası onqalmaz. (onqalır: düzəlir)

qılığan: > qələyan . həyəcan, dolqunlanma, doluqma, dalıqma
qılıx
qılık

. biçim, pişin, kelbet axlaq
. biçim, pişin, kelbet, axlaq .

qılık

. qιymιl, iş, qιmιldι, fe'l

qılık

. yol, çəm, adət, meyl, endik, istək

qılıncı döşə döşə..
qılış

. qanık, usuş, ötüş, üzüş, yasav, istək, rizayət, usul, məntiq

qılış

.-ivək qılış, öküş sonuc. (ivək: tələsik). (öküş: ökünc. peşman).

qılışdıran

. vasitə, araçı, ortamçı, yaraştıran

qılışdıran: vasitə, araçı, ortamçı, yaraştıran .
qılışık
qılqış

. rizayət, ödəşim,ötüşüm, uzulış, usulış, usuş, qanık, usullu
. bulanış, qarışık - ürək ğılğış : ürək aynış, ürək dönmə .

qılmaq

. toy qılmaq-tutmaq

qılmaqa.

.qılmağa. yetirgə. -söz verərgə tələsmə, söz yetirgə tələs. (verərgə: verməyə).

qıluvçi

. qılavuz, başlık .

qim

.-söylədən kim, söyləyən kim, dinləyən kim.

qimə

.-biri əkər biri biçər, kimi atar kimə düşər.

qimə

.-yapasan hər kimə sən yaxcılığun, sakın ondan gözünə dəğməyəsən.

qimi

.-aqşamların irtəsi var, kimsizlərin kimi var!. (irtəsi: yarını. sabahı)

qimi

.-biri əkər biri biçər, kimi atar kimə düşər.

qimi

.-kimi toplar, kimi saçar.

qiminə

.-kiminə əmək, kiminə yemək düşərmiş.

qimitir

.-uzun dil, ilan kimidir, ağızdan çıxsa boyuna sarılar.

qımızçı: ayakçı, sağar .

qimliyin

.- dil kimliyin evidir, yurd kimliyin yeridir

qımmaq

. yatırmaq

qimsə

.-suçu gəlin yapmışlar, kimsə güvey durmamış.

qimsə

.-yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.

qimsizlərin .-aqşamların irtəsi var, kimsizlərin kimi var!. (irtəsi: yarını. sabahı)
qın gündə gör çin dosdu (qın: dar) (çin: doğru)
qın

. zulum, qınav

qınak

. müttəhim, ittiham

qınalı

. < qın . qınaklı, əxlaksız (onu bir qına) qınamalı .

qınamaq

. cazalamak

qınamaq

. müttəhim etmək, ayıblamak

qınanan

.yerilən. alçaltılan. qəbih sayılan

qınanc = qayğı
qınanclı

. çətin

qınas

.< qın: əyri büyri, düz olmayan, çəlimsiz, .

qınasız

.-dügün zırnasız yunağ qınasız olmaz. (yunağ: hamam)

qıncə

.incə

qınına

.-ötgir piçaq qınına uç, ötrük söz cana üç. (uç: itik. zərər. ziyan).

qınıyla

.-söz versən çiniylə, piçaq versən qınıyla. (çiniylə: doğrusunu)

qınqayqanqa qınqay qıl, başınq qökqə yetqunca.
qınnık: göbək .
qıp - qızıl

. acı qızıl ( acı : tünd ) ala qızıl, qızıl ala

qıp

.-eloğlu yumurtaya qıp taxar. (eloğlu: aralıq uşağı)

qıp-qızıl yalançı
qıplama: yalançı
qır vermək : < qır . biçilmək, fırıl - fırıl dönmək, yeltəklənmək, dalqalanmak - baş dolandırmaq,
baş qaçırmaq (gizlənmək : qıs . qır . qıslanmaq, qırlamaq .

qır

. ağ, kül rəngi, çal, açık sarı, akçıl sarı, aksur, ak- saır, sorğılt, boz

qır

. boz, ağ

qır

. çöl, boz, kül rəngi

qır

. qaymaq - qırlamaq : qaymaqlama

qır
qırak

. qıs, qın, kəs
. çət, çet, çətəl, yabançı, yad, yaka, uc - çək, son, sınır, uc - bucak, qıyı, kıran .

qıraverçı oymaçı:.
qırbaç

. qamçı, dövək( göndə yapılmış)

qırcanməq: aynımaq, əzilmək, qısranmaq .
qırçam

. soğuk alğımı, soğuk alğılığı, alam üşümə.

qirən

.-qulaqdan girən soğuq söz, içə varıb buz bağlar.

qırxmarak: sürtük, hər şeyi bilmək istəyən, çok maraklı olan .

qırıq

.-dün hardadır, qırıq körpü ucunda, gün hardadır, olan körpü üzündə, yarın
durur qurusuq körpü başında . (qurusuq: qurulmuş görünən)

qırıq

.-doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer: beltir. qavşaq. -bəyimsiməyük, bəy
olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu
bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (adakumsınmayuq:
adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi).
(bayraqlur: bayraq taxdırır)

qırılır

.-çubuq qırılır, çıt dər, kütük qırılır, küt dər

qırılır.

.-hər nə incəlikdən, ər yoğunluqdan qırılır.

qırılırsın

.-çox sulu olma sıxılırsın, çox quru olma qırılırsın

qirilməz

.-yer bərk girilməz, göy uca çıxılmaz.

qırıltı

.-oldu olacaq, qırıldı nacaq, daha nə olacaq.

qırıltuk

. qısqanc, günücü

qırım

. qırma, indirm, təxfif

qiriş

.-aldın giriş, andan biliş. (aldın: > əvvəl. ilkin)

qiriştə

.-girişdə güldürən yalan, çıxışda ağladarmış.

qırq

.-topancanın dolusu bir kişini, boşu qırq kişini qorxudur.

qırqavıl: solğun, dağ xoruzu , horazı.

qırqı
qırqı

. kıy : hey, hay, gıy (vurmak ), bağırmak
. -) < qıy vuran -) < kıyıvlı . kıyvıl . şiddətli .

qırqıt
qırqlıc

. cerceviz
. qayçı .

qırlanq

. uzaq, əl çatmaz, dərə təpəli yer, dağlık yer

qırma

. qırıcı, göyül qıran-əzən, düz iş görməyən

qırmaq qurşak kəsmək gizli .

qırmaqla

.-borc verməklə, yağu qırmaqla. (yağu: düşmən)

qırman

.-burnun yeli xırman savurur.

qırman

.-dağ başında xırman, savurduğun yel alır, sel önünde dəğirmən, öğütdüyün
sel alır

qırman

.-xırman yel ilə, dügün el ilə.

qırmanta

.-tarlada pislədiyin, xırmanda önünə çıxır

qirptar: giripsәrmәk

qirtəni

.- qoz girdədi, hər girdəni qoz sanma.

qirtəti

.- qoz girdədi, hər girdəni qoz sanma.

qırtış

. başarısız

•

qırtlağ . boğaz, ağızlıq, ləhcə.

qısarqa: nəzdikbin
qisas

. qana - qan, qan etmək .

qisəsi

.-verəsi verərənin kisəsi boşalır.( verəsi: qarşılıqsız. əvəzsiz)

qısım

. basınc, basış, basım, sikuv

qısır

. doğmayan, verimsiz

qısırdal

. boğaz, iki qat, ağır ayak,

qısıtlamaq .ekonomik davranmaq. ekonomi edmək.

qısqanan: günçi, qısqanç .
qısqanma

. kin güdmə

qismət: < kəsmət < kəsət .
qısnaq: < qıs . qasnağ, qapsnaq < qab . qablayan, çevrəyən, çəmbər .
qıssağlı

. tez, aşıqıs, ivədi, çapçanğ, aldiraşlık, toktosuz

qıssanmaz: qiyan, tələsik
qıst
qıst

. < kəsit, kəsqit .
. < qısıt, kəsit əqsat : kəsik .

qısur

. < qıs, əsgiklk .

qisyan

. < qusan, qustaqan, qustaq, isyan .

qış qıran

. ci ay, aralık

qışa

.-qışa saxla kömürü, yaxşı işə ömürü.

qışa

.-yayın pişsə baş, qışa pişmiş aş.

qışarmaq: kəsərmək, yatmaq, uzanmaq - qışar : yat, uzan .

qişi

.- od odundan, dəniz sudan, yer yağmurdan, kişi yaşdan doymaz.

qişi

.-av quşu burnundan, bilgə kişi dilindən (bəllənər)

qişi

.-el kişi başın azdırır, suyun qızdırmaz.

qişi

.-iyi yasa iyi kişi yetirir

qişi

.-kişi sözləşu, yılkı iydləşu. (yılkı: heyvan). (iydləşu: qoxlaşu)

qışı

.-qarınca tək yazdan qışı qarşula

qişi

.-su dayaqla, kişi sözlə ölçülür.

qişi

.-yaxşı kişi düz sözlü, at yaxşısı boz tüyslu.(tüyslu: boyalı)

qişi

.-təqmə kişi: yoldan keçən. hər gələn.-təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz
olmaz. (yoldan keçən iç olmaz, yaxın özgə əş, bir olmaz. ) .(düz: əş. bir.
bərabər)öz .-təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz olmaz. (yoldan keçən iç

olmaz, yaxın özgə əş, bir olmaz. ) .( təqmə kişi: yoldan keçən. hər gələn)
(düz: əş. bir. bərabər)
qişin

.-börünün gücü dişdə, kişin gücü işdə

qişini

.-kişini güldürəndə dil, küydürəndə. (küydürəndə: yaxanda)

qişini

.-topancanın dolusu bir kişini, boşu qırq kişini qorxudur.

qişinin

.-düz kişinin içi üzdən ayrılmaz, er kişinin verən sözü danılmaz.

qişinin

.-eyulüqə eyulüq, hər kişinin işidi, kəməlligə eyulüq, ər kişinin işidi.

qişinin

.-ər kişinin sözü bir

qişinin

.-iyiligə iyilik hər kişinin işidir, kəmligə iyilik ər kişinin işidir

qişiyə

.-ağrılarda göz (diş,bel) ağrısı, hər kişiyə öz ağrısı.

qişiyi

.-kişiyi uçutanda qarı, uçuranda qarı

qışqırar

. quzqun

qışqırar: quzqun .
qışqıtmak: < qıs..

qışqıtmaq
qışqut

. < qıs..

. cəza

qiştə

.-kişdə deməz dilsizin, gözün qarqa çıxarmış.

qiştə

.köş!. köç!. -kişdə demək: kişdəmək. <köşdəmək < köçdəmək

qiştəmək

.kişdəmək. kişdə demək <köşdəmək < köçdəmək

qıt

. az, anlayışı qıt, küt

qıt

. az, anlayışı qıt, küt

qıt

. qıssa

qitab

.-mal vergisi keçimlik, kitab vergisi ömürlük.

qitab

.-hesab kitab: sanduruş

qıtal

. seyrək, kəmyab - qıtalan zatlar .

qıtır
qıtır

. güc, quvvə
. güc, quvvə .

qıtırdaq bisküvit: suxari
qıtırdaq

. suxari, bisküvit

qıtlama

.dişləmə. -qıtlama çay. dişləmə çay. qəndi dişiylə qırıb işlətmə.

qıvırıklı

. bacaraklı, uyumlu,

qıvırmaq

. burmak, bükmək, dartıtmək, dartmək

qıvırmaq

. sapmaq - hara qıvırdı, allah bilir

qıvırmaq

. uydurub söyləmək - yalanarı qıvırmaya başladı,

qıvra

. ivəcən .

qıvranmaq

. acı çəkmək - yoksulluk içində qıvranmaq,

qıvrav

. tavli, tovli, dartıli, buruli

qıvrım

. burum burum, tavlancak, tavtar saç

qıvrım

. qıvrıntı, dönəməç, dalqa, çevirmə, dolama, sapma, burum dolayı, yuvarlaq,
büzük, qatlama

qıy

. kıy, əyri yapmaq, uazaqlaşmaq, uzanmaq, əyilmək qıyıq gözlü

qıya baxış

. yan baxış

qiyafə

. sinci, şəkil, biçim, şəmayil, heykəl .

qıyaq

. vəhşi, yırtıcı

qıyıq

. nazik, incə ..

qıyıq

.qıyıq. əğri.-özün qıyıq otursanda, sözün doğru dursun.

qıyılmaq

. incəlmək, əyilmək

qıyılmaq: incəlmək, nazikmək, əyilmək . qırılmaq .
qıymək :.muzayiqə etmək : kəsmək, qırmək, üzmək, çəkinməmək

qiymət . kundılık, dəyər
qiymət: kammat, qaynatlı
qıysov

. iti .

qız

.-ana ilə qız, halva ilə qoz.

qız

.-dəli qız evdə qalmaz, dəlik daş yerdə.

qız

.-gecə gözü mal alma, subay gözü qız alma. (subay: bekar)

qızaq

. kayaq, sıyrıncaq oyunu, buzda qızaq(qayaq) qayma oyunu .

qızamık

. sürxək .

qızamıq

. qızılca

qızar

.-dil qızar deyər, yiyəsi üzün qara edər

qızarır

.-acığ gəlir üz qızarır, acığ gedir üz qaralır

qızarmaq

. allaşmak, allamak

qızğaldak: alala, gəlincik, köknar.
qızı qısrağı : qızları qadınları §
qızık görüng : maraklı, çəkici
qızık görüng : maraklı, çəkici
qızık

. qınık, istək

qızıl ağız

. sarsak, səfehləyən

qızıl qabık

. yabanı soğan

qızıl suyu

. altın yalatkan

qızıl

.-qızıl dilin dingili sıymaz. ( dingil: dəngəl. ox. axlov. aksən. mehvər). (sıymaz:
sınmaz)

qızıl

.ət

qızılçı

. çuğundur

qızılçı

. çuğundur .

qızıltı

.şəfəq.

qızımtıl: qonqur .

qızışma

.-anıyı yokmuş say. anı oduna qızışma, anı qarına üşümə.

qızqalanlı

. uyqun, ilginc, yakşi.

qızqın

.əsrik. azqın. qudurmuş. -əsrik dəvə

qızlar ağası : hərəm başçısı

qizləyən

.gizləyən. yaşıran. -aşını yaşıran ər bolmaz, yaşını yaşıyan yaş bolmaz.
(yaşıyan: savan). (yaş: gənc)
.gizli. saklı. -saklı dərdə dərman yox. (saklı: gizli)

qizli.
qızma

. tərikkək, asıvı, əsəbi

qızmırı . > qırmızı

qıztırmaz.

.-el kişi başın azdırır, suyun qızdırmaz.

qqoş

. әsbab

qquşlιq

. sәhәrlә gün ortanιn arasι

qlavlı

. tanılğan

qoba quba

. ulu, böyük § ğubaqaz : ullaqan ağ qaz

qoba

. quba, ulu, böyük - quba qaz : ullaqan , ağ qaz - quba met > baqu > bakı .

qoca

. < kov . qab .

qoca

. < kovca < kov

qoca

.qoca. ər.-ata vergisi görümlük, qoca vergisi doyumluq. (görümlük: görüşlük).

qocalıq

.-qocalıq, sağlıq ilə varlıq ola bir yerdə, nə gözəl sürməli günlər oluru düşsə
ələ.

qocalıqa

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,
savaşırsan, barışığa üz saxla.

qocalıqta

.-gənclikdə daş daşı, qocalıqda ye aşı.

qocaman işçi: əməkdar : iş görsətən, ardagər, işgər
qocur

. zor .

qoçaq

. edərmən

qoçxar

. qoç

qoçkar

. qoç

.

qoduk: qödək > kudək . uşaq .

qohum : < qovum < qodum < quda
qohum: < qovum < qodum < quda -

.

qoxmaq: < qorqmaq, qoruqmaq, qorumaq .
qoxulu: qapas, isli, dımıq, ğabsal olma .
qoxumaq: < qonqurmaq < qonq . iylənmək, qoxumuş

qokak: yalquz ayak:billəmyol,
qoqalar

.-bir yalan min doğruyu qoğalar

qoqlaşu.

.qoxlaşu. iydləşu. -kişi sözləşu, yılkı iydləşu. (yılkı: heyvan).

qoqmaqa

.-qanan olsan bir gül yetər qoxmağa, qanmaz olsan gir baxcanı yıxmağa
(pozmağa)

qoquşaraq .-evlilik qonuşaraq, qoxuşaraq, yalaşaraq baş tutur.
qol

. kar, əl, .barmaq, qanat, yeng, bölük, bölüm, baldak, dal, tikə, parça, qab, baydaq,
fürsət, budax, buta . bud, aymak, ayrık, sektör, kəsiş, avdan, bölük, əl, dəsdə,
darmağ, üyə, üzüv, tutum, çəkim, topluq, takım, ekip, qurup, bizi, yön, yol,
yayım, sərim, uzanım - qol. : barma

qol danatmaq : kullamaq
qol dayak

. baston, baldak

qol paltarda . yeng § yengsiz (qolsuz) geyim : qorsaqca, cılıqqa
qol şaraklatmak : əl çalmaq
qol

. barmaq

qol

. barmaq (kollamaq, kor, kur, qurdalamaq : barmaqlamaq

qol

. kar .

qola

qola
qolak
qolay

. yardım

.ələ.-deli birlə çıx yola, minbir qada al qola. (birlə: birirlə) .(qola:ələ)
. əlsiz, çolak, qolsuz .
. asan, onqoy,onqay, unqay, kulay, yaylı, caylı, köylü,

qolaylaşmaq: əl ələ sürmək, əlləşmək, yanaşmaq, yakınlaşmaq, yakınlık etmək, birləşmək,
cütləşmək, cima'

qolaylıq

.-iyimser ol, hər yönə bax qolaylıq, kötümser ol, hər yönə bax çətinlik.

qolbaşçı: başqan, elbaşı .

qolda qıçda, qulakda dağlanan simğə, taxılan əlamət, alıq

qoldamaq

. gizlətmək.

qoldav

. püştiban

qoldav

. yardam

qoldavlık

. baqış, kömək, yardamlık

qoldavlık, baqış

. kömək, yardamlık, dayanık .

qolqadaxlı: qadağalı, qolqarama, bağlı, bağımlı

qolqana . sıçan
qolqana: sıçan
qolqoymaq

. himmət eləək

qollamaq

. güdmək, gözətmək, qorumaq, çevrəni yoklamaq

qolların

.-boş boşuna bəkləyən, qolların sallar gedər.

qollu
qolluq
qolluq
qolnu

. güdühçü
. qolçuq, yengə, qola bağlanan şərit, polis
. qolçuq, yengəyə , qola bağlanan şərit (polisılərdə) .
. güdühçi

qolsuz: qolak, əlsiz, çolak

qoltan

.-koldan odun, bəsləmədən qadın olmaz

qoltaş

. dəmir börk .

qoltuk

. - ) < qol + tutka . qolun tutan yeri - ) < kov . kovtuk . kovluk : dəlik, oyuq yer, kopak,
kamak, bürgü, qatlaq - körfəz

qoltuq

. qol .+suq+cıq+sıq.

qom

. < göm . gömülən, gömmək - qom . : şiş, kom, kop, köp, gəp, kombalaq, hörgüç .

qomarştən: < qona. qoymaq, qonurmaq .
qomlamaq: qomparmaq, yağlamaq, şişirmək, qopalmaq, qonqarmaq, qurulmaq .
qomum: genəl, büt, yumum .
qon bura: qoy bura - qonulan : qoyulan .
qona
qona
qonakçı

.

əsgi

. - qona adət : әsgi adət

. qurumuş, keçmiş, çakşıl, keşimiş, keşiyib, əsgi - qona adət : әsgi adət .
. qurqun

qonaq saklamaq : qondurmaq.

qonaq

. söz qonağı : sözə qonmaq, sözün ortasına girmək : birinin sözünü kəsmək, sözü
əngəlləmək

qonaqçı: qurqun .
qonaqçılık
qonaqlıq : quram, yığıncaq .
qonam

. < qonmaq . qınam, qəbir .

qonar

.-alçaq uçan uca qonar, uca uçan alçaq qonar.

qonar.

.-alçaq uçan uca qonar, uca uçan alçaq qonar.

qonarqa: qalarqa .
qonarsız,ayaqsız . sonsuz .
qonarsız: sonsuz, ayaqsız .
qondaq: > xundək > xəndək : gülmək : güllək (gümlək, göy, gov, göl, quymək) gomlək, qonsək,
gumsək, gunçək
qondalak : qadalak, qındalak .
qondqrq: < onduruk :
qonqaq: > qona > qana > xana . oturaq .
qonqır

. ənnabi, qızımtıl, qonqıras, qonqırsı .

qonqırı: tüt
qonqırsı: qoxu

qonşı tabaq : yeni bar
qonşi
qonşi

. qonaşi, qonasi, görşi, yantaşık, tutşi : tutaşi, tutasi .
. qonaşi,qonasi, tutşi : tutaşi, tutasi

qonşu qonşunu dansa, dinc yaşam dönər savaşa
qonşu olmak: aralaşmak
qonşu

. yantaşık

qonşu

.-qonşu olma sözün bilməz dənsizə. . (dənsizə: mürüvvətsizə)

qonşu

.-qonşu tavuğu qonşu gözünə qaz gələr.

qonşu

.-sevilən qonşu evində gözəl

qonşun

.-qonşun olsa gül kimi, ara duvar yıxılmaz.

qonşuya . .- ocaq yandı tüstüsü bizə düşdü, aşı qonşuya .
qonuşaraq .-evlilik qonuşaraq, qoxuşaraq, yalaşaraq baş tutur.
qonuşmaq .-artıq mal göz çıxartmaz, çox yeyib qonuşmaq yaş uzatmaz.
qonuşmaq .-artıq qonuşmaq: təpizdəmək. danışmaq.
qonuşturmuş
qop

.-beşlik verib qonuşdurmuş, onluq verib susduramamış.

. < kov . qovmaq, kovmaq < kavidən . boşatmaq .

qopalaq

. inqilab.

qopam qopam : dəsdə - dəsdə, quram - quram, qurap - qurap, quruh - quruh .
qopam qopam : qurap qurap, quruh quruh

qopar

.-əkli quyruq tez qopar. (əkli: yapışmış)

qoparar

.-atdığın vurar, tutduğunun qoparar, vurduğun yıxar, verdiyin doyurar.

qoparmaq: < qabar <> kopar . küvərmək, şiş köpərmək, çəkmək, çəkip çıkarmaq : vurdu başın
qopardı, dikətmək, düzmək, yapmaq - qaldırmaq : duvar qoparmaq , yapmaq dam qoparmaq .
qopundi: inqilab, qopqun .
qopuz

. < qarpuz, qabaq (alın, qapax)

qor

.-kəl ölür sırma saçlı olur, kor ölür badam gözlü.

qor

.-kəl tavuqla kor xoruz. (deyim)

qor

.-kor istəyi bir göz, ikisi olsa nə söz.

qor

.-sağır duymaz uydurur, kor görməz oxşadır.

qor

.-sağır ilə söyləş güc, kor ilə görşüş

qor

.-subay gözü kor gözü.

qora

.qoruq. əkşi. tuş.

qorab

. gözəkçi, görəkçi, görəyçi, qorayçı, qoran, qoryan .

qoraka

. çanakka, kəkəz, gəvşək, qap - qacak, oyulmuş .

qoranc

. difa, qoraq .

qorxax
qorxaq

. ürkək .

qorxmaz: qaşqa
. imənç, edərmənç, ayılğan

qorxulu

qorxulu: edərmənç, ayılğan, imənç

qorxunu necə tanımaq, düşüncəyə bir haçar.
qorxutmək

. qoruqlamaq, qorqutlamak, qoqudlamak, qoqdalamaq qorqdalalmaq, qodğalamaq
> qədəğən

qorxutmək: qoruqlamaq, qorqutlamaq, qoqudlamak, qoqdalamaq, qorqdalalmaq, qodğalamaq >
qədəğən
qorkusuz: qoruksuz .

qorq.

.-ərin söyləməzindən, suyun şarlamazından qorx.

qorqaq

.-ürkək atla qorxaq iğid sevilməz.

qorqan

. qala, ağ dam, qəsr, küşk, salım, aman, dinc, kök

qorqan

.-borcdan qorxan, qapusun küçük açar.

qorqan

.-itgidən qorxan qazanmadı.

qorqar.

.-anlar anlamazdan qorxar.

qorqar.

.-er qaradan qorxar. (qara: böhdan)

qorqub

.-tütündən qorxub oda (ocağa) düşmüş.

qorqudur.

.-topancanın dolusu bir kişini, boşu qırq kişini qorxudur.

qorluq

.-var evi görlük evi, yok evi korluq evi. (görlük: dadlılıq. şirinlik)

qors

. bərk < qarçamaq : qarçamaqka . qatılaşmaq, yoğunlamaq, sərtləşmək

qorsaqca : cılıqqa, yengsiz geyim (qolsuz) .
qorsaqça

. cılıqqa

qorsanmaq : < qor : od . qaşınmaq, irənmək, çaqanmaq, coşmak, qarışmak, canına od düşüb
yanmaq .
qorsanmaq : qaşınmaq, canına od düşüb yanmaq

qorta

.-qayğusuz baş gorda, qurd zumarı yolda (olur). (qayğusuz: dərdsiz)

qoruc

.kəfil.-işin yoxsa tanıq ol, paran çoxsa qoruc ol. (tanıq: şahid).

qoruk

. qonaq, mane', əngəl, pürüz .

qoruklamaq: govmaq .
qoruq

. uçurmlu qara , sal qaya .

qoruq

.qora. əkşi. tuş.

qorulqa almaq : xəbər , nişan almaq .
qorumaq : qollamaq, güdmək, əsirgəmək, gözətmək, barımaq, saklamak, çevrəni yoklamaq
qoruvlı: ayaz ., diqqәtli, özənliiti, əl ayaqlı, çalışqan, çevik .

qoruz.
qosak

.-kəl tavuqla kor xoruz. (deyim)
. qusak, qokak, pis qoxu .

qoş dil: çəngəl, ayır, qoşquç .

qoş

.-uşağı işə qoş, özündə ardıca qoş.

qoşa

.-anası təvlük yufqa yapar, oğlu tetik qoşa qapar. (təvlük: yavaş).(tetik: iti)

qoşaç

. qayçι, qoşağan

qoşağan

. qoşaç, qayçι

qoşak bakmaq:
qoşamaq: eşmək (< əş), bağlamak, toxumak, cüddəmak, yanaşdırmak .
qoşar

. biləyin üst bölümü, pincin baş yönü - qoşar bağ : bilək bağ .

qoşçı

. cütcü .

qoşli

. dövlətli

qoşmaq

.-qoşulma qoşmaq: ək əkləmək

qoşul

. < qoşulmuş olan . şərait, birgə gələn, olan, iştirak edən durum .

qoşulma

.-qoşulma qoşmaq: ək əkləmək

qoşun

. alay, ləşgər, yığınak

qoşunsuz, arıv . arassa, xalis
qoşuntu: qoşulan, həmrah, həmayaq .
qotdaq
qotur

. daşşaq.
. çopur

qotur

. quduz, qudurmuş

qov

. ilan dərisi

qov

. qovax, tənik əsgi

qova

. dolça

qovaça

. pamıq

qovak

. kovül

qoval

. < qara = göz < köv. qorval > qaval.

qovalç

. kof, içi boş, oyuk

qovanta

.kovanda. pətəkdə. -balsız kovanda arı durmaz.

qovara
qovluq

. alıb özləşdirmək < qab, qavrama # qovara : < kov . kovlamaq, qovmaq .
. dosyә, qap, papka, kaptama

qovluq: dosyә, qap, papka, kaptama .
qovşak

. pusust, küst, kəst, düşük, əlsiz

qovşaq(quşaq): bağ
qovşut

., bağım, əkləm, boğum

. vüsal

qovuk: saman .
qovulamaq: safatmaq, düzətmək, iyiləmək, islah etmək > qovara .
qovuşarmaq . gücləndirmək .
qovuşdurmaq : bağlamaq - əllərin qovuşdur : bağla
qovuşdurub : yalğaşdırıb, calğaşdırıb
qovuşdurub : yalğaşdırıb, calğaşdırıb .

qoy

.quy. çuxur. hava, yel almıyan yer.

qoyma anbar .
qoyma: anbar .
qoymaq

. vermək - nümrə qoy : ver - nahar qoy : ver..

. yandırmaq

qoymaq

qoymaq: < qu : günəş . yandırmaq - - ) < qoy : qon . qonqırmaq, tökmək, axıtmaq, axmaq,
boşaltmaq, yağmaq, saçmaq, buyurmaq, kəsmək, bəlləmək, biçmək - çaylar
gölə qoyulur : tökülür, axır, boşalır . bu çay hara qoyur : tökülür, edmək - qalıb
qoymaq : dal qalmaq : dalı qılmaq - ozap qoymaq : irəli qılmaq, gedmək.
qoymaq: əmanat vermək, tərk et . yağmaq - yağış qoyur : yağış tökür, yağış
qoymur . vermək - nümrə qoy : nümrə ver - nahar qoy : nahar ver .
qoymaq: qurmaq, qovmaq, kovmaq, qabmaq - qoyma : qurma, otutma, yapma, tikmə .

. töksən.-un qoysan ulanar, su qoysan sulanar . (ulanar: qoyulaşır. bərkir).

qoysan

(sulanar: boşalar) . (iş bir təhər düzəlmir)
.-doluya qoydum almadi, boşa qoydum dolmadi. (boşa: qanmaza. nadana.

qoytum

cahilə)

qoyub

.- o ki mal qoyub gedir evladına, eşşəyin zadı her ne varına!!

qoyulaşır

.ulanar. bərkir.-un qoysan ulanar, su qoysan sulanar . (qoysan: töksən).
(sulanar: boşalar) . (iş bir təhər düzəlmir)

qoyun yaşları : ay : quzu qoyun § aydan böyük : barğa § yaş : toxlu § - yaş : eşşək qoyun §
yaşdan böyük : övəc § yaş : manq § yaş : manqramaz § yaş : mələməz
qoyun

. açık rəngli

qoyun

. göğüsdə olan iç cip

qoyun

. tüt, sιk, qatι, şiddətli yağın, tufan

qoyun

.-az yeyən tazı, çox yeyən qoyun olur

qoyuna

.-ətçiyə yağ qayusu, qoyuna can qayusu . (qayusu: qayğusu. dərdi)

qoyuna

.-öküzə buynuz, qoyuna quyruq yük olmaz.

qoyundurdurmak : yandırmak

qoyunu
qoz

.-sayılı qoyunu qurd qapmaz
. qazık <> kovık : oyuq, qabıq, kavık - qözlanmak : kovlanmak .

qoz

.- qoz girdədi, hər girdəni qoz sanma.

qoz

.- qoz yuvarlaq, hər yuvarlaq qoz degül.

qoz

.-arşın gətir bez apar, çuval gətir qoz apar.

qoz

.<>

qaz

qoz

.<>

qaz

qoz.

.-ana ilə qız, halva ilə qoz.

qozalamak: gəvəzəmək .
qozəştə: < köçəştə, köçmüş, bayağı, bayıkı, burunki öncəki .
qozğalma

. qiyam, baş götürüv, qozğalu, ərəvildəv

qozğalu

. qιmιldamaq

qozqalançı

. asi, asav

qozlak

. harcsız, quru daşdan qurulmuş tıvar

qozlamaq

. yeyib boşaltmak, korlamak, kosamaq .

qozuk

. cəvizin yaşıl qabuğu

qöç

.köç!. köş!. qişdə. -kişdə demək: kişdəmək. <köşdəmək < köçdəmək

qöçməli.

.-ya dəvəyi güdməli ya buradan köçməli.

qöçtəmək

.köçdəmək > köşdəmək > kişdəmək. kişdə demək

qöq

.- dil yarası kök salar.

qöqü

.-dal budaq sizdən, kökü məndən.

qöl

.-biri selsə, biri göl (olmalı).

qöl

.-birim birim min olur, dama dama göl olur. (birim birim: bircə bircə. birər birər)

qöl.

.-qar suyundan süzən çeşmə göl olmaz.

qöm

. davul, boran, kuyun

qöm

qöməq

. kuyun, boran, davul,

.-kömək olsa boluna, hər iş girər yoluna.

qömür

.-odsuz kömür, işsiz ömür.

qömürtən

.-arpadan saman, kömürdən duman əksilməz

qömürü

.-qışa saxla kömürü, yaxşı işə ömürü.

qöni çıkmaq: haklı çıkmaq
qöni çıkmaq: haklı çıkmaq .

qönlü

.-dərvişin boş cibisə, könlü dolu.

qönül

.-göz görməyincə könül qatlanır.
-göz görməyincə könül çəkinməz.

qöpəksiz

.-əkməksiz ev köpəksiz köy olmaz

qör

.-bildiyin kimi görmə, bulduğun kimi gör

qör

.-dözümlə gör işini, uğur yapsın işini.

qör

.-sanduruşla gör hər işi, qarşın ərkəksə dişi. . (santuruşla: hesab kitabla)

qören

.-gören göze pay düşər.

qörə

.-görə görə gözəm, diyə diyə çeçen olur(gözəm:irəli görüşlü) . (çeçen. xatib)

qörən

.-yerivə görən yuvan olsun, ağrıva görən davan

qörən.

.- uzaq görən:irəli görüşlü. gözəm.-eldə yüzdən biri çiçen, mindən biri gözəm
olur.

qörətir

.-dərd çəkənə görədir

qörətir

.-sayğı sayana eğit alana görədir. (eğit: əkid. tərbiyə)

qörlüq

.görlük. dadlılıq. şirinlik .-var evi görlük evi, yok evi korluq evi.

qörmə

.-ac olub barın ac görmə, tox olub barın tox görmə. (barın: hamını. tüm
kesleri)

qörmə

.-bildiyin kimi görmə, bulduğun kimi gör

qörməsəntə

.-əğri baca düz duman, görməsəndə sən inan.

qörmətiqcə .-pozan görmədikcə, düzən olmaz

qörmətim

.-almadım verəməm, görmədim biləməm

qörmətim

.-od görmədim dumansız, doğru görmədim inamsız.

qörmətim. .-əğridə tox doğruda ac görmədim.
qörməyincə .-göz görməyincə könül qatlanır.
-göz görməyincə könül çəkinməz.
qörməz

.-sağır duymaz uydurur, kor görməz oxşadır.

qörpü

.-dün hardadır, qırıq körpü ucunda, gün hardadır, olan körpü üzündə, yarın
durur qurusuq körpü başında . (qurusuq: qurulmuş görünən)

qörsə

.-nə ölü görsə ağlar, nə düğün görsə oynar.

qörsən

.-düşmanı düşdə görsən uğra yozma.

qörşüş

.-sağır ilə söyləş güc, kor ilə görşüş

qörüb

.-o yar gözün, kim görüb o yar gözün, aslan gücündən düşsə, qarınca oyar
gözün.

qörücü

.görücü.elçi.

qörücülüq .görücülüq.elçilik.
qörüməcələr.

.görüməcələr. baldızlar. -elti eltidən qaçar, baldızlar bayraq açar. (elti:
qayınxatın).

qörümlüq

.görümlük. görüşlük.-ata vergisi görümlük, qoca vergisi doyumluq. (qoca: ər)

qörür.

.-qarqa yavrusun qartal görür.

qörüşlü.

.-irəli görüşlü: gözəm.-eldə yüzdən biri çiçen, mindən biri gözəm olur.

qörüşlüq.

.görüşlük. görümlük. -ata vergisi görümlük, qoca vergisi doyumluq. (qoca: ər)

qöş

.köş!. köç!. qişdə. -kişdə demək: kişdəmək. <köşdəmək < köçdəmək

qöştəmək

.köşdəmək < köçdəmək > kişdəmək. kişdə demək

qötü

.-kötü dil qurşun dələr. (dil: söz)

qötü

.kötü. isiz. pis. pəs.

qötülüq

.-cocuqlar həp iyi, çevrədən kötülük öğrətilmirsə.

qötülüq

.-iyilik yapan bal dolu, kötülük yapan pox dolu. (dolu: dolçası)

qötümser

.-iyimser ol, hər yönə bax qolaylıq, kötümser ol, hər yönə bax çətinlik.

qötün

.-qazan qazana götün qara dəyimiş.

qötüyü

.-aç qutuyu, tök kötüyü

qötüyü

.-açdı qutuyu, söydü kötüyü.

qövhər.

.gövhər. cevher. ərdin. dəğərli daş. löbət. -ərdəmli kişi ərdiniylə düz gələr,
ərdəmsiz kişi uylaq ilə düz gələr. . (uylaq:başmaq kəfi).

qöy

.-əkməksiz ev köpəksiz köy olmaz

qöy

.-yer bərk girilməz, göy uca çıxılmaz.

qöz

.-ağrılarda göz (diş,bel) ağrısı, hər kişiyə öz ağrısı.

qöz

.-artıq mal göz çıxartmaz, çox yeyib qonuşmaq yaş uzatmaz.

qöz

.-avçıya bir göz yetər

qöz

.-göz görməyincə könül qatlanır.
-göz görməyincə könül çəkinməz.

qöz

.-göz yetməzə söz yetər

qöz

.-kor istəyi bir göz, ikisi olsa nə söz.

qöz

.-öz ağlasa, göz yaşar. (öz: iç. zat)

qöze

.-gören göze pay düşər.

qözəl

.-qocalıq, sağlıq ilə varlıq ola bir yerdə, nə gözəl sürməli günlər oluru düşsə
ələ.

qözəl

.-sevilən qonşu evində gözəl

qözəm.

.gözəm.irəli görüşlü.-eldə yüzdən biri çiçen, mindən biri gözəm olur.
.-görə görə gözəm, diyə diyə çeçen olur(gözəm:irəli görüşlü) . (çeçen.
xatib)

qözləqi

.-ver yeyim, ört yatım, gözləki canım çıxsın.

qözlənilməz .-gözlənilməz başa gəlir
qözlü.

.-kəl ölür sırma saçlı olur, kor ölür badam gözlü.

qöztən

.-qarqa güdən gözdən, qurdu güdən candan olur. (güdən: baxan. bəsləyən).

qözü

.-ac ölməz gözü qaralır, borclu ölməz bənzi sararır. (bənzi: üzü. suratı)

qözü

.-gecə gözü mal alma, subay gözü qız alma. (subay: bekar)

qözü

.-subay gözü kor gözü.

qözümü

.-bir gözümü ağladır, bir gözümü güldürür, borcun iyisi vermək, dərdin iyisi
ölmək.

qözün

.-gücdən düşən aslanın oyar gözün qarınca.

qözün

.-kişdə deməz dilsizin, gözün qarqa çıxarmış.

qözün

.-o yar gözün, kim görüb o yar gözün, aslan gücündən düşsə, qarınca oyar
gözün.

qözünə

.-dəvə yükü aş olsa, ac gözünə az gələr

qözünə

.-iyilik edsən birinə, sakın anın gözünə

qözünə

.-qonşu tavuğu qonşu gözünə qaz gələr.

qözünə

.-yapasan hər kimə sən yaxcılığun, sakın ondan gözünə dəğməyəsən.

qözüvü

.-yer var qulağun qapat, yer var gözüvü qapat, yerdə var ağuzun qapat.

.<

qrutfrans

qurut < quru, qatıq adam, qəliz, qanma, küt

qu(v)

. dərin, çukur, qazık,-qulax, quyi, qur - qoz -.

qubar

. quruntu, qurum(qopar)

.

. ağzı dar, sildən düzəlmiş qab

qubul

qucundamaq : qonuşmaq .
quçmacık

. quci quci

quçmacık

. quci quci

quçmaq

. qucaklamak, sarılmak

quddanmakka: bitdən qaşınmaq - qurtlamaqka: qurt çıkarmaq

quddə

. < quzzə < qovzə

qudərziyam : nozəryam
qudrət

. qoz a -qozğat -

qudrət: qoz a - qozğat .
qudura

. asav, vəhşi

.

qudutmaq :qozğıratmaq(qozatmaq)
quduz

. har, dəli

quqerd

. < küyküt : günəş, od .

qul

.-qul özünə yiyə seçmir

qulaç

. iki açıq qol arası

qulak + düşürmək: asmaq - salmaq - qımmaq - yatırmaq..
qulaq

. uzalmış

qulaq

.-eyitim üçün üç arac-ağız qulaq dil

qulaq

.-iki qulaq bircə dil, iki eşid bir söylə.

qulaqın

.- ağzından çıxanı qulağın eşidsin

qulaqına

.-tazının topallığı, doğşan qulağına tez çapar.

qulaqtan

.-qulaqdan girən soğuq söz, içə varıb buz bağlar.

qulaqun

.-yer var qulağun qapat, yer var gözüvü qapat, yerdə var ağuzun qapat.

qulam

. əmrət, qulak da dağlanan simğə, taxılan əlamət .

qulət, səhv məhv
qullab

. < qap, qaplaq, qappaq

qulp

. < qol + up (ap, ıp). dəstə, tutar, qaldıran abzal .

qulun

. yaşına dolmamış qısraq balası

quluna

.-sən yardım ed quluna, hər iş girsin yoluna.

qum

. çöl, qιr

qum

. toz

qumamaq: tokmaq .
qumırışqa: qarışqa .
qunçə

= qınça

qunçə

. qınça, kümə, yığın, takım, top .

qundaq: paynak, düm, tutası, dipçik .
qup
qur

. çok, kan, bətər
qut qır: bit qurmaq : qutarmaq, qırmaq, bitirmək

qur
qur

. < gavr< kav .
. cür, sınır, paya, okşar, dəng, yaş, yaşdaş, soy, sırt, arka, döl, quşak - qurlu quriylə ,
qopuz qıliylə .

qur

quraq

.-gənclikdə pul qazan, yaşlılıqda qur qazan
. qamış .

qural bu, sən sevən gedər

qural

. abzal, vәsilә

qural

. silah

qurallaş: fırlan, dön .
quram

. dəsdə . - quram quram : dəsdə dəsdə : qupam qupam,

qurama

. idarə

qurar

.-eyicə söz ev qurar, yamanca söz ev yıxar.
-eyicə söz ev düzər, yamanca söz ev tozar. (tozar: yıxar).

quraş

. yalan, quraq, quru, boş .

quravlıq: sağlıq, qurqunlık, iyilik .
qurbağa

. yaşıl bağa

qurbağa: yaşıl bağa, takalı bağa.

qurban

.-buğ saqqalım başıma qurban.(deyim)

qurban

.-yaxşı sözə can qurban, yaman sözdən can qurtar.

qurbanlık

. üləş

qurbat

. güc, quvvə, ğucur,

qurbat: güc, quvvə, ğucur .

qurcak, qurşaklamak ) kovcak : kovsak, qursak : içəri
qurç

. kəsgin, ötgir, ütgin odu, iştik

qurç.: kəsgin, ötgir, ütgin, odu, iştik, bibər - qurç piçaq . sivri ağıllı . (> qors) .

qurd çağası əkdənməz. (əkdənməz: əhlilənməz).
qurdalamaq: ğurcalamaq, dörcələmək
qurdaşmaq: sıraya girmək, dizilmək .
qurə keşi . ok atma. : < ışıl: saqi < sağmaq işi. suvaqu.
qurqaz . qranqaz, quraq
qurqu

. duzak, totiə

qurqu

. ölçülü biçili yapılan iş, qarşılaşma, yığıncak, cumalaşma,

qurqun

. qonakçı, quran, qurqunu aparan

qurqun

. sağlıklı, salamat - uşaklar qurqunmu

qurm

. qurur, qurum, köp, sevinc, kıvanc, şadlıq, güvənc .

qurmaq

. dikəltmək, becərmək, saldırmaq

qurmaq

. gərmək, çəkmək, çəkişdirmək, tirləmək,

qurmaq

. ortaya qoymaq, meydana gətirmək, tə'in, sağlatmaq, sağlamaq

qurriş

. bağırış, çınlayış .

qurruş

. gurlama .

qursaçı : qarınpa .
qursaq

. sinə, döş, kurək § qursaqca : cılıqqa

qursatmaq: yetirmək, bəsləmək .

qurşak: > quşak .
qurşaklamaq: <> qucaklamaq : kovcaklamaq, qurşalamaq < kov <> qab .
qurşamaq

. axtarmaq, tapınmaq

qurşanmaq

. asınmak, takınmak, taxılmak ( qılıç, mıltık )

qurşav

. haqa, döngələk, baldak, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk

qurşav

. qurşaş, yağday, tirə - yak., aylana - tirə, ara, aynala, orta, vəsət, şərait, halqa,
döngələk, baldak, bucra, yarpak, budak, uşak, sap, yιğιrιk, şιğιrsιk, kamav,
qurçö, qabav, bilokaj, burşant .

qurşun

.-kötü dil qurşun dələr. (dil: söz)

qurt

.- duman bassa dağları, dağ doruğun qurd alar. (doruğun: kəlləsin)

qurt

.-çaqal eniği qurd olmaz, arslan yatağı yurd olmaz. (eniği: balası)

qurt

.-qayğusuz baş gorda, qurd zumarı yolda (olur). (qayğusuz: dərdsiz)

qurt

.-sayılı qoyunu qurd qapmaz

qurta

.-bölüngən mal, qurda yem. (bölüngən: dağılqan)

qurtar.

.-yaxşı sözə can qurban, yaman sözdən can qurtar.

qurtarar

.-dilin tutan başın qurtarar

qurtu

.-qarqa güdən gözdən, qurdu güdən candan olur. (güdən: baxan. bəsləyən).

qurtundu

. sonuncu

quru

.-çox sulu olma sıxılırsın, çox quru olma qırılırsın

quruqsuz: yalançı, oğladsız, bəfasız .
qurum

. paralardan oluşa tüm

qurumaq

. üyşmək, yığnamak

qurumsak

. qovuşdurucu, ortamçı ½, araçı,qoşmaçı , aradaşçı, düşüşdürüci , pezəvəng

qurumsaq

. qoşumçu

qurumuş: keçmiş, çakşıl, keşimiş, keşiyib, əsgi, qona - qona adət : әsgi adət .
qurun

. xudpərəst, kibyoli, kurqun

qurur( mak) : tikilmək, şişmək
qururlanmaq : köpərmək, köpəlmək, şişmək, qurulmaq, köpərmək, köpəlmək, tikilmək .

qurusuq

. qurulmuş görünən.-dün hardadır, qırıq körpü ucunda, gün hardadır, olan
körpü üzündə, yarın durur qurusuq körpü başında .

quruş

. barış, yığış # savış : savma, dağılma .

quruşmaq: bir şeyin başqa bir şeyə atılması , qarışması , qatılması, qovuşmaq, yığışmaq,
birikmək, varışmaq, barışmaq, : uyuşmaq, keçələşmək, köməkləşib bir şey
yapmaq
quruşuq : duruşuq, kələk, buruşuq, qurqu
. yardım .

quruy

quruy: yardım .
qusalə

. < gösələ.

qusana

.-altun çanaq palçuq çanaq qan qusana bir gələr.

quş qanatdan, adam dilədən vurulur
quşağına çəkmək : atasına bənzəmək
quşak çəkmək : soy sürmək
quşak çözmək : sevişmək
quşak kuşağa : soydan soya
quşak qorumaq : nmusunu qorumaq
quşak

. dolaq, sarıq, belbağı - qurşanmaq : belə quşak bağlamaq, quşak giymək sarılmaq

quşak

. duvarın içindı, möhkəmlətmək üçün qoyulan dirək, ağac, bu ağacada quşaklama,
bu işəisə quşalama deyilir : çevrələyən, qoruyan, möhkəmlədən - quşaklı
duvar, quşksız duvar

quşaq

. qarın

quşaq(qovşaq): bağ

., bağım, əkləm, boğum. dolaq, sarıq, belbağı - qurşanmaq : belə quşak

bağlamaq, quşak giymək sarılmaq - yer şarının ayrı ayrı bölgələri, çevrə,
dayirə - iki dirəyi bir birinə bağlayan üçüncü ağac - quşaq : qarın, bölgə,
məntəqə
quşamaq

. çevrəsini bağlamaq

quşə ) buruç, buruk > bükcək

quşə

. < kov . gövşək, kovşak, kovsak, kovsalak, kovlangöz, kovşə, küyşə, quzey, burış, burc,
aralık, buçak, yıkıx, cırık .

quşə

. burış, burc, bucak

quşkun

. şaşkın

quşqu

. şübhə

.

quşqurtmaq . ürəkləndirmәk, ğılavlandırmaq, təhrik

quşqusuz baxın!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quşluk

. səhərlə öğlə arası

quşluk

. səhərlə öğlə arası

quşu

.-av quşu burnundan, bilgə kişi dilindən (bəllənər)

qutal

. nıəcat

qutal

.nıəcat. rəhayi- rəstqari

qutalqa: çıkış, çıkma, qurtuluş, yol, boşanış, boşuqlanış

qutar

.-dilin tut başın qutar

qutardə

. boldə

qutarmək > bütün : bitmiş . basa çatmış
qutarmək: < - qıt + ərmək - -< qut + ramaq butqarmək, buddamak, bitirmək, betürmək, bağlamaq,
ayaklamak, basmak, əzmək, ayağa, sona, dibə, başa çattırmak, başarmaq,
sonamaq.
qutarmək: betürmək: butqarmək, buddamak, bitirmək .
qutlaq

. qutluq, şadyanalıq, müjdə, muştuluq, pay

qutlu yıllar dileğile
qutlu

. bərəkətli, verimli, suvli sevli

qutlu

.-zəngin bulsa, qutlu ola,yoxsul bulsa, nərdən ola.

qutluğa yol hər an düzətilişdədir.
qutluqa .

.-qutluğa yol hər an düzətilişdədir.

qutsallık

. idleleku, izqeleku, iyquluk

qutsuz

. badbakt

qutsuz

. badbakt

qutu

.

. < quytu . quyu . çukur . qabırqa, qabırcak, cə'bə, cumba, komba, kümbə, bəsdə,
qısqın

qutub ulduzu: dəmir qazık

qutul

.-borcluysan ver qutul, yolçusan yür qutul

qutulmaz : arımaz
qutuluqsuz: çıkışsız, qaçınılmaz - qutuluqsuz durum : çıkışsız durum
qutum

. niyyət - bitgin, bitmək - bərəkət - əli qutumlu, qutumsuz : qısğanc

qutumsuz

. qısqanc, bağlı, bərəkətsiz ..

quturma

quturmuş

.-qudurmuş yaman, alışmış beş ondan yaman

quturmuş. .qudurmuş. əsrik. qızqın. azqın. -əsrik dəvə
qutuyu

.-aç qutuyu, tök kötüyü

qutuyu

.-açdı qutuyu, söydü kötüyü.

quvax

. kəpək

quvax

. kəpək

quvıs

. ac .

quvvə

. güc, qıtır, qurbat, ğucur .

quvvət,alıbet . qeyrət, enerji
quvvətli allı

. - allı kişi : quvvətli kişi .

quvvətli: yorqa, yüryək, iti, dinc, yolaqlı - allı, quvvətli kişi, allı kişi .

quy

.qoy. çuxur. hava, yel almıyan yer.

quylamaq

. gömdürmək, gömdürüş

quylanmış .basqıdaki.-basqıdaki altundan, asqıdaki salxım yeğ.
quyma: tökmə

-quyruk

. göz quyruğiyla : göz kıyısilə : göz ucuyla

quyruq

.-əkli quyruq tez qopar. (əkli: yapışmış)

quyruq

.-öküzə buynuz, qoyuna quyruq yük olmaz.

quyruq: son, sonuc, quyuq, çunuq, qonquruq - göz quyruğiyla : göz ucuilə .
quytu yer

. quru yer

quyu

.- hər quyunun suyu olmaz, su tökməklə quyu dolmaz

quyuq

< quru

quyuq

. qalın, yoğun, qәliz .

quyuq

.qalın, yoğun, qәliz

quyulmaq

. yığılıb, toplanıb, qalınlanmaq, qurumaq

quyun: qasırğa

quyunun

.- hər quyunun suyu olmaz, su tökməklə quyu dolmaz

quzey

. arka, kararqulu arka, (quzey) yamaclar, göy y

quzey

. dəmirqazık

quzey

. qaranququ arka

quzey

. qızqaç, yel tutmayan, günəş görən, quytu yer

quzğun

. qarğa, alar qarğa, qara qarğa .

quzğun

. sarsağan

quzquna

.- iki qarqa çokuşsa, bir quzquna yem olar. (çokuşsa: dimdişsə. qaqalaşsa)

quzruf

quzu

.

. < quyruq .

.-itdən quzu törəməz.

quzu(bala) xozu, qoz girdəkən .
qü

. gün, guyəş, günəş

qüc

.-az yeyən az uyur, çox yeyən güc uyur

qüc

.-dili yavaş şən yaşar, dili qatı güc yaşar. (yavaş:yumşaq)

qüc

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,
savaşırsan, barışığa üz saxla.

qüc

.-sağır ilə söyləş güc, kor ilə görşüş

qüc.

.-dadlı söz güclü olur, güc olmaz.

qücən

.-nə vara güvən, nə yoxa gücən

qücən

.gücən. arxana. parana. -arxana görə sözün olsun.

qücər

.gücər. dingil. dəngəl. ox. axlov. aksən. mehvər

qüclü

.-dadlı söz güclü olur, güc olmaz.

qüctən

.-gücdən düşən aslanın oyar gözün qarınca.

qücü

.-börünün gücü dişdə, kişin gücü işdə

qücün

.gücün. zorla.-alın arslan tutmuş, gücün sıçan tutmamış. (alın: al ilə. kələklə.
hilə ilə) .

qücüntən

.-o yar gözün, kim görüb o yar gözün, aslan gücündən düşsə, qarınca oyar
gözün.

qüçüq

.-borcdan qorxan, qapusun küçük açar.

qül

.-keçdi bülbül keçdi gül, istər ağla istər gül

qül

.-qanan olsan bir gül yetər qoxmağa, qanmaz olsan gir baxcanı yıxmağa
(pozmağa)

qül

.-qonşun olsa gül kimi, ara duvar yıxılmaz.

qülər

.-dadlı dil gülər üz .-dadlıq dilindən gülmə üzündən əsgilməsin.

qülərqən

.-qaraqol gülərkən ısırır. (qaraqol: polis)

qülmə

.-dadlıq dilindən gülmə üzündən əsgilməsin.

qültürən

.-girişdə güldürən yalan, çıxışda ağladarmış.

qültürəntə .-kişini güldürəndə dil, küydürəndə. (küydürəndə: yaxanda)

qültürür

.-bir gözümü ağladır, bir gözümü güldürür, borcun iyisi vermək, dərdin iyisi
ölmək.

qültürür.

.-dosd ağladur, yağu güldürür.

qülüb

.-sizdə yiyəlim içəlim, bizdə gülüb oynyalım.

qümüş

.-gümüş yükünden değil, yemiş yükünden umulur.

qümüşsə

.-söyləmək gümüşsə, söyləməmək altundur.

qümüşsə

.-söz gümüşsə, sus altın.

qün

.-az aşağan bir gün, çox aşağan bir gün. (aşağan: aşıran. yeyən)

qün

.-az yeyən çox gün yeyər, çox yeyən az gün yeyər

qün

.-biri bir ay işlir, bir gün yər, biri bir gün işlir, bir ay yər

qün

.-çürüq paxla gündə yok, bir gün satılır.

qün

.-dün hardadır, qırıq körpü ucunda, gün hardadır, olan körpü üzündə, yarın
durur qurusuq körpü başında . (qurusuq: qurulmuş görünən)

qün.

.-ki ağ akçə olur qarə gün içün.

qünə

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,
savaşırsan, barışığa üz saxla.

qünq

. (mübhəm) < qonğırık . qaranlıq .

qünler

.-sayılı günler tez keçər.

qünlər

.-qocalıq, sağlıq ilə varlıq ola bir yerdə, nə gözəl sürməli günlər oluru düşsə
ələ.

qünlüq

.-günlük işçi: aylaqçı. haylaz.

qünlüq

.-günlük işçilik:aylaqçılıq. -boş oturmaqdan, aylaqçılıq yeğ durur. (aylaqçılıq:
günlük işçilik).

qüntə

.-çürüq paxla gündə yok, bir gün satılır.

qüntə

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,
savaşırsan, barışığa üz saxla.

qünü

.-dili yamanın günü yaman.

qünü

.-çöllük günü: çöllük. sizdəh bedər

qünüvü

.- dünəni daşla, günüvü başla, yarını boşla. (daşla: at. boş ver)

qüt

.-çubuq qırılır, çıt dər, kütük qırılır, küt dər

qütən

.güdən. baxan. bəsləyən.-qarqa güdən gözdən, qurdu güdən candan olur.

qütər

.-hər kəs çıxarın güdər. (çıxarın: mənfəətin)

qütməli

.-ya dəvəyi güdməli ya buradan köçməli.

qütük

.-çubuq qırılır, çıt dər, kütük qırılır, küt dər

qüvey

.-suçu gəlin yapmışlar, kimsə güvey durmamış.

qüvən

.-nə vara güvən, nə yoxa gücən

qüvənir

.-sevinir mal varlısı işinə, güvənir yok yoksulu düşünə.
-sevinir mal varlılar işinə, güvənir yok yoklular düşünə.

qüytürəntə. .küydürəndə. yaxanda.-kişini güldürəndə dil, küydürəndə.
qιr

. ağ, qιrçιl - qιr sakal : ağsakal

qιrçıllaşmaq : qιr düşmək
qιrğay
qιrğay
qιrtlaş

. qιrğιç, karqιs(ç), oğıç, ükkiş, rəndə
. qιrğιç, karqιs(ç), oğıç, ükkiş, rəndə .
. baskιc

qιsğanmazlıq: sәbir, havlιqmazlιq ..
qιsqut
qιsqut

. cәza
. cәza .

qιsqιnc: qιnağ, işgəncə .
qιvrımlı aylavlı: virajlı
qιyιn

. ağιr

qιzιlgül

. gülələ, gülalıq, yuğa yapraklı

qιzιlgül: gülələ, gülalıq, yuğa yapraklı

qιzιltı

. ιşιq, şavıq

qәbuldaşι bölqəsi : pəzirayi odasι
qәlbir

. varqıl

qәrq etmək: çöktürmək
qәrq etmək: çöktürmək
laxsıx

. çox danışan, lax adam

laxsıy

. laxla

laqğa

. yanqır, boş söz, yanqıra, sandırak, şatpak, ağat .

lal

. dudu, güng, kəkəş

lal

. kəkəş, güng, dudu

lalə

. < alalə : al al, qır qırmızı .

larsson örümc
. dan - tanqlay : tanqdan, sәhәrdәn

lay
lay

. dan - tanqlay : tanqdan, sәhәrdәn
. palçık, batkak

lay

lazımlı edərlicə . etimli.

leysanın beşində, öküzü ayır eşindən
leysanın beşində, öküzü ayır eşindən
leysanın
ləçək

ləhim

.-leysanın beşində, öküzü ayır eşindən

. < alınçək, çatkı.

. yelimuyğur : yalim : yapışdırıcı, tutqal - yelimlik : yapışqan

ləhimləmək: qalaylamaş, kapşlaş, kavşarlaş, şirətü, danekerləndirqiş
ləkə

. dağ, bənək, iz . yoğal, zigil, dat, tap, töbəl, təğmil, timğil, ənəkə

ləqən

.ləgən. təgən. təşd

lə'l

. < alal .

lən nən bilən ınnan
ləng

. atın pozuk , əşkin yerişi .

ləngə salmaq: dəngərləmək, dincəlmək, dəngəmək

ləpə : yəpə ←yapa : yapık, qat .
ləpə

. = yəpə ←yapa :yapık, qat,

ləpə

. leber, möc

ləpə

. leber, möc .
.soluğ, soluğan

ləpə
ləş

.

. öləksə, yem tik., ölük. şələ .

ləvazim

.donnama

.

ləyaqət

. bəs ləyaqətli : bəsli . yüksətmək : bəsləmәk . öyrənmək : bəslənmək,
basqınmaqqә
. bəs . ləyaqətli : bəsli . yüksətmək : bəsləmәk . öyrənmək bəslənmək

ləyaqət

(boskunmaqqә)

lizumsuzluk: atıkçılık
•

llhcə

.

. qırtlağ: boğaz, ağızlıq.

lovğalanmak : öyünmək, kupurayıv, maktanmak
luuk

. soğan

mahabad

. mahabad qondarma addır. pəhləvi alçaqlar değişib. doğrusu=soyuq bulaqdır

mahiçə sum ət : bulşık, baldır, müskül . .

mahnı

. aytım

mahnı

. türkü, aydım - türkü söyləmək,aydım aytmaq - xalq aytιmlarι

mahnı

. türkü, aydım - türkü söyləmək,aydım aytmaq - xalq aytιmlarι .

maxta

. pambıq

maxta

. pambıq

maxtanmaq . bənçilənmək, maxtanırqa, maxtanırçak, şişmək,
maxtanmaq . bənçilənmək, maxtanırqa, maxtanırçak, şişmək,

maxtanmaq . bənçilənmək, maxtanırqa, maxtanırçak, şişmək, özsevərlik
maktancak . şişən..
maktancak

. şişən..

mal

.- o ki mal qoyub gedir evladına, eşşəyin zadı her ne varına!!

.

mal

.-artıq mal göz çıxartmaz, çox yeyib qonuşmaq yaş uzatmaz.

mal

.-bölüngən mal, qurda yem. (bölüngən: dağılqan)

mal

.-gecə gözü mal alma, subay gözü qız alma. (subay: bekar)

mal

.-mal vergisi keçimlik, kitab vergisi ömürlük.

mal

.-sevinir mal varlısı işinə, güvənir yok yoksulu düşünə.
-sevinir mal varlılar işinə, güvənir yok yoklular düşünə.

mal

.-tək başına, özünə mal: başqa. ortaqsız. şəriksiz.-ortaq öküzdən, başqa
bizov yeğ.

malı

.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul gərək
qazana. (ir: tez)

malın

.-ilkin malın bağla, sonra tarıya ismarla

malın

.-subayın malın it yər, bağrını bit yər (yaxasın bit yər)

maltan

.-azdan verən candan verir, çoxdan verən maldan verir

mama

. göbək ana, pazaç.

mama

. göbək ana, pazaç.

mama

. göbək ana, pazaç.

man

. < manq, müyn, utanc, ayıb, yazıq, xacalat .

mane´ tiraşi . toskunlık , tutkunluk, tosulamak
mane´ tiraşi: toskunlık , tutkunluk, tosulamak

manğlay

. alın § manğlay saçı : alın saçı

manğlay

. alın § manğlay saçı : alın saçı

manğlay: alın - manğlay saçı : alın saçı .

mani

. bayati, dörd sap, dördlük

mani

. bayati, dörd sap, dördlük

mani

. bayati, dörd sap, dördlük

manında: yanında .

manq

. böyük, yekə, manqus - manqafa : böyük baş, səfeh, axmaq - manqda: üz bə üz .

manq

. böyük, yekə, manqus § manqafa : böyük baş, səfeh, axmaq.

manq

. böyük, yekə, manqus § manqafa : böyük baş, səfeh, axmaq.

manqa-donqa : tanqabaşi
manqıqı: əbədi, tübölüktü, ölümsüz, qalıcı, qalımlı - manqu : əbəd, ölməz, itməz, ösməz .
manqın: dövrə - bər .

manqqı

. qalıcı, qalımlı

manqlay

. alın

o şol ul. al ol. u

o eşəkdə yüm yok, yıxılırsa marağ yox
oba başı

. boy- bəğ

oba

. çadır, el

oba

. çadır, el

oba

. ev, başqalar

oba

. ev, başqalar

oba

. kət-köy, ev-eşik

oba

. kət-köy, ev-eşik

oba

. oda, yuva

obacık

. alaçık

obdan

. iyi -obdan bolur : iyi olur

obdan

. iyi -obdan bolur : iyi olur

obdul

. hobban, hopdan, hoplan

obka

. utanmaz, quduz

obon

. mon, monq, köy, küy, ahəng - ovaz, avaz, ağız - obonçu : şarkıçı - oboz : avaz, səs,
qafiyə

obon

. mon, monq, köy, küy, ahəng.

obon

. mon, monq, köy, küy, ahəng.

obon

. ovaz, ağız, avaz - obonçu : şarkıçı - oboz : avaz, səs, qafiyə

obon

. ovaz, ağız, avaz - obonçu : şarkıçı - oboz : avaz, səs, qafiyə

obur – hopur - sopur – çopur : aşamalığı, aşırılığı göstərir
obur – hopur - sopur – çopur : aşamalığı, aşırılığı göstərir
obur açqarağ, acgöz, acqarağ,, opkur, doymaz, tamahkar, doymaz

obur

. qarımpa - obur-hopur, aşamalıq

obur

. qarımpa - obur-hopur, aşamalıq

obur

. qarınpa

obur

. qarınpa

obur, opkur, acgöz : acqara,
ocak

. kan, birləşik, birləşmə, birlik, dərnək, örgüt, topluluk, ittihadiyə, dayanış, mə'dən,
duvarda olan baca , girinti . kərdi, qapız, mərkəz, yığıncak, ev, ailə, yurt,
el,vətən..qutuk yer - təşkilat (yeni çəri ocağı), ilin birinci ayı - sığınmaq : ocak
düşmək .

ocaklı

. xodi təşkilati

ocaklık: atadan sovğat .

ocaq

. birləşik, birləşmə, birlik,dərnək, örgüt, topluluk, ittihadiyə, dayanış

ocaq

. birləşik, birləşmə, birlik,dərnək, örgüt, topluluk, ittihadiyə, dayanış

ocaq

. kan, mə'dən

.

ocaq

. kan, mə'dən

.

ocaq

. mərkəz, yurt, el,vətən..qutuk yer

ocaq

. mərkəz, yurt, el,vətən..qutuk yer

ocaq

.- ocaq yandı tüstüsü bizə düşdü, aşı qonşuya .

ocaq

.-ocaq pozma :ev yıxma.

ocaqa

.-tütündən qorxub oda (ocağa) düşmüş.

ocaqım

.-ocağım əğri, tütünü doğru.

ocuk

ocuk

. böyük şeytan - ocukturmaq : qorkutmaq - ocunmaq : çəkinmək, qorkmaq .

. böyük şeytan § ocukturmaq : qorkutmaq § ocunmaq : çəkinmək, qorkmaq

ocukturmaq . qorkutmaq

ocukturmaq: qorkutmaq .
ocunmaq : çəkinmək, qorkmaq .

ocunmaq

. çəkinmək, qorkmaq

oçar, bazar

. uçar .

oçın

. < çok .

oçırmaq

. keçitmək

oçırmaq

. keçitmək

oçırmaq: keçitmək

od odu söndürməz, qan qanı sildirməz
od odundan doymaz, canlı ömürdən
od, tutduğun yakar
oda (böyük+) . köğüş, tənəbi
odabaşı . karvansaray gözətçisi
odaçi

. otaq təmizçisi

odağ

. ittihadiyyə

odalık

. kəniz

odalisk

.< odalık: tapıçı, xidmətçi.

oddan çıxdıq, alova düşdük
odkolun: iysu, issu, çəçqər,saçkan, xoysən(çiçəkdən iyli), ünərtəy us (alnan su) .

odlayan

. çaqqıç, atəşləyən

odun ayιrmaq . sındırmaq
odun ayιrmaq: sındırmaq
odun

. çakşıl, keşimiş, keşmiş .

odun

. çakşıl, keşimiş, keşmiş,

odun

.. çakşıl, keşimiş, keşmiş,

odun

. çakşıl, keşimiş, keşmiş,

odәk

. küc, çιkar, qazanc, tölək,

odәk

. küc, çιkar, qazanc, tölək, ??

odәktarama: küc, çιkar, qazanc, tölək .

odәmәktarama . töləmək, әvәzləmək, tavan vermək, qazanmak, bacarmaq..
odәmәktarama . töləmək, әvәzləmək, tavan vermək, qazanmak, bacarmaq..
odәmәktarama: töləmək, әvәzləmək, tavan vermək, qazanmak, bacarmaq .

oğan
oğan

. tanrı
. tanrı .

oğlağudivan

. bolluq

oğlağudivan

. bolluq

oğlağuka: bolluq .

oğo

. uşaq

oğo

. uşaq

oğo

. uşaq .

oğrəş

. sğr + əş

oğrın

. astırtın, gizli § qaçak iş görmək, yaşırın

oğrun baxış : qaçamaq - gizlin baxış

oğrun baxış . qaçamaq - gizlin baxış
oğrun

. gizli

oğrun

. gizli

oğrun

. gizli, saklı, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan assırınlayın astan,
astırın, yaşırılğan, yaşırınli, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy bükük,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav

oğşalamaq . < av . (avlamaq ) çəkmək, cəlb etmək
oğşalamaq

. < av . (avlamaq ) çəkmək, cəlb etmək

-oğşamaq

. < onğşamaq, öykələmək, tənqid etmək

oğşamaq

. öpmək

oğşamaq

. öpmək

oğşamaq

. öpmək, pökmək

oğşamaq

. öpmək, pökmək

oğuldurq

. tuxumluk, oğulcuk

oğuldurq

. tuxumluk, oğulcuk

oğulitmək

. törətmək, böyütmək,

oğulitmək

.törətmək, böyütmək,

oğunaq

. kəpək., körpə, un örö, un körpəsi

oğuz

. pak, təmiz, iyi

oğuz

. pak, təmiz, iyi

ox

. çap, qutr

ox

. çap, qutr

ox

. çap, qutr - özək, küsər, küçər, üzək . - taypa .

ox

. özək, küsər , küçər, üzək .

ox

. özək, küsər, küçər, üzək .

ox

. taypa,

ox

. taypa,

oxlamaq

. doldurmaq

oxşa

. ösün

oxşa

. ösün

oxşamaq

. qəbul etmək, yarımaq, bəğənmək, razı qalmaq § bu iş mənə oxşamaz :
yaramaz

oxşamaq

. yarımaq § bu iş mənə oxşamaz : yaramaz

oxşamaq

. sıyparqamaq

oxşamaya .sıyparqa. -sıylarqa sıyın yoxsa sıyparqa dilin olsun. (sıylarqa: ikram, lütf
edməyə). (sıyın: ikramın, lütfün).
oxşatmaq : (l > t)oyşalmaq, oylaşmaq, dərindən fikirləşmək, yaraşdırmaq, hesaplamaq - bir işi
okşatıp görmək : fikirləşib görmək - onun qulağına oxşatıp bir silli vurdi : bətər
bir silli vurdu - dünən oxşatıp bir yemək yedik : gözəl bir yemək yedik .

oxşatmaq

. : oyşalmaq (l > t), oylaşmaq, dərindən fikirləşmək, yaraşdırmaq, hesaplamaq §
bir işi okşatıp görmək : fikirləşib görmək § onun qulağına oxşatıp bir silli

vurdi : bətər bir silli vurdu § dünən oxşatıp bir yemək yedik : gözəl bir
yemək yedik
oxtay

. onarmak, onq : sağlam, qəvi ( onqtay)

oxumada anladıqca başaracaqsın, yaşamda başardıqca anlayaqcaqsın
., ötmək § sayrak quşlar : ötücü quşlar

oxumaq

. sayramaq

oxumaq

. şarkı, aydım

oxuyan

. ırlayıcı

ox-yaraq

. ğənayim

ok

. darı, barut

ok

. darı, barut

ok

. əhmiyət - okası yok : önəmi yok

ok

. əhmiyət - okası yok : önəmi yok

ok,arış

. sırık

okad

. óans

okad

. óans

okad

. şans

okdarılmaq . yürüş, hicumlanmaq, dopulmaq, çozmaq
okdarılmaq: yürüş, hicumlanmaq, dopulmaq, çozmaq

okıylık

. dərslik

okıylık

. dərslik

oklamaq

. döşəmək, yazmaq

oklamaq

. döşəmək, yazmaq

oklanmaq

. çok hızlı davranmaq

oklu

. dolu

oklu

. dolu, kök, tompak., toluk, dolqun, pökki, dölməç, səmiz, oplu

oklu

okruq

. dolu, kök, tompak., toluk, dolqun, pökki, dölməç, səmiz, oplu

. qoruq, çevrə

okruq: qoruq, çevrə

okşar

. çalım, bənzək, çəkim, tartım § okşaş : çalımdaş, bənzəyən, bənzər, okşar

okşar

. okşaş, tartım., çalımdaş, çalım, çəkim, bənzək, məngiziş bənzər, bənzəyən, oşkoş,
kimi, biçə, eyni, uyqun, bərabər, birtiqiz, birtay, birqıl .

okşaş

. bənzər, bənzəyən, oşkoş, kimi

okşaş

. biçə, eyni, uyqun, bərabər

okşaş

. birtiqiz, birtay, birqıl

okşaş

. tartım., çalımdaş, məngiziş

okşaş

. tartım., çalımdaş, məngiziş

okşayış

. çalımdaş

okşayış

. çalımdaş

oku

. öyrənmək

oku

. öyrənmək

oku

. öyrənmək .

okuçu

. də’vətçı

okuçu

. də’vətçı

okuçu

. də’vətçı .

oku-qala

. yazı-pozu

oku-qala

. yazı-pozu

okultu

.

. də'vətnamə, toya çağrış .

okumaq

. tə'lim görmək .

okumaq

. tə'lim görmək .

okumaq

. tə'lim görmək .

oku-orni

. amızişqah

oku-orni

. amızişqah

okuşma . and, siğə.

okuştikə

. eştdiliyənə

okuştikə

. eştdiliyənə

oq

. elə.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu oq alur. (nəqu: hər
nə) (yerqə yana:topraq içinə). (evrə: çevrə. dünya) (oq: elə).

oq

. özü, həsən oq(həsənoq )dedi : həsən özü dedi

oq

.-deyilən söz, atılan ox, yaşanan yaş geri dönməz.

oq

.-oylamazca aytqan söz, düzəməzcə atqan ox. (oylamazca: düşünmədən).
(düzəməzcə: nişanlamadan)

oqamıq

. besavad

oqamıq

. besavad

oqara

. qab, kasa, tas

oqara

. qab, kasa, tas

oqara

. piyala

oqara

. piyala

oqdarιlmaq . bir zadın üstünə oqğunlu topulmaq, hicum eləmək
oqdarιlmaq . topulmak, at salmaq, hicum
oqdarιlmaq: bir zadın üstünə oqğunlu topulmaq, hicum eləmək

oqğun

. müştaqanə

oqğun

. müştaqanə

oqip

. başarcankli, edərmənlik, güc-quvət

oqip

. başarcankli, edərmənlik, güc-quvət

oqlaq

.-ağılda oğlaq doğsa, arıqda otu önər. (arıqda: arxda. dərədə). (önər: bitər)

oqlaq

.oğlaq. heyvan balası. -yetim oğlaq saxlasan, ağzın burnun yağ edər, yetim
oğlan saxlasan, qarabaşan qay eder. (oğlan: uşaq). (qarabaşan: bəxsiz
başıva). (qay: bəla. ağrı)

oqlamak, atılmaq . bökmək , tavusmak, sıçramak

oqlan

.oğlan. uşaq.-yetim oğlaq saxlasan, ağzın burnun yağ edər, yetim oğlan
saxlasan, qarabaşan qay eder. (oğlaq: heyvan balası). (qarabaşan:
bəxsiz başıva). (qay: bəla. ağrı)

oqlu

.-anası təvlük yufqa yapar, oğlu tetik qoşa qapar. (təvlük: yavaş).(tetik: iti)

oqlu

.-eloğlu: aralıq uşağı.-eloğlu yumurtaya qıp taxar.

oqsız

. sahabsız

oqsız

. sahabsız

oqşamaq

. öpmək

oqşamaq

. öpmək

oqşamaq

.oxşamaq. sıyparqamaq

oqşamaya .oxşamaya. sıyparqa. -sıylarqa sıyın yoxsa sıyparqa dilin olsun. (sıylarqa:
ikram, lütf edməyə). (sıyın: ikramın, lütfün).
oqşatır.

.-sağır duymaz uydurur, kor görməz oxşadır.

oqul

.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul gərək
qazana. (ir: tez)

oqur

. köynə, yırtık irik, dövük yencik

oqur

. köynə, yırtık irik, dövük yencik

oqurluq

.-oğurluq bir əkməkdən, qəhbəlik bir öpməkdən.

ola gələn

. bayağıca, alışıldığı

ola gələn: bayağıca, alışıldığı .

ola ki

. oysa ki, məyər

olacağına

.-iş olacağına varır.

olacak

. gələcək

olacaq

.-oldu olacaq, qırıldı nacaq, daha nə olacaq.

olacaq.

.-oldu olacaq, qırıldı nacaq, daha nə olacaq.

olam

. aləm

olam

. aləm

olan oyuk..
olarınkıda yoldan keçən, palçığa batan, anası gildə gecələyen bir qurumsaq
olaşmaq

. çevrəlmək, toplaşmak

olaşmaq

. çevrəlmək, toplaşmak

olaşmaq: çevrəlmək, toplaşmak .

olav

. anğar, təfəkkür

olav

. anğar, təfəkkür

olay

. hadisә .

olay

. hadisә .

olca

. qazanc, fayda

olca

. qazanc, fayda

olca

. qənimət

olca

. qənimət

olca

. qənimət, bəliq, bəbit()

olca

. qənimət, bəliq, bəbit(?)

olca

.

olca

. sərvət, bəylıq, fayda

olca

. sərvət, bəylıq, fayda

ovlanmış, olanmış, qənimət, yığılmış, yığma, yığam, yağma

olcadan ötə yol yok. (olcadan: nəsib)
olğan

. uca, dağlık yer - olğan-olğan : dağ-dağın dalısıda

olğan

. uca, dağlık yer - olğan-olğan : dağ-dağın dalısıda

olqıl

. qutar

olqıl

. qutar

olqu

. fakt

olqu

. fakt

olqun

olqun
olqun

. pişmiş, pişgən, pişkan, ərgin .

. pişmiş, pişgən, pişkan, ərgin .
.dolqun

olmak
olmak

olmaq

. bitmək, onulmaq

olmaq

. iyi gəlmək, yaxcıdı

.

olmaq

. iyi gəlmək, yaxcıdı

olmaq

. yaraşmaq, yerləşmək, gəlmək : bu paltar sənə olar (yaraşır

olmaq

. yaraşmaq, yerləşmək, gəlmək : bu paltar sənə olar (yaraşır

gələr)

gələr)

olmandada . heç olmasa bir yol, önki-sonki, əvvəl - axiri, barı birdə
olmandada

. heç olmasa bir yol, önki-sonki, əvvəl - axiri, barı birdə

olmasa

. yoksa - sənsən olmasa(yoxsa) mən

olmasa

. yoksa - sənsən olmasa(yoxsa) mən

olmasın bir hal : başarıķsız bir hal : yaramaz bir hal

.

olmasın bir hal : başarıķsız bir hal : yaramaz bir hal .

olmasın

. boluqsuz, boş, gərəksiz, önəmsiz, saçma (sözlır, işlər) - xuysuz adam

olmasın

. boluqsuz, boş, gərəksiz, önəmsiz, saçma (sözlır, işlər) - xuysuz adam

olmaz

.-düşənin dosdu olmaz demişlər.
düşənin dosdu olmaz demişlər, ucalan dossuz qalmaz demişlər

olmuşta.

.olmuşda. dirikdə. yaşamda. durmuşda.-alp çərikdə, bilgə dirikdə. (alp: iğid.
batur. bağadur. pəhləvan). (çərikdə: orduda).

olsa evdə kitləsiz qadının, adı sənin, çəkər özgələr dadın. (kitləsiz: cilovsuz)

olsun
oltan

. barı
. daban

oltu

.-oldu olacaq, qırıldı nacaq, daha nə olacaq.

olturmaq

. dikətmək, oturtmaq

olturmaq

. dikətmək, oturtmaq

olub keçər iz qalmaz, söz yazmasan iz qalmaz.
oluğ

. ullaqan, böyük

oluğ

. ullaqan, böyük

oluğ

. ullaqan, böyük .

oluk

. şıratan, novdan, oyulmuş yol.

oluk

. şıratan, novdan, oyulmuş yol.

oluq

. lülə, iz, xət, qənov, suyolu, arx, arğa, arğav

oluq

. lülə, iz, xət, qənov, suyolu, arx, arğa, arğav

oluq

. oyuq, lülə, iz, xət, qənov, suyolu, arx, arğa, arğav .

olum istəklə değil. ölüm
olum ölümü danır

olum

. kçəlgə, yapğıt, arx.

olum

. kçəlgə, yapğıt, arx.

olum

. oyuq, açəlgə, yapğıt, arx .

olur

. təbiidi

olur

. təbiidi

olurki nərsəni anlamaq yaşamaqdan keçər. (nərsəni: bir şeyi)
oluş

. barlağ, təcrübə, barlap, varış, görüş, sonuc, nəticə

oluş

. barlağ, varış, görüş, sonuc nəticə

.

oluş

. barlağ, varış, sonuc, nəticə, görüş

.

oluş

. davranış, hərəkət, cür, tör, tərz

oluş

. davranış, hərəkət, cür, tör, tərz

oma

. əkin - oma ormak : əkin biçmək .

omça

. künnə, ağacın dibi, qol qιçın dib bölümü, kök, tənə

omça

. künnə, ağacın dibi, qol qιçın dib bölümü, kök, tənə

omça

. künnə, ağacın dibi, qol qιçın dib bölümü, kök, tənə .

omur

. qöğüş

omur

. qöğüş

omur

. qöğüş .

omurğanq

. omuzğanq, onqurğa

omurğanq

. omuzğanq, onqurğa

omurğanq: omuzğanq, onqurğa .

omuz

. atın sinəsi

omuz

. atın sinəsi

omuz

. aydalı

omuz

. çiyin, yilkə

omuz

. girdə : yumuz, gombuz - onbuz : qalınma → qolombe ( var qalanbada → bər
qolombidə

omuzdan

. gəriş, gərdәn, döş -omuz : əgin

omuzdan

. gəriş, gərdәn, döş -omuz : əgin

omuzdan: gəriş, gərdәn, döş .

omuzimək

. umzimak, döş vermək, şığırmaq, üstünə ağıncak, dopulcak yani olmaq

omuzimək

. umzimak, döş vermək, şığırmaq, üstünə ağıncak, dopulcak yani olmaq

omuzlaq

. genq, yassı, çiğinli, əqinli, gərişi ullaqan, gərdənlək

omuzlaq

. genq, yassı, çiğinli, əqinli, gərişi ullaqan, gərdənlək

omuzlaq: genq, yassı, çiğinli, əqinli, gərişi ullaqan, gərdənlək .

omuzlu

. yelkilikuy

omuzlu . yelkilikuy

.

.

. bol, çok, sağlam, uğu,lu, sağlιklı, verimli, gəlir, ürün, ürəmə, ürətim, - onal

on

. onqal : doğum, doğuş,
. bol, çok, sağlam, uğu,lu, sağlιklı, verimli, gəlir, ürün, ürəmə, ürətim, - onal

on

.

onqal : doğum, doğuş,
on

. bol, çok, sağlam, uğurlu, sağlιklı, verimli, gəlir, ürün, ürəmə, ürətim - onal : onqal :
doğum, doğuş .

on

.-adam on, doqquzu don

ona battıq

. onu basdıq

ona battıq

. onu basdıq

onaçça

. bolca, verimlicə, iyicə

onaçça

. bolca, verimlicə, iyicə

onanmaq

. onaylanmak, düzəlmək

onanmaq

. onaylanmak, düzəlmək

onara

. düzəldə § tanrı işlərin onara

onarım

. tə'mir

onarım

. tə'mir

onarlı

. vüqarli, izzəti nəfs, şərəfli, -onursuz : heysiyətsiz,

onarlı

. vüqarli, izzəti nəfs, şərəfli, -onursuz : heysiyətsiz,

onarmaq

. dikətmək, düzətmək.

onarmaq

. dikətmək, düzətmək.

onarmaq

. onaylamaq, onqaylamaq

onarmaq

. onaylamaq, onqaylamaq

-onarmaq

. tənqid etmək, düzəltmək, raslamaq, toparlamaq,

onarιm

. bərpa etmək, tə'mir, islah.

onarιm

. bərpa etmək, tə'mir, islah.

onarιm

. bərpa etmək, tə'mir, islah.

onarιm

. tə'mir, islah, restor

.

onarιm

. tə'mir, islah, restor

.

onaş

. söyərgə

onaş

. söyərgə

onat

. onğat, iyi, datlı, gözəl, sağlam, sağlıklı, dayanır, iyi davranmaq, kefiyətli, özənli,
yarar, axlaklı

onat

. onğat, iyi, datlı, gözəl, sağlam, sağlıklı, dayanır, iyi davranmaq, kefiyətli, özənli,
yarar, axlaklı

onatca

. iyicə, gözəlcə, onatmaq, onatlamaq, onatlanmaq

onatca

. iyicə, gözəlcə, onatmaq, onatlamaq, onatlanmaq

onay

. qolay

onay

. qolay

onay

. uyğun, qәbul, onaylı

onay

. uyğun, qәbul, onaylı

onay

. uyqun, uyma, iyi, sağlıklı, uğrlu, uyqun, yerindә, muvafiq, mqnasib

onay

. uyqun, uyma, iyi, sağlıklı, uğrlu, uyqun, yerindә, muvafiq, mqnasib

onaylamaq : sağ, doğru görmək, onamaq, əlverişli görmək, uyqun bulmak, təsdiq etmə,

onaylamaq . sağ, doğru görmək, onamaq, əlverişli görmək, uyqun bulmak, təsdiq etmə,
onaysız

. təsdiq edilməmiş,

onaysız

. təsdiq edilməmiş,

oncan

. qodux, inqan : bala

oncan

. qodux, inqan : bala

onçaqli

. әtli, sәmiz

onçaqli

. әtli, sәmiz

ondurmaq

. iyiləşdirmək, sağatmaq, sağlığa qavuşdırmaq, undurmaq

ondurmaq

. iyiləşdirmək, sağatmaq, sağlığa qavuşdırmaq, undurmaq

onəmə

. niyə

onəmə

. niyə

onğ salmak : düzəliş, yünəliv, onğaluv, onğlu, iplənüv,

onğ salmaq . düzəliş, yünəliv, onğaluv, onğlu, iplənüv,
onğ

. rəng

onğ

. rəng

onğ

. sağlam, dayanıklı, yetərli, uyqun, bol, uğur, sağlam, iyilkli - sağ ayaq - batı,
sağ-

onğ

. sağlam, dayanıklı, yetərli, uyqun, bol, uğur, sağlam, iyilkli - sağ ayaq - batı, sağ-

onğa salmaq . düzəliş, yönəliş, onğalıv, onğlı, ipləniv,
onğa

. sağa

onğa

. sağa

onğalış.

. düzəliş, yönəliv, onğlı, ipləniş

onğalıv

. düzəliş

-onğalmaz

. onarılmaz, iyiləşməz

-onğalmaz

. onarılmaz, iyiləşməz

onğamaq

. bərkişdirmə, sağatmaq, dayaklamaq, yetərləmə,

onğamaq

. bərkişdirmə, sağatmaq, dayaklamaq, yetərləmə,

-onğay

. qolay § onğay olsun : qolay-uğurlu olsun § onğıylı : münasib §

., yönəliş, onğlı, ipləniv, onğa salmak

onğlanmaq . bəzənmək,
onğlanmaq: bəzənmək,

onğlı

. düzəliş

., yönəliş, onğalıv, ipləniv, onğa salmak

onğlı

. düzəliş, yönəliv, onğalış., ipləniş

onğor

. çalış

onğor

. çalış

onğor

. çalış

onğor

. çalış

onğor

.çalış

onğu

. yaxci, düz -onğulmak : onulmak : doğrulmak.

onğu

. yaxci, düz -onğulmak : onulmak : doğrulmak.

onğulmaq

. doğrulmaq, şifa tapmaq, iyiləşmək, onülmək, düzəlmək,

onğulmaq

. doğrulmaq, şifa tapmaq, iyiləşmək, onülmək, düzəlmək,

onğun

. qutlaq, təbrik, qutluq, mutluq, onğur

onğun

. mubarək, onqat, onq, qutli, onqunqun, - onq olsun :

onğun

. mubarək, onqat, onq, qutli, onqunqun, - onq olsun :

onğun

. pırrıq, parraq

onğun

. pırrıq, parraq

onğunlıq

. qut, baxıt, baxt

onğur

. qutlaq, təbrik, qutluq, mutluq, onğun

onis

. bitgi

onis

. bitgi

onq olsun

. mutlu olsun, onqaylı olsun

onq olsun

. mutlu olsun, onqaylı olsun

onq

. - ) hanqsat, hasat, asan - ) sağ yan :. onqa dart - qabax - bunu onqumda gördüm gerçək, sözüm onq : doğru uyğun, bu onqummu düşümmü - onqat, onğut,
güclü, qəvi → onarmak : dikətmək

onq

. )hanqsat, hasat )sağ yan

onq

. )hanqsat, hasat )sağ yan

onq

. )hanqsat, hasat )sağ yan

onq

. qabak

onq

. qabak

onq

onq

. rəng .

. sağ

onq

. sağ

onq

. sağ, güclü, qəvi → onarmak : dikətmək

onq

. sağ, güclü, qəvi → onarmak : dikətmək

onq

. sağ, sağlam, dayanıklı, yetərli, uyqun, bol, uğur, sağlam, iyilkli .

onq

. uyğun, onqat, onğut

onq

. uyğun, onqat, onğut

onqa

. dayanıklı, sağlam,

onqa

. dayanıklı, sağlam,

onqali

. bəlli, bәlirli, kaçιk,

onqali

. bəlli, bәlirli, kaçιk,

onqalır

.düzəlir.-qılıc yarar onqalır, dil yarası onqalmaz.

onqalmadı : yaramadı, əyri geddi -onqalmanι keçən : sınmış

onqalmadı

. yaramadı, əyri geddi -onqalmanι keçən : sınmış

onqalmaz. .düzəlməz. -qılıc yarar onqalır, dil yarası onqalmaz. (onqalır: düzəlir)
onqaltmaq : düzəltmək, düzənləmək,

onqaltmaq

. düzəltmək, düzənləmək,

onqarın

. iş bitirən, yonqayan, iş aparan

onqarın

. iş bitirən, yonqayan, iş aparan

onqarmaq

. bacarmaq, işləmək -

onqarmaq

. bacarmaq, işləmək -

onqarmaq

. qәbul etmək, allah onqara

onqarmaq

. qәbul etmək, allah onqara

onqarmaq

. tapmaq, çıkarmaq, bulmaq § yolu onqarmaq

onqaru

. sağa doğru

onqaru

. sağa doğru

onqat

. doğru, doğuş, dürüst .

onqat

. doğru, doğuş, dürüst .

onqat

. yaxci, iyi, güclü

onqat

. yaxci, iyi, güclü

onqay

. asan, onqoy, unqay, kulay, qolay, yaylı, caylı, köylü,

onqay

. asan, onqoy, unqay, kulay, qolay, yaylı, caylı, köylü,

onqay

. qolay

onqay

. qolay

onqay

. yonqay : faydali

onqay

. yonqay : faydali

onqaylamaq : onarmaq: onaylamaq : isla: etmək, tə'yid etmək.

onqaylamaq . onarmaq: onaylamaq : isla: etmək, tə'yid etmək.
onqayli

. ədəbli

onqayli

. ədəbli

onqayli

. onqatli söyləmək, mübarək olsun demək, onğun olsun : mübarək olsun onqalmaq: öz başını çarmaq, onqatlamaq : yaşamaq, güzəran, həyat
sürmək

onqayli

. onqatli söyləmək, mübarək olsun demək, onğun olsun : mübarək olsun onqalmaq: öz başını çarmaq, onqatlamaq : yaşamaq, güzəran, həyat sürmək

onqaylı

. onqayın, mutlu, mübarək

onqaylı

. onqayın, mutlu, mübarək

onqayli

. yonqarli, meyilli

onqayli

. yonqarli, meyilli

onqaylıkla

. hasatlıkla

onqaylıkla

. hasatlıkla

onqaysız

. kopul, bayağı

onqaysız

. kopul, bayağı

onqaysız

. yaraşıksız - onqalğa : onqşuq yaşam, yaşayış

onqaysız

. yaraşıksız - onqalğa : onqşuq yaşam, yaşayış

onqçaqlı: әtli, sәmiz .

onqki

. bayaqi, önqrəqi, ardaki

onqki

. bayaqi, önqrəqi, ardaki

onqlanmaq . qalkınmaq

onqlanmaq

. qalkınmaq

onqmaq

. keçinmək, dolanmək - onqcak olmalı: işləməli,yaşacak olmalı

onqmaq

. keçinmək, dolanmək - onqcak olmalı: işləməli,yaşacak olmalı

onqmaz

. onqalmaz, onqun olmaz, onqayt olmaz, yaxci, nübarək olmaz, onqιnqιn olmaz

onqmaz

. onqalmaz, onqun olmaz, onqayt olmaz, yaxci, nübarək olmaz, onqιnqιn olmaz

onqo-un

. büt, uğurlu, güclü, töz, tös

onqo-un

. büt, uğurlu, güclü, töz, tös

onqsızlık

. ixtilaf, onğ+suk+sız+lık, anğ+sak +sız+lık

onqsızlık

. ixtilaf, onğ+suk+sız+lık, anğ+sak +sız+lık

onqtu

. güney

onqtu

. güney

onqulmaz

.-pıçaq yarası onğulur, dil yarası onğulmaz. (onğulur: onulur. sağalır)

onqulmaz

.onğulmaz. -əl yarası onğulur, dil yarası onğulmaz

onqulur

.onğulur. -əl yarası onğulur, dil yarası onğulmaz

onqulur

.onğulur. onulur. sağalır.-pıçaq yarası onğulur, dil yarası onğulmaz.

onqun

. bol verimli, bayındır, gəlişmiş, san(simgə), yararlı,, mutlu, qutlu, totem,
onqunçuluk, -onqunluk : bərəkət,, feyz,

onqun

. bol verimli, bayındır, gəlişmiş, san(simgə), yararlı,, mutlu, qutlu, totem,
onqunçuluk, -onqunluk : bərəkət,, feyz,

onqun

. damğa

onqunsuz

. uyğunsuz, gələcəyi quşıulu-onsuk : yetərli, yaxci≠onsuz : naqis, gəlişməmiş

onqunsuz

. uyğunsuz, gələcəyi quşıulu-onsuk : yetərli, yaxci≠onsuz : naqis, gəlişməmiş

onqün

. səvli, sıvli

onqün

. səvli, sıvli

onluq

.-beşlik verib qonuşdurmuş, onluq verib susduramamış.

onmaq

. sağ yana yönmək, uğurlanmaq, güclü, mutlu,iyiləşmək,

onmaq

. sağ yana yönmək, uğurlanmaq, güclü, mutlu,iyiləşmək,

onmaq

. şəfa tapmaq, xoşbəxt olmaq, mutlu,

onmaq

. şəfa tapmaq, xoşbəxt olmaq, mutlu,

onmaq: şəfa tapmaq, iyiləşmək, xoşbəxt olmaq, sağ yana yönmək, uğurlanmaq, mutlanmaq,
güclənmək,

onnoğörmək ← onğmak → oğmak : oğsalamak
onnoğörmək ← onğmak → oğmak : oğsalamak

ontan

.-qudurmuş yaman, alışmış beş ondan yaman

ontan

.-soğuq.-qıx qat keçə, mən ondan keçə, bir qat dəri mən ondan geri.

onulan

. sağalan

onulan

. sağalan

onulmaq

. bitmək

onulmaq

. bitmək

onulmaq

. bitmək, olmak

onulmaq

. düzəlmək

onulmaq

. düzəlmək

onulmaq

. düzəlmək, şəfa tapmaq

onulmaq

. düzəlmək, şəfa tapmaq

onulmaz

. dərmansız

onulmaz

. dərmansız

onulmaz

. dərmansız

onulur

.onğulur. sağalır.-pıçaq yarası onğulur, dil yarası onğulmaz.

onum

. qurtuluş, farax

onum

. qurtuluş, farax

onur

. heysiyyət

onur

. heysiyyət

onur

. şan

., sayqι, şərәf, düz, hesabli, xeyir, doğru, abray, abraylı

onur

. şan

., sayqι, şərәf, düz, hesabli, xeyir, doğru, abray, abraylı

.

onur

. şərəf, fəxr

onur

. şərəf, fəxr

onurlandırmaq : onur qazanmaq

onurlandırmaq

. onur qazanmaq

onuşdan

. ondan

onuşdan

. ondan

ooba

. bəli

ooba

. bəli

ooçín

. çok, oðşi, oqsi, oosi.

ooçın

. çok, oğói, oqsi, oosi.

ooçín

. çok,.

op

: öbür öbürü: ötəki

op

öbür

.qurup op öp öbür :qurup? öbürü: ötəki

opa

. pudra

opa

. pudra

opkur

. aç göz, tamahkar, doymaz

opkur

. doymaz, aç göz, tamahkar

opkur

. hopkur, aç göz, tamahkar, doymaz, acqara

opkuraçqarağ, acgöz, acqarağ, obur,, doymaz, tamahkar, doymaz

opqın

. dalqa

opqın

. dalqa

opqın: dalqa .

oplu
oplu

. dolu, kök, tompak., toluk, dolqun, pökki, dölməç, səmiz, oklu
. dolu, kök, tompak., toluk, dolqun, pökki, dölməç, səmiz, oklu .

opurmaq

. qoparmaq

opurmaq

. qoparmaq

or

. düzün, tikiş, .

or

. düzün, tikiş, .

or

. xəndəq

or

. xəndəq

or

. kor, gor

or

. kor, gor??

or

. təpə, yüksək

or

. təpə, yüksək

or

. yer, toprak, qala, şəhər, təpə

or

. yer, toprak, qala, şəhər, təpə

ora

.-handa aş, ora qaş, handa iş, ordan uş . (qaş: qaç).(uş: uç)

oraq

. çalqı

oraq

. çalqı

oraq

. çalqı, çapqı, çakpı

oraq

. hörək, tav(tab)

oraq

. hörək, tav(tab)

oral

. qoca, yaşi gecişən

oral

. qoca, yaşi gecişən

oralamaq

. qayıtmaq

oralamaq

. qayıtmaq

oralıp : (girdəş)

oralıp

. (girdəş).

oralıp

. (girdəş).

oralma

. orama, düyüncək, bağça, buxça

oralma

. orama, düyüncək, bağça, buxça

oralmaq

. ulaşmak

oralmaq

. ulaşmak

oralmaq

. yanmaq, geriyə dönmək, qayıdmək, dolanmək

oralmaq

. yanmaq, geriyə dönmək, qayıdmək, dolanmək

oralu

. qayıtmalı

oralu

. qayıtmalı

oramaq

. aylamaq, sarιmaq, danqamaq, dolamaq, fırlamaq, fırlatmaq, döndərmək

oramaq

. danqamaq, sarιmaq, dolamaq, aylamaq, bağlamaq § alnı danqalı : alnı bağlı

oramaq

. sarιmaq, danqamaq, dolamaq, aylamaq

. sarιmaq, danqamaq, dolamaq, aylamaq

oramaq
oran

. : < hörmək . bağıntı, bağlılık, ilinti, ilgi, ölçü, nisbət, çən, çəm, ölçü, çən - çək, əndaza

oran

. bağıntı, bağlılık, ilinti, ilgi, ölçü, nisbət

oran

. çən, çəm, ölçü, çən-çək, əndaza

oran

. çən, ölçü

oran

. ölçü, nisbət

oran

. ölçü, nisbət

oran

. tənasüb

oran

. tənasüb, orantı, dəng, ara qaiş

oran

. yerli, ölçülü

oran

. yerli, ölçülü

oranla

., orantı, dəng, ara qaiş

. : görə, yanında, nisbətən .

oranla

. görə, yanında, nisbətən

oranlamaq

.müqayisəetməh : qarşılaştırmaq

oranlı

. görəli, görəcə, nisbi

orasan

. böyük - orasan ülkən

orasan

. böyük - orasan ülkən

orasan

. çokluğu göstərir

orasan

. çokluğu göstərir

orav

. oralu, piç, burç

orav

. oralu, piç, burç

oray

. çok

oray

. çok

ordu

. baş kənd

ordu

. baş kənd

ordu

. çadır

ordu

. çadır

ordu

. yer, ordunan atιlιb : yerindən sιçrayιb qalmaq

ordu

. yer, ordunan atιlιb : yerindən sιçrayιb qalmaq

orəng

. met < ornak : yer, qonaq, təxt . orun . durulan yer .

orğaçı

. ırğuçı, doğurçı

orğaçı

. ırğuçı, doğurçı

orğan

. yoğun ip ( orinfırans)

orğan

. yoğun ip ( orinfırans)

orı(a)nmaq . burulmaq, bürünmək ..
orı(a)nmaq: burulmaq, bürünmək ..

orın

. baca

orın

. baca

orın

. yer

orın

. yer

orın

. yer, cer, urın, cir, yər, yir

orın

. yer, cer, urın, cir, yər, yir

orın

. yer, yurt

orın

. yer, yurt

orındamaq: icra etmək
orındamaq: icra etmək

orındavçılar quramı : icra quruhu
orındavçılar quramı : icra quruhu

oríndavða

. icramak, işrəmək, işləmək

orındavğa

. icramak, iórəmək, ióləmək

orındavğa

. icramak, iórəmək, ióləmək

orındık

. səndəl

orındık

. səndəl

orınlamaq

. yer bə yerləmək

orınlamaq

. yer bə yerləmək

orínlamaq

. yer bə yerləmək

orqaçi dəvə . arvana, enən
orqaçi dəvə: arvana, enən

orqan

. üzv, müşə, müçö

orqan

. üzv, müşə, müçö

orma

. oma, biçin (oraq < or . ormaq < vurmaq orman) § ormaç, omaş, omaç, omıçı :
oraqçı §

ormaq

. biçmək

ormaq

. biçmək

ormək

. çabu, biçmək, oruv, orü, sabıv

ormək,

. biçmək, oruv, orü, sabıv, çapı

ornalaşqan . yer alan, olan
ornalaşqan

. yer alan, olan

ornamaq

. bir yerdə durmaq, yerləşdirmək, qoymak

ornamaq

. bir yerdə durmaq, yerləşdirmək, qoymak

ornamaq

. yerinə düşmək

ornamaq

. yerinə düşmək

ornaşmaq

. bərqarar olmaq, sabit olmaq, köməkləmək.

ornaşmaq

. bərqarar olmaq, sabit olmaq, köməkləmək.

ornaşmaq

. yerləşmək, kökəşmək, bekimək, ağarmak, göyərmək

ornaşmaq

. yerləşmək, kökəşmək, bekimək, ağarmak, göyərmək

ornuna

. yerinə

ornuna

. yerinə

ornuna

. yerinə

orpak

. qum təpə

orpak

. qum təpə

orsa puca: əyri üyri, qalxa düşə. dala dalaq, bir ikili. tovlanaq, dözümsər, axıcı, çılğın çılğın,
cıdamsız.
orsa

.əyri(yelkənin yel alması üçün əyri saklmağı)

orta qatar : orta rədif

orta tün, orta yol
orta

. düz

orta

. düz

orta

. fasilə, məsafət, uzaqlıq

orta

. fasilə, məsafət, uzaqlıq

.

orta

. otra : utru orta, ortada § otrunmaq : utrunmaq : qarşı qoymaq istəmək

orta

. otra : utru orta, ortada § otrunmaq : utrunmaq : qarşı qoymaq istəmək

orta

. ottura, daariçilik

orta

. ottura, daariçilik

ortak

. yalpı, hamı, imumiyyət

ortaklaşma . dənğənə, birgə bölmək, ortalamaq, müvazinə
ortaq

. bilinən, gənəl, vasitə

ortaq

. bilinən, gənəl, vasitə

ortaq

. qarşılık, qatnaşıq, araşıq, özara : kəndi içində

ortaq

.-ortaq çox olunca, itgi az olur. (itgi: zərər)

ortaq

.-ortaq öküzdən, başqa bizov yeğ. (başqa: tək başına, özünə mal. ortaqsız.
şəriksiz)

ortaqsız

.başqa. tək başına, özünə mal. şəriksiz.-ortaq öküzdən, başqa bizov yeğ.

ortalamaq

. dənğənə, ortaklaşma, birgə bölmək, müvazinə

ortalıqta

.- hər ağızdan bir səs çıxınca, ortalıqda düzən qalmaz

ortam

. özək, öz, mərkəz

ortam

. özək, öz, mərkəz

ortamçı

. qılışdıran, vasitə, araçı, yaraştıran

ortan

.-handa iş, ordan uş. .(uş: uç)
.-handa aş, ora qaş, handa iş, ordan uş . (qaş: qaç).(uş: uç)

ortan

.-nərdə ac, ordan qaç, nərdə aş yürü yanaş

ortası

.- hər nəyin ortası yeğ

ortuta.

.orduda. çərikdə. -alp çərikdə, bilgə dirikdə. (alp: iğid. batur. bağadur.
pəhləvan). (dirikdə: olmuşda. yaşamda. durmuşda)

orulmuş

. arık, zayıf, qurumuş, kor olmuş

orum

. yığım, ormağa yetən, biçin

orum

. yığım, ormağa yetən, biçin

orum

. yığım, ormağa yetən, biçin, biçim .

orun

. məqam, yer, paya

orun

. məqam, yer, paya

orunbasar

. canişin, mavin

orunbasar

. canişin, mavin

orunda

. münasib, yerli, yerində, uyqun

orunda

. münasib, yerli, yerində, uyqun

orunlamaq

. yerinə gətirmək

orunlamaq

. yerinə gətirmək

oruv

. biçmək, orü, sabıv, ormək, çapı

orü

. biçmək, oruv, sabıv, ormək, çapı

orü

. parça

orü

. parça

os - üs - uc - uç + mək : bəyqəlmək, böyümək
os - üs - uc - uç + mək : bəyqəlmək, böyümək

osal

. uysal, məzlum, əl-ayaqsız, kala-keh

osduranla buyuran yorulmaz
osı

. bu

osı

. bu

osılay

. böyləliklə

osılay

. böyləliklə

osırda-sılay : məumulən, böylə
osırda-sılay : məumulən, böylə

oslanmayan . gözlənilməz, güman edilməyən, qaraşılmayan < oslamaq : gözləmək
oslanmayan . gözlənilməz, güman edilməyən, qaraşılmayan < oslamaq : gözləmək

osluq

. osurmaq

osluq

. osurmaq

osom

. andan son(sonra)

osom

. andan son(sonra)

osom

. bundan son

osom

. bundan son

osunda

. burda

osunda

. burda

osyan

. cücərən, çıkan.

osyan

. cücərən, çıkan .

oşatmaq

. usatmak : osatmak : xırdalamak, üzmək, sıyırmək

oşatmaq

. usatmak : osatmak : xırdalamak, üzmək, sıyırmək

oşkoş

. bənzər, bənzəyən, okşaş, kimi

oşondan

. oradan

oşondan

. oradan

ot

. üt : yandιr - ot : qal - öt : ged, ödək, ödünc - ötə : ütə, iti - ötəl : ödəl . vermək : ödənc
(ətək : ötək) .

ot

. yalın

ot

. yalın

ot

. yandιr - ot : qal - öt : ged, ödək, ödünc - üt : yandιr - ötə : ütə, iti - ötəl : vermək
: ödənc (ətək : ötək?

ot

. yandιr - ot : qal - öt : ged, ödək, ödünc - üt : yandιr - ötə : ütə, iti - ötəl : vermək :
ödənc (ətək : ötək

ot

.- od odundan, dəniz sudan, yer yağmurdan, kişi yaşdan doymaz.

ot

.-dəvəni yardan uçuran bir tutam ot olur. (yar: uçurum. vərtə)

ot

.-qəcələ küçük ət yeyir, dəvəsi böyük ot yeyir.

ot

.-od görmədim dumansız, doğru görmədim inamsız.

ot

.-od yansa tütün tütər

ota

.-boş boğazi at oda, odun yaşdı diyə bağırmış

ota

.-ota qatsan at yeməz, ətə qatsan it yeməz

ota

.-tütündən qorxub oda (ocağa) düşmüş.

otak butak

. oyana bu yana, әylək-böylək, əylək : başqası, öylək (o+əl+ki ), bəyləki
(bu+əl+ki)

otak butak

. oyana bu yana, әylək-böylək, əylək : başqası, öylək (o+əl+ki ), bəyləki (bu+əl+ki)

otaq

. mərkəz § basqın odaları : fişar mərkəzləri

otaq

. mərkəz § basqın odaları : fişar mərkəzləri

otan

. vətən

otan

. vətən

otarmaq

. dəyərsiz, haşal otlarι yığmaq - otağ : vəcin .- otağlamaq

otarmaq

. dəyərsiz, haşal otlarι yığmaq - otağ : vəcin

otarmaq

. kələmək, budağlamak, budamaq

.- otağlamaq

otarmaq: kələmək, budağlamak, budamaq - dəyərsiz , haşal otlarι yığmaq - otağ : vəcin otağlamaq

otık
otık

. çakmak, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, qıvılcım
. çakmak, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, qıvılcım .

otık

. qıvılcım, çakmak, uçkun, çakım, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay

otla

.-odla sudan dosd olmaz.

otlatmaq

. baqa qoymak

otli aş

. səbzi pilo

otli aş

. səbzi pilo

otli

. yakığlı

otli

. yakığlı

otlu dəgirman : motorlu dəgirman

otlu dəgirman . motorlu dəgirman
otraq

otraq

. barιş > bargah . yer - yurd .

. barιş, yer-yurd

otran

. orta, mərkəz - otran qoldak : çok iyi .

otsuz

.-odsuz kömür, işsiz ömür.

ottık

. sirinki, kibrit

ottık

. sirinki, kibrit

ottık

. sirinki, sürüngü, kibrit

otturuq

. ortalıq

otturuq

. ortalıq

otu

.-ağılda oğlaq doğsa, arıqda otu önər. (arıqda: arxda. dərədə). (önər: bitər)

otuqmaq

. otdamaq

otuqmaq

. otdamaq

otulmaq

. utulmaq başı vurulmaq ( yararsız bitgilərdə)

otulmaq

. utulmaq başı vurulmaq ( yararsız bitgilərdə)

otun

.-boş boğazi at oda, odun yaşdı diyə bağırmış

otun

.-koldan odun, bəsləmədən qadın olmaz

otuna

.-anıyı yokmuş say. anı oduna qızışma, anı qarına üşümə.

otunçunun .-balçı oldun bal tası, odunçunun baltası.
otunçunun .-balçının var bal tası, odunçunun var baltası.
otuntan

.- od odundan, dəniz sudan, yer yağmurdan, kişi yaşdan doymaz.

oturaq

. dura, yer, səndəl

oturan

.-sırça evdə oturan, daşilə oyun qılmaz

oturğa

. əməkli, dinc, baznişəst

oturğuc

. sәndəl

oturma

. cələsə, toplantı, oturum

oturmaqqan.-boş oturmaqdan, aylaqçılıq yeğ durur. (aylaqçılıq: günlük işçilik).
oturmuş

. kök salmış, tamqrtanğan

otursanta

.-özün qıyıq otursanda, sözün doğru dursun. (qıyıq:əğri)

oturtmaq

. əkmək

oturum

. oturma, cələsə, toplantı

oturum: oturma, cələsə, toplantı .
oturumlu

. çömri, müqim

oturur

.-öfgəylə qalxan,itgiylə oturur. (itgiylə: zərərlə)

oturuşuq

. dosluq

oturuşuq: dosluq .

otutmak : yerləşdirmək.
otutmaq

. basırmaq, mayalamaq

ov

. ön, dal yok, iz yok

ova oba obad

ova

. <> ov, öv

ova

. çöl, bölgə, meydan, açıqlıq, məntəqə § həsənova, bostanova.

ova

. çöl, bölgə, meydan, açıqlıq, məntəqə § həsənova, bostanova.

ova

. ön

ova

. ön

ova

. ön

ovadan

. bayındır

ovadan

. bayιndır, güvənli, yəmin

ovadan

. bayιndır, güvənli, yəmin

ovadan

. görməgəy, görək, yaraşıq, gəlişik

ovadan

. görməgəy, görək, yaraşıq, gəlişik

ovçi

. atqır

ovçi

. atqır

ovçi

. atqır, atqıç

., atqıçı, iyi nişançı, iyi ot atan, kəsgin qılınc § atqır yaraq : atışlı

tüfəh
ovçi

. atqır, atqıç, atqıçı, iyi nişançı, iyi ot atan, kəsgin qılınc - atqır yaraq : atışlı tüfəh .

ovırtlamaq

. bir çim içmək

ovırtlamaq

. bir çim içmək

ovısayan

. yalpıldayan, rəh bə rəh, ovşın atan - ovışım : dürli rəhli

ovısayan

. yalpıldayan, rəh bə rəh, ovşın atan - ovışım : dürli rəhli

ovış

. oyşuq, oyuq, kov, qaynak, mərkəz

ovlaq

. bir şeyin cumalaşdığı, çok olduğu yer

ovlaşmaq

. olaşmaq, yığışmaq, toplanmaq, çevrәləmək

ovlaşmaq: olaşmaq, yığışmaq, toplanmaq, çevrәləmək .

ovrulmaq

. çevrilmək, qayıdmak, dolanmak, izinə gəlmək

ovsanadan çıkmaq : rәdd olmaq
ovsanaya düşmək : qəbul olunmaq, yerinə düşmək
ovsanmaq

. razılıq vermək, yerinə düşmək

ovsanmaq

. razılıq vermək, yerinə düşmək

ovsar

. kəlləki

ovsəlik

. önlük

ovsəlik: önlük .

ovsər

. mətirət

ovsər

. mətirət

ovuc

. alaqan

ovuc

. alağan

ovuç kiriş

. apaz

ovuq

. çanğıl, çalınğ, çanğ, çən, çağ, çanğ, toz - qazık, toz

ovunuq

. külkə, küküm, kekim

ovüsmək

. parιldamak, rәh-bə-rәngə çalmaq

ovüsmək

. parιldamak, rәh-bə-rәngə çalmaq

oy

. ayqınış, oyanmaq, ayqın, aydın

oy

. dərə - oyunda : dərəsində

oy

. dərə - oyunda : dərəsində

oy

. xiyal

oy

. xiyal

oyaq

. sayıq§ ayıq olmaq : sayıq olmaq

oyalama

. alaqoyma, uğraştırma, məşğul etmə

oyalamaq

. baş dolandιrmaq( məsələn fürsət qazanmaq üçün), bir şeydən alιqoymaq (

.

cocuğu oyala : məşqul qıl ), bir şeyi dartmak, uzatmak,
tınışlandırmak(dinc)., çalğatmak, gözlətmək, qιlιqlamak
oyalamaq

. baş dolandιrmaq( məsələn fürsət qazanmaq üçün), bir şeydən alιqoymaq ( cocuğu
oyala : məşqul qıl ), bir şeyi dartmak, uzatmak, tınışlandırmak(dinc).,
çalğatmak, gözlətmək, qιlιqlamak

oyalıv

. fikir

oyalıv

. fikir

oyanık

. ayğak, kuşkulu

oyanık: ayğak, kuşkulu .

oyar

.-gücdən düşən aslanın oyar gözün qarınca.

oyar.

.-o yar gözün, kim görüb o yar gözün, aslan gücündən düşsə, qarınca oyar
gözün.

oyaş

. ağır adam, payxaslı, ayratın ğılıqlι, ədəbli

oyaş

. ağır adam, payxaslı, ayratın ğılıqlι, ədəbli

oyatar saat . zəhli saat
oyatar saat: zəhli saat

oyatli

. utancli

oyatli

. utancli

oya-yatkan . yatık-oyak
oya-yatkan

. yatık-oyak

oyçıl

. böyük, baóçı

oyçıl

. böyük, baóçı

oyçıl

. böyük, başçı

oydaği

. xəyali

oydaği

. xəyali

oydık

. oyuk

oyərmək

. evləndirmək, gəlin alιp vermək

oyərmək

. evləndirmək, gəlin alιp vermək

oyılış

. bölük, kəsiliş, qatlam

oykın

.

oyran > viran

oykın

.: oyran : viran

oykın

.: oyran : viran

oyqonmaq .oyanmaq
oyl

. : el

oyl

. : el

. düşünərək -oynab söyləsəndə, oylab söylə. (oynab: oynaya oynaya).

oylab

oylak : oynak : bir peyin çox olduğu biriktiği yer . oyma : neçə
oylaq

. çuxur, pəs yer

oylaq

. çuxur, pəs yer

oylaqönqqir

.

bölüm, kəsim, aymaq, avdan

oylaqönqqir: bölüm, kəsim, aymaq, avdan

oylamaq

. aktarmak

oylamaq

. aktarmak

oylamaq

. fikirləómək.

oylamaq

. fikirləómək.

oylamaq

. fikirləşmək.

oylamaq

. yada salmaq

oylamaq

. yada salmaq

oylamazca aytqan söz, düzəməzcə atqan ox. (oylamazca: düşünmədən). (düzəməzcə:
nişanlamadan)
oylamazca .oylamazca. düşünmədən.-oylamazca aytqan söz, düzəməzcə atqan ox.
(düzəməzcə: nişanlamadan)
oylanış, aylanış

. düşünmə .

oylanmaq

. düşünmək

oylanmaq

. düşünmək

oylav

. : inanmaq

oylav

. : inanmaq

oylav

. : inanmaq

oylo

. düşünüş

oylo

. düşünüş

oylu

. fikirli

oylu

. fikirli

oyluqta

.oyluqda. təsəvvür. xəyal. -düşdə gör, oyluqda gör, düşdə gör, düşənin dosdu
olmaz, inanmasa düş də gör.

oylum

. biçim, həcm

oylum

. həcm, biçim

oylum

. həcm, biçim

oylum

. ululuk

oylum

. ululuk

oylunğ

. kəpəng, qolsuz (yengsiz)çulqa

oylunğ

. kəpəng, qolsuz (yengsiz)çulqa

oyma

. no'dən sonra gələn - ) boydan ayrılan - ) izcilik quruhu .

oymaq

. çapmaq, qovuşmaq, çatmaq, qazmaq, açmaq

oymaq

. cizmaq, qazmaq, bəzəmək, qırağı bəzəkli ləçək

oymaq

. cizmaq, qazmaq, bəzəmək, qırağı bəzəkli ləçək

oymaq

. çiçək - oymak ağızlım : çiçik ağızlım

oymaq

. çiçək - oymak ağızlım : çiçik ağızlım

oymaq

. kəvək, kovaq, oyuq, deşik, hin

oymaq

. oyamak, qayçılamak, qazmak, eşmək, hörmək > oya =

oymaq

. oyamak, qayçılamak, qazmak, eşmək, hörmək > oya =

oymaq

. çapmaq, açmaq

oyman - çunqur: engəbəlik . oyman - dönğ, oydönğ, oyman - dönqlü . oyman - döş : çıkıntılı
girintili .
oyman

. çukur

oymış

. qarabakt

oymış

. qarabakt

oynab söyləsəndə, oylab söylə. (oynab: oynaya oynaya). (oylab: düşünərək)
oynab

.oyna. oynaya oynaya -oynab söyləsəndə, oylab söylə. (oylab: düşünərək)

oynak

. yılğır, sapsan, yıldam, yılğır, yöğirik

oynak

. yılğır, sapsan, yıldam, yılğır, yöğirik

oynaq

. boynaq, asav, ası, coşqun, xuysuz(oynaq at)

oynaq

. kıynalğan, qaçğınçı, sərbəst

oynamaz

.-ac ayı oynamaz, doysa öksüz ağlamaz.

oynar.

.-nə ölü görsə ağlar, nə düğün görsə oynar.

oynaş

. uynaş - oyıncak : uyıncak -ayıncak : alçaq yer - oyçun(l) : oyşıl, düşüncəli - oy :
qarar -

oynaş

. uynaş - oyıncak : uyıncak -ayıncak : alçaq yer - oyçun(l) : oyşıl, düşüncəli - oy :
qarar -

oynatmaq

. bulamaq, dolamaq, qartmaq § it quruğun buluyur . hava bulanmış . ürəyim
bulandı

oynaya

.-oynaya oynaya : oyna. -oynab söyləsəndə, oylab söylə. (oylab: düşünərək)

oynyalım.

.-sizdə yiyəlim içəlim, bizdə gülüb oynyalım.

oyóıl

. düóüncəli

oyóıl

. düóüncəli

oypaq

. çəgə, qum torpağın yatan tabığı, üyşməgi

oypaq

. çəgə, qum torpağın yatan tabığı, üyşməgi

oysa ki

. ola ki, məyər

oyşuq

. ovış, oyuq, kov, qaynak, mərkəz

oyuk

. basın, basık, baskak

oyuk

. basın, basık, baskak

oyuk

. basın, basık, baskak

oyuk

. kövək, qovuq, kavak, çukur, boşluk, deşik

oyuk

. qapak, qazıntı, çukur, dərin dərə

oyuk

. qovalç, kof, içi boş

oyuk

. qovalç, kof, içi boş

oyuq

. kəvək, kovaq, oymaq, deşik, hin

oyuq

. ovış, oyşuq, kov, qaynak, mərkəz

oyun

. çukur, oyuq, kələk : oyun oynamaq . oyunçu : aldatçı

oyun

.-sırça evdə oturan, daşilə oyun qılmaz

oyunçak

. aynalış, baş qatma

oyun-gülüş . əyləncə
oyun-gülüş: əyləncə

oyunğ

. fikir

oyunğ

. fikir

oyunun sonu vuruşa varır. (oyun: şuxluq)

oz - ozüni begenmegen, patlap oler.
ozal

. əvvəl, öncə - bir ay ozal

ozal

. əvvəl, öncə - bir ay ozal

ozal

. qabax, çoxdan, əvvəl-ozaldan : qabaxdan

ozal

. qabax, çoxdan, əvvəl-ozaldan : qabaxdan

ozamaq

. ilərləmək

ozamaq

. ilərləmək

ozan

. aytçı

ozan

. çəpər, çalabər, biləgət iyəsi, gerçəyi açıkca söyləyən, zirək, mahir, uz, usta

ozan

. ırçı, söyləyən, aytçı, xanəndə

ozan

. ırçı, söyləyən, aytçı, xanəndə

ozan

. söyləyən, aytçı, xanəndə, ırçı

ozana

.-çox söz ozana, az söz yozana. (yozma, açıqlama qısa olmalıdı)

ozə

. üst

ozə

. üst

., ırçı, söyləyən, xanəndə

ozıp gedər: qabakda gedən
ozıp

. uçup

ozmaq

. irəliləmək, qalxmaq - bəxdin ozsun : baxtın dursun .

ozmaq

. irəliləmək, qalxmaq bəxdin ozsun : baxtın dursun

ozmaq

. irəliləmək, qalxmaq bəxdin ozsun : baxtın dursun

ozmaq

. qalxmaq, irəliləmək

ozo

. cirgə, səməğ .

ozo

. cirgə, səməğ.

ozo

. cirgə, səməğ.

ozol

. ozal, bayaq, keçən vakıt

ozol

. ozal, bayaq, keçən vakıt

oz-ozüni pek begengen, kimsege ozüni begendiramaz.
ozuğ : əvvəlki

.

ozü çirkin, kuzgüden korer.
öbək öbək

. top-top, kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam,
dəstə-bəstə, bukca-bukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, taıxm taxım, topar
topar, tapqır tapqır, kümə kümə, yığın yığın

öbəkli

. qayılı, yığılı, bərk çok .

öbür

. qurup, taxım, yığın, bölək, tapqır, kümə - öbək - öbək : kümə - kümə, ylğın - yığın .

öbür

. qurup, taxım, yığın, kümə § öbək öbək : kümə kümə, ylğın yığın

öbür

. qurup, taxım, yığın, kümə bölək, tapqır, § öbək öbək : kümə kümə, ylğın yığın

öbür

. kümə, yığın, qurup, taxım, bölək, tapqır

öbürü

. ötəki

öc

. intiqam, pis davranış § öcəşmək : birbirinə qızmaq § öcöş : kötü düşüncəli

öc

. şərt, mərc, məş

öc

. şərt, mərc, məş

öc

. uğdə, hinc

öcəómək

. ökcəmək, öcünq artmak, güycəmək

öcəómək

. ökcəmək, öcünq artmak, güycəmək

öcəş

. yarış, dartışıb ucalmak

öcəş

. yarış, dartışıb ucalmak

öcəşdirmək . qızdırmaq
öcəşmə: yarışma (uc <>öc)

öcəşmək

. mərcləşmək, məşbağlamak, məş qurmak

öcəşmək

. mərcləşmək, məşbağlamak, məş qurmak

öcəşmək

. öcmək, (öçünq), artmaq, güycəmək

öcəşmək

. yarışmaq (uc <>öc)

öcəşmək

. yarışmaq (uc <>öc??)

öcli

. arlı, birində öci qalan

öcükmək

. təhrik olma, dəbəşmək, acışmaq, qudurmaq, quşqurmaq, qaşınmaq, coşmaq,
daşınmaq, müçünmək, aşınmaq, yellənmə

öcükmək

. təhrik olmak

öcükmək

. təhrik olmak

öcüşmək

. hislənmək

öç

. öc, üs, kek . r

öç

. öc, üs, kek . r

öçgün

. uçqun, solqun

öçirmək

. uçurmak, keçirmək

öçmək

. kalkmak - öçürmək : söndürmək: qaldırmək

öçmək

. kalkmak - öçürmək : söndürmək: qaldırmək

öçmək

. təhrik etmək, öçüşdürmək

öçmək

. təhrik etmək, öçüşdürmək

öçmək

. uçub varmaq (gedmək), söncək olmaq, solaq, sönük, öçük

öçmək

. uçub varmaq (gedmək), söncək olmaq, solaq, sönük, öçük

•

öçüksi : < açıq, uçuq. rəngi qaçmış, açıq rəngli, öçüksi sarı : sarığlıq, sarışın

öçüksi

.+ ğılıq = +şın . öçüksi sarı : sarığlıq, sarışın

öçüksi

.+ ğılıq = +şın . öçüksi sarı : sarığlıq, sarışın

öçüşmək

.

öçüşmək

.

öd

. )zaman, ödlək : zamana) səfra - ödlək : qorkak

öd

. < öt . keç . ötüş : zaman, ötür

öd

. < öt . keç . ötüş : zaman, ötür

öd

. zaman - ödlə : zamana,

öd

. zaman - ödlə : zamana,

öd

. )zaman, ödlək : zamana) səfra - ödlək : qorkak

ödəmək

. yerinə gətirmək

ödəmək

. yerinə gətirmək

ödəşik

. ötük, qılışık, usuk, usuluk, usullu, uzuluk, qanık

ödəşik

. ötük, qılışık, usuk, usuluk, usullu, uzuluk, qanık

ödəşim

. qılışık, rizayət, ötüşüm, uzulış, usulış, usuş, qanık

ödəv

. bitirgə, bitiriləcək iş, görüləcək iş, görəv

ödəv

. görəv, borc. birouz, burıs., ötnə, alğı, alasa, buıç, börç, vəzifə, öyqə, tapşırıq,
bors, alacı, alası, alacak, alasak

ödqə

. vayıran. darak, eşən, dağıdan, yaran, açan, tırmalayan araç, inşiab, qol, keçi
yolu qorkuluq, daş yonma araçı

ödqə

. vakıt, bir ödün : bir vakıt . dəfə

ödlək

. qorkak

ödlək

. qorkak

ödör

. gün

ödör

. gün

ödör

. gün

ödük

. dilək .

ödül

. armağan, dartık, ehsan

ödülmək

. şişmək

ödün

. dirəniş, qarşılık, cəvab, əvəz

ödün

. qarşılık, əvəz

öfkə

. aşıv, acıv

öfkə

. aşıv, acıv

öfqəylə

.-öfgəylə qalxan, itgiylə durur

öfqəylə

.-öfgəylə qalxan,itgiylə oturur. (itgiylə: zərərlə)

ög

. ana- ögsüz - ögey

ög

. ana- ögsüz - ögey??

ög

. sanğ, anlaş, - ögə : aqil

ög

. sanğ, anlaş, - ögə : aqil

ögmək

. öymək : ökşamak, öqsəmək

ögmək

. öymək : ökşamak, öqsəmək

ögün

. öyün, öğün

ögün

. öyün, öğün

öğ

. öq, ök : göğüs, iç, yürək, öz

öğ

. öq, ök : göğüs, iç, yürək, öz

öğ

. öq, us,
ukumcan : uyumcan

. uyumlı : ukumlı knlayışlı, bilincli
. uyumsuz : ukumsuz uyuşlı : ukuşli
.

uyuşmaq : ukuşmaq : anlaşmaq,

okşamaq § dil uyuşmazlığı : dil ukuşmazlığı, dil oxşamazlığı

uyum :

. ukuşmazlık : uyuşmazlık, oxşamazlık,

ukum : anlam, fikir

okuşmazlık : yanlışlık, anlaşmazlık

uyuşsuz : ukuşsuz, okuşsuz :

beyinsiz, ahmaq, qalın qafa, qaranlık, anlaşılmaz ukuşulmaq : uyuşmaq,
okuşmaq, oxşamaq : anlaşmaq uyuşmazlık olupdu : yanlışlık-okşamazlıqukuşmazlık oxak

: oyaq, uyanmış, oyğak

oxanmaq : oyanmaq

okşalama : uysalama, okşatma . oxşatmaq : oyşalmaq, dərindən
.oxşamaq : qəbul etmək, bəğənmək,

fikirləşmək
razı qalmaq
öğ

.üqətmək : öyrətmək

öğdiş

. iğdiş, enek, burulmuş, biçik, əxdə

öğlə zamanı . çəçkə
öğrəniş

. eyitim, kəmal

öğrənməyə gücün yok,
öğrəşmək

. ördümək

., yığmaq

öğrəşmək

. ördümək

., yığmaq

öğsəmək: savaşmaq .
öğür

. adət, alış- taydaş, yaşca yakın, öğrənmiş, alşmış, yadırqamaz(mə'nus)-takım,
dərinti(yldaş, firqə, zümrə)

öğüt kağazı : bəyan namə

öğüt kağazı . bəyan namə
öiğ

. asıl, törə

öiğ

. asıl, törə

ök

. lap+., tıbqı

ök

. lap+., tıbqı

ök

. uq, batin, iç, tuxum, soy, tirə, ağ

ök

. uq, batin, iç, tuxum, soy, tirə, ağ

ökcə

. daban

ökcə

. daban

ökd(l)ə

. usd(l)a

ökd(l)ə

. usd(l)a

ökdə

. usta, çəpər, başarcanq

ökdə

. usta, çəpər, başarcanq

ökdə

. üstün

ökdə

. üstün

ökə

. sinə.

.

ökgə: ötgə : osgə havalı-yelli yer, ötürgə: hökgə:

ökiniógə oray : təssüflə
ökiniógə oray : təssüflə
ökiniógə oray : təssüflə

ökóə

. paónə

ökóə

. paónə

ökóə

. paónə

ökpə ağır

. sill

ökpə ağır

. sill

ökpə basar . muótuluk
ökpə basar
öktəm

. muótuluk

. çevik, caymaz, yılmaz, girişkən .

öktöm . quvətli
ökünc

. qınanc

ökünc

. qınanc

ökünmək

. öğünmək, övünmək, öyünmək

ökünmək

. öğünmək, övünmək, öyünmək

öküş

. çok, bol, yokuş, oğşidivan, öküşmək : yığışmak

öküş

. çok, bol, yokuş, oğşidivan, öküşmək : yığışmak

öküş

. çok.

öküş

. çok.

öqəsumer

. ana

öqəsumer

. ana

öqqünc

.öğünc. karizma

öqrənmək : örqənmək

ödünc : öntüc: öncüd: borc balçuq : çalpuq

öqrəşir

.-dəğirmənə gələn sıra öğrəşir

öqrətər.

.-alımçılıq arslanlığı, verimçilik sıçğanlığı öğrədər.

öqrətilmirsə.

.-cocuqlar həp iyi, çevrədən kötülük öğrətilmirsə.

öqrətir

.-dəğirmən gələnə sıra öğrədir

öqrətir.

.-çağ ərə hər nə öğrədir.

öqsüz

.-ac ayı oynamaz, doysa öksüz ağlamaz.

öqünc

.ökünc. öküş. peşman.-ivək qılış, öküş sonuc. (ivək: tələsik).

öqüncül

.öğüncül. karizmatik

öqüş

.öküş. ökünc. peşman.-ivək qılış, öküş sonuc. (ivək: tələsik).

öqüttüyün .-dağ başında xırman, savurduğun yel alır, sel önünde dəğirmən, öğütdüyün
sel alır
çatı, dam, sarlak, çardak., çatrat, şatır (çatır), üçək, çətir

öqüzə

.

öqüzə

. dam, çatı, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, çatrat, şatır(çatır), çardak.,
üçək, çətir, səqf

öqüzə

.-öküzə buynuz, qoyuna quyruq yük olmaz.

öqüzə: dam, çatı, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, çatrat, şatır(çatır), çardak., üçək, çətir,
səqf

öqüztən

.-ortaq öküzdən, başqa bizov yeğ. (başqa: tək başına, özünə mal. ortaqsız.
şəriksiz)

öqüzü

.-leysanın beşində, öküzü ayır eşindən

öl

. (ıslak, yaó, nəm)divan . yaóar(l)mak ) islanmak ) yaóı geçmək

öl

. (ıslak, yaó, nəm)divan . yaóar(l)mak ) islanmak ) yaóı geçmək

öl

. çiğ, ızğar, ığal, nəm

öl

. çiğ, ızğar, ığal, nəm

öl

. höl, nəm, şeh

öl

. höl, nəm, şeh

öl

. şeh, nəm, yaş

öl

. şeh, nəm, yaş

öl

. yiviş, yuiş, çıl, suvli, ılğıl, höl.

öl

. yiviş, yuiş, çıl, suvli, ılğıl, höl.

ölan

. saman

ölan

. saman

ölç

.-boş anbar dibsiz kilə, ölç ha ölç

ölçmək

. dənəmək, dəngəmək, çənəmək, çənləmək, sanamaq, sanlamaq, nişanlamaq
sınamaq, hazırlamaq izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini
göstərmək, qiymət vermək, dəngəmək, tarazlamaq, tutuşdurmaq,
qarşılaştırma, muqayisə etmək

ölçmək

. dənəmək

. qiymət vermək, imtahana qoymaq, sınamaq, dəngəmək,

tarazlamaq,
ölçmək

. dənəmək

. qiymət vermək, imtahana qoymaq, sınamaq, dəngəmək,

tarazlamaq,

ölçmək

. sayğarmak

ölçmək

. sayğarmak

ölçmək . təqdim etmək
ölçü + t: şür : tür : im, ür .

ölçü

. basım, sıxım, qısım § barmaq ölçəyi : barmaq basımı

ölçü

. birlik, vahit

ölçü

. birlik, vahit

ölçü

. çağ (çək), çək, çan, çəki, çəkim, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar, əndaza həd

ölçü

. çəlim, çalım, rəftar, davranış, biçim, ülgü, uyqun

ölçü

. çən, çəm, oran, çən-çək, ölçü, əndaza

ölçü

. çən, oran

ölçü

. çən-çək, əndaza

ölçü

. düzgü, qural, ilkə, örnək, norm

ölçü

. qısım, basım, sıxım

ölçü

. miqyas

ölçü

. mölçü

ölçü

. oran, bağıntı, bağlılık, ilinti, ilgi, nisbət

ölçü

. boyut

ölçü

. boyut

ölçüb biçmək . dənğsimək, dartmaq
ölçüb biçmək . dartmaq, dəngəmək
ölçülür.

.-su dayaqla, kişi sözlə ölçülür.

ölçüsündə

. çəməsində, yaklaşıq, civarında

ölçüsüz

. biçimsiz

ölçüsüz

. biçimsiz

ölçüsüz

. çəkimsiz, çağlamsız, dəngəsiz

ölçüsüz

. çəndənaşa, sandanaşa, hədsiz

ölçüsüz

. çənsiz, sınırsız, çok

öldurmək

. ata

öldürəndə dil, dirgizəndə dil
öldürmək

. yoklamaq

öldürücü

. qıratğan

öləng

. yaylaq, otlaq

öləng

. yaylaq, otlaq

ölənğ

. öri yer, otluk

ölənğ

. öri yer, otluk

ölər.

.-at təpər qatır təpər, arada araçı ölər.

ölətmək

. yaşaltmək

ölətmək

. yaşaltmək

öləz

. ölgəz, yilqın, bitik, sönəcəkmió kimi titrəyən ıóıq

öləz

. ölgəz, yilqın, bitik, sönəcəkmió kimi titrəyən ıóıq

ölgülü

. ölü payı

ölgülü

. ölü payı

ölgülük

. baó sağlığı

ölgülük

. baó sağlığı

ölkə

. aymak, yer, urın, məmləkət

ölkə

. uca, ulu, böyük, yüksək, yekə, gen, enli, yaşlı - ölkə əçə ölkə ata - ölkə ev :
birinci arvad - üp-ülkən

ölkə

. uca, ulu, böyük, yüksək, yekə, gen, enli, yaşlı - ölkə əçə ölkə ata - ölkə ev : birinci
arvad - üp-ülkən

ölkə

. yer, diyər., el, il

ölkə

. yer, diyər., el, il

ölkər

. hükümdar

ölkər

. hükümdar

ölqüzəntə. .ölgüzəndə. öldürəndə. -öldürəndə dil, dirgizəndə dil
ölləmək

. ıslatmaq

ölləmək

. ıslatmaq

ölmə eşşəyim, ölmə, yaz gələr yonca bitər.
ölmək nə öldürmək, igidlikdə çıxılmaz son aşamda durur.

ölmək

. avlanmaq

ölmək

. avlanmaq

ölmək

.-borcun iyisi vermək, dərdin iyisi önmək, yadaki ölmək.( önmək:
önğmək.düzəlmək)

ölmək

.yuvarlanmaq

ölmək.

.-bir gözümü ağladır, bir gözümü güldürür, borcun iyisi vermək, dərdin iyisi
ölmək.

ölməklə bitisən, görməklə kül olmazın yanısan
ölməz acalsız:
ölməz

. acalsız

ölməz

. acalsız

ölməz

.-ac ölməz gözü qaralır, borclu ölməz bənzi sararır. (bənzi: üzü. suratı)

ölməz

.-borclu ölməz, bənzi sarar.

ölməz

.-ölməz durur: yaşar durur - nisgilli sevgilər yaşar durur.

ölmüş keçmiş, indi durur ürək bölükləri bağır parçaları, qırıq anıları.
ölmüş.

.-açılan solmuş, danışan susmuş, alışan sönmüş, yaşayan ölmüş.

ölönq

. ot ələf § .çapmaq : kəsmək

ölönq

. ot ələf § .çapmaq : kəsmək

ölöş, buluş, ülüş, qoşumça, üləş, öliş , qoşant, yarkak, bölüş, oluk, bölük, bölüş(qatlı,
yardım)..??
ölöş, buluş, ülüş, qoşumça, üləş, öliş, qoşant, yarkak, bölüş, oluk, bölük, bölüş(qatlı, yardım)..

ölşük

. qırım

ölşük

. qırım

öltürəntə

.öldürəndə. ölgüzəndə.-öldürəndə dil, dirgizəndə dil

öltürməz

.-borc öldürməz, bəniz saradır. (bəniz: üz)

ölü

. ölük, sök

ölü

. ölük, sök

ölü

.-nə ölü görsə ağlar, nə düğün görsə oynar.

ölülər üçün ölüm heç nədi. ölüm dirilər üçün var
ölüm belə öldürənməz məni, ölmədən ön öldürmüşəm ölümü . (ölümdən ön öldürə qıl sən
onu)
ölüm çökür varlıqa, üşür yerdə qızıl gül
ölüm qoxan yaşamla.
ölüm qonşuda.
ölüm nədir biləməm, ama yaşamı iyi yapırım!

ölüm

. gözötü

ölümün bir adı var, yaşamın min adı.

ölür

.-edən bulur inləyən ölür. (edən: işləyən). (inləyən: zırlayan. zırıldayan)

ölür

.-kəl ölür sırma saçlı olur, kor ölür badam gözlü.

ölür.

.-ümidlə keçinən aclıqla ölür.

ölürsə

.-qalırsa el bəğənsin, ölürsə yer bəğənsin

ölürsə

.-ölürsə yer, qalırsa el bəğənsin

ölüt.

. öldürər.-arpasız atı qamçı ölüt.

ölütçi

. qatil

ölütçi

. qatil

ölüye

.-torpaq ölüye, el deliye doymaz

ölüylə.

.-dəli dəliynən xoşlanır, xoca ölüylə.

ömrü

.-alverçinin ömrü tükənmiş, alası verəsi tükənməz.

ömür

. qömərq.

ömür

. ötür,ot

ömür.

.-odsuz kömür, işsiz ömür.

ömür: yaş

.

ömürlüq.

.-mal vergisi keçimlik, kitab vergisi ömürlük.

ömürü.

.-qışa saxla kömürü, yaxşı işə ömürü.

ön - onqarmak : sağalmak, xəstəlikdən qalxmak

ön - onqarmaq
ön söz

. sağalmak, xəstəlikdən qalxmak

. girişmə, alğı söz, söz başı, baş söz

ön söz

. girişmə, alğı söz, söz başı, baş söz

ön

. al, aldaki : aldağı

ön

. al, aldaki : aldağı

ön

. başlanqıç, ast, alt § yazın astından : yaz başlayandan bəri

ön

. ir,

ön

. qabak, ön, yakcı, sağ

ön

. qabak, ön, yakcı, sağ

ön

. qaş, qarşı, üz, qabax

-ön

. öyn . öynüm, öynümə §

irgir, irçil, irdəş, irdəniş, irdək, irdə

.öyünlük : eynək

ön : göz, gerçək,

həqiqət, düz > sağ onun sözü onğ : doğru § işi onğ : doğru § onğ olsun :
qolay olsun §
öncə başlamak: ertələmək
öncə düşün sonra deşin. (öncə düşün sonra eşin)

öncə

. aldı, əvvəl

öncə

. başda, ilkin, öndə, əvvəldə

öncə

. burun

öncə

. burun

öncə

. burun, dəslap, murda, başda

öncü

. çavuş, avant-qard, carçı, sırada birinci

öncü

öncü

.

. ilğar, burncu, barvısı, baştavşı, baştaçı, çavuş, avant-qard, carçı, sırada birinci

. ilğar, burncu, barvısı, baştavşı, baştaçı

öncü, avant - qard : çavuş, carçı, sırada birinci

öndə

. başda, ilkin, öncə, əvvəldə

öndəki

. buruna, burunğu, birinci, önki

öndər

. başlık., yolbaşçı., kösəm

öndər

. başlık., yolbaşçı., kösəm

öndər

. tapqır, yol göstərən

öndər

.= törağası

öndər

.= törağası

öndəriş

. sənət - ağır öndəriş - yüngül öndəriş

öndəriş

. sənət - ağır öndəriş - yüngül öndəriş

öndəriş: sənət - ağır öndəriş - yüngül öndəriş

öndirilgi

. tövlid gücü

.

öndirilgi

. tövlid gücü

.

öndirilgi: tövlid , törəm gücü

öndirió orınında : törəm yeri
öndirió orınında : törəm yeri

öndirió

. hünərçilik, sənət, peóə, ió

öndirió

. hünərçilik, sənət, peóə, ió

öndiriş: hünərçilik, sənət, peşə < iş .

öndürüşlü

. qabiliyyətli

öndürüşlü

. qabiliyyətli

öndüryən

. törədən

öndüryən

. törədən

öndüryən

. törədən

öndәr

. yetəkçi, yönətici

öndәr

. yetəkçi, yönətici

öndәr

. yetəkçi, yönətici

önəmli

. kürdəli

önəmlirək

. bəlirqin

önəmsəmək. yaprıtmaq .saymamaq. alçatmaq. dəğərləməmək
önəmsiz

. dəyərsiz, bayağı, aşağı, xor

önəmsiz

. görümsüz, çirkin, dəğərsiz, biçimsiz

önər

. məharət

önər

. məharət

önər.

. bitər.-ağılda oğlaq doğsa, arıqda otu önər. (arıqda: arxda. dərədə).

önərgə

. hünər tapılan-öyrədilən yer, önər əsəri özü

önərgə

. hünər tapılan-öyrədilən yer, önər əsəri özü

önəri

. təklif

önəri
önəriş

. təklif
. görkən, yaxcı - görkən filim : hünəri filim .

önəriş

. görkən, yaxcı § görkən filim : hünəri filim

önərmə

. qəziyyə

önərmə

. qəziyyə

önərtanıó

. hünərçi, hünəróünas

önərtanıó

. hünərçi, hünəróünas

önərtanıó

. hünərçi, hünəróünas

öng

. bayaq, qabax, uzal,

öng

. ong

. rəng

öng

. ong

. rəng

öngki

. ozalqi, ötən, keçən

öngki

. ozalqi, ötən, keçən

önğ : rəng, boya t xuy, görnnüó - önğləmək: rəhləmək, təmizləmək önğləş : rəhdəş - önğli :
qırmızı, gözəl boyali, rəhlənmiş önğlə : rəhlə, hazırla, iólə, ək, becət, bax,
təmizlə, düzət

önğ

. rəng, boya t xuy, görnnüó - önğləmək: rəhləmək, təmizləmək önğləş : rəhdəş önğli : qırmızı, gözəl boyali, rəhlənmiş önğlə : rəhlə, hazırla, iólə, ək, becət,
bax, təmizlə, düzət

önğalmaq

. önğmək : sağalmak, düzəlmək, ilərləmək

önğalmaq

. önğmək : sağalmak, düzəlmək, ilərləmək

önğatlı

. önğ+ atlı : başçı

önğatlı

. önğ+ atlı : başçı

önğqə

. özqqə, özgə

önğqə

. özqqə, özgə

önğqə

. özqqə, özgə

önğ-qol

. sağ əl - önğ-sol : çarpaz

önğ-qol

. sağ əl - önğ-sol : çarpaz

önğmək

. sağalmak, düzəlmək, ilərləmək

önğmək

. sağalmak, düzəlmək, ilərləmək

önğ-sol

. çarpaz - önğ-qol : sağ əl

önğ-sol

. çarpaz - önğ-qol : sağ əl

önib-ösənlər : doğum-itim

önib-ösənlər . doğum-itim
önim

. məhsul

önim

. məhsul

önki

. buruna, burunğu, birinci, öndəki

önki

. burunki, əsgi, əvvəlki, uzalqi, qabaxki

önq

. ) aln ) yön, ön, üz, görüng, boya, irəng, ) sağ(óeylər haqda ) ) olağan (vaqei,
vaqeiyyət ), önim bə - tusim bə = özüdü ya üzüdü, doğrumu uyumu

önq

. ) aln ) yön, ön, üz, görüng, boya, irəng, ) sağ(óeylər haqda ) ) olağan (vaqei,
vaqeiyyət ), önim bə - tusim bə = özüdü ya üzüdü, doğrumu uyumu

önq

. bəniz., üz, yüz, tös, sıray, çıray, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit

önq

. o biri, bir ayrısı.

önq

. o biri, bir ayrısı.

önq

. onq, sağ, ön

önq

. önk, önğ, rəng

önq

. önk, önğ, rəng

önq, onq

. sağ, ön,

önqki

. bayağı, önqrəqi, ardaki, yönəki, pəs, yay, cönököy, bayak

önqqer

. özgəni, önğsər.

önqqer

. özgəni, önğsər.

önqqərmək . düzətmək, .
önqqərmək: düzətmək, .

önqmək

.önğmək.önmək. düzəlmək.-borcun iyisi vermək, dərdin iyisi önmək, yadaki
ölmək

önqol

. sağ əl

önqol

. sağ əl

önqrəqi

. bayağı, önqki, ardaki, yönəki, pəs, yay, cönököy, bayak

önqrəqi

. bayaqi, onqki, ardaki

önqrəqi

. bayaqi, onqki, ardaki

önqsıra

. önqyani, әrәfә

önqsıra

. önqyani, әrәfә

önqsol

. okn sol, çapraz, çarpaz

önqsol

. okn sol, çapraz, çarpaz

önqsol

. onğ + sol, çapraz > çapraz .

önləmək : əngəlləmək, qadağalamaq, yasaklamaq, durdurmaq, əsirgəmək

. : əngəlləmə, qadağalamaq, yasaklamaq, durdurmaq, əsirgəmək

önləmək
önlük

. aldayapğuç, alyapkuç, köğüslük, peştamal .

önlük

. aldayapğuç, köğüslük, peştamal

önlük

. aldayapğuç, köğüslük, peştamal

önlük

. göğüslük, peştamal, alyapkuç

önlük

. köğüslük, aldayapğuç, peştamal

önmək

. kopalmaq, çoxalmaq

önmək

. kopalmaq, çoxalmaq

önmək

. kopalmaq, çoxalmaq .

. önğmək.düzəlmək.-borcun iyisi vermək, dərdin iyisi önmək, yadaki ölmək

önmək

ön-onqarmak : yerinə düşmək, islah olmak

ön-onqarmaq . yerinə düşmək, islah olmak
ön-onqmək . irəliləmək, düzəlmək, yüksəlmək
ön-onqmək

. irəliləmək, düzəlmək, yüksəlmək

öntəqi

.öndəki. öntünü. -artın təkər öntünü izlər. (artın: daldaki)

öntünü

.öntünü. öndəki.-artın təkər öntünü izlər. (artın: daldaki)

önüm

. məhsul, < yonum.

önüm

. məhsul, < yonum.

önüm

. məhsul, zat, törəm, hasıl, ərsəl, ərsək, artım, çıxar, öndiriş, tövlid

önüm

. zat, törəm, hasıl, ərsəl, ərsək, artım, çıxar

önüm

. zat, törəm, hasıl, ərsəl, ərsək, artım, çıxar

önünə

.-tarlada pislədiyin, xırmanda önünə çıxır

.-dağ başında xırman, savurduğun yel alır, sel önünde dəğirmən, öğütdüyün

önünte

sel alır
.çıxır.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu oq alur. (nəqu: hər

önür

nə) (yerqə yana:topraq içinə). (evrə: çevrə. dünya) (oq: elə).
önüş

. ösüş., ösmə, alğayış, gəlişmə .

önüvə

.-önüvə çıxanı qapma, arxadan gələni təpmə.

öóıp

. zəfə

öóıp

. zəfə

öóirqiç

. pozan

öóirqiç

. pozan

öóirmək

. uçurmak, keçirmək

öóirmək

. uçurmak, keçirmək

ööndirió

. tövlid .

ööndirió

. tövlid

öp

.qurup op öp öbür :qurup? öbürü: ötəki

öbür

.

öp öbür:qurup op öp öbür :qurup öbürü: ötəki

öpkə

. ağciyər

öpkə

. ağciyər

öpməqlə

.-əl ətək öpməklə dodaq aşınmaz.

öpməqlə

.-əl öpməklə dodaq aşınmaz.

öpməqtən

.-oğurluq bir əkməkdən, qəhbəlik bir öpməkdən.

öpüş

. söyüş, süyiş , öbüv

öpüş

. söyüş, süyiş , öbüv

ör

. örə, təpə, dik, çıkış, yokuş, § örgə qarap : yukuşa doğru § örə durmaq
dirçəlmək, ürpərmək § üst : ayaq örə durmaq : ayaq üstə durmaq §

ör

. örə, təpə, dik, çıkış, yokuş, § örgə qarap : yukuşa doğru § örə durmaq dirçəlmək,
ürpərmək § üst : ayaq örə durmaq : ayaq üstə durmaq §

ör

. örə, ura : hisar, çəpər

ör

. örə, ura : hisar, çəpər

ör

. örə, ura, ür., örüş, öri, dirək, situn, götəriv, təpə, üst, üz, dik, çıkış, yokuş, təpəcik,
tümşük, tümmək, tünqqək, dönq, dönqəs, dönqqök, dönqçük, tünqək, otluk,
qabarcık - örgə qarap : yukuşa doğru - örə durmaq : dirçəlmək, ürpərmək ayaq örə durmaq : ayaq üstə durmaq - hisar, çəpər .

ör

. təpəcik, tümşük, tümmək, tünqqək, dönq, dönqəs, dönqqök, dönqçük, tünqək,
qabarcık

ör

. ür., örə, örüş, yokuş, çıkış, götəriv

ör

. ür., örə, örüş, yokuş, götəriv, çıkış

ör

. ür., örə, örüş, yokuş, götəriv, çıkış

ör

.üz

ör

.üz

örç

. barha, ged gedə

örç

. barha, ged gedə

örç

. barha, ged gedə . mövc

örç

. mövc

örç

. mövc

örçəmək

. barha( get-gedə) güycək, möc almaq, örç almaq

örçəmək

. barha( get-gedə) güycək, möc almaq, örç almaq

ördək

. ört . örtülmüó.

ördək

. ört . örtülmüş.

ördək

. ört . örtülmüş.

ördək

. sona(ərkək), börçin(dişi)

ördək

. sona(ərkək), börçin(dişi)

ördək

. sona, ərkək ördək - börçin : dişi ördək

ördək

. sona, ərkək ördək - börçin : dişi ördək

ördək

. urmək, ürmək, qalkmak, suyun yüksəlməsi - öyköm : öyör - öyir : qalabalıq .

ördək

. urmək, ürmək, qalkmak, suyun yüksəlməsi - öyköm : öyör öyir : qalabalıq

ördək

. urmək, ürmək, qalkmak, suyun yüksəlməsi - öyköm : öyör öyir : qalabalıq

ördümək

. yığmaq,

ördümək

. yığmaq,

ördümək: yığmaq .

örə

. dirək, situn

örə

. dirək, situn

örə

. dirək, situn

örə

. otluk - örəmək : otlamaq

örə

. otluk - örəmək : otlamaq

örə

. ör, ür., örüş, yokuş, çıkış, götəriv

örə

. öri

örə

. öri

örə

.

ör, ür., örüş, yokuş, götəriv, çıkış

örə

.

ör, ür., örüş, yokuş, götəriv, çıkış

örək

.:

azqal, çukur

örəkə

. ərəkə, rökə < ör. (örmək) yün, ip əðirmə ayqítí

örəlip

. böyüyüb.

örəlip

. böyüyüb.

örəmək : törəmək, balalamak, dalamaq, doğmak, qalxmak, çoğalmak .

örəmək : törəmək, balamak, doğmak, qalxmak, çoğalmak
örəmək : törəmək, balamak, doğmak, qalxmak, çoğalmak

örən

. böyük, egirt , yigit

örən

. böyük, egirt , yigit

örən

. böyük, egirt , yigit, inğ, enğ(ən), bik., uğata, bek, ötə, tim, tamam, kamıl, qəşəng, çim,
çok, güclü - örən isdi, örən düşgün

örən

. çok, güclü § örən isdi, örən düşgün

örən

. çok, güclü § örən isdi, örən düşgün

örən

. inğ, enğ(ən), bik., uğata, bek, ötə, tim,

örən

. inğ, enğ(ən), bik., uğata, bek, ötə, tim,

örən

. tamam, kamıl, qəóəng, çim, .

örən

. tamam, kamıl, qəóəng, çim, .

örən

. tamam, kamıl, qəóəng, çim, .

örəngəmək . örənəmək, nəsil artmaq, köpləmək

örəngəmək . örnəmək, çoxatmak
örəngəmək: örənəmək, nəsil artmaq, köpləmək
örəngəmək: örnəmək, çoxatmak

örgələmək

. bağlamaq

örgələmək

. bağlamaq

örgələmək: bağlamaq
örgənmək: < ör . hörünmək, qurulmaq -

)

< öğ . öğələnmək . dolmaq

uyqarmaq

örgüləmək

. əzizləmək, uca tutmaq

örgüləmək

. əzizləmək, uca tutmaq

örgüləmək: əzizləmək, uca tutmaq .

örgümək

.

yatmaq

örgümək

.

yatmaq

örgümək: yatmaq
örgün : səppə, səpgil

örgün

. səppə, səpgil

örgün

. səppə, səpgil

örgün

. səppə, səpgil

örgün

. yaşlı adam, örökön, idol, büt

örgün

. yaşlı adam, örökön, idol, büt

örgüt

. orqan

örgüt

. orqan

örgüt

. yığım, dərnək, qurum, quruluó

örgüt

. yığım, dərnək, qurum, quruluó

öriş

. yaylιm, üriş, ottuk, öri

öriş

. yaylιm, üriş, ottuk, öri

öritmək

. düzətmək, qurmaq, tokumaq

öritmək

. düzətmək, qurmaq, tokumaq

öritmək: düzətmək, qurmaq, tokumaq .

örk

. örkli, doruk, uca

- )

< oy . uy . uynamaq,

örk
örk

. örkli, doruk, uca
. örkli, doruk, uca .

örkəç
örkəç

. qozbel, bükür., büyki, kambul
. qozbel, bükür., büyki, kambul .

örkələmək

. bağlamak

örkələmək

. bağlamak

örkələmək: bağlamak

örkənə

. örkəndəv, düzəlió, piórəft..

örkənə

. örkəndəv, düzəlió, piórəft..

örkənləmək : düzəmə, düzəliş, dirçəliş.

örkənləmək . < hörmək, sazlamaq, yasamaq, düzətmək, orqanlamaq
örkənləmək . < hörmək, sazlamaq, yasamaq, düzətmək, orqanlamaq

örkənləmək . düzəmə, düzəliş, dirçəliş.
örkənmək

. < ör, örkənək, inkişaf

örkənmək

. < ör, örkənək, inkişaf

örkəş

. qabarıq dalqa, hörgüç

örkəş

. qabarıq dalqa, hörgüç

örkəşlənmək . dalqalanmaq
örkəşlənmək: dalqalanmaq
örkömək : ürkümək, qızmaq, sinirlənmək

örkömək

. ürkümək, qızmaq, sinirlənmək

örköşmək

.

ürküşmək, birbirindən razı olmamaq

örköşmək: ürküşmək, birbirindən razı olmamaq

örküç

. örkəç

örküç

. örkəç

örküç

. örkəç

örkük

. < ör (:örüş, rə, yokuş, ür. )

örkük

. < ör (:örüş, rə, yokuş, ür. )

örləş

. öriləş, yüksək

örləş

. öriləş, yüksək

örlətmək

. yüksətmək

örlətmək

. yüksətmək

örmək

. (bəlirmək, çıkmak, qopmak, yüksəlmək )divan

örmək

. (bəlirmək, çıkmak, qopmak, yüksəlmək )divan

örmək

. örgü, örü : parça, orğan : yoğun ip ( orinfırans)

örmək

. örgü, örü : parça, orğan : yoğun ip ( orinfırans)

örmək

. örtmək, sarmaq, üstüngəlmək

örmək

. örtmək, sarmaq, üstüngəlmək

örmüləmək: əməkləmək, dımaşmaq § örmülüb çıkmaq : tırmanıb çıkmaq
örmüləmək: əməkləmək, dımaşmaq § örmülüb çıkmaq : tırmanıb çıkmaq

örnaş

. otur

örnaş

. otur

örnək

. < gör . görənək

örnək

. < gör . görənək

örnək

. < gör . görənək

örnək

. çəkmə

örnək

. çəkmə, nimunə

örnək

. düzgü, ölçü, qural, ilkə, norm

örnək

. qabrıq, gözə çarpılan şey

örnək

. qabrıq, gözə çarpılan şey

örnək

. ülgi

örnək

. ülgi

örngəmək

. törəmək

örngəmək

. törəmək

örs

. səndan

örs

. səndan ??

örs

. üzərəində dəmir döğülən araç - örsəmək - örsələmək : dövmək istəmək,
örsələnmək : dövəsi gəlmək, örsələtmək : dövülməyi gərəktirmək

örs

. üzərəində dəmir döğülən araç - örsəmək - örsələmək : dövmək istəmək,
örsələnmək : dövəsi gəlmək, örsələtmək : dövülməyi gərəktirmək

örs

. üzərəində dəmir döğülən araç (səndan) - örsəmək : örsələmək : dövmək istəmək,
örsələnmək : dövəsi gəlmək, örsələtmək : dövülməyi gərəktirmək .

örsələmək

.hirsləndirmək, pis davranmak,) işdənsalmak, işdən çıxarmak, büzmək, əzmək,
üzmək

örsələmək

.hirsləndirmək, pis davranmak,) işdənsalmak, işdən çıxarmak, büzmək, əzmək,
üzmək

örsələmək:- ) hirsləndirmək, pis davranmak - ) işdənsalmak, işdən çıxarmak, büzmək, əzmək,
üzmək

örsiləmək

. üzmək, əzmək, büzmək, burmaq, tıncıkdırmaq

örsiləmək

. üzmək, əzmək, büzmək, burmaq, tıncıkdırmaq

ört

. od - örtmək: yakmaq, küydürmək - örtdurmaq .

ört

. od § örtmək: yakmaq, küydürmək+.yerrimək : +.durmaq

ört

. od § örtmək: yakmaq, küydürmək+.yerrimək : +.durmaq

ört

.-ver yeyim, ört yatım, gözləki canım çıxsın.

örtbas

. basır-busur

örtəq

.-ördək qaza baxaraq çatlamış.

örtəq

.-topal ördək yorqa qaz, yarış olmaz beynə yaz

örtəm

. səqf, tavan

örtəm

. səqf, tavan

örtənğ

. durak

örtənğ

. durak

örtənğ

. durak

örtənğ

. durak .

örtənq: durak (otaq) .

örtənmək.: oddanmaq, yanmaq, incimək
örtənmək.: oddanmaq, yanmaq, incimək
örtənmək.: oddanmaq, yanmaq, incimək .

örtərió

. ötgərió, təhəvül

örtərió

. ötgərió, təhəvül

örtmə

. xuruş, üzlük, qaplama, dəşlama, örtüm, örtük

örtmək

. bürkəş, qaplama

örtmək

. hörmək, çevirmək, çulqamaq, çevrәmәk, çevrәlәmək, devrәlәmәk, aylamaq

örtü

. yapkuç, yapma, bürkəniş

örtü

. yapkuç, yapma, bürkəniş

örtük

. duvaq, pərdə .

örtük

. qapak, küpək

örtük

. qaplama, dəşlama, örtüm, örtmə, üzlük

örtük

. qaplama, dəşlama, örtüm, örtmə, üzlük

örtük

. rupuş, örtüş

örtük

. rupuş, örtüş

örtülmək

. girmək, batmak § gün girdi : batdı

örtülü

. : bükük, gizli, yaşırın, daldax

örtülü

. daldax, gizli, bükük, yaşırın

örtülü

. gizli, bükük, yaşırın, daldax

örtülü

. gizli, sinsi, saklı, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan assırınlayın astan,
astırın, yaşırılğan, yaşırınli, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy bükük,
oğrun, duymadan, daldax, darab< dar, çolav

örtüm

. xuruş, üzlük, qaplama, dəşlama, örtük, örtmə

örü

. dik, yukarı

örü

. dik, yukarı

örü

. yukarı, iləri § öröki : üstəki

örü

. yukarı, iləri § öröki : üstəki

örümləmək: məteylə dəlmək
örümləmək: məteylə dəlmək

örün

. ağ, parılyan

örün

. ağ, parılyan

örün

örüş

. ağ, parılyan .

. hörü., otlaq, otlu bitikli yer, göy ələfdən hörülmüş topraq § hörükləmək :
heyvanları otlamaq ötəri hörüyə bağlamaq

örüş

. hörü., otlaq, otlu bitikli yer, göy ələfdən hörülmüş topraq § hörükləmək : heyvanları
otlamaq ötəri hörüyə bağlamaq

örüş

. ör, ür., örə, yokuş, çıkış, götəriv

örüşləmək

. gəzişmə

örüşləmək

. gəzişmə

örüşləmək: gəzişmək .

örϋm

. burqu, dəlgi, mətə, burma

örϋm

. dəlgi, burqu, mətə

.

örϋm

. dəlgi, burqu, mətə

.

ös(d)ürmək: özləşdirmə, saqlamak, diritmə
ös(d)ürmək: özləşdirmə, saqlamak, diritmə

ösdürmə

. istihsal, törətiv, önüm

ösdürmə

. istihsal, törətiv, önüm

ösgə

. özgə .

ösgəriş

. dəğişim, başqalış

ösgəriş

. dəğişim, başqalış

ösgün

. əsən

ösgün

. əsən

ösgün

. ötgün, bitən

ösgün

. ötgün, bitən

ösgün

. ötgün, uzun, bol

ösgün

. ötgün, uzun, bol

ösim

. ditgi

ösim

. ditgi

ösimliklər

. bitgilər

ösimliklər

. bitgilər

ösirmək

. əkmək - əkin : ösiv

ösirmək

. əkmək, ösiv : əkin

ösiv

. əkin § ösirmək : əkmək

öskülən

. uzun, boylu

öskülən

. uzun, boylu

öskülən: uzun, boylu
öskün

. tüyklü .

östən

. ark, arık

östən

. ark, arık

östən

ösüş
öşirqiç

. ark, arık

. gəlişmə, ötüş
. (t = s = ş) ötürqiç, pozan .

öşirmək: (t = s = ş) ötürmək, uçurmak, keçirmək .

öşpes

. ölməz, manqı

öşpes

. ölməz, manqı

öt

. deşik, dəlik

öt

. deşik, dəlik

öt

. deşik, dəlik

ötə ertə

. çok tez

ötə ertə

. çok tez

ötə mıklı . çok güclü

ötə

. arı,

.uzak, arka

ötə

. arı,

.uzak, arka

ötə

. aóa, bətər, qatı

ötə

. arı öylə

ötə

. arı öylə

ötə

. arı, bəri, uzak, təmiz § öt : uzaklaş : arıla § ötəyə geddi : arılap geddi § ötəyə
at : arılat § arı-bəri demədən : oyan buyan danışmadan

ötə

. aşa, bətər, qatı

ötə

. çok, ötə yüngül : çok yüngül

ötə

. çok, ötə yüngül : çok yüngül

ötə

. qatı, bətər, aóa

ötə

. qatı, bətər, aóa

ötə

.-dadlı söz baldan ötə, acı söz ağudan ötə

ötədən

. arıdan, oradan

ötədən

. arıdan, oradan

ötəkçi

. qondaraçi

ötəkçi

. qondaraçi

ötəki

. alıski, uzakkı, uzakdaki

ötəki

. alıski, uzakkı, uzakdaki

ötəki

. öbürü .

ötənməz.

.-alacaqla verəcək ödənməz.

ötəri

. dolayı

ötəri

. inğqay bulmağan, bozuk, yararsız, eğrəti, yaraksız ,

ötəri

. inğqay bulmağan, bozuk, yararsız, eğrəti, yaraksız ,

ötəri

. üstəri, üstəlik

ötəri

. üstəri, üstəlik

ötgə

. hırs

ötgə

. hırs

ötgir

. bibər, qurç(kəsgin) ütgin odu, iştik

ötgir,
ötgir,

ötgürmək

. nifuz etmək

ötgürmək

. nifuz etmək

ötinğ

. xahió, təmənna

ötinğ

. xahiş, təmənna

ötinió

. xahió, istək, diləkcə

ötinió

. xahiş, istək, diləkcə

ötinió

. təqaza

ötinió

. təqaza

ötió

. mirur

ötió

. mirur

ötkən yıl

. keçən il

ötkən yıl

. keçən il

ötkən

. gedən, ölən

ötkən

. gedən, ölən

ötkən

. keçmió

ötkən

. keçmió

ötkən

. uzğan, keçici, keçən, çağlık, müvəqqət, uzğğan., üzülən, ötən

ötkəri

. ötə

ötkəri

. ötə

ötkəzmək

. ötürmək, keçirmək

ötkəzmək

. ötürmək, keçirmək

ötkəzmək: ötürmək, keçirmək .

ötkızmək

. pardaklama, ititmək, ötgir (iti-kəsgir+ ləmək

ötkızmək

. pardaklama, ititmək, ötgir (iti-kəsgir+ ləmək

ötkızmək: pardaklama, ititmək, ötgir, ititmək, kəsgirləmək .

ötköl

.çüçə

ötköl

.çüçə

ötköl

.çüçə .

ötköndü

. tarix, keçmiş

ötköndü

. tarix, keçmiş

ötkünc

. dastan - ötkünüş : nağıl demək < ötmək < öt < səs, oxumaq avaz

ötkünc

. dastan - ötkünüş : nağıl demək < ötmək < öt < səs, oxumaq avaz

ötkünc

. dastan - ötkünüş : nağıl demək < ötmək < öt < səs, oxumaq (avaz).

ötkürmək

. nifuz etmək

ötkürmək

. nifuz etmək

ötkürmək

. nifuz etmək

ötkürmək

. nifuz etmək

ötqir

.ötgir.ütgir.-ötgir piçaq qınına uç, ötrük söz cana üç. (uç: itik. zərər. ziyan).

ötləşmək

. deşik-deşik etmək, dəlik dəlik etmək

ötləşmək

. deşik-deşik etmək, dəlik dəlik etmək

ötlük

. öt, deşik, dəlik

ötlük

. öt, deşik, dəlik

ötmək

. bağışlamaq

ötmək

. bağışlamaq

ötmək

ötmək
ötmək

ötnə

. bağışlamaq .

. sayramaq

., oxumaq § sayrak quşlar : ötücü quşlar

. sayramaq, oxumaq - sayrak quşlar : ötücü quşlar .

. borc., birouz, burıs., alğı, alasa, buıç, börç, görəv, ödəv, vəzifə, öyqə, tapşırıq,
bors, alacı, alası, alacak, alasak

ötnə

. borc ., bors, buıç, börç, birouz, burıs., görəv, ödəv, vəzifə, öyqə, tapşırıq, alğı, alasa,
alacı, alası, alacak, alasak .

ötri

. üçün, ösön, tüfayli, arkasından

ötri

. üçün, ösön, tüfayli, arkasından

ötri

. üçün, ösön, tüfaylı, arkasından .

ötrim

. bağιş, keçirim, dözməzçilik, rәhm,

ötrim

. keçirim, dözməzçilik, rәhm, bağιş

ötrim

. keçirim, dözməzçilik, rәhm, bağιş

ötrüq

.-ötgir piçaq qınına uç, ötrük söz cana üç. (uç: itik. zərər. ziyan).

ötük

. keçit

ötük

. keçit

ötük

. sumilgə, keçilgə

ötük

. sumilgə, keçilgə

ötülgə

. keçilgə

ötülgə

. keçilgə

ötüm

. qızqın, acı, əsər,(suziş)

ötüm

. qızqın, acı, əsər,(suziş)

ötünc

. bağışlama

ötünc

. bağışlama

ötünc

. óəfaət

ötünc

. óəfaət

ötünc

. ötmək-bağışlanmaq-keçmək + istəmək

ötünc

. ötmək-bağışlanmaq-keçmək + istəmək

ötünc

. yalvarıó

ötünc

. yalvarıó

ötünmək

. köhnəlmək, üytgəmək

ötünmək

. qılmaq § toyu ötüşdür

ötünüz

. buyurun

ötünüz

. buyurun

ötüó

. oyun

ötüó

. oyun

ötür

. əki .

ötür

. əki .

ötür

. əkil .

ötür.
ötürgə

.-tez verən ikiləm ödür. . (ikiləm: iki kərə)
. hökgə: ökgə : ötgə : osgə havalı-yelli yer

ötürü

.-suya götürür, susuz gətirir.(hüllükçü. kələkçi)

ötürük

. yalan .ötürükçü : yalançı

ötürük

. yalan .ötürükçü : yalançı

ötürük: yalan - ötürükçü : yalançı .

ötürükçı

. yalançı

ötürükçı

. yalançı

ötürümlük

. müvəqqəti keçip gedən nəsnə, zaman)

ötüş

. gəlişmə, ösüş

ötüş

. oyun .

ötüş

. utuş : oyun

ötüş

. utuş : oyun

ötüşlə

.-borc ödüşlə, yol yürüşlə.

ötüşmək

. keçinmək, keçişmək, çıxışmaq

ötüşmək

. keçişmək, çıxışmaq

ötüşüm

. qılışık, rizayət, ödəşim, uzulış, usulış, usuş, qanık

ötüşüm: qılışık, rizayət, ödəşim, uzulış, usulış, usuş, qanık .

övmək aşırmaq

.

övmək

. aşırmaq

övrülmək

. çönmək

övrülmək

. çönmək

övsümək

. balqıldamak, parıldamak, yaldıramak

övsümək

. balqıldamak, parıldamak, yaldıramak

övsümək

. balqıldamak, parıldamak, yaldıramak

övsümək, balqıldamak: parıldamak, yaldıramak
övsümək:(> əfşan), balqıldamak, parıldamak, yaldıramak .

övünc

. fəxr

övünən: maktancan, küyüvçü, qaqqayma, əliktəqiş, küçürən ğörsəqızar,

övünənə

. maktancan, küyüvçü, qaqqayma, əliktəqiş, küçürən ğörsəqızar,

övünənə

. maktancan, küyüvçü, qaqqayma, əliktəqiş, küçürən ğörsəqızar,

övünmək

. qıvrιlmək, aylanmak, üyrölmək, coşkunluk

övünmək

. qıvrιlmək, aylanmak, üyrölmək, coşkunluk

övütmək

. çeynəmək, altına alıb əzmək (araba),

övütmək

. çeynəmək, altına alıb əzmək (araba),

öy

. vakıt

.

öy

. vakıt

.

öy

. ağıl

öy

. ağıl

öy

. bənzəyiş, okşayış

öy

. öğ, öz : fikir, düz, zat, nəfs

öycik

. kətək, yuva, həvirtək

öykə

. giley

öykə

. giley

öykə

.

öykə

. öckə, öfkə, kinə..

öykə

. öckə, öfkə, kinə..

giley

.

öykəl(ən)mək : incimək

öykələk

. küsəyən, tızmıq oğlan, aynadılan..

öykələk

. küsəyən, tızmıq oğlan, aynadılan..

öykələk

. küsgün, incik

öykələk

. küsgün, incik

öykəmək

. küysərmək, küsmək, incimək, yüz döndərmək

öykən

. ağ ciyər

öykən

. ağ ciyər

öykinəlim

. mütəssifanə

öykinəlim

. mütəssifanə

öyköm

. qafilə, quruh, təbar, töbır, törköm, top

öykü

. hikayə § öykücü : nağılçı, hikayətçi

öykü

.

hikayə .

öykü

.

hikayə .

öykü

. nağıl, anlatı

öyküncü

. oxşarıcı

öyküncü

. oxşarıcı

öyküncü: oxşarıcı

öykünmək

. yansılamaq

öykünmək: yansılamaq .

öyqə

. görəv, borc., birouz, burıs., ötnə, alğı, alasa, buıç, börç, ödəv, vəzifə, tapşırıq,
bors, alacı, alası, alacak, alasak

öyləsinə

.-döşəyivi nasıl yaparsın, öyləsinə yatarsın

öyóəmək

. toplamaq, çokdam

öyóəmək

. toplamaq, çokdam

öyóəmək

. üyómək, ev qurmaq, toplanmaq, çoğdamaq

öyóəmək

. üyómək, ev qurmaq, toplanmaq, çoğdamaq

öyrəntiyin

.-işlədiğin mənə,öyrəndiyin özünə.

öyrəşmək : könükmək, alışmak, iyələşmək, boyınsınıv (boyun qoymak)

öyrəşmək

. könükmək, alışmak, iyələşmək, boyınsınıv (boyun qoymak)

öyrətmək

. aşılamaq, təlqinləmək

. aşılamaq, təlqinləmək

öyrətmək

öyrәnşimək . bala bala gözükmək, baxmak
öyşəmək: toplamaq, çokdam, üyşmək, ev qurmaq, toplanmaq, çoğdamaq

öytgəmək

. yeldirgəmək, havalnmaq, dəli yalı (yel yalı)

öytgəmək

. yeldirgəmək, havalnmaq, dəli yalı (yel yalı)

öytqən

. azğın, azan

öytqən

. azğın, azan

öytqən

. azğın, azan

öytqən

. azğın, azan .

öz başına : baş - başdak, ağasız, bağsız, qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, irikli, ərkin, ərkənə, ərikkən,
eygin, irkin, azad, müstəqil

öz başına

. baş-başdak, ağasız, bağsız, qaravsız, qaraşsız, ərkinçə, irikli, ərkin, ərkənə,
ərikkən, eygin, irkin, azad, müstəqil

öz başına

. baş-başdak, ərkinçə, qaraşsız

öz başına

. baş-başdak, ərkinçə, qaraşsız

öz başına

. baş-başdak, ərkinçə, qaraşsız

öz başına

. ərkinçə, baş-başdak, qaraşsız

öz sevərlik

. ulumçuluk, boysanmalık

öz sevərlik

. ulumçuluk, boysanmalık

öz

. candivan, gövdə, tindivan § özləm : istək, dilək

öz

. cövhər, zat, mahiyyət, yalquz, tək, bir, taysız

öz

. cövhər, zat, mahiyyət, yalquz, tək, bir, taysız

öz

. dərə - özək : çiçik dərə

öz

. dərə - özək : çiçik dərə

öz

. dərə - özək : dərəcik

öz

. özək, mərkəz, ortam

öz

. özək, mərkəz, ortam

öz

.öz. iç. zat.-öz ağlasa, göz yaşar.

öz.

.-ağrılarda göz (diş,bel) ağrısı, hər kişiyə öz ağrısı.

özara

. kəndi içində, özüylən ortaq (qarışık, qatnaşıq, araşıq)

özara

. öz aralarında, bir birinə

özara

. öz aralarında, bir birinə

özbaşınalık . uğursuzluk
özbaşınalık: uğursuzluk

özbilərmən

.

özsevər, xutpəsət

özbilərmən: özsevər, xutpəsət
özbilərmən: özsevər, xutpəsət, ulumçuluk, boysanmalık . özəmçilik, bənçil, özçül .

özçü

. xutpəsənd, özbilərmən, özsevər

özçü

. xutpəsənd, özbilərmən, özsevər

özçülük

.

tə'rif, tovsif, özlük

özçülük

.

tə'rif, tovsif, özlük

özdəş

. addaş, adaş

özdəş

. addaş, adaş

özdəş

. addaş, adaş .

özə

. üzrə

özə

. üzrə

özə

. üzrə .

özək

. dərəcik § öz : dərə

özək

. qaymaq, nəticə, sonuc

özək

. öz, mərkəz, ortam

özək

. öz, mərkəz, ortam

özək

. tamır. tomur, kök,, tübir, unğqu, neqiz,

özəl

. ayratın

özəl

. ayratın

özəl

. xas, özgü, qatqιsιz

özəl

. xas, özgü, qatqιsιz

özəl

. yöritə.

özələnmək . yalvarmaq, istəmək, diləmək.
özələnmək

. yalvarmaq, istəmək, diləmək.

özəllik

. ayrım, özgəlik, fərqlik § özəllik qoymaq : ayrım, fərq qoymaq

özəlliklə

. ayrata, ayrıkca, әrәkşə, özqöçö, ələlxisus.

özəlliklə

. ayrata, ayrıkca, әrәkşə, özqöçö, ələlxisus.

özəmçilik

. bənçil, özçül,

özəmçilik

. bənçil, özçül,

özən

. ağacın bərk iç bölüyü, çəkirdək, öz

özən

. ağacın bərk iç bölüyü, çəkirdək, öz

özən

. güclü çay

özən

. güclü çay

özən

. güclü çay, su yolı, arna, yol, yırğa yolu, yırza, say, çay, xana - təvəccüh - qamışda ,
ətdə , ciyərdə olan qatı damar, ağacın bərk iç bölüyü, çəkirdək, öz, iz .

özən

. qamış, ət ciyərdə olan qatı damar

özən

. qamış, ət ciyərdə olan qatı damar

özən

. qatı damar, iz

özən

. qatı damar, iz

özən

. su yolı, arna, yol, yırğa yolu, yırza, say, çay, xana

özən

. təvəccüh

özən

. təvəccüh

özənlə

. basa, sık

özənlə

. basa, sık

özənlə

. basa, sık

özənli

. bic, diqqətli, biçək, kəsərli

özənli

. bic, diqqətli, biçək, kəsərli .

özənmək

. özünə qayıtmak

özənmək

. özünə qayıtmak

özənmək: özünə qayıtmak .

özərk

. xudmuxtar

özərk

.

xutmuxtar

özərk

.

xutmuxtar

özərkli

. özbaşdaq

özərkli

. özbaşdaq

özərkli

. özbaşdaq

özət

. ötət, qıssa

özət

. ötət, qıssa

özgə

biləkiş.

özgə

. artık, ayrı, başqa, qeyr

özgə

. biləkió

özgə

. biləkió

özgə

. biləkiş

özgə

.

özgə

. < uzamak: uzaqlatmak, ayırmak - uzaq : atılmış, aralı

özgə

dəyişik, özgəçə, özgəşə, ayrıkşa, ayrımşa, üytgəşik, bölək

.uzaq, üzmaq

dəyişik, özgə, özgəşə, ayrıkşa, ayrımşa, üytgəşik, bölək

özgəçə

.

özgəlik

. ayrım, özəllik, fərqlik § özgəlik qoymaq : ayrım, fərq qoymaq

özgəməz

. deyişməz

özgəməz

. deyişməz

özgəməz: deyişməz .

özgərió

. örtədió, örtqəyin, təhəvvül

özgərió

. örtədió, örtqəyin, təhəvvül

özgərişçan . düyişgən, atqırcan, özgərmil, duruksuz, biqarar
özgərmək

. fikir dəgiómək

özgərmək

. fikir dəgiómək

özgərməyən . ərisməyən

.

.

özgərməz

. dəyişməz

özgərməz

. dəyişməz

özgərmil

. düyişgən, atqırcan, duruksuz, özgərişçan, biqarar .

özgərtmək

. degiómək

özgərtmək

. degiómək

özgəşə

.

özgəşik

. öytgəşik

dəyişik, özgə, özgəçə, ayrıkşa, ayrımşa, üytgəşik, bölək

özgəşik

. öytgəşik

özgətmək ( sərf nəzər )..
özgətmək ( sərf nəzər )..
özgətmək ( sərf nəzər )..

özgü

. xas, özəl, qatqιsιz

özgü

. xas, özəl, qatqιsιz

özgün

. dəyişik, orjinal

özgün

. özgə, başqa, fərqli, özəl, xas, əcib § özgün әsәr- davranış- durum

özgün

. özgə, başqa, fərqli, özəl, xas, əcib § özgün әsәr- davranış- durum

özgürlük

. gəncilik, bolluk, bərəkət, ərkinlik, sərbəslik

özğərmək

. fikir degiómək, keçmək

özğərmək

. fikir degiómək, keçmək

öziqizqə

. çəkin

öziqizqə

. çəkin

öziqizqə

. çəkin

öziqizqə: (tükan qapılarında yazılır ) özüzə çəkin .

özinqizdən : itin
özinqizdən : itin
özinqizdən : itin
özinqizdən: (tükan qapılarında yazılır )özüzdən itələyin, itin .

.özgə. yabağu. biqanə. .-təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz olmaz. (yoldan

özqə

keçən iç olmaz, yaxın özgə əş, bir olmaz. ) .( təqmə kişi: yoldan keçən.
hər gələn) (düz: əş. bir. bərabər)

özqəsinə.
özqül

.-özümüzdəndi yetinməz gileyim özgəsinə.

. özəl .

özqül

. özəl,

özqül

. özəl,

özləm

. aşırı istək

özləm

. dilək, arman, armaq, imrə, həvəs, istək

özləm

. dilək, istək

özləmək

. arın, yorulmak, sızlamak, can sıkılmak

özləmək

. həzm etmək

özləmək

. həzm etmək

özləmək

. küysəmək, arzu etmək, istəmək, həsrət çəkmək

özlər

.-it doyan yerin özlər, ər doğan yerin

özləşdiriş

. genişlətmə, sayğarış

özləşdiriş

. genişlətmə, sayğarış

özləşdiriş: genişlətmə, sayğarış .
özləşdirmək : ələ keçirmək, almaq, qapmaq,
özləşdirmək : həzm etmə, sindirmə

özləşdirmək . : ələ keçirmək, almaq, qapmaq,
özləşdirmək . həzm etmə, sindirmə
özləşən

. öyrənən, genləşən, yayılan, gəlişən, gücləşən, yaradılan, böyüyön, qalınlaşan,
qatlaşan,

özləşən

. öyrənən, genləşən, yayılan, gəlişən, gücləşən, yaradılan, böyüyön, qalınlaşan,
qatlaşan,

özləşən: öyrənən, genləşən, yayılan, gəlişən, gücləşən, yaradılan, böyüyən, qalınlaşan, qatlaşan
.

özləşmək

. vəxləşmək, ayırmak

özləşmək

. vəxləşmək, ayırmak

özlətmək

.

özləşdirmək, öndərmək (özünü özlətmək : öünü öndərmək), tə'min etmək

özlətmək

.

özləşdirmək, öndərmək (özünü özlətmək : öünü öndərmək), tə'min etmək

özli

. möhkəm, kökli, yapışan § özli dözli : dayanıklı § özli un : qəvi saqqız kimi
xəmir

özli

. möhkəm, kökli, yapışan § özli dözli : dayanıklı § özli un : qəvi saqqız kimi xəmir

özlük

. xas, özgü,

özlük

. xas, özgü,

özlüksüz

. həmişə

özlüksüz

. həmişə

özlüksüz: həmişə .

özlüq

. can

özlüq

. can

özlüq

. can .

öznəl

. sübjektif, (özünün duyqusuca düşünən) .

öznəl

. sübjektif, (özünün duyqusuca düşünən) .

özsevərlik

. bənçilənmək, maxtanmak, maxtanırqa, maxtanırçak, şişmək

özü etdi özünə külü tökdü gözünə.

özü

.-tünlükdə söyləyənin sözü itər, yollarda yalnız gedənin özü itər. (tünlükdə:
qalabalıqda)

özümə inancim tək, sənə imanmişdim

özümüztənti

.-özümüzdəndi yetinməz gileyim özgəsinə.

özün qıyıq otursanda, sözün doğru dursun. (qıyıq:əğri)
özün

.-özün qıyıq otursanda, sözün doğru dursun. (qıyıq:əğri)

özünə dərәk : özünə məxsus

özünə dözmək : özünü kontrol etmək, özünü ələ almaq.
özünə dözmək : özünü kontrol etmək, özünü ələ almaq.

özünə

.-qul özünə yiyə seçmir

özünə

.-tək başına, özünə mal: başqa. ortaqsız. şəriksiz.-ortaq öküzdən, başqa
bizov yeğ.

özünə.

.-işlədiğin mənə,öyrəndiyin özünə.

özüntə

.-uşağı işə qoş, özündə ardıca qoş.

özünü aldıran : özünü iyi göstərmək bəğəndirən, başkalarına yaramaq .
özünü tutmaq : ictinab etmək ---- öz kişi : xodi, özgə deyl ---- ğzünü çetkə dartmaq : arayı uzaklaşdırmaq, özünü çəkmək ---- öz görmək : yakın və
qardaş saymaq---- özi manğdiğan : kəndisi yeriyən
özünü tutmaq : ictinab etmək ---- öz kişi : xodi, özgə deyl ---- ğzünü çetkə dartmaq : arayı uzaklaşdırmaq, özünü çəkmək ---- öz görmək : yakın və
qardaş saymaq---- özi manğdiğan : kəndisi yeriyən

özünü tutmaq : ictinab etmək ---- öz kişi : xodi, özgə deyl ---- ğzünü çetkə dartmaq : arayı uzaklaşdırmaq, özünü çəkmək ---- öz görmək : yakın və
qardaş saymaq---- özi manğdiğan : kəndisi yeriyən

özünüzə

. çəkin - özünüzdən : itələyin itin - özünüzə - özünüzdən = çəkin- itələyin = çəkit

özünüzə

. çəkin - özünüzdən : itələyin itin - özünüzə - özünüzdən = çəkin- itələyin = çək-it

özünüzə: öziqizqə: (tükan qapılarında yazılır ) özüzə çəkin .- özünüzdən : itələyin, itin - özünüzə özünüzdən = çəkin- itələyin = çək - it .

özü-özünə

. : kəndi-kəndinə, öz başına, özlüyündə

özüş

. xass, özqü, üsüs( = xusus)

özüş

. xass, özqü, üsüs( = xusus)

özüşmək

. özündən saymaq, bağrına basmaq, yadırqamamaq

özüşmək

. özündən saymaq, bağrına basmaq, yadırqamamaq

özüşmək: özündən saymaq, bağrına basmaq, yadırqamamaq .

özüt

. üsarə

paçak

. met < çapak . qırık, əzik - paçak - paçak : qırıq tökük .

paçak

. met < qapaç, qovunun qabığı .

. çalılıkilən, bada bad, tez tez, dal ba dal, haydanhay, həsir hüsür

padar

padarka: dalba dal .
padşah: < başdaq, paşaq, başaq .

paduvan
padval

. sιğιr çobani

. qoyma, idənastı, öyalıt, yeralıt .

paxıl

. görümsüz, içi qara

paxıl

. görümsüz, içi qara

paxmu

. bacarıqlı, vergili, usta

paxmu

. usta, bacarıqlı, vergili

paxmu, bacarıqlı: vergili, usta
paxmu: bacarıqlı, vergili, usta .
pak lak salpak lak

pak
paka

. < ağ, pak lamak : ağlamak
. qısğa, alçaq

pakaçanak: kaplumbağa, tosbağa
paket ←qapıt = bastık -torba
paket ←qapıt = bastık -torba
paket ←qapıt = bastık -torba

paket

. < qapıt = bastık - torba

paket

. düğüncək, burama bukca, bağça, dolama

paq qalpaq gülpaq

paqla

.-çürüq paxla gündə yok, bir gün satılır.

paqlav: < qab . içi boş, panq .

palayış

. bulayış?

palayış: < bulayış . < bölüş

palçık

. bal+çık ( çalpık )..

palçık

. batağ, batğa, zığ, pislik, çamır, vıcık

palçuq

.-altun çanaq palçuq çanaq qan qusana bir gələr.

paldak

.

paldak

. pillə, aşama, baskuç

paldak

. pillə, aşama, baskuç

paltar

dərəcə, aşama, basacak, basqıç, basama, nərdivan, mərhələ, pillə,

. bürtü, qolınlık, toy küldəği .

palto

. çapan

palvarçı

. ağιzι yelli, yalançı, boş boğaz

pambıq

. qovaça - qovaçalık : pamıq tarlası

.

pambıq

. qovaça - qovaçalık : pamıq tarlası

.

pambuq

. koton, bobuxlatin, babakyonqirik, (pan : şaşak, tümük, bütün : panayir : yığışma
yeri.

pamıq tarlası. kevezliq
pan

. fan, man .

panğ

. sağır .

panik

. basqı

.

panqarmaq: şişmək, qabarmaq, jestli, burnu yelli .

papak

. börk, börik, təlpək, təpətəy, təbətəy, qalpak, qalpak

papak

. qalpak, təlpək, təpətəy, börik

papak

. şapka, kepkə, tumak, yumak

papak

. şapka, kepkə, tumak, yumak

papak

. təlpək, təpətəy, qalpak, qalpak, börk

papka

. kaptama, kapsla, qap, qovluq, dosyә

para

. yarmaq ( yarı, əş, dəngəş ) pul, yarı

para

. yarmaq ( yarı, əş, dəngəş ) pul, yarı

paraqdivan

. iti, bərəq,

paraqdivan

. iti, bərəq,

paraliz

. < əfəlic < əflic : uvanak

paraliz

. < əfəlic < əflic : uvanak .

paran

.-işin yoxsa tanıq ol, paran çoxsa qoruc ol. (tanıq: şahid). (qoruc: kəfil)

parana

.arxana. gücən.-arxana görə sözün olsun.

paranın

.-paranın üzü sıcaq.

parasız

.-acgöz kəsə, parasız ağı baldan dadlı gələr.

parça

. : qanat, qol, bölük, tikə, qab, baydaq, fürsət, buta

parça .

. aşıq .

parça

. aşam, bölük, bir aşam ət

parça

. kərtik, yarıq

parça

. kərtik, yarıq

parça

. kəsmə, kərtik, yarıq

parça

. qanat, qol, bölük, tikə

parça

. örü

parça

. örü

parça

., bud, qol

parçalanmaq. çak-paçak, qırılmaq

parçalanmaq. çəkinmək, dağılmaq, uzaqlanmaq
parçalanmaq. qırılmaq, çak-paçakmaq,
.yarçalar. yarar.-dil acısı ürək başın yarçalar.

parçalar

parça-parça . çapım-çapım, kəsik-kəsik, yarık-yarık, qırıq-qırıq
pardaxt: < pardax . (d = l) < parlaş < parıl < bərqka (iti . barraq) parıldamaq .

pardak . < bərqdak
pardaq . mənçil .
parxar

. kümə .

parıldamak,balqıldamak: övsümək, yaldıramak
parıldamak: balqıldamak, övsümək, yaldıramak

parıldamaq . balqıldamak, övsümək, yaldıramak
parıldamaq . çağnamaq, şığmaq, ışığlamaq
parıldamaq . çalmaq, açmaq, aydınlatmaq, canlandırmaq, doğmaq
parıldamaq . yaltıramak, iltirəmək
parıldayan

. az, azaqsumer, ışıldayan, tanqayan, dəgəyən, yukarı, dikə

park

. aylav, burlağ, burğuş, tavlav, aylanıb tavanıb kəvlənib duran su

park

. burlağ, burğuş, tavlav, aylav .

parlamaq

. ışnəmək

parlar

.-çalışan dəmir parlar.

parlatacak şey açqu, açacak,, cilaç, silaç.
parsa

. sarça, pay, -parslatin : sart, pors-parsaları toplamak : verilən pulları( bir şey
üçün) toplamak.

parti

. partiya < pay, parça

partiya

. < pay, şarça

pasiyon

. izci .

paşıya

.-sirni vermə yetən paşıya, olar yağa sözün daşıya. (yağa: yağuya. düşmənə)

pat(+)

. .+(bat, tamat, tabat)

pat(+)

patıl

. .+(bat, tamat, tabat)

. böyük qazan

patıl

. böyük qazan

patuq

. uğraq, sıx sıx çatılan yer, ovlaq

pay

. alış, bölük

pay

. bölüş, ülüş, yarnaş

pay

. bölüş, ülüş, yarnaş

pay

.-gören göze pay düşər.

pay,alış . bölük
paya - pay: <> taya - tay . birlikdə, başabaş, iki baş, yekə yek, ikibaşa, başabaş

. dərəcə, dərcə, düzəy, aşama, basamak

paya

payapay .başabaş: ikibaşa,

payapay

. birlikdə, başabaş, iki baş, yekə yek

payapay

. kibaşa, başabaş

payqa

. alay, düğün .

paylak

. bayram .

paylamaq

. dağıtmaq, qarmaşdırmaq, pozmaq

paylamaq

. qarmaşdırmaq, dağıtmaq, pozmaq

paytak

. çayşarmaq

paytak

. çayşık, çaşırık, əyri ayak

., əğilmək, çaşmaq, doydak

paytakt: başqala., astana
pazıhak

.

< baş (b > p - ş >z).

pek bezengen bezdirir.
pek iyi

. yeğrək .

peken

. böyük .

pekin

. püfkün

pekin

. püfkün

pelikan

. qutan, balıq qapan

pelikan

.qutan, çox yoğun dimdikli bir quş

pelikan: qutan, balıq qapan.

pen(+)

. + lə,+ men

pen(+)

. + lə,+ men

.tukanfrans

pencək

. arxalık, üstörtü

pendir

. bışdək

pervane, neden yana?,od duta, beden yana, yaxşı dost, yaman günde, çekiler neden yana?
pesər

. < pusa < pus : pur . < puhra < pöhrə .

pesər

. yilkə, yelkə, ənsə

peş

. arka, dalı .

peşenə, pişanı : .alın yazısı

peşin
peşin

. yazğıt, yazılqan, yazmış

. dalı, keyin
. dalı, keyin.

peşinə püskür takmış .
peşkel

. < pislik .

peşman

. apıt

., tə'ssüf § peşman olmayasın : apıtta qalma, apıtka gedmək : havayi

yerə məhv olmak
peşman

. apıt, tə'ssüf § peşman olmayasın : apıtta qalma § apıtka

peşman

.öküş. ökünc.-ivək qılış, öküş sonuc. (ivək: tələsik).

peşmanlamaq . küydürmək, yandιrmaq
peştamal

. göğüslük, önlük, alyapkuç

peştamal

. köğüslük, aldayapğuç, önlük

peştamal: göğüslük, köğüslük, aldayapğuç, önlük, alyapkuç .

peyda

. tap

peyk

. savçı .

. aşı, calak

peyvət
peyvət

. aşı, calak .

pezəvər

. < bas.basıq, bassak, bassar . pəvəsək, şişik, pükki, yoğun, gobud, küpəvər

pəhəng: tarım, qabın boş ağramı, çəkidə .

pəhləvan

. dayav

pəhləvan

. dayav (yadaman, qaldav, qalcanq, kuşa, yrulmaz).

pəhləvan

.alp. iğid. batur. bağadur.-alp çərikdə, bilgə dirikdə. (çərikdə: orduda).(dirikdə:
olmuşda. yaşamda. durmuşda)

. bərq kaşğarli, bərək, iti, bərk, bəh (barrak, qıvrak)

pək

.

pəlləmək əlləmək :
pəlləmək əlləmək :

pəlpətəşik

. qarışmış

pənah . durak, baspana
pənah . durak, baspana
pənahqah

. baylaq, bayqal, yapın, kapal

pəncərə

. < tünqqərə ( baca)

pəncərə

. bacanqa.

pəncərә

.

pəncərә

. qəfəs, tor, kəpəz tikmə

pəncərә

. qəfəs, tor, kəpəz, tikmə

pənik

. basqı

pənik

. basqı

pənşənbə

. atnakiş.

pənşənbə

. atnakiş.

pər
pərçəm

kəpəz qəfəs, tor, tikmə

. (pırlamaq, parramaq, bərətmək, parraq, .
: < burgcəng, bircəng, pürçək, pərçək, biçkəm, bürcək, bürcin . pərçin, im, əlamət, yalav
- qırxma, qıxma .

pərçəm : yalav

.

pərçəm

. yalav .

pərdə

. duvaq, örtük

pərdə

. duvaq, örtük

pərdə

. duvaq, örtük

pərdə

. girdək

pərdə

. girdək

pərdə

. girdək

pərdəsi qapı.enqsi

.

pərəm – pərəm : para – para .

pərəstar

.

. qaravçı

.

. qaravçı

pərəstar

pərhiz . berqiz, verqiz..
pərhiz

. berqiz, verqiz..

pərişan . < burşuq. bükük saçık.
pərişan . < burşuq. bükük saçık.
pərt

. <> büdrəmək

pəs

. - ) < bas . - ) poz . pozuq .

pəs

. < bas, sonra, dalı, çökük, çukur, bayağı, bayak, önqrəqi, önqki, yönəki, ardakı, yay,
cönököy - pəsəy : çalaca, yavaşlıq - pəsgəng : tələkə : alsız, pəsəl - pəsəd : (>
fəsad). alçaqlıq, yamanlıq, yavalıq, çürüklük - > pəsiv, pəsləmək, pisləmək,
paslamaq, yaslamaq .

pəs

. past, pas < bas . pəs, pəst, pis.

pəs

. bayağı, önqrəqi, önqki, ardaki, yönəki, yay, cönököy, bayak

pəs

.pis.isiz. kötü

pəsəlmək

.

azalmaq

pəsəlmək: azalmaq

pəsəndidən .bəğənmək& yuqmaq

pəsəndidən .yuqmaq& bəğənmək

pəsəymək

. uüşmək

pəsəymək

. uüşmək

pəsqəlçilik

. bükdənç., müzahimət, mə’təlçilik, qınçılık, asğınçılık

pəsqəlçilik

. qınçılık, bükdənç., asğınçılık, müzahimət, mə’təlçilik

pəşə .şirkey .
pətək

. bitək, dəmət : bağlı, dəsdə, büküt, oycuğ, bal göznüyü, bal uyuğu, bal ini, kərəz.apartuman .

pətək

pətək
pətək

pətək

. kitab, pərdi( bölək taxtalar) .

. kovan
. kovan .

. kovan

.

pətək
pətək

pətəqtə.

. kovan

.

. topak, təpək, təpik .

.pətəkdə. kovanda. -balsız kovanda arı durmaz.

pətəng: bezar, arqın .
pətəsin eşiyə tökmək: için
pəzirə

. qarşı

pəzo

. pozuk, bozuk, yalançı, ( pəzo düşmək : pis olmak, xəcalət

pəzo

. pozuk, bozuk, yalançı, ( pəzo düşmək : pis olmak, xəcalət

piç piş

. < burç . aynalıp

piç -ş

. aynalıp

.

piç -ş

. aynalıp

.

piç

. aynalıp, piş

piç, aynalıp . piş

pıçaq

. çapacaq, qιrqι, kəsgi, kərki, balta

piçaq

.-altun əli piçaq kəsməz.

piçaq

.-ötgir piçaq qınına uç, ötrük söz cana üç. (uç: itik. zərər. ziyan).

pıçaq

.-pıçaq yarası onğulur, dil yarası onğulmaz. (onğulur: onulur. sağalır)

piçaq

.-söz versən çiniylə, piçaq versən qınıyla. (çiniylə: doğrusunu)

piçək

. çırmaşıq, bürgək, dırmaşıq

piçi

. biçin, becen meymun

piçi

. biçin, becen, meymun .

pıqıldamaq: pınqqırdamaq, gülmək, lıkırdamaq, bülkildəv, tolkınlamak, kayno, sakırlav.
pilak

. bölək

piləşgən

. çəkəçək, dabançəkən

piləşgən

. çəkəçək, dabançəkən

piləşgən: çəkəçək, dabançəkən .

pillə

. dərəcə, aşama, basacak, basqıç, basama, nərdivan, mərhələ, paldak

pillə

. basma, aşma

pilot

.yalabaçyenisey: yulavuc, yalavuc, yelvac, yayalavac, yalavacuyğur, yalauçuyğu, elçi.
(pilot, qid, avan qard)) qılavuz

pilov

.

.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul gərək
qazana. (ir: tez)

pınardivan

. mınar, su gözi

pınardivan

. mınar, su gözi

pindək

. bücür, külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, koyduk,
kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pistək

pindək

. pistək, oduk, qoyuk, külə, bücür, basar, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay,
karsak, qιsrak, kəltə,

pirahən: < bürəkən, köylək

pirələnmək . sübhələnmək
pirələnmək: sübhələnmək
pirop

. geygör

pis qarşılamaq

. burunlamaq, dannamaq : pis yola salmaq

pis qarşılamaq: burunlamaq, dannamaq : pis yola salmaq

pis

. bət, batılan

pis

. ərbət, əsgi, kötü, osal, alama

pis

. gedi

pis

. tələkə, yaman, künti

pis

. pəs.isiz. kötü

pisgəl

. badbax

pisgəl

. badbax

pisgəlik

. badbaxlık

pisgəlik

. badbaxlık

pısırlık

. basık, qalın

pısırlık

. basık, qalın

pisləmək: kötüləmək, xorlamaq, yamanlamaq, tirgəmək, karımaq.

pisləmən

. kötüləmək, xorləmək, yamanləmək, tirgəmək, karımək

pisləmən

. kötüləmək, xorləmək, yamanləmək, tirgəmək, karımək

pislətiyin

.-tarlada pislədiyin, xırmanda önünə çıxır

pislik

. batağ, batğa, zığ, palçık, çamır, vıcık

pistək

. bücür, külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, koyduk,
kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pindək

pistək

.

külə, bücür: basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, koyduk,
kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pindək

pistək

.

külə, bücür: basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, koyduk,
kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pindək

. pindək, qoduk, qoyuk, külə, bücür, basar, töpös, kotiğan, mıkır, kodö,

pistək,

kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə,
piş aynalıp

. piç

piş

. < baş . aynalıp, piç .

piş

. aynalıp, piç

piş

. tış, tışlık, daş, örtü, daşlık

pişahəng: çarkaçı

pişər pişməz . çiyməl, alaçiy
pişgən

. pişmiş, pişkan, olqun, ərgin

pişi

.-sıxışsa pişi üzə salar.

pişik

. bişay, biş, bişik, pişik, mısık, müşük, pisi, möşük, maçı, mişqiç, miş, müş > mous - kədi
< çətük .

pişiq

.- alımçı pişik, verimçi sıçğan alımçı arslan, verimçi sıçğan.( alımçı: alacaqlı).
(verimçi: verəcəqli. borclu) .

pişiq.

.-ağappağ pişik:dərman pişiyi :dəğirman pişiyi.

pişir

.-evinə görə pişir aşını, ərivə görə geyim başını

pişirmək

. becərmək

pişirmək

. becərmək

pişirmək

. qavramaq, hazırlamaq, öyrətmək

pişirmək

. qavramaq, hazırlamaq, öyrətmək

pişirmək, yasavlamak ).
pişiyi

.-dərman pişiyi :dəğirman pişiyi: ağappağ pişik.

pişkənlik

. olqunluk, ərginlik, pişimlik

pişkənlik

. olqunluk, ərginlik, pişimlik

pişmək

. ərmək, olqunlaşmaq, yetişmək, yanmaq

pişmək

. ərmək, olqunlaşmaq, yetişmək, yanmaq

pişməmiş

. çiyit

pişmiş

. pişgən, pişkan, olqun, ərgin

pişmiş

. pişgən, pişkan, olqun, ərgin

pişmiş

. pişgən, pişkan, olqun, ərgin

pişmiş

.-yayın pişsə baş, qışa pişmiş aş.

pişmiş

.-yolda deli yoldaşın, başında pişmiş aşın.

pişrəft

. örkənə, örkəndəv, düzəliş

pişsə

.-yayın pişsə baş, qışa pişmiş aş.

piyada

. qaraçι, yayav

piyadəro

. yolağçı

piyadəro

. yolağçı ?

.

piyadəro: yolağçı .
piygə

. at yarışı .

piygə

. at yarışı .

poçmək : bucaq, qüşə, çat, sat, künc, bürçük, burış, burc, bulunq, cünğk .

poçmək

. bucaq, qüşə, çat, sat, künc, bürçük, burış, burc, bulunq, cünğk

pox poxdu yaş qurusu yoxdu

poxlu

. kifir, kirli, çökəngli, boqurlu

poxlu

. kifir, kirli, çökəngli, boqurlu

poxtəlik . çəki

., düzən, tərtib

poıntaj)

.kərtiş, kərtəriş. kərtə(< kərtmək: kəsmək çırtmaq, qırtmaq)iş üsdə kart vurmaq
.

poq

.-iyilik yapan bal dolu, kötülük yapan pox dolu. (dolu: dolçası)

porsuk
poruk

. yaskıt saç, düzətmə, kep.

poştek

.baştek- culbutfrans

.

pota, balaban:) böyük, yekə.

potu

. körpə.

potu

. körpə.

poz satmaq . çalım satmaq, göstəriş vermək, şişmək, mod, bəzək
poz satmaq . çalım satmaq, göstəriş vermək, şişmək, mod, bəzək
poza

. leh, qalıt, tort, basa

pozan

. silgi, pozquç

pozan

. silgi, pozquç

pozan

.-pozan görmədikcə, düzən olmaz

pozar

.-ara düzər eyku söz, ara pozar yaman söz.

pozar

.-yürüş bilməqən yol pozar, sözün bilməqən söz pozar

pozdi-çaçdi : pozmaq : çalışdırmaq – çaçmaq : saçmaq : satmaq (saçdı-savurdi)
pozdi-çaçdi : pozmaq : çalışdırmaq – çaçmaq : saçmaq : satmaq (saçdı-savurdi)

pozqun

. yıkık

pozqun

. yıkık

pozma

.-ocaq pozma :ev yıxma.

pozmaq . büzmak, bürkmək, bürküt

pozmaq

. dağıtmaq, paylamaq, qarmaşdırmaq

pozmaq

. qarmaşdırmaq, dağıtmaq, paylamaq

pozu

. tikə, parça, bölük

pozu

. tikə, parça, bölük

pozu

. tikə, parça, bölük .

pozuq mayadan penir tutmaz

pöhl

. pöhül, körpü .

pöhrə

. < pür . tür . tör . barlağ > bəhrə

pöhrə

. < pür . tür . tör . barlağ > bəhrə .

pöhül

. pöhl, körpü .

pökki

. dolu, kök, tompak., toluk, dolqun, dölməç, səmiz, oklu, oplu
. şişmiş dəri

pölük
pörsük

. gəvşəyib sarkmaq, içi boşalmaq .

pörtmək

. börtmək, qabarmak, bürtüv

pörtmək

. qabarmak, börtmək, bürtiv

pöz

. yalqaq dəri, yoxacık dəri, ğeşa’

pöz

. yalqaq, yoxacık dəri, ğiş’

pöz

. yalqaq, yoxacık dəri, ğiş’

prencə . < pencə ( altıncə)
pul

: tanqa .

pul

. tanqa .

pul

.-əldəki pul tez gedər, arxasından gəlməyincə.

pul

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,
savaşırsan, barışığa üz saxla.

pul

.-gənclikdə pul qazan, yaşlılıqda qur qazan

pulla gözəllik minsə gücə, adamlıqla düşüncə düşər gücə

pullu

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,
savaşırsan, barışığa üz saxla.

pulsuz

. züğürt, kasıb .

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,

pulsuz

savaşırsan, barışığa üz saxla.
purs

. toz .

pus

. bus : duman,, tütsü - buslaşmaq

pus

. bus : duman,, tütsü - buslaşmaq

pusaq

. busaq, püsgü

pusaq

. busaq, püsgü

pusmaq

. gizlənmək güdmək üçün

pusmaq

. gizlənmək güdmək üçün

pusu

. pusğu, toruvıl, bukturmə, bukı, pəstirə., pəstu (məxfigə) .

pusuķ

. tə'qib

pusuķ

. tə'qib

pusuķ

. tə'qib .

pusurmaq

. gütmək - puskuçu, puskuluyan

pusurmaq

. gütmək - puskuçu, puskuluyan

puşak

. bürgək .

put-qol

. əl-qol

put-qol

. əl-qol

put-qol

. əl-qol .

putuşka

. gözpəncərə

putuşka

. gözpəncərə

putuşka

. gözpəncərə

püf deməyə dodaq istər, savaşmaqa qoçaq istər

püfənə

. yumuşaq, kövrək, tənik, yüngül, yelpənək

pükkürmək . şişmək, tummarmak, bökərmək, bösərmək
pükkürmək: şişmək, tummarmak, bökərmək, bösərmək .
pükkürmək= şişmək, tummarmak, bökərmək, bösərmək
pülçük

pülçük

. burcunğ, burcuk, müçük, pülüş .

. müçük, pülüş

pülüş

. bir şeyin, yeyiləndən sonra qalıntısı

pülüş

. bir şeyin, yeyiləndən sonra qalıntısı

pülüş

. pülçük, müçük

pünhan . >koldamak
püni : gizlöyin - dydrmani -oğrun

püni

. gizlöyin - dydrmani -oğrun

püni

. gizlöyin - dydrmani -oğrun

püni

. gizlöyin - dydrmani -oğrun

püni

. gizlöyin - dydrmani -oğrun

püni

. gizlöyin - dydrmani -oğrun

püni

. : gizlöyin - dydrmani -oğrun

pür

. = bür = tör . püs , incə . tumurcuk, pöhrə, budakda təzə , yeni gücərən yapraklar, yapür
göy, çiçik yapraq, ağac püsü .

pür

. = bür = tör . tumurcuk, pöhrə, budakda təzə yapraklar - pür

pür

. = bür = tör . tumurcuk, pöhrə, budakda təzə yapraklar - pür

pürçəmək

. cücərmək, .

pürçəmək

. cücərmək, .

pürən
pürüz

. pür, püs, püz, tüz, yapraq, qanat .
. (< püskürmək : hızla dışarı savırtmaq , tüpürmək , partlamaq , saçmaq) püsgül .
çıkıntı, əngəl, bənək .

pürüz

. çıkıntı, artıklık

pürüz

. çıkıntı, artıklık

pürüz

. əngəl, bir şeyin düzlüyünü pozan çıkıntı, gədik qusur kimi şeylər § pürüzalar :
boru ağzındaki çapıkları alan ayqıt § pürtük : çıkıntı biçimində çiçik
qabarcık § pürtüklənmək, pürsüklənmək § püsgül : saçaq § püskürmə :
səpgilli bənəkli xallı durum § püskürmək : tüpürmək, fışqırtmaq §
püskürtmək : geri itələmək, döndərmək, sϋpürmək, basmaq düşmanı
püskütmək, basıtmaq § süslü püslü § pok püsür : bir şeyin qırıntıları
ayrıntıları töküntüləri § peşinə püskür takmış § porsuk §

. əngəl, bir şeyin düzlüyünü pozan çıkıntı, gədik qusur kimi şeylər § pürüzalar :

pürüz

boru ağzındaki çapıkları alan ayqıt § pürtük : çıkıntı biçimində çiçik qabarcık §
pürtüklənmək, pürsüklənmək § püsgül : saçaq § püskürmə : səpgilli bənəkli
xallı durum § püskürmək : tüpürmək, fışqırtmaq § püskürtmək : geri itələmək,
döndərmək, sϋpürmək, basmaq düşmanı püskütmək, basıtmaq § süslü püslü §
pok püsür : bir şeyin qırıntıları ayrıntıları töküntüləri § peşinə püskür takmış §
porsuk §

pürüz

. püsgül, qonaq, qoruk, mane', əngəl § püsgüllü iş, pürçüklü iş § pülüşlü iş

pürz

. üpürdik

püs

. pus, köpük, ağacdan süzən saqqız, ağac qavunu, zamkı

püs

. pus, köpük, ağacdan süzən saqqız, ağac qavunu, zamkı

püs

. pus, köpük, ağacdan süzən saqqız, ağac qavunu, zamkı.

püsən

. ğarlı yağış .

püsgü

. buqcay

püsgü

. buqcay .

. pürüz, qonaq, qoruk, mane', əngəl § püsgüllü iş, pürçüklü iş § pülüşlü iş

püsgül
püştə

. < püs . bas . təpə, yüksəklik .

püştə

.< büktə

püştiban

. arqadağ ( arkanı tutan )

püştiban

. arqadağ ( arkanı tutan )

rağmən

. qaraman

rahatlık

. incaylıq. dinklik, dinclik, basıalık, inğğaylıq, güvənlik, aramış, incəlik

rahnamalık ağılqoyluk: yolçuluk, yalavaşlık, yolanğalık.

raqı da bir, şarap da bir - içkenge,
dülber de bir, çirkin de bir - sevgenge.
raqqas

. büyüçü, cadugər, biyşi, biyivşi, biyüçi, ussulçu

raqqas

. büyüçü, cadugər, biyşi, biyivşi, biyüçi, ussulçu

ran

.yan

raslamaq

. bərkitmək, təsdiq etmək

raslamaq

. bərkitmək, təsdiq etmək

.

rast

. əş (ras gəlmək : əş gəlmək )

razı qalmaq . bəğənmək
razı narazı toqat :.bəyəncili

reql

. aybaşı, ay görüş

reql

. aybaşı, ay görüş

reql

. aybaşı, ay görüş

rəftar

. basık, davranış, hərəkət, gedişat, gediş, yeriyiş, qılıx, davranış, qılınc(qılış :
tütluk, eyləm tavanı -qılışlamak bir işi yaxcı

rəftar,gediş

. davranış, qalkış, basıl, basık, axıl, hərəkət, gedişat, yeriyiş, yörüm - durum, qılık yoruk.

rəhbə rəh

. qara -ala göy - ala

rəhbəriyyət: qurul
rəhimsiz

. usal

rəqib

. bassaş, yaşdaş

rəqib

. dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, atandaş, atnaş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş,
tinqdəş, tingəş, yarıştaş, yaraş

rəqqas

. biyşi, biyivşi, biyüçi, ussulçu, büyüçü : cadugər

rəqs

. < (sarkmaq met > sakrımaq), sarkaçlamaq, sallanmaq sarkıl : rəqs ed sarkıklıq :
rəqqaslığ sarkık : ayağ üsdə əsən .

rəqs

. sarkmaq met > sakrımaq, sarkaçlamaq, sallanmaq sarkıl : rəqs ed sarkıklıq :
rəqqaslığ sarkık : ayağ üsdə əsən .

rəndələmək . yontamaq, yoncamaq
rəng .boy: dərəcə, boya

rəng

. ala

rəng

. ala

rəng

. pos

rəng

. pos

rəngindən, xəsiyətindən törəmiş kəlmələrdir ( yal, yalav, al
rəshyi

.qutal

rəstqari

.qutal

rifah bəynəmək: baynamak,
rəyis

. törəgə - başqarma- başbaxan- başlıq

riştıraş üsdara

riştıraş

.üsdara

rızıklanmaq . azıklanmak, azugələnmək, bəslənmə
rızıklanmaq . azıklanmak, azugələnmək, bəslənmə

ruhlu

. batqın, batnıq, sevimli, simpatik, yaxımlı, gözəl, uyqun

ruhlu

. gözəllik, simpatik, batqın, batnıq, sevimlik, yaxımlık, görk, yakışıklık, uyqunk

rüşvəçi

. basmaçı, alaq, qorkudub alan

rüşvət

. darana

riyasət

. törəgəlik - başqarmalıq - başqaravçılıq

rәdd olmaq .ovsanadan çıkmaq :
manqlay

. alın

manqo

. bayakabaş, qafıl, qapı, anqko

manqo

. bayakabaş, qafıl, qapı, anqko

manqo

. bayakabaş, qafıl, qapı, anqko?

manqu

. əbəd, ölməz, itməz, ösməz

manqu

. əbəd, ölməz, itməz, ösməz

mannda .
manşet .qolluk . : qılp,

maraklı

. qızık görüng, çəkici

maral

.

bolan, geyik, buğı., buğa, süğün

maral

.

geyik, buğı.,bolan.,buğa, süğün

maral

.

geyik, buğı.,bolan.,buğa, süğün

maral

. köplü

maralgeyik . buğı., bolan., buğa, süğün
mat

. donuk, tutuk

mat

. donuk, tutuk

mavi

. göycə, göy

maya

. acıdan, acıtıcı

maya

.(qatıq) : könəz

maya

.(qatıq) : könəz

maya, acıdan : acıtıcı, acıtqıç
mayalamaq . basırmaq, otutmaq
mayası(qatιq+): günəzlik

.

maydaça

. moydaça, xιrdaça

maydaça

. moydaça, xιrdaça

mehriban

. meyirban, ağ könül

mehriyyə

. ağırlık, başlık

mehriyyə

. ağırlık, başlık

melankoli

. bunalım, iç qarama, iç qapanma, havalı, içi qatıx

menə

.-eşiği elə yakış, içiği menə yakış. (yakış: yaxış. .bəzək. cəzb edici. çəkən.
cəzzab. .bıqdırıcı. yaxdıran). (dışarısı elə bəzək, icherisi menə təzək)

menğ
menğ

. mənq, beng, minğ, mənәk, bənək, xal
. mənq, beng, minğ, mənәk, bənək, xal .

menğiz

. bəniz., üz, yüz, tös, sıray, çıray, önq, irənönq, cüz, bet, bit

mesaj

.sava, xəbər

met > əkşi
metal

. met tmkəl .

meyl

. qılık, qιymιl, iş, qιmιldι, fe'l, yol, çəm, adət, endik, istək

meymun : biçin, piçi, becen, bıcın

meymun

.

meymun

. biçin, piçi, becen, bıcın

meytana.

.-elli yaşında dana, indi düşüb meydana.

mə´rifət

. yar ~ lı : yararlı, yarıklı

mə’təlçilik

. pəsqəlçilik, bükdənç., müzahimət, qınçılık, asğınçılık

məbut

. dərәk .

məcazi

. dəyişik, okşay .

.

məcbri . zorunlu,
məcbri . zorunlu,

məcbur olmaq: dara gəlmək, dara qalmaq
məcəllə

. dərmə, dərgi, toplam, toplama

məclis

. toplantı, topluk, qural

məcməülcəzayir : adalık - adası çox
məcməülcəzayir : adalık - adası çox

məcmu'

. dərmə

məcnun

. tutqun, çılqın, dəli, çıldırmış

məcra

. akak, yatak, kəsim

məcra

. akak, yatak, kəsim

məczub inhiraf, anormal .

məczub

. sapık

məddah

. anğqməkçi

mə'dən

. ocaq, kan

mə'dən

. ocaq, kan

məəllim

. məllim < bəllim : billir, billim, billig, billis, bilir, bilər

məəllim

. məllim < bəllim : billir, billim, billig, billis, bilir, bilər

məəllim

. məllim < bəllim : billir, billim, billig, billis, bilir, bilər

məfsəl

. buğum

.?

məğlubiyət : enilgi, yenilgi
məğlubiyət : qurumlu .

məğrur

. köpən § köpün almaq : şişin almaq .

məhək : sınaş - sınaç - sınav- ölçəm -ölçəm -

məhək

. sınaş - sınaç - sınav- ölçəm -ölçəm -

məhək

. sınaş - sınaç - sınav- ölçəm -ölçəm -

məhkəmə

. qapı, hikumət, sokak, dışarı

məhrumiyyət : çaşırinliq, yaşırınlık
məxlut qatır: < qat . qatmaq .

məxlut

. qarma . qarşıq, qurma,

məxsus dərәk : özünə özünə dərәk : özünə məxsus

məxsus

. arnayı

məkə

. qarğıdalı, qonaq

məkə

. qonaq, qarğıdalı § qonaklıq: məkəlik

məlal

. üzüntü, üzünc, sıkılma, sıkıntı, usanç, usanma, bıkma, qıncık

məleykə

. göycə

məmləkət

. aymak, yer, urın, ölkə

məmnun olma .gönənmə : kıvanma, sevinmə,
mə'mul etmə görləmə: umlama, bəkləm,
mə'muli görünən : umulan, bəklənən,
•

mə'mur

. yapılğan yapışğan işyər görəvçi,

mə'muriyət issəpər:
mən

. > məniş - mə'ni .kimlik

mən

.-soğuq.-qıx qat keçə, mən ondan keçə, bir qat dəri mən ondan geri.

mənə

.-işlədiğin mənə,öyrəndiyin özünə.

mənim ölçümə qarar (görə) : mənim çəmimə görə §
mənim ölçümə qarar (görə) : mənim çəmimə görə §

mənqiz

. bənzər, yan, yanı, yali, yanaq, üz

mənqiz

. bənzər, yan, yanı, yali, yanaq, üz

mənqiz

. bənzər, yan, yanı, yalı, yanaq, üz

məntəqə ova . ov, öv . çöl, dərə . təpə, doruk, zirvə . bölgə, meydan, açıqlıq, - həsənova,
bostanova.

məntən

.-dal budaq sizdən, kökü məndən.

mənәk

. mənq, beng, minğ, menğ, bənək, xal

mərak

. anğız

mərak

. anğız

mərak

. anğız .

mərbut . dəgişli . dərək

mərbut

. tutuk, taxıntı, boğun, bağlı, burc, düyün, ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, məsələ

mərbut: tutuk, taxıntı, boğun, bağlı, burc, düyün, ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, məsələ .

mərcləşmək.çəkişmək.şərtləşmək.

mərgen

. ovçu

mərgen

. ovçu

mərhələ

. dərəcə, aşama, basacak, basqıç, basama, pillə, paldak

mərhəmət

. arıyım

mərkəz .kümə . yığmak, toplantı, kalabalıq,
mərkəz ortam . özək, öz, - bəlli yer, durulan , oturulan yer, qonak .
mərkəzi . karma: yığma, aralaş.(mütəmərkiz), qarşık., qurma

mərmər-yaxşı daşdan, yaxşılıq iki başdan.
mərtəbə-mərtəbə : dərətə-dərlətə..

mərtəm

. yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, göz, atar, dəğişən, dəfə

mərz qırlanq . ara çəkini bəllədən üyşməlik, tummuq, püştə, - uzaq, əl çatmaz, dərə təpəli yer,
dağlık yer
mərzim: mövsim . zaman .

məsələ

. tutuk, taxıntı, boğun, bağlı, burc, düyün, ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, mərbut

məsələsiz

. taxıntısız, tutuksuz, düyünsüz, boğunsuz, ilişiksiz

məslәhətçi

. ağılçı

məslәhətgüzar: işgüdər, işgözər
məslәhətləşmək: ağıl-ağıl etmək
məsuniyyət . qoruk, qorun, toxunulmaz § məsuniyyətli : qorukli, qorunlu
məşhur . adlı, ad sanlı, sanlı, ünlü
məşhur . adlı, ad sanlı, sanlı, ünlü

məşhur

. aytılı, şöhrətli

məşləşmək . qoşu, quruşmak, qoşuşmak, yarış, bəyqə
mətə

. burqu, örϋm, dəlgi, burma

mətərsək

. ölül.

mətərsək

. ölül.

mətlik

. batırlık, ərkəklik, yiğitlik

mətlik

. < bat, batlık, batırlık, ərkəklik

mətlik

. < bat, batlık, batırlık, ərkəklik

məyşirik.: yumaq .

mıx

. çüy

mıxca

. küsting

mıkır

. bücür, külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, töpös, kotiğan, kodö, koyduk,
kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

mıkır

. qoduk, qoyuk, külə, bücür, basar, töpös, kotiğan, kodö, kəltəbakay, karsak,
qιsrak, kəltə, pistək, pindək

millət

. < malat()

milli etmək

. qamılaşdırı.

min eşit bir söylə.

min

.-bir ağızdan çıxan min dilə yayılır.

min

.-bir yalan min doğruyu qoğalar

min

.-min daraqda bezi var. (deyim)

min

.-min dərədən su gətirir. (deyim)

min

.-min eşit bir söylə.

min

.-min işçiyə bir başçı.

min

.-birim birim min olur, dama dama göl olur. (birim birim: bircə bircə. birər birər)

minbər

. minbeq .

minbir

.-deli birlə çıx yola, minbir qada al qola. (birlə: birirlə) .(qola:ələ)

minəq

.-at minək daşı, artıq arxadaşı.

minənin

.-at minənin it yiyəsin tanır.

minər

.-atdan enən yenə minər demişlər.

minər.

.-alçaq eşəyə kim olsa minər.

minğ

. mənq, beng, menğ, mənәk, bənək, xal

minmiş

.-atdan düşmüş eşəkə minmiş, hara çatdığın başa düşmüş.

minnət quzar .dilə dolamaq: üzə çəkmək - dilə dolan :

minnətdar

. borclu

mintin

.-ata mindin yerdəkin, atdan endin atın untma.

mis

.sim

mışar

. < biçər

mitəkkə

. söykənənc, yastıq.

mıtlanmaq

.mutlanmaq< qutlu olmaq, mutlu olmaq, xoşallanmaq

.

miyzan = üç yıldız
miyzan = üç yıldız
mızqar: <> miqdar <met> razmer . san .

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mobl

. örtülü səndəl .

modoor

.

moğ
moğol
moğol

itlə .

. buğka <> bəy : böyük, buğa .
. ula, ul
. ula, ul

moğol

. ula, ul??

moj-c

. = tolkın

moj-c

. = tolkın

mol

. bol, aldan, çok, mul, dol, gen, dərin, uzaq, bağız : saysız, tola, arbın

mol

. bol, aldan, çok, mul, dol, gen, dərin, uzaq, bağız : saysız, tola, arbın .

molçilik : bəylik, bəxtyarlık, bolçılik, tokçılık dövlətlik .

molçilik
mor

. bəylik

., bəxtyarlık, bolçılik, tokçılık dövlətlik

. acı .amareit, amrula, amerfır, mürrərəb

morqol

. qarışqa

morqol

. qarışqa, qarınca, kımırıska, kurmurska, kımıska

morqol: qarışqa, qarınca, kımırıska, kurmurska, kımıska .

motiv

. gül, bəzək

möc

. talağ

möc

. talağ

möhkəm, özli . kökli, yapışan - özli dözli : dayanıklı - özli un : qəvi , saqqız kimi xəmir .

möhkəmləmək

. qayımaq, bərkitmək

möhkəmləmək

. qayımaq, bərkitmək

möj(c) : tolkın, talağ - möjli

mönq

. nqav

. tolqun, ğuli .

., sadə, türkana, inancank

mönqu verdi . tarı erdi
mönqu-bənqu . tanrı, o şey ki davamlıdı, uzundi, əzəldi( dayanır, uzunur
mönqu-bənqu: tanrı, o şey ki davamlıdı, uzundi, əzəldi( dayanır, uzunur
mönü

. düzmə .

mtəğəyyir: qaynaşık, değişik, kıpırdak

muxal

. tənbəl, hərəkətsiz

muxal

. tənbəl, hərəkətsiz

muksa

. met < kumsa, kupsa, toksa, torba, sumka, suma, dağarcık, bastıq, qapcak.

. arbın

mul

., bol, mol, tola

mululuq başda olur, ayaqda yox. (ayaqda: sonda)

muma

.-uma uma, dönmə muma

munasibət,

.görə .bağlanış:

munğ

. aza, azap, quru

munğ

. aza, azap, quru

munğ

. quru, aza, azap, izər, azar

munğ

murda
murda

. quru, aza, azap, izər, azar

. burun, öncə, dəslap, başda
. burun, öncə, dəslap, başda .

muridi bəhs .görünən, görnək

musavi

.

. əşit

musavi . əşit

musfıransa : (< met sum, summaq: yığılmaq). köpük, şişik, yığık = yumuk olan şeylər şişik

muştuluq

. qutlaq, qutluq, şadyanalıq, müjdə, pay

muştuluq

. qutlaq, qutluq, şadyanalıq, müjdə, pay

muşu

. bu, şu

muşu

. bu, şu

mutluq

. qutlaq, qutluq, muştuluq

mutluq

. qutlaq, təbrik, qutluq, onğur, onğun

mutlulq xor görüb, zor görməklə uyuşmaz
mutluluk - amadaş : səlaməleyk, amandıklaşmak :
mutluluk - amadaş : səlaməleyk, amandıklaşmak :

mutluluq keçənə qədər, sağlamlıq olana qədər ölçülməz (dəğələnməz)

mutluluq mənə gəlməz, mən ona gedəlim.
mutluysansa can yanığın duymasan
muun

. - ) buğum, qurşak : nəsil - ) hica - ) məfsəl - ) bilək .

muun

. buğum, qurşak : nəsil

muun

. buğum, qurşak : nəsil, ) hica, ) məfsəl ) bilək

muun

. buğum, qurşak : nəsil, ) hica, ) məfsəl ) bilək

muzayigə etmək: dulundurmak : əsirgəmək
muzdur . tölçü
mübhəm

. alasarmık, qapalι, bəlirsiz, qarmaşık, bulanık

mücək

. böri, qurt

mücək

müçük
müçük

. böri, qurt .

. kilpik, kiprik
. kilpik, kiprik, pülçük, pülüş .

müçük

. pülçük, pülüş, kilpik, kiprik

müfdə

. boşka, boşuna

müxbir . çuğul, sav daşιyan

müjdə

. qutlaq, qutluq, mutluq

müjdə

. qutlaq, qutluq, şadyanalıq, muştuluq, pay

müjdə

. qutlaq, qutluq, şadyanalıq, muştuluq, pay

mükəkbə

.

müqqəvi

. güc qatıcı .

müntəzir

. duyuk

bükəbə, qabιq

müsadirə etmək : qapıllanmak, mənımsəmək
müsadirə etmək : qapıllanmak, mənımsəmək

müsınçi

. sınçi., heykəltiraş

müstəqil söz: yalın ~ .
müstə'mərə .qolastı

. bağlı, bağımlı,

müsәllәh karulu .

müsәllәh

. karulu

müsәllәh: karulu

müşəxxəs = aykın - açık
müşəxxəs = aykın - açık
müşəxxəs = aykın - açık
müşəxxəs = aykın - açık

müşgül

. çıtırım, çılşırım, qıtlıq, bulaşlıq

müşgül

. çıtırım, çılşırım, qıtlıq, bulaşlıq

müşgül

. qıtlıq, çıtırım, çılşırım, bulaşlıq

müştəbehdüşmək: azqırıq, iştibah etmak, iğva, səhvə düşmək
müştəbehdüşmək: azqırıq, iştibah etmak, iğvıya səhvə düşmək
mütəəhhid : yüklü

mütəəhhid

. yüklü

mütəhəyyir

.dönüb qalmaq, büyükmək, döyükmək

mütəmərkiz karma

. kərmə aralaş., qarşık.,, yığma, qurma, toplam, toplama,

mütəmərkiz . : toplam, yığma, qurma, kərmə, karma, aralaş., qarşık.
mütəmərkiz . karma, kərmə, yığma, aralaş., qarşık., qurma, toplam

.

mütərcim = dilmaç - talmaç -talmaç - avdarmışı - götürümçü

mütərcim: dilmaç - talmaç -talmaç - avdarmışı - götürümçü
mütərcim: dilmaç - talmaç -talmaç - avdarmışı - götürümçü
mütəsəddi

. iş başdaq .

müttəfiq

. birikiqə, birləşmiş

müttəfiq

. birqıl, birgəl, birqιlın, toplu, toplanmιş, birləşik, yakalaş, toplaş, toplak

müttəhim, ittiham qınak

müvəqqəti

.

. inğqay bulmağan, bozuk, yararsız, eğrəti, yaraksız

müzahimət . pəsqəlçilik, bükdənç., mə’təlçilik, qınçılık, asğınçılık
müzahimət, qınçılık : pəsqəlçilik, bükdənç., asğınçılık, mə’təlçilik.
müzayiqə etmək qısqanmaq: < qıs(+ sanğ -+ canğ-+qanğ),, pəxillənmək aynımak, əzilmək,
qırcanməq

müzkyidə

. kimaşdi, sovdalav

mәzqil

. dönəm, kəzənq

mәzqil

. dönəm, kəzənq

mәzqil

. dönəm, kəzənq, dövür

mәzqil

.

kəzənq, dönəm

n
na .= qıdı ardına

.artıqıdı

nacaq

.-oldu olacaq, qırıldı nacaq, daha nə olacaq.

nağarat

. qaytalam, qoşımça., kayırma

nağıl

.:

nağıl

ertəki, ertəkhikayə, bəy, hikayət

. boy, ertəki, ertək, bəy, boy, öykü, anqqəmə, hikayət .

nağıl

. boy, ertəki, hikayət

nağıl

. met < anlatı .

nağıl

. öykü, anqqəmə

nağıl

. öykü, anqqəmə

naxışmetnankış
nak

naqar

. son ək olaraq keçir < kan kin
. yenqar

naqara

. dabuka, dövul, darbuka

naqara: dabuka, dövul, darbuka .

naqis

. baş-ayaqsız, qarışıq, bəlirsiz

naqis

. baş-ayaqsız, qarışıq, bəlirsiz

naqis

. çala-çula, yarpı yalta, yarı yamalaq, boş, yetərsizlik, yaramaz, bacarıksız,

naqis

. engiş

naqislik : kəmçilik

naqislik

. kəmçilik

nal

. taka

nal

. taka

nal

. taka

.-biri var, üç nal ilə bir ata qaldı işimiz.

nal

namemkün: qapışmaq, (bir iş) qınalmaq
namərd: soysuz .

nar dəvə

. tək hörgöclü dəvə

nar dəvə

. tək hörgöclü dəvə

nasıl

.-döşəyivi nasıl yaparsın, öyləsinə yatarsın

naşı

. başağay

naşı

. başağay - naşılık : görməmişlik, qabaklık, xamlık, yavaşlık, emüllük.

naşılık .görməmişlik: qabaklık, xamlık,

naşılık

. görməmişlik, qabaklık, xamlık

naşılık

.

yavaşlık, emüllük

nayzağan: naz edən, nazırιnmәk

nayzağay

. coşğan, yaşın, ıldırım, çakmak, çağılğan, yarğa, göçgün

nayzağay

. qıvılcım, çakmak, uçkun, çakım, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, otık

nayzağay

. yaşın, ıldırım, çakmak, çağılğan, yarğa

nayzağay

. yaşın, ıldırım, çakmak, çağılğan, yarğa

nayzağay

. çakmak, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, şimşək, qıvılcım, otık

naz

. kıvırma.

naz

. qıvırma .

. qıyıq

nazik
nazik

. qıyıq

nazikmək

., incə

., incə

. incəlmək, əyilmək, qıyılmak

nazikmək: incəlmək, əyilmək, qıyılmak
nazlamaq: səvəlmək .

nazlanmaq . burulmaq
nazlanmaq

. burulmaq

nazlanmaq: burulmaq

naιzağan

. naz edən, nazırιnmәk

naιzağan

. naz edən, nazırιnmәk

neçə

. kanşa

neçə

. kanşa

neçiq

.-avçı neçik al bilsə, ayığ ancaq yol bilər.

nederland

. < enderland

neqiz

. tamır. tomur, tübir, kök, unğqu, özək

neqiz

. tamır. tomur, tübir, kök, unğqu, özək . məğz .

nə arkalık gəldiz : nə vəsiləylə gəldiz
nə arkalık gəldiz : nə vəsiləylə gəldiz
nə gərəksə . nə olursa, olur olmaz, gəlişi gözəl + verməlisən
nə qədər ağır keçə günün sənin, dincliklə yatanlardan biri sənsin

nə yerdə

. nərə < nə ara

nə yerdə

. nərədə

nə

. mə, bə ( məy, bəy, bey ) =(bi : ni : ney )farsi

nə

.-hər nə: nəqu.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu oq alur.
(yerqə yana:topraq içinə). (evrə: çevrə. dünya) (oq: elə).

nəbati

nəcür ?

. ötümlük, ösümlük

. kanday, kalay

nəcür

. kanday, kalay

nəcür

. nənənğisi

.

nəcür

. nənənğisi

.

nədə olsa

. barıbir - nədə olsa verəcəm : barıbir verərim, necə olsam verərəm

nədə olsa

. barıbir - nədə olsa verəcəm : barıbir verərim, necə olsam verərəm

nəfəs

. tın, tınıç, dəm ., sulış.

nəgiz

. gərəkçə, yilik, cili, dəlil

nəğmə

. əzgi, küy, monğ., obon, saz .

.nəqu. hər nə.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu oq alur.

nəqu

(yerqə yana:topraq içinə). (evrə: çevrə. dünya) (oq: elə).

nəm nüm etmək : çəm çüm etmək, çöpləmək, qurdalamaq
nəm nüm etmək : çəm çüm etmək, çöpləmək, qurdalamaq

nəm

. izğar, çiğ, iğal

nəm

. şeh, alısım - alısım odun : şeh, nəm odun

nəm

. şeh, izqar

nəmərsə

. nəsnə, şey, nəm, bir nəmim yok verəm sәnə

nənə

. < ) ənə, ana ) nənə

nənənğisi

. nəcür

nənənğisi

. nəcür

nənənğisi: nəcür .

nərdivan

. aşama, basacak, basqıç, basama, pillə, paldak

nərdivan: (< ərdivan), aşama, basacak, basqıç, basama, pillə, paldak

nərdivana ilk pillədən çıxarlar.
nərək

. nə, nəyə, nə gərək < nərə + ok .

nərgis

. soğan gülü .

nəriman

. nəyrəm .

nərtə

.-nərdə ac, ordan qaç, nərdə aş yürü yanaş

nərtən

.-zəngin bulsa, qutlu ola,yoxsul bulsa, nərdən ola.

nəsil

. boyın, göbək, arxa, boy

nəsil

. boyın, göbək, arxa, boy

nəsil

. qurşak, buğum, muun

nəsir

. qara söz

nəsnə

.

şey, kimərsə

nəştab : acqarιn: acız - acıza gəl : nəştab gəl .

nətən

.-arsız nədən arlanır, çöldə gəzər sallanır

nəticə

. < çatıcə

nəticə

. barlağ, təcrübə, barlap, varış, görüş, oluş, sonuc,

nəticə

. qaymaq, özək, sonuc

nəvə torun oğul oğlu,

nəyə

. < nə + yana . nədən

nəyin

.- hər nəyin ortası yeğ

nəyin

.-hər nəyin azından olur artağan. (artağan: bərəkət )

nəyin

.-torbanda nəyin yoxsa, dilində balın olsun. (nəyin: malın).

nəzafət . yakımlılık, caöımlık, gözəllik, körkəmlik, söykəmli, әsəmlik
nəzdik bin . kürəş, şova
nəzər göz

. gözəv, gözbaş, gözləv, özəv, tomurcuk, oda, kızlöv, qaynar, bulak, çişmə, şişmə,
qaraç, qaraq, deşik, dəgirmanın iki daşından hər biri, aşıq gəmiyi, yuvarlak,

nicəlik
nigin

. küləm, san, mölçər .
. genin, gözün, nəqiz, gəniz, nəgin .

nikakda

. heçkaçan

nikakda

. heçkaçan

nikakda . heçkaçan
nikisa

niqiz

. < yenqisә, yenqizə

. tanqış, qanıt, könük, göstәriş, dəlalət, illət, ayğak

niqiz

. tanqış, qanıt, könük, göstәriş, dəlalət, illət, ayğak

. ysalğa, örnək, bəzək(v)

nimunə

nimunə: yasalğa, örnək, bəzək(v).

. qarağanda, baxanda, .görə - keçən ilə qarağanda = baxanda, nisbətən görə

nisbətən

nisbətən.görə. oranla, yanında, nisbətən . qarar - mənim ölçümə qarar : görə . bağlanış,
munasibət, qarağanda : baxanda, .nisbətən - keçən ilə qarağanda = baxanda,
görə,
nisbi .görəli

. görəcə, oranlı,

nisbi görəcə . görəli, oranlı,

.- nisgilli sevgilər yaşar durur. (yaşar durur: ölməz durur)

nisqilli

nisyə

. verəsiyə, burka, burçka, borc, ütişka.

.

nişan

. adak, söz( söz kəsimi)- nişanlι : adaklι, sözli, bәlirti

nişan

. adak, söz( söz kəsimi)- nişanlι : adaklι, sözli, bәlirti

nişan

. ataç

nişan

. bəlirti, qorul, im, iz

nişan

. bəlirti, qorul, im, iz

nişan

. bilgə, əsər

nişan

. iznək, bilgə, bildə, bəllik

nişan

. qorul, im, iz, bəlirti

nişan

. qorul, iz, bəlirti, im

nişan

. uğur , bəlqi

nişan

. uğur , bəlqi

., zəmir

nişanlamaq . çənəmək, çənləmək, sanamaq, sanlamaq, dənəmək, sınamaq, hazırlamaq,
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək
nişanlamaq . çənəmək, çənləmək, sanlamaq, sınamaq, sanamaq, dənəmək, hazırlamaq,
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək
nitələmək

. tərifləmək .

niyarançılık qondalav: dalaş, həyəcan, rahatsızlık, huzursuzlık,
niyyətlənmək : qarar vermək, küylənmək, fikirləşmək, düşünmək, xayallanmaq,

niyyətlənmək . küylənmək

., fikirləşmək, düşünmək, xayallanmaq, qarar vermək

niyyətlənmək . qarar vermək, küylənmək, fikirləşmək, düşünmək, xayallanmaq,
no'

. uğur

noel

. yeniyıl

noran

. nisbət

noran

. nisbət

novambr

. qara qış -desambr : uli qış - janviyə : kiçi qış

. müşə, üzüv..

novçə

novdan . qoduvan= çoxur
novruz

. < yeniyüz, yana yıl, ( yana yız, yana yüz

nökər

. bağına, qaraşlı, yığındı

nökər: bağına, qaraşlı, yığındı, günü, yoldaş . doğor, xidmətçi,
növ bahar

. ala bahar .

növbət, növbətlənmə, sıra, degişmə. almaş: ) - ) zəmir

növbətçi

. qaravul, keşik

növbətçi

. qaravul, keşik

növbətçi: qaravul, keşik

növbətilə

. gəzmə-gəzək, sırailə

növbətilə: gəzmə - gəzək, sırayla .

. dınqı

nuxta
nuqab

. pəçə, yapıca, pərəncə, borkançıkçaçvan

nuqrə

. ağ rəng, onqar, onqər > nuqrə

nurğunq oğut : çoklu kübrə

nurğunq oğut . çoklu kübrə??
nurğunq oğut: çoklu kübrə

nәsr

. qarasöz

lak

. sürgüç .

lak

.lağı .oklağı oklağok kimi.

lakin

. birok, birak., yönə

lakırdıcı

. söyləmçən .

lağ. lap lağ elədiz ha :özüzü dolamısız ha.

laq
laqaşa

. pəvəsək yaramaz adam, işdən ğanan - köynə, qavşaq > laf

laqeyd

. salkın

lal

. düdük, mılkav, güng, kəkəç, dilsiiz

lalə

. qızğaldak, çığıldən, coğzın

layə

. yayım, qat

leysan

. sağnak, kayma yağın, qoyma yağın, ötkin, sələ, cələ, çabğa, çala, şakıma
yağma, şıdırğı, subakşı(baskı)

ləbələnmək . yeləbirmək, dəbələnmək, yalavlamaq, yalabımaq, yıldırmaq
ləçək

. qaşbast, çankı

ləğv

. yatırmaq

ləhimləmək . qalaylamaş, kapşlaş, kavşarlaş, şirətü, danekerləndirqiş
ləkə

. dağ, dat, tap, töbəl, təğmil, timğil

ləng

. atın pozuk əşkin yerişi

ləngə salmaq: dəngərləmək, dincəlmək, dəngəmək
lənqər salmaq danqarmaq.danqaqmaq. danqanmaq. bağlanmaq.

lənqərliq.

.ləngərlik. ləngərgə. aylaq (bir işdən durma).daylaq. bəndər.

lərz

. ğalpıldı, ğaqşamaq, üşümək, sandıramaq, qorqmaq

lərziş

. qopqun, sarısqın

ləş

. öləksə, yem tik., ölük

ləyaqət kanı

ərdəm bəyi .-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə çıxdı) (çıxdı
ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

lığ

. zığ, palçıq, çamur, çumur

liğayət

. yığay

lisidən

. < silmək

löhüm

. leh

lüt

.-lüt götdən tuman оğurlar

lüt

yalun. çılpaq.- düşman nəmə deyməz, yalun nəmə geyməz.(yalun: çılpaq.lüt)

lütlüq

.lütlük. yalınlıq.-aclıq dışar çıxarır, lütlük içər qaçırır.

maafiyət

. boşatış

maamlə

. qatnaşık .

mağara

. mə'dən, mağdan .

mahafizəkar : saklı . qarqav .
mahiyyət

. dib .

mahnı

.yırqı. yırıqı. hava. türkü.

maktanmaq . övünmə .
maktav

. hörmək .

maqsat

. çatsaq .

mal

.- kişi ölür söz qalır, varlı ölür mal qalır.

mal

.-mal yeməkdən səmirir, kişi sıydan. (sıydan: sılağdan. sayqıdan)

mal.

.-qara mal: qaçaq var, dövlət qaravar

mala

.-könül var bala, könül var mala qonar

maldan

.-az verən candan, çox verən maldan verir.

malı

.-dilənçi bir olursa, malı başından aşar.

malı

.-oğla varsa ata malı, oğul ata diləməz. (oğlun əli ata malına çatırsa, artıq atanı
aramaz)

malikiyyət
malın

. dəğişlik, ağalık, iyəliktəvəddik
.-davar üçun anğımazıb tanrını, götün sikər malın çapar ölkənin. (anğımazıb:
yada salmaz)

malın
malın

.- canın vermiş malın yox.

.- varsa malın yadın sənə dosd olur, yoxsa malın yaxın belə yad olur
- varsa malın yadın sənə yoğ olur, yoxsa malın yaxın belə yox olur.( yoğ: yaxın)

malın

.- az mal, qan utdurur, çoxu, birbirini gütdürür.

malız

.- malız bolansun, canız uzansın, yaman günün nisgili, kötü qaya yağulsun. (alqış)
. (qay: nakəs)

.- çok veren maldan az veren candan sarsılmaz.

maltan

maltan

.-iğid dedi candan, zəngin dedi maldan etdi

mamanlık

. iş, sənət .

man

.uyat. utanc. ayıb.-doğru sözdə uyat yok.

mane'

. yıqcı - yqııcıları qaldırın, yıqıc törətmək .

manında

. yanında .

manq

.manğ. ayıb.-adaşqana manğ yok, qaydıb evin tapqan sonğ. (adaşqana: azaşqana).

manqda

. üz bə üz .

manqın

. dövrə - bər .

manqıru

. idarə .

mansızın yar arıyan, yar tapabilməz.
mansızın.

.- mansızın yar arıyan, yar tapabilməz.

mantan

.-suç mandan ayrı, uzaq: adal. arın. pak. təqvalı.

manteyil

.- düşmək mandeyil, qalxış olsa ardında.

marağay

. merekey, fistival

maraqlanmaq

.nigəran qalmaq

maraqlı

. qızdıq.

maraqlı

.nigəran

mardaq

. çıqqılı küzə,ağzı yekə .

maydalav

. bölmək .

maydamaq . unlamaq, yarmaq, ovmaq, dövmək
mehriban

. beyirman.

mehvər

.tutaq & tutqa aksən.

mehvər

.tutqa& tutaq.aksən.

meşə

. toq. -börüdən qorxan toquqa girməz. (toq: meşə)

meşəqə

.-meşəgə od düşsə, höldən quru seçilməz. (höldən: yaş)

meşin

. yeşikka, qayışdan hörülmüş hörük

metal

. met tmkəl .

meyna gəldi

-ərdi üzə ərsiyə çıxdı ərsiyə meyna gəldi. arıya çıxdı.(ərdi üzə ərənlər, ərdəm
bəyi, bilik dağ. (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

meytan

.- olaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi. (qolaylanmaq:cürətlənmək)

meytan

.-at ölər meydan qalar, iyid ölər ad san qalar.

məcburi

. iriksiz .

mə'dən

. kan. .

məələsəf

. qınasam da, ökünişkə qarşı .

məğlub

. utulğan, yenilən, asqın

məğlubiyyət . asqınlık.
məğz

. töş., üzək., özən.

məhdud

. sıklı, çəkli, saklı .

məhdut

. sıklı, çəkli, şetli.

məhkum

. sottalqan, kəsilqan .

məhsul

. biçəlik

məhsul

. törəv, önər, önüt

məhsul

. yemiş, tüşüm . orlak.

məxfigə

. buqulğa, bükülgə, qaçalğa

məxsus

. tənğ, dəyişik .

məkidən

. əmmək

məkik

. çornıq

məqər

.- əgər məgər evlənmiş, “keşkə” cocuğu olmuş.

məqər

.- əgər məgər evlənmiş, “keşkə” cocuğu olmuş.

mə'lim

. okutucu .

mən

. > məniş - mə'ni .kimlik ??

mən

.-mən geddikcə o gedər. (məndə gedib baramən, oda gedib baradi). (tapmaca).
(kölgə)

mən

.-sən ağa mən ağa, kim verə ot ata.

mən

.-mən qandamən: mən hardıyam.-aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən.
(aşıc: qazan).( ayür: aytır. deyir ). (qamuc: kəmçə).

məndə güvən səndə quşqu tükənməz
məndə qayğı səndə sevinc çökənməz (qayğı: kədər. qussə)
məndə öcüş səndə seviş yükənməz. (öcüş: kin. nifrət)

mənəvi

məni

. uruqlı, içli .
.-çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

məni

.- çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

məni

.-yar məni ansun çürük alma ilə. (yeşil yapraq)

mənimsənilməzlik

. sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik.

soğuqluq. iticilik. itənlik. itəgənlik. qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovanlıq.
qovaqanlıq. antipatiklik

məntə

.-məndə gedib baramən, oda gedib baradi. (mən geddikcə o gedər). (tapmaca).
(kölgə)

məntən

.-dilək səndən, dil məndən. (dil: elçilik)

mərbut

. dərək

mərcan

.inci&.-inci istəyən dənizə dalar.

mərəkə

. bayram .

mərkəz

. kök

mərkəz

. odak, tüyün, borbor, ortalık, ocaq.

mərkəz

. ortaq, ocaq

mərzim

. mövsim . zaman .

mə'tuf

. adlau, atıru

məzələnmək .oynaşmaq.&.
mıx

. ox

mıxtövləsin .qazıqın.-at aylanıb qazığın tapar. (at dolanıb mıxtövləsin tapar)
mılqav

min

. lal
.-olsa malın çox qalı,min dəniklə, bir biçəqıl parçanı. (qalı: əgər) . (dəniklə: ölç) .

min qullunun işi bir qulluya düşər.

min

. əksiklik .

min

.- başlıya bir söz yetər, başsıza min az gələr.

min

min

.- gerçək bir, doğru min

.-bir dala basınca, min dal sallanır.

min

.-bir kişi qazmış quyu, min kişi içmiş suyu.

min

.-bir şəkildə doğuruq, min şəkildə ölürüz

min

.-iş bilgənə bir təngə, söz bilgənə min təngə. (təngə: danqa. para)

min

.-qazan quyu, quran körpü bir kişi, suyun içən, keçən yolun min kişi.

min

.-min dəniklə, birər biç. (dəniklə: ölç).

min

.-min qarğıya bir kəsək

min

.-min qollunun işi bir qolluya düşər.
-min qullunun işi bir qulluya düşər.

min

.-toyuğ yesən bir gün, yumurtasın min gün yersən

minbər

. minbeq .

miner

.-dəğirman sırayla dönər, biri iner, biri miner.

minə

.-birinki minə çatır, mininki minlərə

minən

.-hər ata minən atçı olmadı, hər atdan düşən adsız olmadı.

mini

.-hər gözəli mini sevər, biri alar.

minib

.-at alsan minib al, xatın alsan duyurkən görüb al.

mininqi

.-birinki minə çatır, mininki minlərə

minlərə

.-birinki minə çatır, mininki minlərə

minmiştir

.- əbbək minmişdir ata, yoxsul qala ac yata.

mirur

. ötüş .

mis

.sim ?

misra

. dizə

mışar

. < biçər .?

mizqil

. zaman .

modoor

. itlə

molla

.-ölü gözündən yaş, molla evindən aş çıxmaz

mor

. baca . murqə, mörcə .

morartmaq . göyərtmək
movzu

. söyləşiv, takırıp.

möhtac

. gərəkli - möhtac olmaq : gərəksinməq

muksa

. met < kumsa, kupsa, toksa, torba

muksa

.

sumka, suma, dağarcık, torba, bastıq, qapcak

muqavimət edmək

.duruşmaq.-istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan,

sanmaz gücü gətirər. (istək: həvəs)

muqavimət edmək

.qarşı durmaq &

muqavimət . dirinc, dirənc, dirəniş, qarşılık, duruv, çıdamduluk
muqәavimət . dirəniş, dirənc
mun

mun

. dərd, azab .

bun. kitir. kədər.

munay

. nəft .

munqdaş

. həmdəd .

muntaj

. qurqu, quraşdırma .

murqibət

. sorağlık, qaraşık, əsəvanlık, gözlük .

muşaq

.muşak. balça. mahiçə.

muşəltoy

. il dönüm .

mutləq.

.çəkilməqən (hakimiyət).

mutlu.

.- bayramız qutlu, günləriz mutlu. (alqış)

mutluluq

.-heç bir nəyi, heç bir çağın, olduğu tək sevməsən, axtardığın mutluluq heç bir yerdə
tapılmaz!

mutluluq

.-mutluluq hər kəsin ayaq altda, yetərki onu tutasan.

mutluluqa

.- mutluluğa tövüşmə. (tövüşmə: tələsmə)

mübadilə

. qaşılaş

müfdəsinə

.parasız.-verəsiyə içgi içən, iki kərə əsirür.
.-verəsiyə verənin kisəsi boş qalır.

müfəttiş

. dənəici, tikşirivçi, taptişçi, bakılavçı

müfrit

. sikdədış, şekdədış, çekdəndış, çəndən çıkan .

mühərrik

. dürtü, təhrik etmək : dürtmək, qudutmaq

müjdəçi

.carçı&

mümkün

. yarary

münaqişə

. datışma, ərişilik

münəqqid

. sınçı. .

münzəvi

.sayak, yekəmən, daralık .

mürəccəh olsun .öncəlik olsun&
müsri

. yuquşan .

müstəbid.

.çəkilməqən (hakimiyət).&

müstəqil söz: yalın ~ .
müşar

. < deşər, biçər

müşə

. möçə, üzüv .

mütəğəyyir . qaynaşık, değişik, kıpırdak
mütəqabil ələqə: qaraşlı bağlı
müti'

. qaraşlı, muxur, tabin

nacaq.

.-oldu olacaq, qırıldı nacaq.

nal

.-at alsan, nal tapılar.

namemkün . qapışmaq, (bir iş ) qınalmaq
narın

.qırtcıq. xırdacıq. çox xırda.

nazıq.

.-daşdan qatıq, güldən nazık. (tapmaca). (adam)

nazlamaq

. səvəlmək .

necə

. nətəhər.-nətəhərsüz: necəsiz

nerten

.-zengin bulsa “qutlu ola”, yoxsul bulsa “nerden ola?”.

neyləyirəm

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

nəbati

nəfəsin

nəgiz
nələr

. ötümlük, ösümlük
tinin.- düşünməklə yaşanmır, tənim tənin, tinim tinin özləyir.

. gərəkçə, yilik, cili, dəlil
.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

nəm

nəmə

.-duvarı nəm yıxar, kişini qəm.

.- düşman nəmə deyməz, yalun nəmə geyməz.(yalun: çılpaq.lüt)

nəmə

.-tüşgə nəmə girməydi, yorcu nəmə diyməydi.

nəmiş

.-əkişdə, yağış nəmiş gərəkir, iş uyar çağda qılış görəkir. (görəkir: uyğun görülür,
məsləhət görülür).

nəmli

suluq şeh.- əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz.

nərdivan

. < ərdivan

nərgis

. soğan gülü .

nətəhər

.necə. -nətəhərsüz: necəsiz

nəticə

nətir

nətir

. varım, verim, sonuc
.- dəğişirsin kəndivi, çevrə nədir sənə nə.

.- bilən varsa nədir aşq, gərək yokdur söz deyə, könüldə varsa aşqın, gəlməz ağza
söz ilə.

nəyi

.-yer, hər nəyi yer.

nəyi

.-zaman hər nəyi bitirir

nəyin

.-hər nəyin ortası yeğ

nəyini

.- bilgən bilənin yapar, bilməyən nəyini yapar.

nəzər salmaq .göz atmaq

nigəran

. < anqıran, duğulu

nigəran

.maraqlı .-nigəran qalmaq: maraqlanmaq

nisqilə

.- anılar keçmiş, pisi yaxşısı, yaxşısı nisgil, pisi qaxınc

nisqili

.- malız bolansun, canız uzansın, yaman günün nisgili, kötü qaya yağulsun.
(alqış) . (qay: nakəs)

niyəran

.alan

no'

. uğur

noqan

.noğan. noyan < yoğan. bir toplumun başbuğu.

noyan

.noğan< yoğan. bir toplumun başbuğu.

nuqab

. pəçə, yapıca, pərəncə, borkançıkçaçvan

nuqrə

. ağ rəng, onqar, onqər > nuqrə

nümayəndə . saylav, seçənək .
o

. unq - an : anğ - anğla : onla

oba

. göy

oba

. oymaq, boy, bölük, bağrak, köy-soy, qır, dışardakı yer, bir oymağın oturduğu
yer, bir aralık, çadır, çardak, böyük çadır, bünqah, xərqah

obanı

.-elçi olub el obanı gəzərsən, hovan olub boy buxunun bəzərsən. (elçi : el hovalı.
elsevən). (hovan : axmaq).

obka

. utanmaz, quduz

obmaq

. opmaq, somurub utmaq,

obruk

. çukur, oyuk,

obrulmaq

. çökmək, oyulmaq, oynamaq, sarsılmaq, yer dəyişmək

obuz

. dərədə darlıkdan son gen yer

ocak

. mə'dən, bacalı girinti duvarda, kərdi, qapız, mərkəz, yığıncak, ev, ailə, təşkilat
(yeni çəri ocağı), ilin birinci ayı, sığınmaq : ocak düşmək

ocaklık

. atadan soğat

ocaq .

.-aşına aşına , çıxdı ocaq başına. (aşına aşına: qımıla qımıla. götün basa basa )
(aşınmaq:öğrəşmək. öğrəşərək ilərləmək).

ocaqı

.-yad ocağı qızdırmaz, yad kölgəsi ısıtmaz. (ısıtmaz: güvətməz)

odkolun

. iysu, issu

oğuz

. tosun, ürəgi təmiz, kır adamı

oxuyub

.-oxuyub görüb öğrəşmək:keçmək. - bu sabağlari (dərsləri)keçmeden olmaz

oq.

.ox. atım -yazmaz atım olmaz, yanığmaz bilgə {çaşmaz (yahalmaz) ox, yanılmaz bilən
(bilgin) olmaz}.

oqla

.-oğla varsa ata malı, oğul ata diləməz. (oğlun əli ata malına çatırsa, artıq atanı
aramaz)

oqlaqı

.-ağaca çıxan geçinin, dala baxan oğlağı olur.

oqlan

.-arvad gərək qalçalı, oğlan aslan pəncəli.

oqlan

.-oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi biçməyi. (bəlləmək:
öğrəşmək. əzbərləmək).

oqlan

.-oğlan doğan öğünmə, qız doğuran döğünmə, oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum
soydu məni

oqlan

.-oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum soydu məni

oqlan

.-taki oğlan ağlasun versin ana sütünü.

oqludur

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

oqlun

oqru

.-atası qoruk yer, oğlun dişi qamaşır. (qoruk: qora)
.- duvarın uca tut, qonşuvu oğru yok

oqru

.-oğru qorxaq öz kölgəsindən qorxar

oqruca

.oğruca. günbatar bilən dəmirqazığınğ aralığı.

oqruca

.oğruca. yandan. görsənmədən. gizlicə.- dosdunilə doğruca, yağunilə oğruca.
(doğruca: üzbəüz). (yağunilə. düşmanınla).

oqrunun

.-oğrunun evi çox, doğrunun evi yox

oqşamaq

.-kötülərə acımaq, eygilərə qıyındır, çapqanlari oxşamaq, çıpqınlara qıyındır.
(çapqanlari: zalimləri) (çıpqınlara: məzlumlara) . (qıyındır: zulumdur)

oqşamaz

.-cahazsız qızı kürəkən bəğənməz, oxşamaz. - dolumsuz qızı bəy
yoğşamaz.(yoğşamaz: bəğənməz, oxşamaz). {dolumsuz. sapsız (nərsiyə
saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərsə). cahazsız. cihazsız}. .

oqşamaz. . .oxşamaz. yoğşamaz. bəğənməz, -dolumsuz qızı bəy yoğşamaz. {dolumsuz.
sapsız (nərsiyə saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərsə). cahazsız. cihazsız}.
(cahazsız qızı kürəkən bəğənməz, oxşamaz).

oqşarı

.-armanilə ulduzun iki olur oxşarı, hər ikisi tutlmaz, bırak tün gecədə yol açır. (bırak:
fəqət. ama). (tün gecədə yol açır: tul qaranlıq gecəcədə gılavuzluq edir)

oqu

.-onmazın oxu qıya gedər. (onmazın:şanssızın).

oqu

.-ya oxu ya toxu.

oqul

.-oğla varsa ata malı, oğul ata diləməz. (oğlun əli ata malına çatırsa, artıq atanı
aramaz)

.-dartılıb, oğulub yoğrularlar

oqulub

oqurlamaq

. - saqqızın oğurlamaq: börkqapmaq

oquş

.oxuş. təhsil.

oquyamam. .oxuyamam. yırlayamam. ötəməm. -deveyi düğünə çağırmışlar, -“dabanım yırtıq,
oynayamam, dodağım yırtıq, yırlayamam. “ demiş.

olmaq, tapılmaq - oldə : tapılmış

ol

.

olacak

. gələcək

olacaq

.-oldu olacaq, qırıldı nacaq.

olanmaz

.-düğünsüz el, ölümsüz ev olanmaz.

olayları

.-bu gün var olan, yarın üçün yox olar, sürəm qıssa olayları çox olar. ( sürəm: ara.
zaman)

olca

. qadın, dişi

olmalıtır

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

olmasın
oloğıy.

.-acdan alqın olmasın, bəyqə vergin olmasın. (alqın: alacağın). (vergin: verəcəyin).

. qocalmaq, kəksaymaq, ulğayu, kartayu

olsun gərəklər : hər nə olur olsun
oltan

. daban

oltu

.-oldu olacaq, qırıldı nacaq.

oltuqları

karakterləri.-bilim adamları yazınları qarşılaşdırır, olduğları yakınlaşdırır,
söztükləri anlaşdırır,davranışları uzaqlaşdırır. (yazınları: qədərləri) . (olduğları:
karakterləri) . (söztükləri: qərarları)

oltuqu

.-heç bir nəyi, heç bir çağın, olduğu tək sevməsən, axtardığın mutluluq heç bir yerdə
tapılmaz!

oltuquntan

.- bu gün olduğundan keçənməsən, yarın seçimin olanmaz.

oltuqunun .- bir evren, bir ikiz, olduğunun kefin çəkiz
olum

.- düşman kötü dos kötü, kimə olum kimə ölum bilmirəm.

olum

. müsbət - olumsuz : mənfi

olunca

. büsbütün, bütünüylə, tamamən, olmuş qədər, olsun olan, var yok, çıkarınca

olunca

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

oluşuksuz

. çarəsiz, yardım edilməz

on

.-gözellik on, gerisi don.

onamaq

.onğamaq. önəmək > oramaq. bəyənmək. . bəğənmək. dəğər, dəğir vermək.

onbeşi

.-onbeşi qara, onbeşi ağ olur ay.

onbinə

.-birinki binə, bininki onbinə

onğmazlıq

.onğmazlıq. onmazlıq . onğsuzluq. şanssızlıq.

onq

. gerçək - bu onqummu düşümmü - bunu onqumda gördüm .

onq

. sağ - onqa dart . sözüm onq : doğru

onq

.şans.

onqalmaz

. onarılmaz, iyiləşməz .

onqamaq

.onğamaq. onamaq. önəmək > oramaq. bəyənmək. . bəğənmək. dəğər, dəğir
vermək.

onqar

. tazalamaq, çiçəkləmək - öngü : rəng

onqayçılık

. qolaylık

onqmaz.

.onmaz . onğmaz. onğsuz. şanssız.

onqmazın .onğmazın. başarıqsızın.-düşünməzə söz ötməz, onğmazın işi bitməz.
onqsuz

.onğsuz. onğmaz. onmaz . şanssız.

onqsuzluq .onğsuzluq. onğmazlıq. onmazlıq . şanssızlıq.
onqun

.qoyqun. xoş.

onmaz

.onğmaz. onğsuz. . becərəksiz. başarıqsız.şanssız.

onmaz

.şanssız. - onmazın oxu qıya gedər.

onmazın oxu qıya gedər. (onmazın:şanssızın).
onmazın
onmazlıq

onta

ontan

.-onmazın oxu qıya gedər. (onmazın:şanssızın).
.onğmazlıq. onğsuzluq. şanssızlıq.
.- hansı gülün iysi var, onda tikan izigi var
.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

ontan

.-eylik edsən birinə sakın ondan kəndini.

onun

.- birin kəssən onun ək. (ağac)

onun

.-birin kəssən onun ək, onun yesən birin qoy. (qoy: saxla)

onunla

.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

ooson

. hovuz

opran

. kayan yer, kayqan yer . (qorkutan, ürkütən, şaşırtan )

or

. yer, quruluş, birlik, yakma, tükətmə, düzən, ölçü, biçim, kəsmə .

ora

. < ol + ara : yer .

ora

.- çox hara, azda ora

ora

. yarı

ora

.- hançı yolu tutsan irəli, tap çıxışın ora girəli.

oracık

. < ol + aracık .

oraq

. < orqaq ., eşmək, kəsib açmaq, qazmaq, xəndəqləmək, yarmaq,, biçmək .

oralmaq

. dönmək, çönmək, qayıtmaq, yanmaq, dolanmaq

oram

. < or . oturulan yer . durulan yer .

oramaq

.< önəmək . onğamaq. onamaq. bəyənmək. . bəğənmək. dəğər, dəğir vermək.

oran

. (ormaq : kəsmək, biçmək . oran dışı . ~ lamaq . ~lanmaq . ~ lı . ~ sız . ~ tı .
oranda : oranlı, orana uyqun .

oranlamaq

. biçiləmək, doğramaq, təxminləmək

ordu

. or : yer - orta : sürü, topluluk - orun : görəv yeri, məqam - ordu, orta : qonak,
saray, ordu -

orkestir

. < ör . hörkistir, hörük?

orqançı

. ipçi - ip : örmə

ormaq

. kəsmək, biçmək

orman

.- əğri ağacsız orman yox.

ort evi devlətin oturacağı

ort

.-. ort evi: bəylik evi. yurd evimilli yığva. milli məclis. dövlətin oturacağı.

orta

. ottura

orta

.- hər nə orda deyil, orda olan hər nə deyil.

ortalıqta

.-hər ağızdan bir səs çıxınca, ortalıqda düzən qalmaz

ortası

.-hər nəyin ortası yeğ

ortaya

- ortaya arıya çıxdı.ərdi üzə ərsiyə çıxdı ərsiyə meyna gəldi. (ərdi üzə ərənlər, ərdəm
bəyi, bilik dağ. (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

orttan

.-dartun ortdan dartılar:. tütün oddan tütülər.

ortu

.ordu.bəyliyin otrağı.

oruc

. < әr + gec : ertə: səhər + gecə : akşam

osup

. əsip, ötüb

osur

.-dəliye osur desən, sıçı verər.

ot

.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan od
çaxmır

ot

.-çoraqlıqda ot bitməz. (çoraqlıqda: şoraqlıqda).

ot

.-meşəgə od düşsə, höldən quru seçilməz. (höldən: yaş)

ot

.-od alovla öçrülməz. (öçrülməz: uçrulməz. sönülməz)

ot

.-sən ağa mən ağa, kim verə ot ata.

ot

.-ot alağda: sarğucda.-buğday qutunda, sarğucda suvalır. (qutunda: varlığında.
qatında. kölgəsində). (suvalır: suvarılır)

ot

.-yurd yuvanı od yel suv pozar, el arasın söz pozar

ot.

.-ata ət, itə ot verilməz.

ota

.-məndə gedib baramən, oda gedib baradi. (mən geddikcə o gedər). (tapmaca).
(kölgə)

ota

.-oda düşsə yanmaz, suya düşsə axmaz. (tapmaca).(kölgə)

otak

. çadır

otak

.

otakçılık

. yabanı otdan ayıran .

otaqı

.-dözmə otağı: albar

otan-çava

.çör-çöp, süpürüntü, yakıt, yakacak .

otaş

.

otımaq

. ayırmaq .

otla

.-odla altın, işlə kişi sınanır

otaş, yabanı otdan ayırma .

otak, yabanı otdan ayırma .

otlu.
otraqı

.odlu.alaylı. alavlı. alovlı.
.-bəyliyin otrağı: ordu

otran qol

. orta barmaq

otran

. orta, mərkəz - otran qoldak : çok iyi .

otsunmaq

. isinmək .

otsuz

.- kül odsuz, gül tikansız olmaz.

oddan.-dartun ortdan dartılar:. tütün oddan tütülər.

ottan

otu

otukmaq

.-gözü köz görən, odu yaxşı tanır.

. odlanmaq .
.- əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq : şeh. nəmli)

otun

otun

.-odun yanınca kül, adam yanınca qul olur

otun

.- çınar devrilince, odun toplayan çok olar.

otur

.-ağır otur yüngül qop, gerçək içrə olmaz gop.

otur.

.-kilim satsan qonşuva sat, bir ucundada özün otur.

oturacağı

. ort evi&

oturacaqı

.- devlətin oturacağı: ort evi

oturacaqı

.- dövlətin oturacağı:bəylik evi. yurd evi. ort evi. milli yığva. milli məclis.

oturan

.-yürüyən yoldan tapar, oturan hardan tapar

oturduduqlari

oturub

.iskan editlri

.- evdə oturub, evi yıxan, altında qalar.

oturuş
otuzunta

.-oturuş duruş: yürüyüş.-zenginlik yürüyüş, yoxsulluq döğüş öğredir.
.-iyirmisində gözəl, otuzunda güclü, qırxında başlı, əllisində varlı olmayandan heç nə
gözləmə. (gözəl: xoşaaa gelim. baxımlı)

out

.-odu ilkin özüngə bas, küydürməsə başqasına.

ova

. dərə

ova

. təpə, doruk, zirvə .

ova

.-dağdaki ova, evdə saçaq açılmaz

ovçu

.- ovçu ovda, yolçu yolda gərək

ovlaqı.

.ovlağı. gəzəyi . covlağası. seyrəngəhi.-sevgi canlılığın bəzəyi, sevimli könüllülər
gəzəyi.

ovmaq

. unlamaq, maydamaq, yarmaq, dövmək

ovsin

. yengə .

ovşan
ovta

avişən. kəkliotu çeşidi

.- ovçu ovda, yolçu yolda gərək

ovucun

.-ovucun açdı: rüsvay etdi. faş etdi

ovuşmaq

. dəyişmək .

ovutmaq

. avıtmaq, oxşatmaq, təskin vermək .

oyaq

. oyqak, oyanık, denç, çevik, həyəcanlı

oyalamaq

. məşqul etmək, aldatmaq, saptırmaq, yoluzdurmaq, mə'təlləmək

oyalamaq

. oynatmaq, səfehləmək

oyanış

. oyğunuş, oyanma, uyğunuş, ronesans .

oyat

. vicdan, namus

oy-fikir
oyxə

. qokmaq

oyla

.-ilik oyla, geyin söylə. (ilik: ilkin. alın. aldın. əvvəl)

oyla

.oyla. düşün.-köp oyla, az söylə.

oylaşdırmaq: tədqiq etmək, incələmək, iyicə düşünmək .
oylaşım

. düşünmə .

oylaşım

. təzəkkür

oylum

. bәrcəstəgi, qoğzaklıq, üç boyluluk, həcm

oyma

. noı'dən sonra gələn, - boydan ayrılan - izcilik quruhu

oymaçı

. qırkvırçı .

oymaq

. baca, saman yolu ulduzu

oymaq

. düşünmək, oylamaq, düşünüb durmaq . ağıllanmaq,

oyman – çunqur: engəbəlik . oyman-dönğ, oydönğ, oyman-dönqlü . oyman-döş . çıkıntılı
girintili .
oyman

. çukur

oynab

.- yurd almısan, içində gülüb oynab yaşa. (ev alana alıqış sözü)

oynak

. kayak . çıkık .

oynak

. ləzzət, nəşə . qurqu .

oynamaq

. əylənmək

oynamaq

.ifa edmək. icra edmək

oynamaz.

.-baş başa verməyincə daş yerindən oynamaz.

oynasa

.-ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma. məsxərə). (halaydı:
qalaydı. şənlik)
.-ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (çapılar: döğülər. əzilər). (tapılar: alqış
alar)

oynaş

. sevgili, metres, oynama, nəşələnmək, şaka .

oynaş

. sevişilən kimsə

oynaşmaq .şuxluğ eləmək. məzələnmək.

oynayamam.-deveyi düğünə çağırmışlar, -“dabanım yırtıq, oynayamam, dodağım yırtıq,
yırlayamam. “ demiş. (yırlayamam: ötəməm. oxuyamam)

oynayır

.- çoxlarının götü gorda, başı göydə oynayır!

oypanq

. çuxur, girinti .

oytaş

.- dildaş,oydaş, işdaş

oytu

.-oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum soydu məni

oyuça

. düşücəsinə görə .

oyuk

. qazı, çukur, deşik .

oyuq

. çəkəklik, çökə, xəndək, boş

oyulartan

oyulardan .fikirlərdən -mən duyqulara oyulardan çox duyarlıyam.

oyun

. təlim -qılıc oyunu : qılıc işlətmə öğrəti.

oyun

. çukur, oyuq, kələk : oyun oynamaq . oyunçu : aldatçı

oyuncak

. < övüncək . əyləncə,

oyunçak

. şən, nəşə, əyləncə .

oyunçu

. yaramaz, naşı, qumarçı .

oyunçu

.şakacı. lətifəci.

oyunları
oyunları

pişləri.-çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri.
.pişləri. - çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri. (uçraş
yapar: üzüvə çıxarar). (çox düşünmə olacağı, görmədiklərini görərsin)

oyuntan

.-arvad düyündən, qoduq oyundan doymaz

oyuş

. oyma

oyuş

.- oyuş qıl: düşün qıl.-aşağ baxıb yoğuş qıl, yuxar baxıb düşün qıl (yoğuş: şükür)
(düşün qıl: oyuş qıl)

ozdurmaq

. keçirmək

ozmaq

. keçmək .

ozuğ

. əvvəlki

öbəkli

. qayılı, yığılı, bərk çok

öbür

.-bir əlin verdiyini, öbür əlin duymasın.

öcüş

öcüş: kin. nifrət.-məndə öcüş səndə seviş yükənməz.

öçrülməz.

. uçrulməz. sönülməz.-od alovla öçrülməz.

ödəmək

. < öt . ötmək, keçmək .

ökdə

. usda, unğğan .

öki

. öykələmək, üz döndərmək, qahar etmək, rədd etmək

ökün

. qıyan, peşman ol - ökünç : qussə, qəm, peşmanlık - öküç bilən :
peşmanlıkla - ökündi : peşman oldi

ökünmək

. döyünmək, qayqırmaq

öküzlə

.-bir qanatlı quş olmaz, bir öküzlə qoş olmaz.

öqörətmən. .ğörətmən. əkə (əkib becərən). xoca. məəllim. -əkə ağa: ağa məəllim. -bəhram əkə:
bəhram məəllim.

öqretir.

.-zenginlik yürüyüş, yoxsulluq döğüş öğredir. (yürüyüş: oturuş duruş)

öqrədər

.-başlı kişi öğrəşər, başsız kişi öğrədər

öqrən.

.- istəklilərin əlində yoxkən, əldə olanın sevməyə öğrən.

öqrənməyi .-öğrənməyi bilməyən, çox iləri gedənməz.

öqrəşən

.- alışmış qudurmuşdan, öğrəşən hürgəşəndən betər

öqrəşər

.-başlı kişi öğrəşər, başsız kişi öğrədər

öqrəşər

.-yeyən ağız öğrəşər

öqrəşərəq .-öğrəşərək ilərləmək: aşınmaq. öğrəşmək.

öqrəşmək

.-oxuyub görüb öğrəşmək:keçmək. - bu sabağlari (dərsləri)keçmeden olmaz

öqrəşmək. .öğrəşmək. aşınmaq. öğrəşərək ilərləmək.
öqrəşmək. .öğrəşmək. bəlləmək. əzbərləmək. -oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan
bəllər biçgi biçməyi. (saçağ: süfrə)

öqrəşməyi .- öğrəşməyi bıraxmaq, öncüllüğü unutmaq.
öqrəşsə

.- baş öğrəşsə ayaq axar.

öqrətər.

.-eşitdənini söyləmək yalançılıq öğrədər.

öqünmə

.-oğlan doğan öğünmə, qız doğuran döğünmə, oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum
soydu məni

öqünür.

.-arac yonur əl öğünür.

öqüt

.- yaramazdan yar olmaz, iyilərdən al öğüt

öqüt

.-qarıncadan öğüd al, yazdan qışı qarşılar.

öqüt

.-sana bir öğüt, buğdavı özün öğüt. (öğüt: oğut)

öqütemez.

.- değirmen gürültüsünden qaçan ununu öğütemez.

öqütü.

.-çağında tut öğüdü.

öqüz

.-yer qatıqsa, öküz öküzdən görər.

öqüztən

.-yer qatıqsa, öküz öküzdən görər.

öl.

.-alma yeyib ağrıyınca, ərik yedə öl.

ölçüq

.ölçük. tədbirli.-qızqın sözün sonu savaşa, ölçük sözün sonu barışa.

ölçülər

ölçüsü

ölçüsü

ölçüylə

ölə

.-kötülük iyilik eskilərdəndi, dəğişən yalnız ölçülər olmuş
- çıxar ölçüsü zərfiyyət.yetinlik. edinlik.

.-çıxar ölçüsü: yetinlik. edinlik. zərfiyət

dəniqlə.-olsa malın çox qalı,min dəniklə, bir biçəqıl parçanı. (qalı: əgər) .

.- ölə yazmaq: ölümə üz tutmaq. nərədəysə ölmək. öləsi olmaq. (yazmaq: üz tutmaq.
üzrə olmaq).

ölən

.- bayramda aclıqdan ölən, yayda donuqdan ölür

ölən

.-acından ölən yox, toxundan ölən çox.

ölən

.-ölən qoyun börüdən qorxmaz.

ölənin

.-ölənin ardından ölünməz.( ölənlə ölməzlər.)

ölənlə

.- ölənlə ölməzlər. (ölənin ardından ölünməz)

ölər

.-at ölər meydan qalar, iyid ölər ad san qalar.

ölər

.-at ölər meydan qalar, iyid ölər ad san qalar.

ölər

.-yaş ösər, qart ölər. (yaş: gən) . (ösər: ötər. böyüyər). (qart: qoca)

ölərsən

.-yaman ilə yoldaşsan, yamandan ön ölərsən, yaxşı ilə sırdaşsan, iygilikdə olarsan.

ölərsən

.-yamanla yoldaş olsan, yamandan ön ölərsən, yaxşıynan sırdaş olsan, yaxşılıqda
olarsan.

ölqə

.-ağac kökündən, ölkə başından çürür.

ölqə

.-yudları ölkə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (eğitim: tərbiyət)

ölqənin

.-davar üçun anğımazıb tanrını, götün sikər malın çapar ölkənin. (anğımazıb:
yada salmaz)

ölqəsintə

.- korlar ölkəsində şaşılar xanlıq edir, kəllər saçdərən olur.

ölmez

.-ac ölmez, gözü qararır, susuz ölmez, benzi sararır.

ölmez

.-ac ölmez, gözü qararır, susuz ölmez, benzi sararır.

ölmək

.aradan çıxmaq. itinmək. fovt edmek fot edmek

ölməli

.-dosd üçün ölməli, düşman üçün durmalı.

ölməsi

.- düşman ağacdır. onun böyüməsi, suvaranın ölməsi

ölmətən

.-biri ölmədən, biri gülməz

ölməz

.-bir yazıqla ər ölməz, heç yazıqsız ər bolmaz. (yazıq: suç. günah)

ölməz

.-xanım yoxsa ər ölməz, təki dinclik üzünü görməz.

ölməzlər.

.- ölənlə ölməzlər. (ölənin ardından ölünməz)

ölöş

. pay

ölsə

.-yoxsul ölsə, ağu yox, arrıq ölsə yağu yok.

ölsən

.-qalsan yerin dar olsun, ölsən gorun gen olsun. (qarqış)

öltü

.-dülgər öldü atağac tapılmadı. (atağac: ükük. tabut)

öltünüş

.öldünüş.intihar

öltürmək

.öldürmək. suya saldırmaq. -soğanı öldür:tovla

ölum

.- düşman kötü dos kötü, kimə olum kimə ölum bilmirəm.

ölü

.-can çıxırsa, ölü kişi qayıtmaz

ölü

.-ölü gözündən yaş, molla evindən aş çıxmaz

ölüler

.-ölüler yükün diriler çəkər. (yükün: borcun)

ölülər .

.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər
yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril
verməz: yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

ölüm gəlsə bilməz arxa önünü
ölüm

.- ayrılıqla ölüm ayraqı bir, yarası ayrıq. (ayraqı: arası. fasiləsi). (ayrıq: dəğişik. dərkli.
fərqli)

ölüm

.-düşüb qalmaq, ölüm, düşüb qalxmaq, yaşam yasası.

ölüm

.-qara ömür batsın, ağ ölüm qaxsın.

ölüm

.-ölüm gəlsə bilməz arxa önünü

ölüm

.-yaxşılara tiniş yox, yamanlara ölüm yox. ( tiniş: dinclik. rahatlıq.)

ölüm

.-yaxşıya tinim yox, yamana ölüm yox.( tinim: dinclik)

ölüm

.-ayrılıq ölüm kölgəsi, ölüm ötəsi. (ötəsi: bətəri . pisi).

ölüm

.-ayrılıq ölüm kölgəsi, ölüm ötəsi. (ötəsi: bətəri . pisi).

ölümə

.-düğünə səs, ölümə yas yaxışır.

ölümlüyə.

.-uzun dilli , ölümlüyə çox qolay.

ölümsüz

.-düğünsüz el, ölümsüz ev olanmaz.

ölünməz.

.-ölənin ardından ölünməz.( ölənlə ölməzlər.)

ölür

.- bayramda aclıqdan ölən, yayda donuqdan ölür

ölür

.- kişi ölür söz qalır, varlı ölür mal qalır.

ölür.

.- arayan bulur, inleyen ölür.

ölürüz

.-bir şəkildə doğuruq, min şəkildə ölürüz

ölüsü

.-ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün ağlar

ölüyə

.- diri ölüyə dəğşilməzlər

ölüyə

.-diriyə hay verməz, ölüyə pay verməz

ömrü

.-yalançınımn ömrü qısa olsada, yalanın ömrü çox uzun

ömrüz uzun, günüz ağ.(alqış)
ömür vardı günlə belə sayılar, ömürdə var illə belə sayılmaz.

ömür

.- bir kərə yüklənir bir ömür daşınır

ömür

.- ömür vardı günlə belə sayılar, ömürdə var illə belə sayılmaz.

ömür

.-qara ömür batsın, ağ ölüm qaxsın.

ömür

.-yaşlıq ömür çiçəyi. (yaşlıq: gənclik)

ömürtə

.- ömür vardı günlə belə sayılar, ömürdə var illə belə sayılmaz.

ömürü

.-baş qoyub yastıqa qoşluqda keçirsən ömürü, hər nəyin bir sonu vardı günü çatcaq
olacaq. .

ön

.-yamanla yoldaş olsan, yamandan ön ölərsən, yaxşıynan sırdaş olsan, yaxşılıqda
olarsan.

ön

.-yaman ilə yoldaşsan, yamandan ön ölərsən, yaxşı ilə sırdaşsan, iygilikdə olarsan.

öncəqi.

.öncəki. ex. eski. qabaqki. -eskiqarım.- eskiəri -eskievim

öncəlik olsun

.-öncəlik olsun: mürəccəh, təcihiz olsun

öncüllüqü

.- öğrəşməyi bıraxmaq, öncüllüğü unutmaq.

öndiriş

. sənət .

önəmək

.> oramaq. onğamaq. onamaq. bəyənmək. . bəğənmək. dəğər, dəğir vermək.

önləm

. tədbir

önlük

. aldılık

öntən

.-öndən gedən yorulur, geydən gedən soyulur. (geydən: daldan)

öntər

.-küllügü güllük edər, bir iyi öndər çalışan bir el ilə.

önümte

.-mən gidərim o gedər, önümde tıq tıq edər. (tapmaca). (çəlik. əsa)

önünə

.-ardına daşlasan önünə çıxar. (ardına daşlasan: arxana bıraxırsan)

önünə

.-qonağ önünə aş qoy, iki əlin boş qoy. (əlinə iş vermə)

önünü

.-ölüm gəlsə bilməz arxa önünü

önüş

. ösüş., ösmə, alğayış, gəlişmə

öoğsamaq

.

öörö

. özü

öpməqlə

.-əl öpməklə ağız kirlənməz

öpüb

savaşmaq .

.-gücün yetməyən daşı öpüb öt.

örə

. cülgə

örəş

. ərkəç

örkəş

. hörgüç, dalqa, qabaran dalqa .

ört

.-ver yeyim, ört yatım gözlə canım çıxmasın. (deyim)

örtmək

.yapınqu.-yağış yağsa qabın olsa yapınqu gərərk, yavuz kişi yakın gəlsə abınqu gerek.
(yavuz: yaman) (abınqu: gizlənmək)

örtnüq.

.örtnük.basqı. gizli. -basqıdaki altından, asqıdaki salxım yeğ

örtüq

.abay.- abaylı kişi.

örü durmaq . diri dik durmaq, qalkmaq

ösənin

çıxanın. bitənin - dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü:
bitənin) . (ösük: bitgi)

ösər

.ösər. ötər. böyüyər.-yaş ösər, qart ölər. (yaş: gən) . (qart: qoca)

öskün

. tüyklü

ösmə

ösüq

. önüş, ösüş., alğayış, gəlişmə
bitgi. - dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü: bitənin) .

ösüş

. örləv, örkəndəv, güllab-yaşnaş, güllənişönügü –pösügü

ösüş.

. önüş, ösmə, alğayış, gəlişmə

ösüyü

.- dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü: bitənin) . (ösük:
bitgi)

ösüyü

ösüyü. bitənin. bitgisinin - dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) .
(ösük: bitgi)

öt

.-alçaq qapıdan engəşib öt. (engəşib: yengəşib: əğilib)

öt

.-çağ səni ötmədən, sən çağı öt

öt.

.-gücün yetməyən daşı öpüb öt.

ötə

.-borc bitər, ödə, yol tükər, yürü.

ötəqi

.- bir əlin verdiyin ötəki bilməz.

ötəməm

.yırlayamam. oxuyamam.-deveyi düğünə çağırmışlar, -“dabanım yırtıq, oynayamam,
dodağım yırtıq, yırlayamam. “ demiş.

ötər

.- çağlar ötər sular durular

ötər

.-altı ötər, yeddi yetər, birdə görüşərik.

ötər

.-kötək ötdən ötər, söz sümükdən. (sümük: süyək)

ötər

.ösər. böyüyər.-yaş ösər, qart ölər. (yaş: gən) . (qart: qoca)

ötəsi

.bətəri . pisi. . -ayrılıq ölüm kölgəsi, ölüm ötəsi.

ötqəm

.ötgəm.dolu yerin tutmuş.

ötqəyə

.ötqəyə öxgəyə. başqasına.-işini ötqəyə verməz olusa uslu kişi. (ötqəyə: öxgəyə.
başqasına)

ötqünmək

.ötgünmək. öygünmək. özgünmək .yansılamaq. təqlid edmək. -qarqa qazı
ötgünsə, budu sınar.

ötqünsə

.-qarqa qazı ötgünsə, budu sınar. (öyqünmək:öygünmək. ötgünmək. özgünmək
.yansılamaq. təqlid edmək).

ötmətən

ötməz

.-çağ səni ötmədən, sən çağı öt

.-düşünməzə söz ötməz, onğmazın işi bitməz. (onğmazın: başarıqsızın)

ötrüqçünü .ötrükçünü. yalançının.-ötrükçünü düz sözü boş.

öttən

öttü

ötün

ötün

ötürəsən

.-kötək ötdən ötər, söz sümükdən. (sümük: süyək)
.- düşünənki yaxcı pisi ayırsın, yaşı ötdü, günü keçdi qarrıdı.( düşün işə keç)

.ötün. dəlik.-qarımış arslan, siçğan ötün gözəgür. (ötün: dəlik). (gözəgür:güdür)

.ötün. zaman.- evrən çönər, ötün dönər, yeni devran artıq gəlməz keçənlər.

.- birin ötürəsən, birin boş verəsən, birin vaz gedəsən, birin keçindirəsən, birilə
keçinəsən.

ötürməz

.-qalın yorqan, iy ötürməz

ötürüş.

.- özün ötürüş: öznü unutuş. özün unutuş. ərkin itiriş. ərkin yoxatış.

öüzmək

. uzatmaq, dartmaq, sürmək

övünərəq

.- iyi gərək qoruna, kötü gərək qoğula, iyi gərək övünərək yoğula, kötü gərək
burnu yerə oğula.

övürqən

.-dosduvu övürkən, yerəcək yer bıraq. (yerəcək: qınacaq)

öy.

.-yürənə yol yaxşı, qalana öy.

öydə

. çəpər, usta

öykən

. şoş

öyköm

. öyör, qala balık, köpçülük, cəməndə

öyqünmək .öygünmək. ötgünmək. özgünmək .yansılamaq. təqlid edmək. -qarqa qazı
ötgünsə, budu sınar.

öyləsinə

.anağırlım. anğalım.

öysun

. ovçunun buqi yeri .

öz

.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

öz

.-hər çiçeyin öz qoxusu

öz

.- hər nə olur sonu var, donsuzların donu var, dışda durma içə var, son durağı öz
yerində görərsən.

öz

.-hamı öz yoluyla kəndisini aldadır.

öz

.-qoy başları satına, hammı genə öz başını seçəcək.

öz

.-oğru qorxaq öz kölgəsindən qorxar

öz

.-öz evivin pişiyi, özgə evdə bəy olma.

öz

.-yamana öz qayğısı, yaxşıya el qayğısı

öza

. keçən - özğan : keçən -

özbaşına

. başına buyruk

özəlliq.

.özəllik. ayırıkçalıq. ayırım. təfavüt.

özənmək

.yeltenmek. başlamağa niyet edmək, istənmək. qalxışmaq. təşbbüs edmək.

özğun

. iləri gedən, önçü .

özqə

özqə

.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

.-bilgə olub yemə özgə qəmini, dəmi tut qoy yesin özgə qəmivi.

özqə

.-öz evivin pişiyi, özgə evdə bəy olma.

özqərtmək .özgərtmək. dəğişmək.

özqəyə

.- güvən qılsan özgəyə, əlin qalar xınada. (güvən qılsan başqıya, əlin qoyar xınada).

özqəyə

.ötqəyə özgəyə. başqasına.-işini ötqəyə verməz olusa uslu kişi. (ötqəyə: özgəyə.
başqasına)

özqünlüq

.özgünlük. xasslıq. məxsusluq.

özqünmək .özgünmək .öygünmək. ötgünmək. yansılamaq. təqlid edmək. -qarqa qazı
ötgünsə, budu sınar.

özqüyə.

.-gözlər özlərinə inanır, qulaqlar özgüyə.

özləmək

.sanığmaq .sağınmaq. düşünmək. -sağındım ünün sənin: özlədim səsin sənin

özlərinə

.-gözlər özlərinə inanır, qulaqlar özgüyə.

özləyir.

.- düşünməklə yaşanmır, tənim tənin, tinim tinin özləyir. (tinin: nəfəsin)

özlük

. dərbəs, şəxsi

öznü

.- öznü unutuş: özün unutuş. özün ötürüş. ərkin itiriş. ərkin yoxatış.

öztə

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

özü

.-. adı var özü yox. (sözün edib, işdə ıs izi bulunlmamaq ). (deyim)

özü

.-özü çirkin güzgüdən görər

özü

.-sevdiyin özü ay, evi saray görünür.

özün

özün

.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

.-qanmamızlığı tanımısan özün birisən

özün

.- özün unutuş: öznü unutuş. özün ötürüş. ərkin itiriş. ərkin yoxatış.

özün

.-kilim satsan qonşuva sat, bir ucundada özün otur.

özün

.-sana bir öğüt, buğdavı özün öğüt. (öğüt: oğut)

özün.

.-uşağa iş buyur, geyindən özün buyur.

özünə

.- baş qoşan dəli sözüne, govur qazar özünə

özünə

.-hər kiminki özünə, ay görünər üzünə.

özünə

.-hərkəsinki özünə ay görünər gözünə

özünə.

.-uyma şeytan sözünə, qul edər səni özünə.

özünqə

.-odu ilkin özüngə bas, küydürməsə başqasına.

özüntə

.-ağacın qurdu özündə olur, igidin kəmi sözündə olur.

özüntən

.-göz hər nəyi görər, özündən sıvay

özüntən

.-qonağın gəlişi özündən, gedişi qonaqçıdan asılı.

p işədin dalı qaldın, sışdın evin yıxıldı
paçak

. qırık, əzik - paçak paçak : qırıq tökük

paçak

. met qapaç, qovunun qabığı

padarka

. dalba dal

padşah

. başda, paşa, başa

padşah

. başdak

padval

. qoyma, idənastı, öyalıt, yeralıt

paxla

. zəncirin danaları

paxlaşkan

. çürük, küflü

paxta

. pambıq

paxtalı-taxtalı : bək boş

paka

. qısğa, alçaq

pakaçanak . kaplumbağa, tosbağa
paket

. < qapıt

paqırdavıq

. dövük, nazik, sınan

paqlav

. içi boş, panq

palak

. qayıq körpi, çürük yumurta

palanğ

. səmər

palayiş

. < bölüş?

paltar

. bürtü

paltar

. qolınlık, toy küldəği

pan

. fan, man

panqarmaq . şişmək, qabarmaq, jestli, burnu yelli
panqqı

. yeltər, kəlpəng

papak

. kəpkə, şapka, börk

papük

. saçak, püskül, sok, kökül, çok

para

güc+para. mafya

para

.təngə. danqa.-iş bilgənə bir təngə, söz bilgənə min təngə. (təngə: danqa. para)

parak

. barraq

parasıntan .- bal qaymaq istəyən, parasından keçərmiş.
parasız

.- yaramaz, parasız olmaz

parasız

.axısız. akcasız. müfdə.

parasız

.verəsiyə. müfdəsinə.-verəsiyə içgi içən, iki kərə əsirür.
.-verəsiyə verənin kisəsi boş qalır.

parça

. biçə - parçalamaq : biçələmək, kiçikələv

parça

. qıslq

parçanı.

.-olsa malın çox qalı,min dəniklə, bir biçəqıl parçanı. (qalı: əgər) . (dəniklə: ölç) .

parça-parça . para-para, cırınq-cındır, yırtım-yırtım, yırtık-portık, alba-julba, cırtık-cırtık, səlsəl, dal-dul
pardaq

. mənçil

parxar

. kümə

parıldamaq . balkıv, yaltırav, yıltırav
parıltı

. balkıv, yanıv, yaltırav, yalpı, yalkın

parlak

. altıravsı, yarkıraqan, cal., cır., yalpıldavık, yanıçı, balkuçi, yanuvsi

parpaltar

.çuvbərək. çulbərək. geyim.

part

. < para, yara - partlamaq : tikə-tikə olmaq

pası

.-pası alınmaq: sıylanmaq sıyğanmaq.

pasiyon

. izci

pasta

.altda.-asda gedən pasda (altda) qalır.

paşlaq

. patmacıq, susmar

paşmaq

. barmaq aralığı

patak

. < bataq, dayak, kötək

pataklamaq . tokpaktav, sukkalav., tokmakta, kaltaklamaq
patava

. dolaq

patava

. dolaq

pay

. <> yay . paylatmaq, yaylatmaq

pay

. işrət, düğün

pay

.-diriyə hay verməz, ölüyə pay verməz

paya

. adam başına

paya

. atak, dərəcə

payaq

. dayaq

paya-pay

. <> taya-tay

payapay

.(alver) ayırbas.

payat

. qurşunla ləhimləmək - payatlamaq : qaynaqlamaq

paydalı

. yapdalı?

payxas

. parasat - payxasız : övünməz

payı

.-qonaq gələr eşikdən, payı gələr deşikdən.

payı

.-qıl payı: qaş ilə göz arası

payqa

. alay, düğün

paylak

. bayram

paylaşılan .-paylaşılan bir acı yarıya enər
paypas

. pısırık, mısırık, utancaq

paytakt

. başqala., astana

paytıq

. çayşıq, doğru dik yeriyə bilməyən, ləng

pay-yuş

. < pay uluş

paz

. ürə, dəstəyi bərkitmək üçün

pazlamaq

. alavlamaq

pekenem

. ulaq

pekiyi

. yeğrək

pen

. və . ba.

peş

. arka, dalı

peşkel

. < pislik

peşman olmak: qınanmaq, ökünmək
peşman

. öküncüi

peşman

.-peşman olmaq: darılmaq

peşmanlıq .-ivəlik peşmanlıq, düşünmək sağlamlıq. (ivəlik: tələsmə. əcələ)
peyləmək

.dibin vurmaq.

peynir

. bıştak, pislak, sır., irimçik.

peyrək

. səpənək

peysər

. yengsə, boynun sırtı, kəllənin aşağ tərəfi

pezəvəng

. dəyyus

pəhəng

. çəkidə, qabın boş ağramı

pəltə

. xəmir, yumşak, gəvşək

pəncə

. çanqınqa, qısım

pəncə

. taban., taman, tapay, yanavıç

pəncəli.

.-arvad gərək qalçalı, oğlan aslan pəncəli.

pəncərə

. ayna, deşik

pənir

.

kəsmə .-camış sütündən yaxşı kəsmə olur.

pənir

. biçək, biştək, biçtək, biçlət, irimçik

pənir

.-camış sütündən yaxşı kəsmə olur.

pərçəm

. biçkəm, im, əlamət

pərdə

. gərdək

pərdə

. şərşəv, çərşəv

pərəstar

. pərətidən : istəyən, barıştılan, varışar : pərəstar, varışqar

pərişan

. buruşan, əsinqan, açınqan, şalakı

pərişan

. saçan, sapan, şaşan, çaşan

pərişanlık

. bələşənlik, bulaşanlık

pərt

. <> büdrəmək

pərvanə

. kəsək, təkər içlikləri

pərvəriş

. barvarış, baraşış, tarayış, arayış, sarayış, bacarış

pəs

. < bas

pəs

. < bas, sonra, dalı

pəs

. bas, çökük, çukur - pəsəy : çalaca, yavaşlıq - pəs gəng : tələkə : alsız, pəsəl
- pəsəd : alçaqlıq, yamanlıq, yavalıq, çürüklük > fəsad

pəs

. pəsiv, pəsləmək, pisləmək, paslamaq, yaslamaq

pəsəq

.pəsək. qəbeh.

pəsəltiş

.düşürüş. kəmlətiş.

pəsəymək .tübələşmək. xarlaşmaq

pəsiv

. < pəs

pəsqə

.pəsgə. alta. - pəsgə girdi. - pəsgə düşdü

pəsmək

. dinmək. çökmək

pəst

.azğın. alçaq.

pəşkə

. bəstə

pət

. bət, bərk, ahar

pətdə

. bəstə - pətdə pətdə : bəsdə bəsdə .

pətək

. apartuman

pətək

. kəf, kitab, pərdi( bölək taxtalar)

pətək

. oycuğ, bal göznüyü, bal uyuğu, bal ini, kərəz. .

pətək

. topak, təpək, təpik

pətək

. topok, təpək, təpik

pətəng

. bezar, arqın

pətiş

. basıq, xəfə dımıq hava

piç

. burma mıx, burama, xırlı, çüy

pıçaq

.-altın əli pıçaq kəsməz.

piçaq

.-piçaq qının kəsməz.

piçək

. < burşak, bürçək

pıçıltısı.

.pıçıldısı. dobuşu. tavuşu. səsi. -bulaqların dobuşu: bulaqların tavuşu. bulaqların
səsi, pıçıldısı.

pıqıldamaq . lıkırdamaq, bülkildəv, tolkınlamak, kayno, sakırlav

pıqqıldamaq . pınqqırdamaq, gülmək
pilav

.-ağızla pilav pişməz, yağla düğü olmayınca.
.-ağızla pilav pişməz, sözlə iş bitməz.

pılıpırtı

. əsgi üsgi

pirahən

. < bürəkən, köylək

pirat

.korsan&.dəniz haydudu, qulduru

pırıldamaq

. pər?

pırıl-pırıl

. yıldır-yıldır, yap-yaktı., caltır-caltır, yərk-yərk, yaktı, yaltırak, yiti yağtı

pirop

. geygör

pırsımaq

. pursumaq, kösmək - pırsık

pis

. kötü, fəna, yaman, xunük, ərbət, əski

pisi

.- düşünənki yaxcı pisi ayırsın, yaşı ötdü, günü keçdi qarrıdı.( düşün işə keç)

pisi

.- anılar keçmiş, pisi yaxşısı, yaxşısı nisgil, pisi qaxınc

pisi

.bətəri . ötəsi. . -ayrılıq ölüm kölgəsi, ölüm ötəsi.

pısırık

. utancak, uyalşak, bacarıksız, paypas, əpsiz, kıyusız, kıyıvsız, ötümsüz,
momın, kulapas, taşılsız

pissə

. qıssə, külə

piş

. < baş

piş

. tış , tışlık, daş, örtü, daşlık

pişər

.-əkmək yumruqla pişər

pişik

. bişay, mısık, müşük, pisi, möşük

pişik

. çətük, maçı, mişqiç, miş, müş > mous . biş, bişik, pişik - kədi < çətük, qataqr

pişir

.-evinə görə pişir aşını, ərinə görə bağla başını.

pişiyi

.-öz evivin pişiyi, özgə evdə bəy olma.

pişləri

pişləri. oyunları .-çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın
işləri.

pişləri

.pişləri. oyunları. - çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri.
(uçraş yapar: üzüvə çıxarar). (çox düşünmə olacağı, görmədiklərini görərsin)

pişməz

.-ağızla pilav pişməz, yağla düğü olmayınca.
.-ağızla pilav pişməz, sözlə iş bitməz.

pit səsi bül nül səsi vermək
piygə

poq

. at yarışı
.- çox yiyənin poxu yoğun

poqa

.-çox gezen ayağ poxa düşər

poqla

.-poxla yapılan, sidikle gedər.

poqtur

.- bir kötünün etdigi, artıq poxdur yeməyə, bir iyinin bir sözü, baldan dadlı deməyə.

polusyon

. pozuluş

por

. < bur - buran : dolmuş - burğan : qapsamış

porsuk

. kaşkulak, sakartorsuk, torsuk

poruk

. yasktı saç, düzətmə, kep

poza

. leh, qalıt, tort, basa

pozan

.-adamlıq yaşıqın pozan, adamlıqdan qonuşanmaz. ( yaşıq: huquq)

pozar

.- əş pozuqsa ev pozar, ər pozuqsa el pozar. (əş: qadın)

pozar

.- yaman erkək toy pozar, yaman qadın ev pozar

pozar

.- yürüş bilməz yol pozar, söyləş bilməz gəp pozar

pozar

.-yaman at axırın pozar, yaman it yiyəsin üzər.

pozar

.büzər.-böylə gələr, böylə gedər, biri düzər, biri büzər.

pozar

.-yurd yuvanı od yel suv po&zar, el arasın söz p&ozar

pozuqsa

.- əş pozuqsa ev pozar, ər pozuqsa el pozar. (əş: qadın)

pozulmaq

. irinmək

pozulmuş

. irinmiş

pozuluş

.rəzillik.

pozuş

. azaş. azaşış. adaşış. sui istifaadə

pöhl

. körpü

pöhrəmək

. kübbərmək, bersib qalan

pöhül

. körpü

pölük

. şişmiş dəri

pppp ağlı bir şeyə yetmes

qəni qurudu fərq etmes qoğarsanq heç yere getmes nadanı mən

yoldaş etdim .

.

pppppppppppp
puç

. boş

puxtən

. petişmək, yetişmək

pul

.- dalaşanda barışığa üz saxla, genclikde qocalığa can saxla, gen günündə dar
gününə pul saxla

pulu

.-adam adamdır olmasa pulu, hayvan hayvandır, atlasdan çulu.

pulu

.-adam adamdır, olmasa pulu, eşek eşekdir, ətləsdən çulu.

pulukan

. pullu

pulun

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

pur

. oğul, uşaq, şaxa, doğmuş, pürçük

purs

. toz

pus

. pas, rəng

pusidən

. pas : pos . paslanmaq, dadlanmaq

pusidən

. pasmaq

pusu

. pusğu, toruvıl, bukturmə, bukı, ps.tirə., pəstu, məxfigə

puşak

. bürgək

püfleb

.-ağzı küygən, savuq suyu püfleb içər. (küygən: yanan)

pük, qx, qn, xuq, luk, kul.solqun.

pükki

. top

pükki

., şişmiş, toğalak

pür

. yapür göy, çiçik yapraq

pürüz

. yetməzlik, kəmçilik

pürüzsüz

. yanlışsız, düz

püştə

. təpə, yüksəklik

püştüvanə

. bastaban

pütmək

. yazmaq

rabit

. birikdirən, səpişdirən, arada gəzyən, dəllal,

rabitə

. arağatnaşıq, bağlanşıq, birikmək

raci

. dərək

rahət tələb

. yalta, kəyəng

ran

.yan?

randman

. verim

raport

.geçid

raport

.göndəri& quzariş.

raslamaq

. < yastamaqka : dayamaq, qoymaq, tokuşmaq, tokunmaq .

raslamaq

. düşmək

razı etmək

. dolamaq, donamaq

rəh ruf

.-rəh ruf tapmaq: acarlanmaq. üz göz olmaq.

rəhbə rəh

. qara-ala göy-ala

rəhbərəh

.alğan. alağan. > əlvan. .alğan alğan mütənevve.

rəxşan

. < yakşan

rəncur

. incir

rəng : < örün

rəsidən

. irsimək, ərsimək

rə'y tutum

. oyalık

rıxtım

. sırdım .

rivac

. yollaş, şav, onqay, qızıq, irəc - şav tapmaq : uğurna almaq

rivayət

. köçək - söz-köçək : söylənti

riz

.çox xırda.

riz

.çox xırda. narın. qırtcıq. xırdacıq

rozməri

qarqa dimdiyi

ruberu

. qarama-qarşı

rudə

. içəgə

ruhani

. tinsəl

ruzi

.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.

rüşvət

. verim

saban.

.-qoyuna çoban, tarlaya saban.

sabiq

. burunki, aldaıə, ötkən, qabakkı, murdağı.

sabiqə

. qatalanu.

sabitləmə

. kanıtmaq

sabız

. həvic

saçaq

. sürfə, sərilən, kado .

saçaq

.-dağdaki ova, evdə saçaq açılmaz

saçaq

.saçağ. süfrə. -oğlan atadan bəllər saçağ açmağı, qız anadan bəllər biçgi biçməyi.
(bəlləmək: öğrəşmək. əzbərləmək).

saçaqın

.saçağın. süfrəsin.- yalnız yeyən, saçağın kəndi yığar.

saçan

. sıçan, pıtrayan, oxlayan .

saçbağ

. saça hörülüb .

saçı

. armağan .

saçı

. qasid, peyk .

saçıt

. iqzəmineyşın, text . - > zaçet . bir bölük .

saçlar

.-ağaran saçlar, sarğaran umutlar

saçtərən

.- korlar ölkəsində şaşılar xanlıq edir, kəllər saçdərən olur.

sadak

. okluk, qın, qabıq

sadaq

. < sakdaq .

sadə

. onğay, yavay, conğ, yönəkəy, bilməyən .

sadəcə

. qana, cənə

saenq

. iyi

saf

. izli-izinə .

saf

. yılmaq, təkiz, əndik, əndikən .

saflamaq

. durlamaq, layını çökərmək ., arassalamaq, süzqəçmək

sağ

. sav, suv, sağdın, çınq, tınq .

sağ

.-sağ alan: sağlan> səhlan. yer adı. berk muqavim alan, yer yurd.istep

sağ

.-sağ alan: sağlan> səhlan. yer adı. berk muqavim alan, yer yurd.istep

sağaç

. sayğıç, hallac çöpü .

sağat

. sağdın, sağlam .

sağçı

. onğçı.

sağınak

. şəhlənmək .

sağınıp durmaq: dayanıp durmaq .
sağınmaq

. gözləmək, şübhələnmək .

sağınmaq

. iki ürəklik, yaydanlık .

sağır

. arka

sağır

. çaxır .

sağırbağ

. qoşluk, eşşəkə bağlanan bağ .

sağırı

. sağır, götün qapdalı almalık bilən .

sağırmaq

. sağmaq, qulaq asmaq, işmək, içitmək, suyun çəkmək, çökəmək, tüpürmək .

sağır-sokur . kar- kor
sağlam

. dinc, isən, sağatsağdın, sak, sav

sağlamaq

. <> saklamaq, qorumaq, gizləmək

sağmal

. sağınan qoyun .

sağnamaq

. düdmək .

sağra

. art yak, arka yan .

sağrı

. gön

sahil

. yalı, yar., yaka, cəkə, qıraq .

sahman

. saylan . düzünlü, qurkklı, hazır, seçilən .

saxın

. qıda .

saxtıman

. salğan .

saidən

. çalmaq, ğıcırdatmaq( dişləri)

sak

. < sak : qoruq . torba

sak

. diqqətlə, oyanık, ehtiyatlı, hassas .

sak

. oyanık, diqqədd olan, ehtiyatlı .

sakar

. düşüncə, yoruq, yorma, gizləmə, qayğı, ürküntü .

sakat

. götürük, topal, çolak

sakav

. pəltək .

sakçı

. bəkçi, qarav .

sakçı

. növbətçi

saki

. < sanki .

sakınmaq

. özləmək, həsrət çəkmək

sakırbı

. önərgə, təklif .

sakışçı

. hesapçı .

sakit

. durğun .

saklanma ! . qayğırma ! ayama ! düşünmə !
saklanmaq . qayib olmaq .

saklı

. sezgir, sərgık, oyavlık, ağalık, qıraklı .

saktık

. təmkin, haklık (saklık) .

saq

. sal, baldak, budaq .

saq.

.sağ. aman. salamat. səhət.

saqa

. suyun ayrılan yeri .

saqaç

. sayğaç, sayqıç, sayılyan incə çubuq .

saqaq

. bağ, aslaq .

saqat

. < sak : qırıq - < kəs . kəsət, kəsit - boynumdan sakıt qılmaq : qurtarmaq,
üzmək, kəsmək .

saqçı

. qaravıl .

saqdaq

. saqdan, ox salınyan qab, xalçada orta çəki .

saqəçlı

. çok danışan

saqğarmaq . utanmaq, çəkinmək, gizli durmaq - saqğal : gizli, gizlədən .
saqın

.-eylik edsən birinə sakın ondan kəndini.

saqınmaq

.sağınmaq.sanığmaq. düşünmək. özləmək. -sağındım ünün sənin: özlədim səsin
sənin

saqır

.-baş ağır gərək, qulaq sağır. (çox düşünməli az eşitməli).

saqır

.sağır. kar - yanşağın belin sağır bükər. (yanşağın: gəvəzənin. çox
danışanın).(yanşağa qarşı dinməz olan tablaşır.)

saqırdavıq

. çok gəpləyən .

saqırtqa

. kənə, gənə .

saqqal

.- düzəldi hər yarağımız, qalmışdı saqqal darağımız

saqqalsız

.- hər başaqdan bir qıl, kosa qalmaz saqqalsız

saqqız

. saqıç .

saqqızın

. - saqqızın oğurlamaq: börkqapmaq

saqla

.- dalaşanda barışığa üz saxla, genclikde qocalığa can saxla, gen günündə dar gününə
pul saxla

saqla.

.saxla. qoy. -birin kəssən onun ək, onun yesən birin qoy.

saqlamaq

.- götün açıb baş bağlamaq, götün verib baş saxlamaq. (deyim)

saqlamaq. .saxlamaq. qaldırmaq. qoymaq -gecquruna qaldırmaq. (gecqurun:axşam).
saqlamlıq .-ivəlik peşmanlıq, düşünmək sağlamlıq. (ivəlik: tələsmə. əcələ)
saqlan

.səhlan. yer adı.berk muqavim alan, yer yurd.istep

saqlı

.-saklı dərdə yox dərman

saqlıq.

.sağlıq.əsənlik. səlamət.salim. amanlıq. aman.

saqlıqı

.- can sağlığı, baş uyarlıqı arzısıyla. (alqış)

saqlıqlıya

.-sağlıqlıya gündə bayram gündə toy.

saqlıqta.

.sağlıqda.əsənlikdə. səlamətlikdə.salimlikdə. amanlıqda.

saqtuyu.

sağduyu. sanalıq. estilik. ustalık. anğıllılıq

saqu

. sağu. ağıt

sal - sal

. dal – dal

sal

. becərmə, sağlam .

sal

. budaq, salık, dal .

sal

. gəmi .

sal

. kələk, su üsdə keçit quran neçə bağlı takta .

sal

. qab, tabut .

sal

. maşanın iki qolu .

sal

. saz

sal

. tutacak, maşanın qolları, kələkə, budaq, bəcər, yasa, atmaq, yırtıq irik, irəngi
solan . cında .

sal

. yola .

sala

. salğı, savla, görgəriş, yol, gəngəş, məsləhət, uğur . sala salmaq .

salakı

. oylamastan, salaklık, gələngsiz, iskəməzdən

salam

.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca yaşda
gənc alma, elə gedər.

salar

. < sal + ər - salt(atlı kişi) + ər .

salar

.- bəyə versən aşını, sılar sənin başını, qaya versən aşını, başa salar daşını. (sılar:
sayqılar. ikram edәr). (qaya: namərdə)

salartı

.- çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

salartı

.-çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

salaş

. çardaq .

salğı

. sala, savla, görgəriş, yol, gəngəş, məsləhət, uğur .

salğın

. sərab, kölgə, su yatan yalı .

salı

. talat gün

salık

. taxt .

salıkalı

. salmaklı, ciddi

salıkatlı

. aqraşlık, zorluk, salmaklı, salıykalı, toplu, ulpatlık, tirənli, iyikli(> nikli) .

salıkatlık

. salmanlık, öj-basılık, salıkalık, hakimlik .

salıkın

. sərin

salıq

soraq. xəbər.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi
salıq edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

salıq

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

salıq

. yol göstərən

salım

. az vax .

salım

. paltar, keçək, kiyim

salim

. sağlıq& səlamət.

salım

. vergi, salğıt, salık, salk.

salim

.aman.

salim

.əsənlik.

salimlikdə

.əsənlikdə&.sağlıqda. səlamətlikdə. amanlıqda. -təni, dili, yurdu aman.

salimlikdə

.əsənlikdə. -təni, dili, yurdu aman.

salıncaq

.salmacaq.

salkatlı

. aqraş, samaklık, totoraklı, oturaklı

salkım söğüt: yelək dal
salkın

. sərin .

salqıç

. qab . .dan .

salqım

. qoşa .

salqım

.-basqıdaki altından, asqıdaki salxım yeğ.( basqı: gizli. örtnük)

salqın

. sərin, sərgin, mülayim .

sallak

. yıkılab yerimə .

sallaqın

.-sallağın tanışı olmaz

sallama

. boyun bağı .

sallanır.

.-bir dala basınca, min dal sallanır.

sallat

. əsgər .

salma

.- əl çözəgən çigini, dişə salma. (çigini: düğünü)

salma.

.-ələ salma: alaydı. məsxərə.-ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (halaydı: qalaydı.
şənlik)

salmacaq

.salıncaq.

salmaq

. tikmək .

salmış

.- əğik olursa ənsən, salmış olur hər yetən

salpı

. asvan, sallaq .

salt

. rəsm, gələnək, yüksüz at, atçı - atka salt : at min -salt atlı - salt sana : ideoloji
- salt bası : təkçə - salt yürüş : at dalında sürmək .

salt

. sərt

saltanat

. kopşı, səvlət, görkəm, qaşanqıl

saltı

.- çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

saltı

.-çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

saltı

. adət, rəsm .

saltırma

.-saldırma sən bağlı görsən birini

samaq

. məhəll, çüçə, bölgə

saman yolu . ~ uğrusu, haclar yolu, göy qapısı, göy yarığı, göy-dərə, ulduzların çokluğu, yol
çəkər yer hin . beheş yolu, uçak yolu . sançı yolu, asman dərə
saman

. < sahman < sağman < sağ

saman

.-bax bazarda satılmaz, saman suya batılmaz.

samıra

. çöp yığını, kübrə

samıramaq . sәrsәm demək
samit

. ünsüz, tartınkı, tartı, çəkimsiz, ündəş(ündış), üzük(tavış) . tavışsız .

samsık

. yüngül kəllə, panqqı, ğayar, yeltər

samsıq

. axmaq .

samur

. suvsar, kiş., bulğın.

san

.- çönük dosdu düşman san

san

. ğərəz .
tüşün.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır.

san.

böyləisə eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) .

san.

.-at ölər meydan qalar, iyid ölər ad san qalar.

sana

ağıl.

sana

.-sana bir öğüt, buğdavı özün öğüt. (öğüt: oğut)

sanaç

. kəvis, yəlkən, çəpək .

sanaq

. hesab.-dosluq dağca, sanaq qılca.

sanaq

. hesab.-evdəki sanaq çarşıya uymaz.

sanalıq

. . estilik. ustalık. sağduyu. anğıllılıq

sancaq

.sancak. tuğ

sancıyı

.-acı acıyı su sancıyı batırır.

sancmaq

. dəlmək, deşmək .

sanda

. boş adam .

sandıramaq . çaçu, sasıv, saçma .
sandıramaq . titrəmək .
sanğıldak

. beşik, aldal-aldal, əllə, əlləy, layla

sanık

. şübhəli

sanıqmaq

.sanığmaq .sağınmaq. düşünmək. özləmək. -sağındım ünün sənin: özlədim səsin
sənin

sanına

sanır.
sanırsın

-sanına baxma, qanına bax. (kaçına baxma, içinə bax).
.-aşıq herkesi kor, çevrəni duvar sanır.

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

sanış

.- iyi sanış, iyi danış, iyi qılış.

sanqdə

. xəzinədə

sanqırac

.xiyal quran.

sanlamaq

. bəzəmək, yasamaq, donamaq

sanma

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

sanma
sanmatıqın

.-qoz girdədi, hər girdəni sanma qoz.
.-çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri. (pişləri:
oyunları) (uçraş: qarşı)

sanmatıqın . - çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri. (pişləri: oyunları).
(uçraş yapar: üzüvə çıxarar). (çox düşünmə olacağı, görmədiklərini görərsin)

sanmaz

.-istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan, sanmaz gücü gətirər.
(istək: həvəs) (duruşsan: qarşı durmaq)

santıq

.-adam sandıq eşeği, qatqat sərdik döşəği.

santıq

.-adam sandıq eşəği, altın sardıq döşəği.

santıq

.-böyük sandıq: avacan. böyük qutu.

santıqca

.-bir sandıqca dolu çivə. (çivə: mıxca). (tapmaca). (ağız. dişlər)

sap atmaq

. ziqzaq, əğri-büğri .

sap

. saç, sapaq, saçaq .

sapak

. pürçük, birçək

sapalaq

. mahana .

sapıq

.-əğri yolla ulaşdıq, sapıq yoluğda batdıq.

sapın

.-balta kəndi sapın kəsməz.

sapınta

.-qarpuz sapında böyür

sapkın

. azqın pozuk .

saplamaq

. tikiv, sancmaq, saptamaq, kəstəməkdallamaq, ilgəmək .

sapsız

. (nərsiyə saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərsə). dolumsuz. cahazsız. cihazsız dolumsuz qızı bəy yoğşamaz.(yoğşamaz: bəğənməz, oxşamaz). (cahazsız qızı
kürəkən bəğənməz, oxşamaz).

saptamaq

. taptamaq, yazmaq

saraç

.>. sərrac taxımçı. -qoş aydağan əkinçi, qamçı örüçü tərimçi : cüt sürən cütçi, qamçı
örən taxımçı .

sararır.

.-ac ölmez, gözü qararır, susuz ölmez, benzi sararır.

saray

.-sevdiyin özü ay, evi saray görünür.

sarayçı

. karvansarayçı .

sarban

. seyirvan .

sarğamaq

. incimək .

sarğı

. incə ip, əriş, sarağ .

sarğıt

. birinə tapşırıq .

sarğıt

. xahiş, istək .

sarğıtmaq

. tapşırmaq .

sarıq

. sarınc

sarıqmaq

. dammaq, axmaq

sarıqmaq

. qurumaq .

sarıt

. (dolan)bəzirgan, gəzirgan .

sarkmaq

. nazlanmaq

sarqaran

.-ağaran saçlar, sarğaran umutlar

sarqucta

.sarğucda. ot alağda.-buğday qutunda, sarğucda suvalır. (qutunda: varlığında.
qatında. kölgəsində). (suvalır: suvarılır)

sarlı

. ətli, bərk, davamlı .

sarma

. tapşırıq, sarğıt .

sarmaq

. xəbər vermək .

sarmaq

. yaylamaq, dolamaq, aylamaq

sarsılmaz.

.- çok veren maldan az veren candan sarsılmaz.

sartıq

.-adam sandıq eşəği, altın sardıq döşəği.

sasan

. < çeçen, çəçən : aşıq, ozan .

sat

.-kilim satsan qonşuva sat, bir ucundada özün otur.

satan

. ayağın çatalba çənli uzunluğu . iki ayağın arası - satanlaq : uzun satanlı .

satan

.-dini dinara satan xoca, dindəndə olar, dinardanda.

satan

.-gərəkməzi alan kişi, gərəklini satan olur.

satar.

.-arpaçıdan borc alan, axırını tez satar.

sataşmaq

. çataşmaq

sataşmaq: yoluqmaq, sirayət .
satılmaz

.-bax bazarda satılmaz, saman suya batılmaz.

satına

.-qoy başları satına, hammı genə öz başını seçəcək.

satmır

.-satuvçı səggizə satmır, aluvçı altıya almır. (satıcıya səggiz az, alıcıya altı çox)

satsan

.-kilim satsan qonşuva sat, bir ucundada özün otur.

satuvçı

.-satuvçı səggizə satmır, aluvçı altıya almır. (satıcıya səggiz az, alıcıya altı çox)

saut

. yaraq - sautlı : silahlı - sautlan : silahlan

sav saklamaq: örtür basırmaq .
sava buqi

. gizləyən yer

savaşa

.-qızqın sözün sonu savaşa, ölçük sözün sonu barışa. (ölçük: tədbirli)

savaşmaq

. < sav + aş : qarşıklı üz üzə savmaq, vurmaq .

savaşmaq . qayqaşmaq
savçı
savıb
savıqəylik

. elçi, rabit, qovuşdurucu, bitirən
.-yağışı savıb damcıya düşdük.

. öngörüşlük, aldakçı

savıqlamaq . < sav . sandıraqlamaq, sandıraq . sarsaklamaq .
savla

. sala, salğı, görgəriş, yol, gəngəş, məsləhət, uğur .

savmaq

. rədd etmək .

savsaklamaq: sayaklamaq .

savuq

.-ağzı küygən, savuq suyu püfleb içər. (küygən: yanan)

say

. sığ, dayaz, dərinliyi az olan, yüngül

saya

. < sal . sala : atma - sayvan < salvan -

saya

. sakaç, sakıç, sakunc, sakınc, sıkınc?

saya

. sayavan, saylaq, sallaq –sailli

sayahat

. gəzmə . gəzlənc, seyl, seylan .

sayak

. < say : sığ, dayaz, dərinliyi az olan, yüngül, savsak > sərsəri, avara sayak

met <

asa . sayvan < asavan

yeriş : səfehləmək

sayaq

sayaq

.-yürsən sayaq, yərsin dayaq

sıy.biçəm. çıxıntı. təpək. tərz. şivə. istil. səbk. əzgi dərəm. dərim. yol.
gediş. tutum. uslub. tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla
gedişdə, müvəffəqiyyət görünmür.

sayanlar

.-sayqı sayanlar: ədəb ərkan simgesi

sayar.

.-dəli dəlini uslu sayar.

sayarsın

hörmət edərsən üz verirsən (şımarırsan sırtılır)

sayarsın

barıqtasan. hörmət edərsən. üz verirsən

sayğarmaq . oylamaq
sayık

. istək, arzu

sayıklamaq . savsaklamaq
sayılar

.- ömür vardı günlə belə sayılar, ömürdə var illə belə sayılmaz.

sayılmaz

.- ömür vardı günlə belə sayılar, ömürdə var illə belə sayılmaz.

sayılmır
sayılmş.

.- düşdüyün yer sayılmır, uca sıçraş sayılmş.

.- düşdüyün yer sayılmır, uca sıçraş sayılmş.

sayılyan

. açan, hallaçlıq .

sayqı

.sılağ.- sığır sılağ, xoca çörək götürməz. ()

sayqı

.- sayqı nədir bilməzlər, sayqı görsə çaşırar

sayqı

.-sayqı görsə şişinər, sayqı bilməz qanmazlar.

sayqı

.-sevgi sayqı tuş doğmuş.

sayqı

.-şişən kimsə sayqı sıylağ götürməz

sayqı

.-çox ilgi, sayqı göstərmək: ayağına su tökmək.

sayqı

.-sayqı sayanlar: ədəb ərkan simgesi

sayqılar

.sılar. ikram edәr.- bəyə versən aşını, sılar sənin başını, qaya versən aşını, başa salar
daşını. (qaya: namərdə)

sayqıtan.

.sayqıdan. sıydan. sılağdan. -mal yeməkdən səmirir, kişi sıydan.

saylak

. seçkin, güzidə

saylamaq

. ağırlamaq

saylamaq

. seçmək

saylanan

. seçilmiş

saylık

. bağış, çay pulu .

sayman

. ayqıt, qural .

saymaz

.- duyan könül yaş saymaz.

sayraq

. açık dil . açık üz .

sayran

. süxənvər, diləvər, çeçen

sayrayan

. çəpə gəpləyən, diləvər, dilli

saytal

. < say .iri, gözəl .

saz

. qaqı, qamış, mizrək

saz

. palçık

saz

. sal .

sazaq

. çöl koma

saziş

. sözləşmə, sözüş .

seçəcəq

.-qoy başları satına, hammı genə öz başını seçəcək.

seçər

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

seçilməz.

.-meşəgə od düşsə, höldən quru seçilməz. (höldən: yaş)

seçilmişin .sərəsin.-qovun sərəsin it yiyər, alma sərəsin qurd yiyər. (sərəsin: seçilmişin)
seçimin.

.- bu gün olduğundan keçənməsən, yarın seçimin olanmaz.

seçinqıl

.- hamı ilə doslaşıb, doğru dosdun seçinqıl.

sel

.-dama dama göl olur, axa axa sel olur.

selə

.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca yaşda
gənc alma, elə gedər.

selə

.-yellə yarışma, selə qarışma. (yellə yarışma, sellə çalışma)

selin

.-alçaq selin, yüksək yelin.

sellə

.- yellə yarışma, sellə çalışma (yellə yarışma, selə qarışma.)

ser

. diqqət, > zirək : diqqətli .

sevən

.-bilməzdim unutarmış sevən sevəni

sevən

.-dilin sevən, elin sevər

sevən

.-iyəsin sevən itin sevər.

sevəni

sevənin

.-bilməzdim unutarmış sevən sevəni

-bilməzdim unutarmış sevilən sevənin
.-nə bileydim unutar sevilən sevənin

gəlməzdi yuxuma bir an, unutsun belə sevilən sevənin

sevənlərin

.-artıq sevilənlər unutar sevənlərin

sevəntə

.- düşünmədim sevəndə, umursuzam küsəndə, qırılırsa üzülləm, iç içimə
büzülləm.

sevər

.-dilin sevən, elin sevər

sevər

.-hər gözəli mini sevər, biri alar.

sevər

.-iyəsin sevən itin sevər.

sevgiyidi yidi evrənin dayağı, sevgi getdi evrən olar bas bayağı.
sevilən

sevilən

.- sevilən gözəl baxtı açıq.
-bilməzdim unutarmış sevilən sevənin
.-nə bileydim unutar sevilən sevənin

gəlməzdi yuxuma bir an, unutsun belə sevilən sevənin

sevilənlər

sevilmək

.-artıq sevilənlər unutar sevənlərin

.-hərnə sənlə başlar, səninlə bitər , sevilmək umut, sevmədən bətər.

sevilməmə .-sevilməmə sevinməm, sevməyimə sevinnəm.

sevilməzlik

. sevimsizlik. bəğənilməzlik. soğuqluq. mənimsənilməzlik. iticilik. itənlik.
itəgənlik. qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. antipatiklik

sevilmir

.-əldəkilər sevilmir, istəkləriz edinmir. (edinmək: əldə edmək)

sevimli

.-sevgi canlılığın bəzəyi, sevimli könüllülər gəzəyi. (gəzəyi : ovlağı. covlağası.
seyrəngəhi)

sevimsizlik

. sevilməzlik. bəğənilməzlik. soğuqluq. mənimsənilməzlik. iticilik. itənlik.
itəgənlik. qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. antipatiklik

sevinc

.- məndə qayğı səndə sevinc çökənməz (qayğı: kədər. qussə)

sevinc

. oyun - oyaya oynayan : sevinclə

sevinirsin

.- biri var tanıdıqca üzülürsün, biri var tanıdıqca sevinirsin.

sevinməm .-sevilməmə sevinməm, sevməyimə sevinnəm.

sevinnəm. .-sevilməmə sevinməm, sevməyimə sevinnəm.
seviş

.-məndə öcüş səndə seviş yükənməz. (öcüş: kin. nifrət)

seviş

.-məndə seviş səndə söğüş tükənməz.

sevişmə

.-dəğirman iki daşdan, sevişmə iki başdan.

sevqi .-sevgi en zor gücdür, çünkü sınırı yoxdur
sevqi

.-sevgi canlılığın bəzəyi, sevimli könüllülər gəzəyi. (gəzəyi : ovlağı. covlağası.
seyrəngəhi)

sevqi

.-sevgi sayqı tuş doğmuş.

sevqi

sevqi

sevqi

.-sevgiyidi yidi evrənin dayağı, sevgi getdi evrən olar bas bayağı.

.-su axışdan, sevgi baxışdan bilinədi.
sevsarlı sevgi dolu.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə,
qanarmışmən su içdikcə, bu sevsarlı çanağındən.

sevqisiz

.-sevgisiz adam, kölgəsiz ağac qurumuş.

sevqiyiti

.-sevgiyidi evrənin dayağı, sevgi getdi evrən olar bas bayağı.

sevmək

.yaxşi görmək. bəğənmək.

sevməsən .-heç bir nəyi, heç bir çağın, olduğu tək sevməsən, axtardığın mutluluq heç bir yerdə
tapılmaz!

sevmətən .-hərnə sənlə başlar, səninlə bitər , sevilmək umut, sevmədən bətər.

sevməyə

.- istəklilərin əlində yoxkən, əldə olanın sevməyə öğrən.

sevməyimə .-sevilməmə sevinməm, sevməyimə sevinnəm.
sevsarlı

sevgi dolu.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su
içdikcə, bu sevsarlı çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

sevtatə

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

sevtiq

.-biri vardi sevdiyin edinər , biridə var sevdik nədir bilənəməz . (edinmək: ələ
gətirmək)

sevtiyin

.-biri vardi sevdiyin edinər , biridə var sevdik nədir bilənəməz . (edinmək: ələ
gətirmək)

sevtiyin

.-sevdiyin özü ay, evi saray görünür.

sevtiyinətə .-boş ver canım dəyməz onu sevdiyinədə, söydüyünədə.

sevtiyini

.-can yediğini, ten geydiğini, tın sevdiyini ister. (tın: ruh)

seyqəl

. < sığamaq < sığ . sırğırmaq, sürmək . sürtmək .

seyqəl

. < sürtəl .

seziş

.zövq. -sezişi pozuq.-seziş becərtmək. -hər kimin öz sezişi var.

sezmək

. seçmək, görmək

səba

. < səpə < met < əspə, əsmə, əsinti, sıdırım .

səbbik

. yelməşəgən, yumşaq, suvlı .

səbir

. diclik, tinlik, hillik

səbir

. qısamazlıq .

səbirli

. qısğanmazlı

səbkin

. asta-asta . basayın basmayın .

səbzə

. kök, həvic < göy - sozu, süzük, sözük ??

səciyyə

. < seçih .

səd

. < çət, çat, bağlanış .

səf

. < sap .

səf

. <> sap, sıraş .

səf

. qatar, sıra, sərəng, cərəngə, cərgə, sap .

səfeh

. alık .

səfeh

.< səpək < sapaq. . oysuz. ussuz. ağılsız. zəkadan yoqsun. saçaq. qonda.
budala. alıq. şaşqın. çaşqın. cartı. yartı. sapaq. ağlı qaçıq. dəli. qayarı.
salsar. sərsəri. sapaq. çınqılbaş. salsar. sərsəri. -səfeh gədə:qılmaş. boş
söyləc. .aquman. ağman. axmaq. şaşqın. sərsəm. məhcub. .bax >

səgik.bacarıqsız. şaşqın. yalpaq. esi getgən. alıq. munduz. usdan alı. uşaq.
ağılsız. çaşık. bunqaq. bun. alasarmıq. gömürtük. əsrik. əsir. əndik. endik.
qanmaz. anlamaz. şaşqın. gic. sağsız. ayaz. aylaz. sağıt. sağın (ağlın)
itirmiş. yanşaq. axmaq. yuvaq. yuvqa. yuvqa. -səfeh olub qal : yuvqa bolub
qal. -əndik ər : budala adam. -əndik uma, evlini ağırlar : səfeh qonaq, ev
yiyəsinə buyur diyər, tarif elər. .boşanıq. boş. puç. havayi. qəfil. .budala.
axmaq. səkə. sək. küt. çoğ. axmaq. çinis. qurqu. quruğ. beyni quru. axmaq.
yeğni kişi. quruq. başı boş. .çəri. çərən. başı pozuq. .ətqafa. axmaq. ənayi.
çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtabaş. .opsaq. upsək.
.sandıraq. .uşaq. -uşaq kişi : səfeh kişi.
səfehləmək . qurqulanmaq. taşqınlıq, yeğnilik, yüngüllük edmək. . sanaçlanmaq.
sançalanmaq. budalalıq edmək. cocuq kimi hoplayıb zıplamaq.
.sandıramaq. saçmalamaq. sayıqlamaq. . bunqamaq. yanğıramaq. unamak
sarsaxlamaq. zayıflamaq. qoduxlanmaq.
səfehləmək .çıldırmaq dəli olmaq. ağlın itirmək. .çıvılamaq. ağzına gələni danışmaq.
saçmalamaq. .munmaq. saçmalamaq. artıqlamaq. çərənləmək. çetləmək.
qatıqlamaq. .satulamaq. faydasız söz söyləmək. gəvəzəlik edmək.

səfehləşmək

.sapaqlaşmaq. sərsəmləşmək. sılqırlanmaq. abtallaşmaq.

səfehləyən . sarsak. qızıl ağız.

səfehliq

.səfehlik. .çalılıq. əksiklik. yaramazlık. bəcəriksizlik. .sançalıq. sanaçlıq.
budalalıq.

səfər

. < sapar. sap + ar . qayta, kərəm, yolam, gəzək .

səfsətə

. sandırak .

səhaf

. bükəçi .

səhər

. çıkar

səhlan

.səhlan. yer adı.sağlan. sağ alan.

səhra

. dala, tala, kır

səxt

. < sıx

səkki

. çıku, çiku, uca yer

səkpəkə

. < səkə : atılmaq, sәkə-səkə : atıla-atıla .

səkrəmək

. atlamaq, fırlamaq . sıçramaq .

səqqəli

. əndamlı .

səqqizə

.-satuvçı səggizə satmır, aluvçı altıya almır. (satıcıya səggiz az, alıcıya altı çox)

səqqәr

. təpə, püştə .

səlamət

.aman.

səlamət

.əsənlik.

səlamət

.sağlıq&.salim

səlamətlikdə

.amanlıqda.

səlamətlikdə

.əsənlikdə. &

səlamətlikdə

.sağlıqda.&salimlikdə. amanlıqda.

səlcuk

. < salcıq .

sələhşur

.dirənçi&cəngavər.

sələv

. dolaşmaq, töqərənü, aylanış

səlib surx

. qızıl atanaq

səlqə

biçəm. çıxıntı. təpək. şivə. istil. səbk. əzgi. tərz. dərəm. dərim. yol. gediş.
tutum. sıy. sayaq. uslub. tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu
ayağla gedişdə, müvəffəqiyyət görünmür.

səmənd

. atkıç, sapan .

səmimiyət

. adaldak, yürəkdəşlik, ağdllik.

səmirə.

.-ac doya bilir, kəmək səmirə bilir.(kəmək: zayıf ).

səmirir

.-mal yeməkdən səmirir, kişi sıydan. (sıydan: sılağdan. sayqıdan)

səmiz

. qalınq, yıvan < yığ + van . yuan, yoğan

səmizər

.toxar. şişir. -ac doyar, arıq toxar. ( ac doymaz demə, arıq toxmaz demə)

səmizməz

.toxmaz. şişməz. - ac doymaz demə, arıq toxmaz demə). (ac doyar, arıq toxar). (toxar:
səmizər. şişir).

səmləmək

. səlqələmək, səmirmək, samlamaq ( səm=əm)

səmm

. < səm . asm . əm : dərman, dava . əmələmək samlamaq .

səmrə

. kübrə, tərs ( davarın nəcisi)

sən

.- iyi tanıdıqca sən dəğişirsin

sən

.-çağ səni ötmədən, sən çağı öt

sən

.-saldırma sən bağlı görsən birini

sən

.-sən ağa mən ağa, kim verə ot ata.

sən

.-sən tutqan tavuqnu, yeləgni yolqan men.

səncidən

. < seçimək - sanqmək - sınqımək

sənəd

. bəlgə

sənətinə

.-sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.

səngrik

. burnun incə üs tərəpi

səni

səni

səni

.- düşün birin, düşünsə səni, unut gedə unutsa səni.

.-çağ səni ötmədən, sən çağı öt

.-kölgəni izləyincə , kölgən səni izləsin.

səni

.-uyma şeytan sözünə, qul edər səni özünə.

səni

.-yürüyürsən yürü ged kəndivi ver çaylar axarı, yoxsa hündürlüyə-bascaqdı səni
gedmə yuxarı.

sənin

səninlə

.-iş yaxmaza iş desən, sənin baça us qoyar
.-çalış axmaqla yola ged, uslu səninlə yolun tapar

səninlə

.-hərnə sənlə başlar, səninlə bitər , sevilmək umut, sevmədən bətər.

sənqsə

. yarı dəli

sənlə

.-hərnə sənlə başlar, səninlə bitər , sevilmək umut, sevmədən bətər.

səntə

.-yoxsul əlivə baxarsa, səndə kesənə bax.

səntən

.-dilək səndən, dil məndən. (dil: elçilik)

səntən

.-səndən böyüklə qonuş, yanında yatma.

səntən.

.-dilim səni dilim dilim dilərəm, hər başıma gələni səndən bilirəm.

səpər .-yağmur istəyən ağac əkər, ağac istəyən tuxum əkər (səpər)
səpi

səpilsə

. dabbağlıq
.-çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

səpilsə

.- çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

səpişən

. sapışan .

sər mənzilə .çatacaq yerə&-çatacaq yerə çatmış, gedəcək yeri almış.

sərab

. duz gölü, süt gölü .

sərahət

. bəlgülük, aydınlık, anqlık, açıklık, düşlük .

sərçətən.

.sərçədən. çumçuqdan. -çumçuqdan qorxsan tarığ əkmə. . (tarığ: dənə)

sərənqsərəmək: huşdkn gedmək, sənqıldəmək

sərərtim.

.- düşəcəyin bilseydim, altına keçə sərərdim.

sərəsin

. seçilmişin.-qovun sərəsin it yiyər, alma sərəsin qurd yiyər.

sərgi

. görkəzi .

sərxoş

.kor kütük. kefli

sərikmək

. əsmək .

sərin

. sərgün .

sərin

.- ayağın sıcaq tut, başını sərin, qarnıvı tox tut düşünmə dərin.

sərrac

.< saraç. taxımçı. -qoş aydağan əkinçi, qamçı örüçü tərimçi : cüt sürən cütçi, qamçı
örən taxımçı .

sərtiq

.-adam sandıq eşeği, qatqat sərdik döşəği.

səs

.-düğünə səs, ölümə yas yaxışır.

səsi

.dobuşu. tavuşu. pıçıldısı. -bulaqların dobuşu: bulaqların tavuşu. bulaqların səsi,
pıçıldısı.

səsin

.ünün. -sağındım ünün sənin: özlədim səsin sənin(sanığmaq :sağınmaq. düşünmək.
özləmək).

səyasət

qılov& -qılov düzlük götürməz. (qılov:siyasət ).

sıbışlamaq . fısıldamaq
sıcaq

.- ayağın sıcaq tut, başını sərin, qarnıvı tox tut düşünmə dərin.

sicim

. sığım, tutum, durum .

sıçan

. qolqana .

sıçan

. tişkan, deşqan .

siçanı

.-tarla siçanı: alaman

siçanta

.-boş evdə siçanda qalmaz.

sıçı

.-dəliye osur desən, sıçı verər.

siçqan

.-qarımış arslan, siçğan ötün gözəgür. (ötün: dəlik). (gözəgür:güdür)

sıçraş

.- düşdüyün yer sayılmır, uca sıçraş sayılmş.

sigaranın dumanı sen, ateşi ben olayım,al beni buralardan,yalnız senle olayım.

sığınmaq

. təhəmmül et .

sığır sütü ağzında.
sığırın buynuzun bursan, tışanağı sızlar. (tışanaq: dışanaq. əndam).

sığrımaq

. dammaq .

sıx

. bir sıxlı, bir cürə, bir sürli .

six

. çiş, şiş .

sıx

. şəkli, qısu., çəkləş.

sık(ılmaq)

. qıs, yığ, kır, kıç, çiçilmək .

sikin

. səngin .

sıkürgə: sökni > süngi

sıqamaq

. söykəmək . sürtmək .

sıqan

. sırqal

siqər

.-davar üçun anğımazıb tanrını, götün sikər malın çapar ölkənin. (anğımazıb:
yada salmaz)

sıqılırsın

.-pək yaş olma sıxılırsın, pəkdə quru qırılırsın

sıqıntıta

.-sıkıntıda dosd arama, doslarıvı qınama.

sıqır

.-sığır dili. sor gülü. somur gülü. somurğan gülü. govzəban

sıqır

.- sığır sılağ, xoca çörək götürməz. ( sılağ: sayqı)

sıqır

.-sığır sütü ağzında.

sıqırın

.-sığırın buynuzun bursan, tışanağı sızlar. (tışanaq: dışanaq. əndam).

sıqışan

.-sıkışan bəkişər.

sıqmaq.

.sıxmaq. qısqartmaq. kəmətmək. azaltmaq . -aylıqlar qııqartılmış.

siqməyə

.-ayranı yox içməğə, atla gedir sikməyə

siqorta

. < sakorta < sak . ehtiyat . oyanlık .

sıla

. hörmət .

sılağ

. ərkə, ərik, hörmət .

silağ

. sayqı

sılaq

. təşəkkür

sılaq

.sılağ. sayqı.- sığır sılağ, xoca çörək götürməz. ()

sılaqtan.

.sılağdan. sıydan. sayqıdan.-mal yeməkdən səmirir, kişi sıydan.

sılamaq

. hörmətləmək .

sılar

. . sayqılar. ikram edәr.- bəyə versən aşını, sılar sənin başını, qaya versən aşını, başa
salar daşını. (qaya: namərdə)

sılaşmaq

. birə bir hörmət .

silcimək

. kımırlamaq, hərəkət

sılıkma

. silkmə .

silkəmək

. qaqmaq, təkənmək, tiskinmək

simqəsi

-.ilişdiriyə qarşı olmamaq aydınlığın simgəsi

sin

. körüstün, gömüt, kövrö

sin

.-sin daşı: balbal

sına

.-degirmanda sırayla, gələr çatar sıramız, az sınayıb çox sına, sonu bir gün
sınamız. (sınamız: sınarıq )

sına.

.-dosduvu yük altda olanda sına.

sınak

. sınaş, ayırım

sınaq

.-dağa görə qar, gülə görə tikən, gücə görə yük, güvəşə görə sınaq var. (güvəşə
güvənə)

sınalyar.

.-yoldaş yolda sınalyar.

sınama

.-sınanmışı sınama, yorqun atın qınanma

sınama.

.-sınanmışı sınama.

sınamız
sınanır

sınarıq.-degirmanda sırayla, gələr çatar sıramız, az sınayıb çox sına, sonu bir gün
.-odla altın, işlə kişi sınanır

sınanmamış.-sınanmış yol barılsın, sınanmamış qalınsın.
sınanmış

.-sınanmış yol barılsın, sınanmamış qalınsın.

sınanmışı

.-sınanmışı sınama, yorqun atın qınanma

sınanmışı

.-sınanmışı sınama.

sınar

.-hər nə incəlikdən sınar, kişi yoğunluqdan.

sınar

.-qarqa qazı ötgünsə, budu sınar. (öyqünmək:öygünmək. ötgünmək. özgünmək
.yansılamaq. təqlid edmək).

sınar

.-biri sınar, biri sönər, biri yapar, biri qınar.

sınarıq

.-degirmanda sırayla, gələr çatar sıramız, az sınayıb çox sına, sonu bir gün
sınamız. (sınamız: sınarıq )

sınaş
sınaşmasan

. dənək. essai
.- düşüşməsən düşməsən, sınaşmasan sınmasan. (düşüşməsən :
qarşılaşmasan)

sınayıb

.-degirmanda sırayla, gələr çatar sıramız, az sınayıb çox sına, sonu bir gün
sınamız. (sınamız: sınarıq )

sıncav

. incə, nazik, zayıf

sindirmək

. < sınqırmaq, həzm et . özünə çəkmək .

.xilal

. sınçnaq, sancak

sinəq

.- açıq ağza sinək düşər

sınıqlan.

.sınığlan. sınğılan. sinilən. somulqan. utulqan. həzm olunan. absorbable

sinilən

.sınğılan. sınığlan. somulqan. utulqan. həzm olunan. absorbable

sınır.

çək. hədd -çək bilməzə çək bildir. (çək: hədd)

sınırı .-sevgi en zor gücdür, çünkü sınırı yoxdur
sınırına

.-sınırına basmaq: damarına basmaq. qıcıqlandırmaq. əsəblətmək.

sınqılan

.sınğılan. sınığlan. sinilən. somulqan. utulqan. həzm olunan. absorbable

sınqıraq

. barmakların arası .

sınqırmaq

. həzm et . özünə çəkmək .

sınqqar

. tək, tayı yok .

sınmasan

.- düşüşməsən düşməsən, sınaşmasan sınmasan. (düşüşməsən :
qarşılaşmasan)

sınmaz

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

sınmaz.

.-küzə gündə sınmaz.

sintə

.sində qəbirdə.-düz sində olar. (sində: qəbirdə). (qılan, edinən, canlı aldana, yalına
bilir)

sıpdırmaq

. çəpdirmәk, qoparmaq, açdırmaq .

sıpırtı

. qaçmaq,

sipürdən

. sıvırdən

sır

. > şir, boya - sır ver : sır sürt

sıra
sıra

.-devirdönər, sıra düşər bizədə

.-dönər evrən düşər sıra bizədə. (düşər: gələr)

sira
sıradan
sıramız

novbet. səf
. qızıksız, əryən, yoran
.-degirmanda sırayla, gələr çatar sıramız, az sınayıb çox sına, sonu bir gün
sınamız. (sınamız: sınarıq )

sıratlı

. görməgi, avadan .

sırayla

.almagəzək&. novbətlə. mərhələ mərhələ.

sırayla

.-degirmanda sırayla, gələr çatar sıramız, az sınayıb çox sına, sonu bir gün
sınamız. (sınamız: sınarıq )

sırayla
sıraylatı

.-dəğirman sırayla dönər, biri iner, biri miner.

.-degirman sırayladı

sırçı

. boyaçı

sırçı

. rəssam, boyaçı

sırdam

. rıxtım .

sırdam

. uzun, dik, quni

sırğın

. qarlı qarışlı yel .

sırğın

. sıraş, həmrədif

sırxab

.< sırğav : boyaçı, boyaçılık

siri

.-dəğişmədir durmanın siri, dəğişmədən durmadi diri

sırıq

. uzun, sərpik açlyan dayaq .

sırıqmaq

. axıb gedmək, süzmək .

sırıqmaq

. süzmək .

sirilmək

.sızıb sırılıb, sırıqmaq, çəkəmək, dammaq .

sirin

.-göz ışığı ürək sirin yansıtar.

sırkak

. rahatsız

sırqa

. küpə

sırmaq

. ayırmaq, tükləri qırkıb sıyrıb ayırmaq .

sırmaq

. sıyırmaq, soğurmaq, soğurmaq, qırqmaq, çıkarmaq, süpürmək, yılmamaq

sırmaq

. yılmanaq etmək, saplamaq, seyqəl, sığal, bardak

sırt

. arka - sırtçı : izləyici .

sırt

. dış

sırt.

.

sırtaş

.-yamanla yoldaş olsan, yamandan ön ölərsən, yaxşıynan sırdaş olsan, yaxşılıqda

dışarı .

olarsan.

sırtaş

.-qanmazla sırdaş, yamanla yoldaş (olma)

sırtaşsan

.-yaman ilə yoldaşsan, yamandan ön ölərsən, yaxşı ilə sırdaşsan, iygilikdə olarsan.

sırtılır

şımarırsan

sırtlık

. balkan

sırtmaq

. sallamaq

sis

. əmər, qırağı, əmər .

sis

.-sis çən yelpik ilə dağılmaz

sistim

. dizgə, tümcə

sistim

. düzülüş, quruluş, yüyə, düzülüm, düzüm, quruş

sistim

. seçimiş

sıtat

. <sırt . sırtlad . kök, dal, pay, say, day .

sitiqle.

.-poxla yapılan, sidikle gedər.

sıtqayıb

dağayıb.- bulutlar dağayıb (sıtqayıb) , yağmur ağladı. (sıtqayıb: höggə)

situn

. < söykün, söytun

sıvay

.-göz hər nəyi görər, özündən sıvay

sıvrı

. suyuq, sərilən, axan, keçən

sivrilmək

. < süyrəlmək .

sıy

sayaq. biçəm. çıxıntı. təpək. tərz. şivə. istil. səbk. əzgi dərəm. dərim. yol.
gediş. tutum. uslub. tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla
gedişdə, müvəffəqiyyət görünmür.

sıyğanmaq. .sıyğanmaq. sıylanmaq. pası alınmaq
sıyırmaq

. çəkmək, dartmaq (qılıncı)

sıylaq

.-şişən kimsə sayqı sıylağ götürməz

sıylammaq .qutlamaq. ağırlamaq.
sıylanmaq .sıyğanmaq. pası alınmaq
sıylavka

. salmaklı, durarlık, ciddi, hakimli, ağır başlı .

sıyrılmaq

. xilas olmaq

sıytan.

.sıydan. sılağdan. sayqıdan.-mal yeməkdən səmirir, kişi sıydan.

sizə

. çəkin : qapını özüzə çəkin - bizə : itin : qapını bizə sarı itələyin . tükanların
qapısında yazılan iki qısalmış söz .

sızğı

. tirişə, dınaq yanından çıkıntılar .

sızlar

.-sığırın buynuzun bursan, tışanağı sızlar. (tışanaq: dışanaq. əndam).

siztən

.-bez sizdən arşın bizdən

soğşurmaq . bağlamaq, qapını qapamaq, ağacları soğşurmaq : cütləmək, calaşdırmaq
soğulmaq

. korlamaq, arıqlamaq, sütdən kəsmək

soğurmaq

. dartıp qoparmaq, ayırmaq, çəkip çıkarmaq

soxmaq

. çalmaq - nakra sokmaq

soxuldak

. avara dolaşmaq .

sok

. giriz, deş, keçir, sal, tık, çaq, düd, itə, sık

sok

.sök .söğ -

sokak

. < sokmaq .

sokak

. < sökək . yarıq, ~ açmaq : yarmaq - ~lı : cızıq-cızıq, yol-yol, xət-xət - ~ ~ :
parça-parça - sokarık : cücərik

soqat.

.alanaq
soğuqluq. sevimsizlik. sevilməzlik. bəğənilməzlik. mənimsənilməzlik. iticilik.

soquqluq.

itənlik. itəgənlik. qoğanlıq. qoğaqnlıq. qovanlıq. qovaqanlıq. antipatiklik
.-düşüncələrsə düzənə soxulur, uçan keçmiş yerincə, unutulur.

soqulur

solar

.-açılan solar

soluq

.-dərin soluq almaq: göğüs keçirmək için çəkmək.

somulqan

.sınğılan. sınığlan. sinilən. utulqan. həzm olunan. absorbable

somur gülü.

somur gülü. sor gülü. somurğan gülü. sığır dili. govzəban

somur

-somur gülü:sor gülü. somurğan gülü. sığır dili. govzəban

somurqan

.- somurğan gülü: sığır dili. sor gülü. somur gülü. govzəban

son

.- hər nə olur sonu var, donsuzların donu var, dışda durma içə var, son durağı öz
yerində görərsən.

sona

sonq.

.-başdan sona: başdan dibe. başdan ayağa. a da z də

.sonğ. sonra.-adaşqana manğ yok, qaydıb evin tapqan sonğ. (adaşqana: azaşqana).
(manğ: ayıb)

sonsuza

sonu

.-sonsuza dönsəndə, qıçın (götün) arxandadır.

.- stəyin sonu yok

sonu

.- hər nə olur sonu var, donsuzların donu var, dışda durma içə var, son durağı öz
yerində görərsən.

sonu

.-baş qoyub yastıqa qoşluqda keçirsən ömürü, hər nəyin bir sonu vardı günü çatcaq
olacaq. .

sonu

.-qızqın sözün sonu savaşa, ölçük sözün sonu barışa. (ölçük: tədbirli)

sor gülü

sor gülü. somur gülü. somurğan gülü. sığır dili. govzəban

sor gülü

sor gülü. somur gülü. somurğan gülü. sığır dili. govzəban

sor

.-donuğun gör, durumun sor. (donuğun: durumun. zahirin)

sor

.-toxluq nədir acdan sor

soraq

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

soraq

soraq

.sorağ. xəbər.-kötü sorağ tez duyulur, eyi sorağ kec.

salıq. . xəbər.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi
salıq edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

sorquc

.qotuz

sormadan

.-yol sormadan yol alma.

sorulmaz

.-kim sorulmaz kimsədən yarın günahi kimsənün. (dosdun yükü sənə yüklənməz)

sovqa

.- sovğa atın dişine bakılmaz.

soyanmaz .-bir çıplağı, qırx çapqınçı soyanmaz.

soytu

.-oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum soydu məni

soyuq

.- dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü: bitənin) . (ösük:
bitgi)

soyuq.

.- dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü: bitənin) . (ösük:
bitgi)

soyulur.

.-öndən gedən yorulur, geydən gedən soyulur. (geydən: daldan)

söq

.sök (> suq).çilən. yas. matəm. tə'ziyə.

söqər

.-dosd ağladıb üzə deyər, yağu arxan sökər, üzə gülər

söqünmək. .söğünmək.yirgənmək. nifrətlənmək.
söqüş.

.-məndə seviş səndə söğüş tükənməz.

söqüt

.-söğüd dayaq verməz, yaman aman verməz

söqüttən

.-söğütdən dayaq olmaz, yamandan ayaq. (ayaq: yoldaş)

sönər

.-biri sınar, biri sönər, biri yapar, biri qınar.

sönülməz. .öçrülməz. uçrulməz.-od alovla öçrülməz.

söyqənir.

.-daş daşa söykənir.

söyleme

.- söylemeden düşünsən, düşünmeden söyleme

söylemeten .- söylemeden düşünsən, düşünmeden söyleme

söyler

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

söylə

.- dosduva çinin yağuva yava söylə qıl. (çinin: düzün). (yağuya: düşmana)

söylə

.-ilik oyla, geyin söylə. (ilik: ilkin. alın. aldın. əvvəl)

söylə

.-köp oyla, az söylə. (oyla: düşün)

söylə

.-söylə başdan, qələm qaşdan.

söylə.

. dillə.-iki qulaq bircə dil, iki dinlə bir söylə.

söylə.

.-yerinə görə (baxıb) söz söylə.

söyləgilən .-dosdunisə söyləgilən eykusun, yağunisə söyləməqıl heçnəyun. (eykusun: yaxcı
sözlər) . (yağunisə :düşmanınsa)

söyləmə

.-ac qoyma hırsız, çox söyləmə üzsüz olur.

söyləmək

.-eşitdənini söyləmək yalançılıq öğrədər.

söyləməqıl .-dosdunisə söyləgilən eykusun, yağunisə söyləməqıl heçnəyun. (eykusun: yaxcı
sözlər) . (yağunisə :düşmanınsa)

söylər.

.-uslu gördüyün, ussuz duyduğun söylər.

söyləsən

.-söyləsən el bəyənsin, yüryüşün yol bəyənsin

söyləş

.- yürüş bilməz yol pozar, söyləş bilməz gəp pozar
aytqanımı.-aytqanımı et ansı ururma: söylədiğimi yap yoqsa vururum.

söylətiqimi

söylətiyin

.-söylədiyin doğrusa, at üsdə durda danış.

söytüyünətə.

.-boş ver canım dəyməz onu sevdiyinədə, söydüyünədə.

söyüsən

.- bu nə işlər ədalar sən görüsən, yetər yetməzə sözdü söyüsən.

söz

.-kərvan bilən yol yaxşi, bilgə bilən söz yaxşi

söz

.-yurd yuvanı od yel suv pozar, el arasın söz pozar

söz

.- gördüm dedin çox söz , görmədim dedin bir söz.

söz

.- başlıya bir söz yetər, başsıza min az gələr.

söz

.- bilən varsa nədir aşq, gərək yokdur söz deyə, könüldə varsa aşqın, gəlməz ağza söz
ilə.

söz

.- çalıda gül bitmez, kalağa söz yetmez. (kalağa: kala. cahile)

söz

.- kişi ölür söz qalır, varlı ölür mal qalır.

söz

.-adam başı söz ilə, qazan altı köz ilə.

söz

.-başdan artıq baylıq yok, söz artıq yarlıq yok. (başdan: ağıldan). (yarlıq: bəxşiş)

söz

.-dadlı söz can azığı, acı söz can qazığı.

söz

söz

söz

.-düşünməzə söz ötməz, onğmazın işi bitməz. (onğmazın: başarıqsızın)

.-göz yetməzə söz yetər.
.-iş bilgənə bir təngə, söz bilgənə min təngə. (təngə: danqa. para)

söz

.-kötək ötdən ötər, söz sümükdən. (sümük: süyək)

söz

.-söz atı yügrək olar.

söz

.-yaxşı söz can azığı, yaman söz baş qazığı (qazığ: mismar. mıx)

söz

.-yerinə görə (baxıb) söz söylə.

söz

.-alğısöz: giriş. müqəddimə.

söz

.-bir söz yasavı, sənəti: dodağ yaxmaz. dodağ dəğməz.

söz

.kələç.fəlsəfə.

söz

.-söz alan: ürəkdən eşidən

söz

-söz dururncaği. tikyə kəlami.dayancağı. dururncaği

söz.

.-erkək yaşın gizlətməyə, qadın yaşın bəllətməyə başlırsa, qocalığa söz olmaz.

söz.

.-güdə yolu iti çapar yalan söz.

sözçü

.kələçi. fəlsəfi.

sözə

.- adamın sözə baxanı, suyun dayaz axanı .

sözə

.-bir sözə gəlmək: sözünü bir yerə qoymaq.: him birləşmək

sözqab

.sözqabı. yazı.

sözqabı

.sözqab. yazı. -sözqabına tökmək: yazmaq

sözlə

.-ağızla pilav pişməz, sözlə iş bitməz.

söztə

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

söztə

söztü

söztüqləri

.-doğru sözdə uyat yok. (uyat: utanc. man. ayıb)
.- bu nə işlər ədalar sən görüsən, yetər yetməzə sözdü söyüsən.

qərarları.-bilim adamları yazınları qarşılaşdırır, olduğları yakınlaşdırır, söztükləri
anlaşdırır,davranışları uzaqlaşdırır. (yazınları: qədərləri) . (olduğları:
karakterləri) .

sözü

.- bir kötünün etdigi, artıq poxdur yeməyə, bir iyinin bir sözü, baldan dadlı deməyə.

sözü

.-çeçenin sözü kəsgin, ustanın gözü kəsgin (çeçenin: söz usdasının. xatibin)

sözü

.-dili yağlı sözü ballı çeçenler (çeçenler: söz usdaları. xətiblər)

sözü

.-qalının tozu tükənir, dəlinin sözü tükənməz.

sözü

.-ötrükçünü düz sözü boş. (ötrükçünü: yalançının)

sözü

.-yamanın üzü qurusun, gəpirgən sözü qurusun

sözü

.-birəvdin sözü gözəl, birəvdin yüzü gözəl. (birəvdin: birəvin. birinin).

sözüm.

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

sözün

.- dayandın bir yerə danışdın sözün, yoxsa iç dağarcığın heç nədir özün.

sözün

.-. sözün edib, işdə ıs izi bulunlmamaq : adı var özü yox. (deyim)

sözün

.-ipin uzunu, sözün qısası.

sözün

.-qızqın sözün sonu savaşa, ölçük sözün sonu barışa. (ölçük: tədbirli)

sözün

.-sözün dinlə, işin gör, gördüyünlə dəğər biç.

sözün

.-üzəngidə bir ayaq, sözün düzün deyirsən

sözüne

.- baş qoşan dəli sözüne, govur qazar özünə

sözünə

sözünə

sözüntə

.- bilməyən bilənin sözünə, qov yaxanın gözünə

.-uyma şeytan sözünə, qul edər səni özünə.

.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır. böyləisə
eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

sözüntə.

.-ağacın qurdu özündə olur, igidin kəmi sözündə olur.

sözünü

.-sözünü bir yerə qoymaq: bir sözə gəlmək. him birləşmək

stəyin

.- stəyin sonu yok

su

.- əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq : şeh. nəmli)

su

-iyiliyi su dibində kəmiş, başında dilə. (dibində: ayağında, altında) (kəmişmək
:əkişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq) .

su

.-acı acıyı su sancıyı batırır.

su

.-ağac kökündən su içər

su

su

su

.-ağaclı köyü su basmaz.
.-ağır daşı su axızmaz.

.-axan su yolun tapar

su

.-axan su yolun tapar.

su

.-ayaqlarıma qara su inmək (çox yürüyüb yorulmaq. dolaşmaqdan yorulmaq)

su

.-çağı gələr yağmur dinər su durular

su

.-daşıma su ile dəğirman dönmez

su

.-əkmək əldən, su göldən.

su

.-su axar yolun tapar.

su

.-su axışdan, sevgi baxışdan bilinədi.

su

.-su gedər daş qalar, sürmə gedər qaş qalar

su

.-su gətirəndə bir, küzə qıranda bir. (işləyən yanılır)

su

.-su qurur dəyər tapır

su

.-ayağına su tökmək: çox ilgi, sayqı göstərmək.

su

.-bir içim su çox gözəl (qadın)

su

.-hər quyunun suyu olmaz, heç bir quyu su tökməklə dolunmaz

subay

.-subay gözlü qız alma, yaya gözlü at alma. (gözlü: gözüylə) (yaya: yayaq. piyada)

subay

.-yaya gözüylə at, subay gözüylə qız alma.

suç atan

.bağışlayan. keçirən. əff edən. qəfur.

suç

.-suç mandan ayrı, uzaq: adal. arın. pak. təqvalı.

suçlu

.-bir kərə aldanan suçsuz, ikincidə suçlu çıxır.

suçsuz

.-bir kərə aldanan suçsuz, ikincidə suçlu çıxır.

suğursa

.suğursa. süğsə. tükürsə.-göyə süğsə üzə düşər.

suilanı
sular

.uslan (us (su)+ilan).

.- durqun sular dərin axar.

sular

.- axar sular dayanmaz, yalançının yalanları tükənməz

sular

.- çağlar ötər sular durular

sularınta

.sularında. doğru. qarşı. (‘qarşı’ çağ kipidir, qeydidir).-axşama qarşı yetişdik.

sulr

suluq

.- durqun sulr ulduzları yansıtar.

suluq şeh. nəmli.- əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz.

susamaz

.- acıyan susmaz, qanığan susamaz

susayan

.-acıyan yanağından, susayan dodağından belli.

susmaz

.- acıyan susmaz, qanığan susamaz

susuz

.-ac ölmez, gözü qararır, susuz ölmez, benzi sararır.

sutan

.-sudan keçər islanmaz. (tapmaca). (kölgə).

suv

.-qoç igitdə qan tutsa başı, suv edər daşı

suv

.-yurd yuvanı od yel suv pozar, el arasın söz pozar

suvalır

. . suvarılır.-buğday qutunda, sarğucda suvalır. (qutunda: varlığında. qatında.
kölgəsində). (sarğuc: ot alağ).

suvaranın
suvarılır

.- düşman ağacdır. onun böyüməsi, suvaranın ölməsi
. suvalır.-buğday qutunda, sarğucda suvalır. (qutunda: varlığında. qatında.
kölgəsində). (sarğuc: ot alağ).

suya

.-bax bazarda satılmaz, saman suya batılmaz.

suya

.-oda düşsə yanmaz, suya düşsə axmaz. (tapmaca).(kölgə)

suyu

.-ağzı küygən, savuq suyu püfleb içər. (küygən: yanan)

suyu

.-yel dəyirmanı olduğunu anladıq, yalnız suyu nərdən gəlir. (su dəyirmanı su ilə,
yellininki yel ilə)

suyu

.-hər quyunun suyu olmaz, heç bir quyu su tökməklə dolunmaz

suyu.

.-bir kişi qazmış quyu, min kişi içmiş suyu.

suyun

.-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)

suyun

.- adamın sözə baxanı, suyun dayaz axanı .

suyun

.-qazan quyu, quran körpü bir kişi, suyun içən, keçən yolun min kişi.

süfrəsin

.saçağın&- yalnız yeyən, saçağın kəndi yığar.

süfrəsin

.saçağın.- yalnız yeyən, saçağın kəndi yığar.

süqsə

.süğsə. suğursa. tükürsə.-göyə süğsə üzə düşər.

sümüq.

.sümük. süyək.-kötək ötdən ötər, söz sümükdən.

sümüqtən. .-kötək ötdən ötər, söz sümükdən. (sümük: süyək)
sürə

.-bizik qonaq evrəndə, bir gün gəlib bir gün köçəriz, qıssa sürə uzun sürə, köçər
kərvan alıb bizi keçəriz. (evrəndə: dünyada)

sürəli

sürəm

.davamlı. -sürəli olsun: davamlı olsun
.-bu gün var olan, yarın üçün yox olar, sürəm qıssa olayları çox olar. ( sürəm:
ara. zaman)

sürəm

ara. zaman

sürqü

.sürgü. yalqa . dil. qapı dalqasına (halqasına. həlqəsinə). keçən sürgü .

sürmə

.-su gedər daş qalar, sürmə gedər qaş qalar

sürmək

.başa vermək. keçirtmək

sürtürmək .-birləşmək başlanqıcdır, birliyi sürdürmək gəlişmək, birlikdə çalışmaq başarıdır.

sürür

.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

sürüsün

.-yüzdən ayrı tək başına qurda gedsə bir kişi, quşqu yoxdur yüzdən bir az qurda heçin
basamaz, birləşirsə yüz kişi, qarşı dursa min qurda, quşqu yoxdur yüz üsdə yüz
qurd sürüsün basarmış. (yüz insan əgər tək gedə ,bir qurda batanmaz,bahəm
gedilən yolda nə üz versə zəfərdir).

süt

.-ağlamaz bala süt yeməz

süt

.-könüllü çoban süt alar təkədən, çıxarlı bala bac alar yekədən.

süt

.-süt, yağ, yuğtlu kökə: quymaq

sütü

.-sığır sütü ağzında.

sütünü.

.-taki oğlan ağlasun versin ana sütünü.

süyəq.

.süyək. sümük. -kötək ötdən ötər, söz sümükdən.

süyəqtən . .süyəkdən. sümükdən:.-kötək ötdən ötər, söz sümükdən.
şaha

.- bu dünya misaldır çatısız xana, bənqu qalmadı şaha sultana (bənqu:
həmməşəlik. ebedi)

şahbaz

. alaman

şahidiligi

.tanıqlığı&.- yalançının tanıqlığı tutulmaz.

şaqacı

.şakacı. oyunçu. lətifəci.

şaqta

.şaxda. qırağı

şaşa.

.açıray. atıray . heyran.

şaşılar

.- korlar ölkəsində şaşılar xanlıq edir, kəllər saçdərən olur.

şaşqın

.-nə şaşqın, nə daşqın. (şaşqın olan basılmış, daşqın olan asılmış)

şeh

suluq . nəmli.- əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz.

şeytan

.-uyma şeytan sözünə, qul edər səni özünə.

şəxsiyət

.kimlik &-şəxsiyət anlamı: kimlik qavrayışı

şəqiltə

.-bir şəkildə doğuruq, min şəkildə ölürüz

şən.

.- hər bağa gülşən deməzlər orda gül, şən olmasa.

şənliq.

.şənlik. halaydı. qalaydı. -ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma.
məsxərə).

şıllaq

.- qarışqa şıllaq atdı, dəvənin budu batdı

şıllaqlamaq . tekmek.
şıltaq
şımarırsan

.vərhov

sırtılır

şımartmaq .ərkələmək. əzizləmək.
şirnəşir

. alaşır

şişən

.-şişən kimsə sayqı sıylağ götürməz

şişinər

.-sayqı görsə şişinər, sayqı bilməz qanmazlar.

şişir

.toxar. səmizər. -ac doyar, arıq toxar. ( ac doymaz demə, arıq toxmaz demə)

şişməz

.toxmaz. səmizməz. - ac doymaz demə, arıq toxmaz demə). (ac doyar, arıq toxar).
(toxar: səmizər. şişir).

şoraqlıqta

.şoraqlıqda. çoraqlıqda. -çoraqlıqda ot bitməz

şoru

.-irtənin yağıdan, bu günün şoru yeğ. (irtənin: yarısının)

şuqluq

.-şuxluğ eləmə:oynaşmaq. məzələnmək.

suyuyla

.-daşıma suyuyla dəyirman dönməz.

.- cırıq daban, dili yaman.

taban

taban

.-cumuş daban altda.

tabanım

.-deveyi düğünə çağırmışlar, -“dabanım yırtıq, oynayamam, dodağım yırtıq,
yırlayamam. “ demiş. (yırlayamam: ötəməm. oxuyamam)

tablaşır

.- yanşağa qarşı dinməz olan tablaşır {yanşağın belin sağır bükər. (yanşağın:
gəvəzənin. çox danışanın).( sağır: kar).}

tac

.-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.

tac

.-əğilən baş tac geyər.

tal

.- yel əsməyincə dal qımılmaz. (qımılmaz: qımıldamaz)

tal

.-bir dala basınca, min dal sallanır.

tal

.-dal qabaq:aldı ardı.

tala

.-ağaca çıxan geçinin, dala baxan oğlağı olur.

tala

.-bir dala basınca, min dal sallanır.

talar

.-inci istəyən dənizə dalar. (inci:mərcan)

talar

.-inci istəyən dənizə dalar

talarmışmən

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

talaşanta

.- dalaşanda barışığa üz saxla, cavanlıqda qocalığa can saxla, gen günündə dar
gününə pul saxla

talıcan

.-dalıcan çəkər: yədəklər. dolaşdırar.-bir tülkü yeddi qurdu yədəklər.

talma

.- dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır (yarğın: ışıq)

talqa

.-dalqa boyu aşırsa, ha bir qarış, ha beş qarış.

talqa

.dalqa. halqa. həlqə. .girdə biçimli ortası oyuq. . qapı yalqası (sürgüsü. dili) keçən
oyuq.

talqışmaq. .dalqışmaq. əzikmək. məyus olmaq. düşüşgənmək.
talsız

- dalsız yapraq yel küləyin əsiri.

taltan

.daldan. geydən.-öndən gedən yorulur, geydən gedən soyulur.

taltan

.daldan. gözləmədən. -düşməyən daldan, anlamaz haldan.

tam

.-kiçik dam üstünə çıqsada, yiyəsindən yekəlməz.

tama

.-dama dama göl olur, axa axa sel olur.

tamah

.- artıq tamah daş yarar, daş qayıdıb baş yarar.

tamarına

.-damarına basmaq: sınırına basmaq. qıcıqlandırmaq. əsəblətmək.

tamarsızın .damarsızın. qeyrətsizin. .-damarsızın damarı, iş bitəndə durar. (damarsız: qeyrətsiz)
tamarzı.

.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.

tamaşa

.görüncə. -görüncəyə kişi avdı. (avdı: toplandı)

tamcıca

.-damcıca uslansan: zərrəcə ağlın olsa. .- damcıca uslansan, bir kimsəyə uymazsan.

tamcıya

.-yağışı savıb damcıya düşdük.

tamnan

.-damnan yerə salmaq: rüsvay edmək.

tamsız

damsız. çatısız.- bu dünya misaldır çatısız xana, bənqu qalmadı şaha sultana
(bənqu: həmməşəlik. ebedi)

tan

tan

tan

tan

.- dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır (yarğın: ışıq)

.- dan atmadan işi al

.- gün batışı, dan atışı .(batan günün atan danı var)
.-təmbəl axşam yatanmaz, dan irtədə duranmaz.

tan

.-dan uğra: gün yarıq. günaydın. süb bexeyr.

tan.

.-görməmişə kösəv dan. (kösəv: ucu yanıb közərmiş od qarışdıran çubuq)

tananı

.-danışmaq dananı qurda verir.

tanar

.-danar bazar ata ana toprağı

tanayı

.-yaza çıxartdıq danayı, bəğənməz oldu anayı.

tanı

.-batan günün atan danı var. (gün batışı, dan atışı)

tanılmaz

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

tanımısan
tanıqlıqı
tanır.
tanırsın
tanış

.-qanmamızlığı tanımısan özün birisən
.tanıqlığı. şahidiligi.- yalançının tanıqlığı tutulmaz.

.-gözü köz görən, odu yaxşı tanır.

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır. böyləisə
eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

tanış
tanış

. . -düşün danış, qılmaqiylə varlığıva dəğər biç.

.- iyi sanış, iyi danış, iyi qılış.

tanış

. bildik. - bildik ətçi, ət yerinə gəmik vər.

tanış

.doğana. aşna. dosd.

tanış.

.-söylədiyin doğrusa, at üsdə durda danış.

tanışan.

.danışan.aytıci

tanışanın

.-çox danışanın: yanşağın. gəvəzənin. - yanşağın belin sağır bükər.( sağır:
kar).(yanşağa qarşı dinməz olan tablaşır.)

tanışı
tanışır
tanışlıq
tanışmaçılıq
tanışmaq

.-sallağın tanışı olmaz
.-bilisən ürəgim nədən alışır, az. yurdunda türk uşağı fas danışır

.-bir görkənlə tanışlıq, iki görkən qarındaş

informatör
.-danışmaq dananı qurda verir.

tanıştın

.- dayandın bir yerə danışdın sözün, yoxsa iç dağarcığın heç nədir özün.

tanıtıqca

.- iyi tanıdıqca sən dəğişirsin

tanıtıqca

.- biri var tanıdıqca üzülürsün, biri var tanıdıqca sevinirsin.

tanlatan

.danladan. sabahdan.

tanqa.

.danqa. təngə. para.-iş bilgənə bir təngə, söz bilgənə min təngə. (təngə: danqa.
para)

tanqalmaq

şöhrət tapmaq

tanqanmaq

danqanmaq.danqarmaq.danqaqmaq. bağlanmaq. ləngər salmaq.

tanqaqmaq

danqaqmaq.danqarmaq. danqanmaq. bağlanmaq. ləngər salmaq.

tanqarmaq

danqarmaq.danqaqmaq. danqanmaq. bağlanmaq. ləngər salmaq.

tanqarmaq

danqarmaq.danqaqmaq. danqanmaq. bağlanmaq. ləngər salmaq.

tanqı

danğı. şöhrət .-danğı daş yaran

tanrı

.-tanrı görməmişə bit verib, dırnaq verməsin

tanrım

.- canan! tanrım canan dəğməsin.

tanu

.-aymaq tanu : ölkəni öğrənmə.

tanuçu

.-aymaq tanuçu : ölkəni öğrənən.

tap

.- hançı yolu tutsan irəli, tap çıxışın ora girəli.

tap

.-axdar tap, yoğur yap

tapa

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

tapabilməz. .- mansızın yar arıyan, yar tapabilməz.

tapanca

.altatar beşatar.

tapancanın .-tapancanın dolusu bir kişiyi qorxudar, boşu qırx kişiyi.
tapar

.-arayan tapar, bacaran yapar. (arayan: qımıran. qıdıran qıbıran.)

tapar

.-at aylanıb qazığın tapar. (at dolanıb mıxtövləsin tapar)

tapar

.-axan su yolun tapar

tapar

.-çalış axmaqla yola ged, uslu səninlə yolun tapar

tapar
tapar.

.-yürüyən yoldan tapar, oturan hardan tapar
.-axan su yolun tapar.

tapar.

.-su axar yolun tapar.

taparsa

.-yoxsul kişi var taparsa yer tapmaz

tapılar.

. . alqış alar. alqışlanar. -ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (çapılar: döğülər.
əzilər).

tapılar.
tapılır

.-at alsan, nal tapılar.

.- doslar içində həkim az tapılır, həkimlər içində dos.

tapılmatı.

.-dülgər öldü atağac tapılmadı. (atağac: ükü. tabut)

tapılmaz

.-heç bir nəyi, heç bir çağın, olduğu tək sevməsən, axtardığın mutluluq heç bir yerdə
tapılmaz!

tapılmaz

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

tapılmmaz
tapınqılsən

.-bu arşına bez tapılmmaz

ayaqlarına düş.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə,
qanarmışmən su içdikcə, bu sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan
yaxınladan salıq almış, yetənlərdən ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir
bəllənilməzdə, tapa bilsən tapınqılsən tapınqılsən.

tapmaz

tapqan

.-yoxsul kişi var taparsa yer tapmaz

.-adaşqana manğ yok, qaydıb evin tapqan sonğ. (adaşqana: azaşqana). (manğ:
ayıb)

tapqanı

.-birinə tapqanı, birinə qapqanı buyruq. (buyruq: qismət)

taq

.- düşünmədən bar əkirsən daş çıxır, bağ güdürsən dağ çıxır.

taq

.-dağ başına qış, ər başına iş gələr (qış: ər)

taq

.- dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü: bitənin) . (ösük:
bitgi)

taq

.-dağ dumansız, baş gumansız. (gumansız: quşqu. qayğı).

taq

.-dağ geçisi ağac görməmiş.

taq

.-dağ üstüne dağ olur, ev üstüne ev olmaz.

taq

.-hiç çay olmaz keçitsiz, hiç dağ olmaz aşıtsız.

taq

.-təpərli dağ devirir.( təpərli: qeyrətli)

taq

-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər,
ləyaqət kanı, elm dağı).

taq.

.-bilik dağ: elm dağı.-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə çıxdı)
(ərdəm bəyi : ləyaqət kanı). (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

taqa

.-dağa görə qar, gülə görə tikən, gücə görə yük, güvəşə görə sınaq var. (güvəşə
güvənə)

taqa

.-başlar başa qovuşar, daşlar daşa toxuşar. dağlar dağa qovuşmaz

taqa

.-ilan qoğsa yola qaç, dəvə qoğsa dağa.

taqacaq

taxacaq çalıya. çivi. mıx.-çamura basdım, çalıya asdım.

taqar.

.-sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.

taqarcıqın

.- dayandın bir yerə danışdın sözün, yoxsa iç dağarcığın heç nədir özün.

taqayıb

.- bulutlar dağayıb (sıtqayıb) , yağmur ağladı. (sıtqayıb: höggə)

taqbəzənir .- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el bəzənər, el
bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.

taqca

.-dosluq dağca, sanaq qılca. (sanaq: hesab)

taqi

.-taki oğlan ağlasun versin ana sütünü.

taqi

-biliq dağı: elm dağı dağı. -ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdi üzə :ərsiyə
çıxdı) (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

taqıl

.-axıl taxıl : bolluca. bol. -axıl taxıl mallar. -axıl taxıl yeməklər

taqılmaz

.-sis çən yelpik ilə dağılmaz

taqımçı

.taxımçı. saraç > sərrac. -qoş aydağan əkinçi, qamçı örüçü tərimçi : cüt sürən cütçi,
qamçı örən taxımçı .

taqlar

taqlar

taqta

.-başlar başa qovuşar, daşlar daşa toxuşar. dağlar dağa qovuşmaz

.-kimsəsiz dağlar, olur ağlar.

.- dağ ösüyü, bağrı soyuq. (dağda ösənin bağrı soyuq) . (ösüyü: bitənin) . (ösük:
bitgi)

taqta

taqtan

.-çürük taxda çivi tutmaz
.- dağdan gelir, taştan gelir, eyerlenmiş aslan gelir.(sel)

taqtan

.-dağdan enən bağdakin qoğar

taqtaqi

.-dağdaki ova, evdə saçaq açılmaz.
-dağdaki tavşana, evdə qazan asılmaz

tar yol

tar

yolağ. zolağ. cığır. dəhliz. tunel.
.- dalaşanda barışığa üz saxla, genclikde qocalığa can saxla, gen günündə dar
gününə pul saxla

tar

.-qalsan yerin dar olsun, ölsən gorun gen olsun. (qarqış)

tar
taraımız
tarılmaq
tarıq

.-uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (tapmaca). (qarışqa yuvası).
.- düzəldi hər yarağımız, qalmışdı saqqal darağımız

.darılmaq. peşman olmaq.
.tarığ. dənə.-çumçuqdan qorxsan tarığ əkmə. (çumçuqdan: sərçədən).

tarla

.-tarla quşu: torğay.-torğay uçsa topmen. (topmen: topuyla. həp birlikdə)

tarla

.-tarla siçanı: alaman

tarlasına

.-yağmur olsa kəndi tarlasına yağar. (çinis.dargöz)

tarlasıntan .-başın eşşəgə qoşan, arpa tarlasından baş çıxarır
tarlaya

.-qoyuna çoban, tarlaya saban.

tarlıqa.

.-güvənmə varlığa, düşərsin darlığa.

tarmaq

.şəbəkə. rezo. -yuxari güclənişli tarmaq: yüksək fişarlı şəbəkə

tarqan

. komutan

tarqöz

.dargöz. {.-yağmur olsa kəndi tarlasına yağar. (çinis.)}

tart

.- dart üzmə, it yıxma

tartılar

tütülər.-dartun ortdan dartılar:. tütün oddan tütülər.

tartılıb

.-dartılıb, oğulub yoğrularlar

tartmaq

tartun
taş

.-baş dartmaq: boyun burmaq. boyun tavlamaq. boyun qaçırmaq.

tütün.-dartun ortdan dartılar:. tütün oddan tütülər.
.- düşünmədən bar əkirsən daş çıxır, bağ güdürsən dağ çıxır.

taş

.- artıq tamah daş yarar, daş qayıdıb baş yarar.

taş

.-ağır olur daş köpdüğü yerdə.

taş

.-anlayanla daş daşı, anlamazla yemə aşı.

taş

.-aş verənə daş vermə, daş verənə aş vermə.

taş

.-axsın gözdən qanlı yaş, yağsın göydən qara daş .(qarqış)

taş

.-baş başa verməyincə daş yerindən oynamaz.

taş

.-baş başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.

taş

.-daş daşa baş başa uyar.

taş

.-daş daşa söykənir.

taş

.-el atan daş uzaq düşər.

taş

.-gərəkli daş ağırlığı götürməz

taş

.-kəsək atsan daş alarsan

taş

.-su gedər daş qalar, sürmə gedər qaş qalar

taş

.-ayağa dəğməz daş olmaz, başa gəlməz iş olmaz.

taşa

.-başlar başa qovuşar, daşlar daşa toxuşar. dağlar dağa qovuşmaz

taşa

.-daş daşa baş başa uyar.

taşa

.-daş daşa söykənir.

taşı

.- hançı daşı qaldırsan, uğruva istəyin çıxsın. (alqış)

taşı

.-ağır daşı su axızmaz.

taşı

.-anlayanla daş daşı, anlamazla yemə aşı.

taşı

.-gücün yetməyən daşı öpüb öt.

taşı

.-qoç igitdə qan tutsa başı, suv edər daşı

taşı

.-sin daşı: balbal

taşıma

.-daşıma su ile dəğirman dönmez

taşıma

.-daşıma suyuyla dəyirman dönməz.

taşın

.-daşın gözü olmaz

taşını.

.- bəyə versən aşını, sılar sənin başını, qaya versən aşını, başa salar daşını. (sılar:
sayqılar. ikram edәr). (qaya: namərdə)

taşınır
taşla

.- bir kərə yüklənir bir ömür daşınır

izlə .

taşla

.-bir daşla duvar qalanmaz. (duvar qalanmaz: duvar hörülməz)

taşlab

.-daşlab gedmək:tərk edmək. qaravsız qaldırmaq.

taşlantıq

.daşlandıq. mətruk. qaravsız. baxımsız.

taşlar

.-başlar başa qovuşar, daşlar daşa toxuşar. dağlar dağa qovuşmaz

taşlaş

.daşlaş. tərk.

taşlasan

. -ardına daşlasan: arxana bıraxırsan. -ardına daşlasan önünə çıxar.

taşlı

.- bir başlısı min daşlıdan qorunmuş, bir daşlı baş, bir başsıza yenilmiş.

taşlı

.-bataman iki daşlı, iyilik iki başdan.

taşlıtan

.- bir başlısı min daşlıdan qorunmuş, bir daşlı baş, bir başsıza yenilmiş.

taşqaçı.

.daşqaçı.çəkici. arabaçı. çarxçı. -yapa yapa yapıcı, çəkə çəkə çəkici olur.
(çəkici: daşqaçı. arabaçı. çarxçı)

taşqın.
taştan

.-nə şaşqın, nə daşqın. (şaşqın olan basılmış, daşqın olan asılmış)
.- dağdan gelir, taştan gelir, eyerlenmiş aslan gelir.(sel)

taştan

.-dəğirman iki daşdan, sevişmə iki başdan.

taştan

.-daşdan qatıq, güldən nazık. (tapmaca). (adam)

tat

.-bibər acı, dadlı yesən dad verər

tatı

.-aşın dadı duzunan, dilin dadı usunan. (usunan: ağlınan)

tatın

.-yaşamın dadın bəy alır, ağrısı yoxsula qalır. (yaşamda dadı bəy alır, ağrısı yoxsula
qalır).

tatlı

.- bir kötünün etdigi, artıq poxdur yeməyə, bir iyinin bir sözü, baldan dadlı deməyə.

tatlı

.-bibər acı, dadlı yesən dad verər

tatlı

.-dadlı söz can azığı, acı söz can qazığı.

tatlı

.-dözə ilsən qoradan dadlı bitər.

tattuzta

tavar

.- balduzda var, dadduzda

.-davar üçun anğımazıb tanrını, götün sikər malın çapar ölkənin. (anğımazıb:
yada salmaz)

tavay

. tayvaş.təğni. təğən. əştə. aynı. -ellər sevə dursun məni, nəyiməki!, ellər qova
dursun məni, nəyiməki!. qamuçün təğni keçər tüm qurallar. (qamuçün: hamıçün).

tavlamaq
tavranınız

.-boyun tavlamaq: baş dartmaq. boyun burmaq. boyun qaçırmaq.
.-çamdap (çapdap) ertərək bitirqilə : çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

tavranınız
tavranışları

.davranınız .-çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz!: .çamdap, ertərək bitirqilə
.-bilim adamları yazınları qarşılaşdırır, olduğları yakınlaşdırır, söztükləri
anlaşdırır,davranışları uzaqlaşdırır. (yazınları: qədərləri) . (olduğları:
karakterləri) . (söztükləri: qərarları)

tavşana
tavuqnu

.-dağdaki tavşana, evdə qazan asılmaz

.-sən tutqan tavuqnu, yeləgni yolqan men.

taxı döşlərə gül kimi taxıl, tikən kimi yox.
tay minməmiş irmidə, qıxındada at minməz

tay
tayancaqı
tayanmaz
tayanmır

.muqabil.
dayancağı. dururncaği-söz dururncaği: tikyə kəlami.

.- axar sular dayanmaz, yalançının yalanları tükənməz

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

tayantın

.- dayandın bir yerə danışdın sözün, yoxsa iç dağarcığın heç nədir özün.

tayaq

.-söğüd dayaq verməz, yaman aman verməz

tayaq

.-söğütdən dayaq olmaz, yamandan ayaq. (ayaq: yoldaş)

tayaq

.-yürsən sayaq, yərsin dayaq

tayaqı

.-sevgiyidi yidi evrənin dayağı, sevgi getdi evrən olar bas bayağı.

tayaqın

.-vuranmaz, dayağın kəttəsin alır. (kəttəsin: yekəsin)

tayaz

.- adamın sözə baxanı, suyun dayaz axanı .

taybaytmaq

ciyərdən taybaytmaq. ciqər yoxartmaq . ruhdan düşmək. -al ciqərinən
taybaytmaq : al ciqərin yoxatpayt : o, ruhdan düşmür. cəsarətini itirmir.

taybaytmaq

-ciyərdən taybaytmaq: ciqər yoxartmaq . ruhdan düşmək. -al ciqərinən
taybaytmaq : al ciqərin yoxatpayt : o, ruhdan düşmür. cəsarətini itirmir.

tayını

.muqabilini.

taylaq

.daylaq. aylaq (bir işdən durma).ləngərlik. ləngərgə. bəndər.

tayvaş

.tavay.təğni. təğən. əştə. aynı. -ellər sevə dursun məni, nəyiməki!, ellər qova dursun
məni, nəyiməki!. qamuçün təğni keçər tüm qurallar. (qamuçün: hamıçün).

te

.de. ayta

təcihiz olsun . öncəlik olsun&
təfə

. < təpə < təp .

təfə

dəfə. yolam, mərtəm, qabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər,

təğvim

.&-arvad təğvim değilki ildən ilə yenilə.

təhliz

.dəhliz. evin girişi. albar

təhliz.

dəhliz.yolağ. zolağ. dar yol. cığır. tunel.

tək

.-yolu bilən , yol üstünə tək çıxmaz

tələsmə

.ivəlik. əcələ.-ivəlik peşmanlıq, düşünmək sağlamlıq.

tələsmə.

.tövüşmə. -mutluluğa tövüşmə.

təli

.- baş qoşan dəli sözüne, govur qazar özünə

təli

.-dəli dəlini uslu sayar.

təli

.-dəmir islanmaz, dəli uslanmaz

təli

.-uslu bizi arayıb sormaz, dəli bacadan axar.

təli

.-uslu köprü arayıncaya dək, dəli dərəyi geçər.

təlib.

təlim

.- dərd var gəlib keçər, dərd var dəlib keçər.

.oyun&. -qılıc oyunu : qılıc işlətmə öğrəti.

təlini

.-dəli dəlini uslu sayar.

təlinin

.-qalının tozu tükənir, dəlinin sözü tükənməz.

təliq

.-dəlik böyük, yama kiçik.

təliq.

.dəlik. ötün. -qarımış arslan, siçğan ötün gözəgür. (ötün: dəlik). (gözəgür:güdür)

təliqinə

.-qıvrıq ilan dəliğinə girənməz.
-əğri ilan dəliğinə girənməz.

təlisi

.-ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün ağlar

təliye

.-dəliye osur desən, sıçı verər.

təmas tap

.ilitiş.

təmas

.ilitiş

təmbəl

.-təmbəl axşam yatanmaz, dan irtədə duranmaz.

təmbəlliq

.-dirnəklik yol açar, təmbəllik gor açar.( dirnəklik: çalışqanlıq)

təmbir

.dəmbir. .həmnəfəs. .birlik

təməli

.-dönə dönə qılınmaq, düşüncənin təməli.(dönə dönə:qayta qayta. təkər təkər. təkrar
təkrar)

teməqi

.- çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

teməqi

.-çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

teməyə.

.- bir kötünün etdigi, artıq poxdur yeməyə, bir iyinin bir sözü, baldan dadlı deməyə.

teməzlər

.- hər bağa gülşən deməzlər orda gül, şən olmasa.

təmi
təmir .

.-bilgə olub yemə özgə qəmini, dəmi tut qoy yesin özgə qəmivi.
.(azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz).-altına dəmir azmaz, ölülər
diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar demişlər. . (azmaz:
çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril verməz: yenidən dirilməz).
(gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

təmir

.-dəmir islanmaz, dəli uslanmaz

təmiri

.-dəmiri qızığıda bas.

təmirqazıqın

.-dəmirqazıqın qarşısı. günorta cinub. iləri

təmirqazıqın

.-gündoğar bilən dəmirqazıqın aralığı: yükünarxa. namazarxa

təmirqazıqınq

.-günbatar bilən dəmirqazığınğ aralığı: oğruca

temişlər

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol, bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

temişlər. .

.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar
demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril verməz:
yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

ten

.-can yediğini, ten geydiğini, tın sevdiyini ister. (tın: ruh)

tənə

.-altı dənə: altay

tənə.

.dənə. tarığ. -çumçuqdan qorxsan tarığ əkmə. (çumçuqdan: sərçədən).

tənəq.

.dənək. sınaş. essai

tənəq.

.dənək. sınaş. essai

tənətə

.-gözü dənədə olan quşun, duzağa ayağ tez olar tuşun. (tuşun: avın. düşmüş)

tengesiz

.-dözüm güc ve dengesiz günlerde en iyi qalxandır.

təni

.- çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

təni

.-çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

tənim

tənimtə

tənin

təniqlə

təniqlə

təniz

təniz

təniz

.- düşünməklə yaşanmır, tənim tənin, tinim tinin özləyir. (tinin: nəfəsin)

.-canki vardı bu tənimdə, çıxacaq bitmədən ön arzularım son ucuna.

.- düşünməklə yaşanmır, tənim tənin, tinim tinin özləyir. (tinin: nəfəsin)

.dəniklə. ölç.-min dəniklə, birər biç. (dəniklə: ölç).

dəniqlə. ölçüylə .-olsa malın çox qalı,min dəniklə, bir biçəqıl parçanı. (qalı: əgər) .

.- azıq bol olsun, dəniz aş olsun, varız çox olsun. (alqış)
.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun. (alqış)

tənizə

.-inci istəyən dənizə dalar. (inci:mərcan)

tənizə

.-inci istəyən dənizə dalar

təniztən

.-dənizdən keçmiş, çayda boğulmuş.

tənləm

.dənləm. dəngləm. maadilə

tənq

.-yaşı yaşına, başı başına dəng olmaq

tənq

.-ağız ağıza dəng olmaz

tənqə

.təngə. danqa. para.-iş bilgənə bir təngə, söz bilgənə min təngə. (təngə: danqa.
para)

tənqləm

.dəngləm. dənləm. maadilə

təntiri

.- təndiri isdi görüb çörək yapma
-təndiri isdi görüb çörəyin yapma

təpənə

başqa başa -hörmət edərsən üz verirsən (şımarırsan sırtılır)

təpəq.

təpək.biçəm. çıxıntı. tərz. dərəm. dərim. yol. gediş. tutum. sıy. sayaq.

uslub. tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla gedişdə,
müvəffəqiyyət görünmür.

təpərə

.-təpərə nə gəlmiş: qayrətə nə gəlmiş

təpərli

.təpərli. qeyrətli.-təpərli dağ devirir

təpip

təpqi

.- olaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi. (qolaylanmaq:cürətlənmək)

.-təpgi verməz: yanğmaz.yanğmaz. yanğımaz. yankımaz. yanmaz. -göz görməsə ürək
yanmaz.

təq

.-tək qanatla quş uçmaz

təq

.-yüzdən ayrı tək başına qurda gedsə bir kişi, quşqu yoxdur yüzdən bir az qurda heçin
basamaz, birləşirsə yüz kişi, qarşı dursa min qurda, quşqu yoxdur yüz üsdə yüz
qurd sürüsün basarmış. (yüz insan əgər tək gedə ,bir qurda batanmaz,bahəm
gedilən yolda nə üz versə zəfərdir).

təqən.

.təğən. təğni. tavay. tayvaş.əştə. aynı. -ellər sevə dursun məni, nəyiməki!, ellər qova
dursun məni, nəyiməki!. qamuçün təğni keçər tüm qurallar. (qamuçün: hamıçün).

təqər biçmək qiymət qoymaq
təqər

. . -düşün danış, qılmaqiylə varlığıva dəğər biç.

təqər

.- təkər təkər:qayta qayta. dönə dönə. təkrar təkrar.-qıldığıvı qayta qayta qıldınsa, bir
gün usda usdabaşı olarsan
-dönə dönə qılınmaq, düşüncənin təməli.(dönə dönə:qayta qayta. təkər təkər.
təkrar təkrar)

təqər

.-artıq dəğər, başıvı əyər. (çox yaxcılıq qarşılığı yamanlıq)

təqər

.-ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku dəğməz. (ərdəmlik: çıxarlıq. fəzilətli).
(ərdini: dürr). (ulyaku: etük, başmaq içliyi)

təqər

.-sözün dinlə, işin gör, gördüyünlə dəğər biç.

təqər

.-dəğər, dəğir vermək: onğamaq. onamaq. önəmək > oramaq. bəyənmək. . bəğənmək.

teqerin

.-yol değerin yolçudan, əkin nədir unçudan.

təqətən

.-könüllü çoban süt alar təkədən, çıxarlı bala bac alar yekədən.

təqi

.-xanım yoxsa ər ölməz, təki dinclik üzünü görməz.

teqilqi

.- arvad təğvim değilki ildən ilə yenilə.

təqir

.-dəğər, dəğir vermək: onğamaq. onamaq. önəmək > oramaq. bəyənmək. . bəğənmək.

teqirman

.-degirman sırayladı

təqirman

.-daşıma su ile dəğirman dönmez

təqirman

.-dəğirman iki daşdan, sevişmə iki başdan.

təqirman

.-böylə gəlmiş böylə gedər, dəğirman bildiyin edər

təqirman

.-dəğirman sırayla dönər, biri iner, biri miner.

təqirman

dəgirman. tiqirman . (təkər, dığır).

təqirmanı

.-yel dəyirmanı olduğunu anladıq, yalnız suyu nərdən gəlir. (su dəyirmanı su ilə,
yellininki yel ilə)

teqirmanta

.-degirmanda sırayla, gələr çatar sıramız, az sınayıb çox sına, sonu bir gün
sınamız. (sınamız: sınarıq )

təqirmə
teqirmen
təqirmən

dəgirmə. girdə. -təgirmə masa : girdə miz
.- değirmen gürültüsünden qaçan ununu öğütemez.
.- hər kəs bildiyin, dəgirmən döndügün bilər

təqiş.

.-yaşam dəğişir, çalış onla dəğiş.

təqişən

.-kötülük iyilik eskilərdəndi, dəğişən yalnız ölçülər olmuş

təqişiq

.dəğişik. dərkli. ayrıq. fərqli.- ayrılıqla ölüm ayraqı bir, yarası ayrıq. (ayraqı: arası.
fasiləsi).

təqişir

.-yaşam dəğişir, çalış onla dəğiş.

təqişirsin

.- dəğişirsin kəndivi, çevrə nədir sənə nə.

təqişirsin

.- iyi tanıdıqca sən dəğişirsin

təqişmək

.dəğişmək. özgərtmək

təqişmək

.dəgişmək. qavuşmaq.

təqişməktə .- var olmaq dəğişməkdir, dəğişməkdə gəlişməkdir.

təqişməqtir .- var olmaq dəğişməkdir, dəğişməkdə gəlişməkdir.
təqişmətən .-dəğişmədir durmanın siri, dəğişmədən durmadi diri

təqişmətir

təqişmiş

.-dəğişmədir durmanın siri, dəğişmədən durmadi diri
.-qurd tükün dəğişmiş, qılığın yok.

teqmek

. tekmek. şıllaqlamaq.

təqməsin.

.- canan! tanrım canan dəğməsin.

təqməz

.- dodağ yaxmaz: . bir söz yasavı, sənəti. . çeçen. çox iti, axıcı danışan. . hərraf.

təqməz

.-boş ver canım dəyməz onu sevdiyinədə, söydüyünədə.

təqməz

.-ayağa dəğməz daş olmaz, başa gəlməz iş olmaz.

təqməz.

. -ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku dəğməz. (ərdəmlik: çıxarlıq.
fəzilətli). (ərdini: dürr). (ulyaku: etük, başmaq içliyi)

təqni

.təğni. təğən. tavay. tayvaş.əştə. aynı. -ellər sevə dursun məni, nəyiməki!, ellər qova
dursun məni, nəyiməki!. qamuçün təğni keçər tüm qurallar. (qamuçün: hamıçün).

təqrman

.-alt dəğrman güclü axır.

təqşilməzlər.- diri ölüyə dəğşilməzlər

tərəf

.doğru.

tərəf

.qarab .

tərəf

.yan.

tərəm

. dərim. biçəm. çıxıntı. təpək. tərz. yol. gediş. tutum. sıy. sayaq. uslub.

tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla gedişdə, müvəffəqiyyət
görünmür.

tərəq.

.-nə dərək:hər qança. hər nə qədər.- hər qança bilsənğdə, börkün bilə gəngəş qıl.
(gəngəş: məşvərət)

tərəqtə

.dərəkdə. qədərdə. -nərsiyə ayrılamaz dərəkdə (qədərdə) olan: bəddənmiş olan.
bustağ. bustoğ. buxovlu olan. əsir-tütün bustağı. . -sevgi bustağı. . -bitik bustağı.

tərəyi

.-uslu köprü arayıncaya dək, dəli dərəyi geçər.

təri

.-dirənişgənin təri çıxar, gəvşək görər canı çıxar.

təri.

.-bir tülküdə bir dəri. (bir tilkinin derisi iki kere soyulmaz).

tərim

dərəm. dərim. biçəm. çıxıntı. şivə. istil. səbk. əzgi təpək. tərz. yol. gediş.

tutum. sıy. sayaq. uslub. tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu
ayağla gedişdə, müvəffəqiyyət görünmür.

tərin

tərin

.- durqun sular dərin axar.

.-dərin soluq almaq: göğüs keçirmək için çəkmək.

tərin.

.- ayağın sıcaq tut, başını sərin, qarnıvı tox tut düşünmə dərin.

tərman

.-dərdin yansan dərmana, dərman fır fır fırlanar.(dərdin yanmaq: dərtdən
gileylənmək)

tərman

.-əl əlilə, dərman yel ilə.

tərman

.-saklı dərdə yox dərman

tərman

tərmana

.dərman. uta. ota. tədavi. onarım. təmir. iyiləştirmə.
.-dərdin yansan dərmana, dərman fır fır fırlanar.(dərdin yanmaq: dərtdən
gileylənmək)

tərpiş.
tərqli.

tıpış. hərəkət.- aramaqla bulunmaz yoxsa içində tıpış.
.dərkli. dəğişik. ayrıq. fərqli.- ayrılıqla ölüm ayraqı bir, yarası ayrıq. (ayraqı: arası.
fasiləsi).

tərsə

.- alta baxan altı görər, tərsə baxan tərsi .

tərsi .

.- alta baxan altı görər, tərsə baxan tərsi .

tərt

.- dərd var gəlib keçər, dərd var dəlib keçər.

tərt.

. dərd. iğ. ağrı. qada bala.xəstəlik

tərtə

.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

tərtə

.-saklı dərdə yox dərman

tərtələsiq

.tərtələsik. alas qapas

tərtər

tərtin

.bostan tərəsi. xurfə
.-dərdin yansan dərmana, dərman fır fır fırlanar.(dərdin yanmaq: dərtdən
gileylənmək)

tərtsiz

.-dərdsiz baş qorxuluğun ucunda. (qorxuluğun: mətərsəkin)

tərviş

təryatə

.-dözəgən dərviş, diləgə ərmiş.

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

tesən

.-aş desən çapar, iş desən qaçar

tesən

.-dəliye osur desən, sıçı verər.

tesən

.-iş yaxmaza iş desən, sənin baça us qoyar

tesən.

.desən. aytsan. -qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan axıb gedədi.
(yakmaysın: xoşuna gəlməzsin). (axırın: yavaş ). (axıb gedədi: boşa gedər).

teşiqtən.

.-qonaq gələr eşikdən, payı gələr deşikdən.

təstərxan

.dəsdərxan < yasturğan. -ağappağın yasturğan, yer üzüni qaplağan (tapmaca). (qor)

tət

.-verən əl, dəd görməsin.(alqış)

təti

.- təti təti qonuşmaq: dili tuta tuta danışmaq.

teti

.-iğid dedi candan, zəngin dedi maldan etdi

tetim

.-mən dedim gül kimi yaşa, gül qədərki yox, düşməz ayrı, tikən güldən

tetiyin

.-tox dediyin düşünsün, ac yediyin.

tetiyinə

.-dediyinə görə: aytınca

təvə

.-ilan kəndi əğrisin bilməz, dəvə boynun əğri deyər.

təvə

.-ilan qoğsa yola qaç, dəvə qoğsa dağa.

təvənin

.- qarışqa şıllaq atdı, dəvənin budu batdı

tevetiqeni. .devedikeni. yandaq. dulavradotu.-yandaqdan ətir çıxmaz, axmaqdan batır .

təvəyə

.-dəvəyə yandaq gərək olsa boynun üzer.

teveyi

.-deveyi düğünə çağırmışlar, -“dabanım yırtıq, oynayamam, dodağım yırtıq,
yırlayamam. “ demiş. (yırlayamam: ötəməm. oxuyamam)

tevirir

.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

tevirir.
tevirtönər

.-təpərli dağ devirir.( təpərli: qeyrətli)

.-devirdönər, sıra düşər bizədə

tevran

.- evrən çönər, ötün dönər, yeni devran artıq gəlməz keçənlər. (ötün: zaman)

tevre

.devre. çevrə. aynala. ətraf.

tevrilince

teyə,

.- çınar devrilince, odun toplayan çok olar.

.- bilən varsa nədir aşq, gərək yokdur söz deyə, könüldə varsa aşqın, gəlməz ağza
söz ilə.

teyər.

.-ilan kəndi əğrisin bilməz, dəvə boynun əğri deyər.

teyim

.deyim. zərbülməsəl.

teyir .

.deyir . ayür.aytır. -aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən. (aşıc:
qazan). (qamuc: kəmçə). (mən qandamən: mən hardıyam).

təyir.

.-verən var alır, əkən var dəyir.

təyir.

.dəyir. urur. -hər kim əkdiyin urur.

təyirman

.-daşıma suyuyla dəyirman dönməz.

teyirsən

.-üzəngidə bir ayaq, sözün düzün deyirsən

teyməz

deyməz. deməz. - düşman nəmə, yalun nəmə geyməz.(yalun: çılpaq.lüt)

tez

.-gözü dənədə olan quşun, duzağa ayağ tez olar tuşun. (tuşun: avın. düşmüş)

tez

.-çatımazları tez görər qonaq.

tez

.-kötü sorağ tez duyulur, eyi sorağ kec. (sorağ: xəbər)

tez

.ir. erkən. -ir yola çıxar gün qarşılar. (ir:tez. erkən)

tez

.-tez inanan: tez aldanan. aldanğır.

tibe

.-başdan dibe. başdan sona. başdan ayağa. a da z də

tibi

tibim

.-çıraq dibi qaranlıq

.-aşıc ayür, dibim altun, qamuc ayür, mən qandamən. (aşıc: qazan).( ayür: aytır. deyir
). (qamuc: kəmçə). (mən qandamən: mən hardıyam).

tibin

tibinə

.-dibin vurmaq: peyləmək

.-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)
-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)

tibintə

-iyiliyi su dibində kəmiş, başında dilə. (dibində: ayağında, altında) (kəmişmək
:əkişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq) .

tibintə

tibintə

dibində. ayağında. altında

.- əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq : şeh. nəmli)

tibintən

.-ağırın üstündən, yüngülün dibindən keç.

tibten

.- bulaq başdan bulansa, tınğızacaq kim olur, ağac dibden yıxılsa, durğuzacaq kim
olur. (tınğızacaq: duruldacaq)

til
til

til

.-iki qulaq bircə dil, iki dinlə bir söylə. (söylə: dillə)
.-kişini güldürəndə dil, küydürəndə.

.dil. elçilik.-dilək səndən, dil məndən.

til

.dil. xəbəçi. -dil almaq: . xəbər almaq . xəbərçi yaxalamaq.

til.

.dil. yalqa .sürgü. qapı dalqasına (halqasına. həlqəsinə). keçən sürgü .

tilə

-iyiliyi su dibində kəmiş, başında dilə. (dibində: ayağında, altında) (kəmişmək
:əkişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq) .

tiləməz.

.-oğla varsa ata malı, oğul ata diləməz. (oğlun əli ata malına çatırsa, artıq atanı
aramaz)

tilənçi

.-dilənçi bir olursa, malı başından aşar.

tilençilər

.-dilençilər əğri xiyar beğenməz.

tilənçinin

.-dilənçinin doldu xurcunu, doymadı gözü

tilənçisi

. yolçusu -bu günün borclusu, yarının yolçusu .

tilənçitə

.- dilənçidə göz doymaz eller gəzər acdı göz.

tilənçiyə

.-dilənçiyə borclu olma, ya düğünde istər, ya bayramda.

tiləq

.-dilək səndən, dil məndən. (dil: elçilik)

tiləq.

.- duru ürək arın dilək.

tiləqə

.-dözəgən dərviş, diləgə ərmiş.

tilərəm.

.-dilim səni dilim dilim dilərəm, hər başıma gələni səndən bilirəm.

tiləti.

tili

tili

tili

.- olaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi. (qolaylanmaq:cürətlənmək)

.- cırıq daban, dili yaman.

.-dili yağlı sözü ballı çeçenler (çeçenler: söz usdaları. xətiblər)
.-sığır dili. sor gülü. somur gülü. somurğan gülü. govzəban

tilim .

.-dilim səni dilim dilim dilərəm, hər başıma gələni səndən bilirəm.

tilin

.-aşın dadı duzunan, dilin dadı usunan. (usunan: ağlınan)

tilin

.-dilin sevən, elin sevər

tilin

.-dilin tutan baş qutarır

tilinən

.-dilinən əkmək birikməz. (dilinmək: doğranmaq).

tilinmək

.dilinmək. doğranmaq. -dilinən əkmək birikməz.

tilintə

.-ayığın başında olan keflinin dilində olar

tillə.

.dillə. söylə. -iki qulaq bircə dil, iki dinlə bir söylə.

tilli

.-uzun dilli , ölümlüyə çox qolay.

tilliq

.-qıssa ələ, uzun dillik gərəkməz

tiltaş

.- dildaş,oydaş, işdaş

tiltə

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

tiltən

timtiyi

.-dildən gələn əldən gəlsin

-qarqa dimdiyi: rozməri

tın

. ruh.-can yediğini, ten geydiğini, tın sevdiyini ister.

tin

.-din yöndəri: burkanlar.-buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk bakır
birlə düz ol . (buyanlıq: iyilik yapan).(buyansız: iyilik yapmayan) (buk bakır: boş
qab) (düz ol: birdir)

tinc

.-dinc edəməzsin: huzur bulamazsın.

tincətməz

.dincətməz.dincitməz. rahat qoymaz. -bircə ilan bir başqalı dincitməz. (başqalı:
ailəni)

tincitməz

.dincitməz. dincətməz. rahat qoymaz. -bircə ilan bir başqalı dincitməz. (başqalı:
ailəni)

tincliği

.dincliği. sülhü. -dincliği sağlaşqa urunmaq. urunmaq.vurunmaq. çalışmaq. səy
edmək.

tincliq

.-xanım yoxsa ər ölməz, təki dinclik üzünü görməz.

tincliq

.dinclik tiniş. dinclik. rahatlıq.-yaxşılara tiniş yox, yamanlara ölüm yox

tincliq

.dinclik. sülh. -dincliği sağlaşqa urunmaq. urunmaq.vurunmaq. çalışmaq. səy
edmək.

tincliq

tincliq.

.dinclik. tinim. -yaxşıya tinim yox, yamana ölüm yox.

.-dinclikdir qutluluq, qutluluqdur dinclik.

tincliqtə.

.dinclikdə. alansız. aramişdə.

tincliqtir

.-dinclikdir qutluluq, qutluluqdur dinclik.

tinər

.-çağı gələr yağmur dinər su durular

tini

.- dinlərdə adamlıq var, adamlığın dini yox.

tini

.-dini dinara satan xoca, dindəndə olar, dinardanda.

tini.

.- dinlərdə adamlıq var, adamlığın dini yox.

tinim

tinim

tinin
tiniş
tiniş

.- düşünməklə yaşanmır, tənim tənin, tinim tinin özləyir. (tinin: nəfəsin)

.dinclik.-yaxşıya tinim yox, yamana ölüm yox.

nəfəsin.- düşünməklə yaşanmır, tənim tənin, tinim tinin özləyir.
.-yaxşılara tiniş yox, yamanlara ölüm yox. ( tiniş: dinclik. rahatlıq.)
.tiniş. dinclik. rahatlıq. -yaxşılara tiniş yox, yamanlara ölüm yox

tiniz

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun

tiniz

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun. (alqış)

tinlə

.-iki qulaq bircə dil, iki dinlə bir söylə. (söylə: dillə)

tinlə

.-sözün dinlə, işin gör, gördüyünlə dəğər biç.

tinlərtə

.- dinlərdə adamlıq var, adamlığın dini yox.

tinlərtə

.- dinlərdə adamlıq var, adamlığın dini yox.

tinmək

. dinmək. pəsmək. çökmək

tinməz

.- yanşağa qarşı dinməz olan tablaşır {yanşağın belin sağır bükər. (yanşağın:
gəvəzənin. çox danışanın).( sağır: kar).}

tinməzmiş .-ər nə görməzmiş, ku nə dinməzmiş, baş nə duymazmış. (ku: qulaq)
tınqızacaq .tınğızacaq. duruldacaq.- bulaq başdan bulansa, tınğızacaq kim olur, ağac dibden
yıxılsa, durğuzacaq kim olur.

tintən
tıpış

.-dini dinara satan xoca, dindəndə olar, dinardanda.
. tərpiş. hərəkət.- aramaqla bulunmaz yoxsa içində tıpış.

tiq

.-ac qarınlı dik durmaz

tıq

.-mən gidərim o gedər, önümde tıq tıq edər. (tapmaca). (çəlik. əsa)

tiqan

.- hansı gülün iysi var, onda tikan izigi var

tiqan

.- hər birimiz topraqdan olur, birindən gül birindən tikan doğurur.

tiqansız.

.- kül odsuz, gül tikansız olmaz.

tiqən

.-mən dedim gül kimi yaşa, gül qədərki yox, düşməz ayrı, tikən güldən

tiqən

.-dağa görə qar, gülə görə tikən, gücə görə yük, güvəşə görə sınaq var. (güvəşə
güvənə)

tıqırlanmaq dığırlanmaq .tigirgənmək.
tiqirqənmək tigirgənmək. dığırlanmaq
tıqışmaq

.tıxışmaq. çəkinmək. pərhiz edmək. imtina edmək.

tiqmə

.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca yaşda
gənc alma, elə gedər.

tiqsən

.-gözüvə tiksən yoluva çıxar

tir

.tir. gec. -ir yola çıx gün qarşıla, tir yola çıx tün qarşıla . (ir:tez. erkən).

tirənişqənin .-dirənişgənin təri çıxar, gəvşək görər canı çıxar.
tireqtə

.-bir ağaçdan direkdə çıxar, kürəkdə. (direklə ev qurulur, kürəklə yer süprülür)

tiri

.-dəğişmədir durmanın siri, dəğişmədən durmadi diri

tiri

.-diri ölüyə dəğşilməzlər

tiril .

.-diril verməz: yenidən dirilməz.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar
gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir
azmaz: dəmir qızıl olmaz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

tiriler

.-ölüler yükün diriler çəkər. (yükün: borcun)

tırışqan

.(tırmaşmaq. dirişmək). qeyrət edən. qeyrətkeş.

tiriyə

.-diriyə hay verməz, ölüyə pay verməz

tırnaq
tirnəqliq
tiş
tiş

.-tanrı görməmişə bit verib, dırnaq verməsin
.dirnəklik. çalışqanlıq.-dirnəklik yol açar, təmbəllik gor açar.

.- olaylalanıp diş bilədi, atı meydan təpip ər dilədi. (qolaylanmaq:cürətlənmək)
.-(tapmaca).-.-bir sandıqca dolu çivə. (çivə: mıxca). (ağız. dişlər)

tışanaq

.dışanaq. əndam. -sığırın buynuzun bursan, tışanağı sızlar

tışanaqı

.-sığırın buynuzun bursan, tışanağı sızlar. (tışanaq: dışanaq. əndam).

tışar
tişə
tişi

.-aclıq dışar çıxarır, lütlük içər qaçırır. (lütlük: yalınlıq)

.- əl çözəgən çigini, dişə salma. (çigini: düğünü)
.- atın dişi, iyidin işi.

tişi

.-ağzında bircə dişi yox, yaşamda görcək işi yox.

tişi

.-atası qoruk yer, oğlun dişi qamaşır. (qoruk: qora)

tişine
tişinə

.- sovğa atın dişine bakılmaz.

.-atın dişinə, adamın işinə (bax)

tışıq

.dışıq. çəkdən, həddən artıq. abusif.

tişisi.

.-adamlığın ərkəyi yox, dişisi yox.

tişlə.

.-qul kimi işlə, bəy kimi dişlə.

tışta

.- hər nə olur sonu var, donsuzların donu var, dışda durma içə var, son durağı öz
yerində görərsən.

tiyməyti.

.-tüşgə nəmə girməydi, yorcu nəmə diyməydi.

tobuşu

.dobuşu. tavuşu. səsi. pıçıldısı. -bulaqların dobuşu: bulaqların tavuşu. bulaqların
səsi, pıçıldısı.

tola.
tolamısız
tolanıb.

.dola. doluq. bütünləy. çəkərəsiz. mütləq. absolu.
dolamısız. -- özüzü dolamısız ha. lap lağ elədiz ha
.dolanıb. aylanıb -at aylanıb qazığın tapar. (at dolanıb mıxtövləsin tapar)

tolantırmaq. .dolandırmaq.çəkib çevirmək

tolaştırar.

.dolaşdırar. yədəklər. dalıcan çəkər. -bir tülkü yeddi qurdu yədəklər.

tolman

.dolman. iki tikili daşüzərinə qoyulmuş tabla şəklindəki sin daşı.

tolqun

.dolğun. kamil.

toltu

.-dilənçinin doldu xurcunu, doymadı gözü

tolu

.-beyin dolu boş cibi.

tolu

.-bir sandıqca dolu çivə. (çivə: mıxca). (tapmaca). (ağız. dişlər)

tolu

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun

tolu

.-cibiz dolu, tiniz aydın, təniz qayın olsun. (alqış)

tolu

.-dolu yerin tutmuş: ötgəm.

tolu.

.-uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (tapmaca). (qarışqa yuvası).

tolumsuz

.dolumsuz. sapsız (nərsiyə saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərsə). cahazsız.
cihazsız -dolumsuz qızı bəy yoğşamaz.(yoğşamaz: bəğənməz, oxşamaz).
(cahazsız qızı kürəkən bəğənməz, oxşamaz).

tolunmaz

.-hər quyunun suyu olmaz, heç bir quyu su tökməklə dolunmaz

toluq

.doluq. dola. bütünləy. çəkərəsiz. mütləq. absolu.

toluq

.doluq. tamam. təkmil. mükəmməl. - doluq əzmək. - doluq batırmaq. - doluq
daldırmaq

tolusu

.-tapancanın dolusu bir kişiyi qorxudar, boşu qırx kişiyi.

toluya

.-yağmurdan qaçıb, doluya tutulmaq.

ton

.-don islanmış, balıq yox

ton.

.-gözellik on, gerisi don.

tönə

.-dönə dönə: qayta qayta. təkər təkər. təkrar təkrar.-qıldığıvı qayta qayta qıldınsa, bir
gün usda usdabaşı olarsan
-dönə dönə qılınmaq, düşüncənin təməli.(dönə dönə:qayta qayta. təkər təkər.
təkrar təkrar)

tönəmimə

tönəni

.dönəmimə. arxama. nəslimə
.-əkili alar, əkili verməz, gedəni çox dönəni yox (əkili: becərili. blikli)

tönər

.- evrən çönər, ötün dönər, yeni devran artıq gəlməz keçənlər. (ötün: zaman)

tönər

.-dönər evrən düşər sıra bizədə. (düşər: gələr)

tönər

.-uzar uzar ip kimi, geri dönər küp kimi. (tapmaca). (balqabağı)

tönər

.-dəğirman sırayla dönər, biri iner, biri miner.

tönmə.

.- dosdan çönmə, düşmənə dönmə.

tönmək.

.dönmək. çönmək. aynımaq

tönmez

.-daşıma su ile dəğirman dönmez

tönməz.

.-daşıma suyuyla dəyirman dönməz.

tönsəntə

.-sonsuza dönsəndə, qıçın (götün) arxandadır.

tonsuzların .- hər nə olur sonu var, donsuzların donu var, dışda durma içə var, son durağı öz
yerində görərsən.

töntüqün

.- hər kəs bildiyin, dəgirmən döndügün bilər

tonu

.- hər nə olur sonu var, donsuzların donu var, dışda durma içə var, son durağı öz
yerində görərsən.

tonu

.-bir balaca boyu var, dünya boyu donu var. (tapmaca).(iğnə)

tönüb.

.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər
yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril
verməz: yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

tonun

.- donun yenğini, dosdun gendiği. (gendiği: geyindiği: könəsi)

tonuqtan

.- bayramda aclıqdan ölən, yayda donuqdan ölür

tonuqun

.donuğun. durumun. zahirin.-donuğun gör, durumun sor.

topal.

.-bir cocuğa qırxca ebe baxırsa, ya kor olur, ya topal.

topla
toplantı.
toplaştı.
toplayan

toplayan

.-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)

.toplandı. avdı. -görüncəyə kişi avdı. (görüncə. tamaşa).

.-qaraxan atdan düşdü, üstünə el toplaşdı. (tapmaca). (qazan)
.- çınar devrilince, odun toplayan çok olar.

. yəğuvci. cəmləyən. - bulaqları yəğuvci ırmaq.

toplumun .-bir toplumu başbuğu: yoğan. noğan noyan.
topmen

. topuyla. həp birlikdə.-torğay uçsa topmen. (torğay: tarla quşu).

topraq əkən ac qalmaz.
topraq
topraqı

.-topraq əkən ac qalmaz.
.-danar bazar ata ana toprağı

topraqtan

.- hər birimiz topraqdan olur, birindən gül birindən tikan doğurur.

topuyla

.topmen. həp birlikdə.-torğay uçsa topmen. (torğay: tarla quşu).

toq

. meşə. -börüdən qorxan toquqa girməz. (toq: meşə)

toq

.- ayağın sıcaq tut, başını sərin, qarnıvı tox tut düşünmə dərin.

toq

.-ac böri tox böri ağzı qan.

toq

.-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.

toq

.-bizə qoşulan könlü tox, bizdən qıran üzü yox.

toq

.-tox dediyin düşünsün, ac yediyin.

toqan

.-oğlan doğan öğünmə, qız doğuran döğünmə, oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum
soydu məni

toqan

.-qoyma boğa doğan günün ışığın , dündə qalan qaragünün kölgəsi

toqana

.doğana. aşna. tanış. dosd.

toqar

.- gün doğmadan nələr doğar

toqar.

.toxar. səmizər. şişir.-ac doyar, arıq toxar. ( ac doymaz demə, arıq toxmaz demə)

toqataqi

.-doğadaki güc: idiq

toqçuluq

.toxçuluq. bolçuluq

toqluq

.-toxluq nədir acdan sor

toqma

.-doğma yurdun altın beşik.

toqmaq

.- ağır toxmaq, yun qazığı yerə basar. (qazığ: iri çivi, mıx)

toqmatan

toqmaz

.- gün doğmadan nələr doğar
.toxmaz. səmizməz. şişməz. - ac doymaz demə, arıq toxmaz demə). (ac doyar, arıq
toxar). (toxar: səmizər. şişir).

toqmaz.

.- kölgə ışıqsız doğmaz.

töqmək

.-ayağına su tökmək: çox ilgi, sayqı göstərmək.

töqməklə

.-hər quyunun suyu olmaz, heç bir quyu su tökməklə dolunmaz

toqmuş.

.-sevgi sayqı tuş doğmuş.

toqquz

.-doqquz at, bir qazığa bağlanmaz.

toqranmaq .doğranmaq. dilinmək. -dilinən əkmək birikməz.

toqru

.- əğri kişi yanlış işi, doğru kişi düzdü işi.

toqru

.- doğru kişi doğru işlə üzülməz, əğri kişi doğru işlə düzəlməz.

toqru

.- doğru qutluq əldə olur başda yox. (qutluq: xoşbəxlik)

toqru

.- əğri tünlük, doğru tüstü çıxarır.

toqru

.- gerçək bir, doğru min

toqru

.- hamı ilə doslaşıb, doğru dosdun seçinqıl.

toqru

.-doğru sözdə uyat yok. (uyat: utanc. man. ayıb)

toqru

.-iyi doğru yararlı, kötü yalan yaxarlı. (yaxarlı: yandıran. yaman)

toqru

.doğru.qarab . yan. tərəf.

toqru.

.doğru. sularında. qarşı. (‘qarşı’ çağ kipidir, qeydidir).-axşama qarşı yetişdik.

toqruca

.doğruca. üzbəüz.- dosdunilə doğruca, yağunilə oğruca. (yağunilə. düşmanınla).
(oğruca: yandan. görsənmədən. gizlicə)

toqrucana . . . -kim yapırsa doğrucana bir işi, kəndi bilər dəğər biçə uz kişi.
toqruları
toqruluq

.-aradım cihanda bulamadım başıma tac, əğriləri tox gördüm, doğruları ac.

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

toqrunun

.-oğrunun evi çox, doğrunun evi yox

toqrusa

.-söylədiyin doğrusa, at üsdə durda danış.

toqrutmaq

doğrudmaq sibuta yetirmək. isbat edmək.

töqsən

.-bal töksən yalanır. (çox arın, təmiz). (deyim)

toqtalı.

.toxdalı. anıqlı. qanıqlı. qanıtan. qane edən. yetərli. dəğişli. gərəkli dərəcədə
güclü, etgili olan. rizayətbəş.

toqtamaq

.toxdamaq. ayığmaq

toqtum

.-oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum soydu məni

toqu.

.-ya oxu ya toxu.

töqülər.

.döğülər. çapılar. əzilər. -ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (tapılar: alqış alar)

toquma.

.toxuma. yalan. uydurma.

töqünmə

.-oğlan doğan öğünmə, qız doğuran döğünmə, oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum
soydu məni

toquntan

.-acından ölən yox, toxundan ölən çox.

toquqa

.meşəyə. -börüdən qorxan toquqa girməz. (toq: meşə)

toqur

.-istək yerində doğur, tutuq çalışla olur. (tutuq: təsmim. amac)

toquran

.-oğlan doğan öğünmə, qız doğuran döğünmə, oğlan doğdum oydu məni, qız doğdum
soydu məni

toquran

.-doğuran yoğuran

toquruq

.-bir şəkildə doğuruq, min şəkildə ölürüz

toqurur.

.- hər birimiz topraqdan olur, birindən gül birindən tikan doğurur.

töqüş

.-zenginlik yürüyüş, yoxsulluq döğüş öğredir. (yürüyüş: oturuş duruş)

toquşar
toquz

tora

.-başlar başa qovuşar, daşlar daşa toxuşar. dağlar dağa qovuşmaz

.-bilimsiz ol bir gün üçün dokuz çalış, bilimli ol dokuz üçün bir gün çalış.
.- çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

tora

.-çoğun çönüb saldı gümana məni, deməki salardı tora səpilsə dəni. (çoğun:
fələk)

torba

.-sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.

torba

.-qıplı torba: qıptorba. tükan bazarda işlənən iki pılplı torba

torba

.-qollu torba& qoltorba. bir çiğinə salınan heybə, çanta, torba

torqa

.qanmaz. axmaq. .xam.

torqay

.torğay. tarla quşu.-torğay uçsa topmen. (topmen: topuyla. həp birlikdə)

tört

.- dörd çapar, birin açar, birin yapar . (yapar: qapar. bükər)

tört

.-evlənmədən göz qulağı dörd açın, evləndikdən yarı yarıya qapatın

tört

.-dörd qapı: (şəriət. təriqət. həqiqət. mə'rifət).

tos

.- düşman kötü dos kötü, kimə olum kimə ölum bilmirəm.qötü

.- düşman

kötü dos kötü, kimə olum kimə ölum bilmirəm.

tos

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

tos

.- başlı düşman dos kimisi görünür.

tos

.- dos dosdan umar, küsər, inciyər.

tos

.-düşənə dos bulunmaz

tos.
töşəq

.- doslar içində həkim az tapılır, həkimlər içində dos.

.-yol üstündə yorğan döşək.(tapmaca). (koprü. yataq).

töşəqi.

.-adam sandıq eşəği, altın sardıq döşəği.

töşəqi.

.-adam sandıq eşeği, qatqat sərdik döşəği.

toslar

.- doslar içində həkim az tapılır, həkimlər içində dos.

toslarıvı

.-sıkıntıda dosd arama, doslarıvı qınama.

toslartantı .doslardandı. içlərdəndi.
toslaşıb

.- hamı ilə doslaşıb, doğru dosdun seçinqıl.

tosluq

.-dosluq dağca, sanaq qılca. (sanaq: hesab)

tost

.- varsa malın yadın sənə dosd olur, yoxsa malın yaxın belə yad olur

tost

.-dosd ağladıb üzə deyər, yağu arxan sökər, üzə gülər

tost

.-dosd qazansan tut, düşman qazansan güd.

tost

.-dosd üçün ölməli, düşman üçün durmalı.

tost

.-sıkıntıda dosd arama, doslarıvı qınama.

tost

.dosd. doğana. aşna. tanış.

tostan

.- dos dosdan umar, küsər, inciyər.

tostan

.- dosdan çönmə, düşmənə dönmə.

tostan

.- dosdan gələn azsada, uğur bolluq gətirir.

tostan

.- dosdan kəsək atılsa, tozu düşər gözüngə

tostu

tostu

.- çönük dosdu düşman san

.-düşənin dosdu olmaz.

tostu

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

tostum

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

tostun

.- donun yenğini, dosdun gendiği. (gendiği: geyindiği: könəsi)

tostun

.- hamı ilə doslaşıb, doğru dosdun seçinqıl.

tostun

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

tostunilə

.- dosdunilə doğruca, yağunilə oğruca. (doğruca: üzbəüz). (yağunilə. düşmanınla).
(oğruca: yandan. görsənmədən. gizlicə)

tostunisə

.-dosdunisə söyləgilən eykusun, yağunisə söyləməqıl heçnəyun. (eykusun: yaxcı
sözlər) . (yağunisə :düşmanınsa)

tostuva

.- atsan kəsək dosduva, çanğı tozu gözündə.

tostuva

.- dosduva çinin yağuva yava söylə qıl. (çinin: düzün). (yağuya: düşmana)

tostuvu

.-dosduvu övürkən, yerəcək yer bıraq. (yerəcək: qınacaq)

tostuvu

.-dosduvu yük altda olanda sına.

totaq

.- dodağ yaxmaz: . bir söz yasavı, sənəti. . çeçen. çox iti, axıcı danışan. . hərraf.

totaqım

.-deveyi düğünə çağırmışlar, -“dabanım yırtıq, oynayamam, dodağım yırtıq,
yırlayamam. “ demiş. (yırlayamam: ötəməm. oxuyamam)

totaqıntan. .-acıyan yanağından, susayan dodağından belli.
tövlə

.ağıl. albar

tövüşmə.

.tövüşmə. tələsmə. -mutluluğa tövüşmə.

toy

.- yaman erkək toy pozar, yaman qadın ev pozar

toy.

.-sağlıqlıya gündə bayram gündə toy.

toya

.-ac doya bilir, kəmək, səmirə bilir.(kəmək: zayıf ).

toyar

.-ac doyar, arıq toxar. (toxar: səmizər. şişir). ( ac doymaz demə, arıq toxmaz demə)

toymadı

.-dilənçinin doldu xurcunu, doymadı gözü

toymaqan

.-yeb doymağan, yalab doymaz.

toymaz

.- dilənçidə göz doymaz eller gəzər acdı göz.

toymaz

.-arvad düyündən, qoduq oyundan doymaz

toymaz

.-yeb doymağan, yalab doymaz.

toymaz

.-ac doyar, arıq toxar. (toxar: səmizər. şişir). ( ac doymaz demə, arıq toxmaz demə)
(toxmaz:toxmaz səmizməz. şişməz).

toyta

.-toyda qız bəyənən, götünə xına yaxar.

toyturan

.-ac gələni doyduran, gec gələni qonduran.

toyun

toyuq

töz

.-yola çıxsan azıqlı, toyun olsa aşıqlı.
.-toyuğ yesən bir gün, yumurtasın min gün yersən

.- iyiyə çatanmasan, yamana döz, yamanacadan qaçasan.

toz

.-buz üstündə toz qalmaz

tözə

.-dözə ilsən qoradan dadlı bitər.

tözəqən

.-dözəgən dərviş, diləgə ərmiş.

tözəqən

.-dözəqən istəqə yetədi.

tözmə

.-dözmə otağı: albar

tozu

.- atsan kəsək dosduva, çanğı tozu gözündə.

tozu

.- dosdan kəsək atılsa, tozu düşər gözüngə

tozu

.-qalının tozu tükənir, dəlinin sözü tükənməz.

tozu

.-yürüb gedər izi yox, tufan qoyar, tozu yox. (tapmaca). (qayıq).

tözüm

.-dözüm güc ve dengesiz günlerde en iyi qalxandır.

tozuyla
tşünmə

.-ayağının tozuyla: yoldan gəlir gəlməz dinlənmədən

.- ayağın sıcaq tut, başını sərin, qarnıvı tox tut düşünmə dərin.

tübələşmək . pəsəymək. xarlaşmaq

tufan

.-yürüb gedər izi yox, tufan qoyar, tozu yox. (tapmaca). (qayıq).

tulavratotu. .dulavradotu. yandaq. devedikeni. -yandaqdan ətir çıxmaz, axmaqdan batır .
tulıq

.-azıq tulıq: yemək içmək.

tülqər

.-dülgər öldü atağac tapılmadı. (atağac: ükük. tabut)

tülqü

.-tülkü kölngəsində aslan gizlənməz

tülqü

.-başsız yurtda tülkü bəy.

tülqü

.-bir tülkü yeddi qurdu yədəklər. (yədəklər: dalıcan çəkər. dolaşdırar.))

tülqütə

.-bir tülküdə bir dəri. (bir tilkinin derisi iki kere soyulmaz).

tuman

.-lüt götdən tuman оğurlar

tuman

.-tapmaca.-uzaqdan baxdım bir çox, yaxına getdim çox. (duman)

tumansız

.-dağ dumansız, baş gumansız. (gumansız: quşqu. qayğı).

tün

tün

.-armanilə ulduzun iki olur oxşarı, hər ikisi tutlmaz, bırak tün gecədə yol açır. (bırak:
fəqət. ama). (tün gecədə yol açır: tul qaranlıq gecəcədə gılavuzluq edir)

tün

tunel

tünlüq

tüntə

tüntə

.-ir yola çıx gün qarşıla, tir yola çıx tün qarşıla . (ir:tez. erkən). (tir: gec)

yolağ. zolağ. dar yol. cığır. dəhliz.
.- əğri tünlük, doğru tüstü çıxarır.

.-qoyma boğa doğan günün ışığın , dündə qalan qaragünün kölgəsi

.-tündə görməyi bayquşdan, gündə görməyi bürkütdən. (bürküt: qartal)

tünün

.-dünün getdi günün keçdi yarınınla barış.

tünya

.- bu dünya misaldır çatısız xana, bənqu qalmadı şaha sultana (bənqu:
həmməşəlik. ebedi)

tünya

.-bir balaca boyu var, dünya boyu donu var. (tapmaca).(iğnə)

tünyanın

.- belə qoyuldu kökü dünyanın, evi yıxıldı tez inananın.

tuq

.tuğ.sancak.

tüqənir

.-qalının tozu tükənir, dəlinin sözü tükənməz.

tüqənməz

.- məndə güvən səndə quşqu tükənməz
-məndə seviş səndə söğüş tükənməz.

tüqənməz .- axar sular dayanmaz, yalançının yalanları tükənməz
tüqənməz
tüqər
tüqü
tuqum

tüqün

.-qalının tozu tükənir, dəlinin sözü tükənməz.
.-borc bitər, ödə, yol tükər, yürü.
.-ağızla pilav pişməz, yağla düğü olmayınca.
.-yağmur istəyən ağac əkər, ağac istəyən tuxum əkər (səpər)

.-çözümsüz düğün yok

tüqün

.-düğün el ilə, xərmən yel ilə olur

tüqün

.-düğün qurdun el ilə, xırman qurdun yel ilə.

tüqün

.-qurd tükün dəğişmiş, qılığın yok.

tüqünə .

.-düğünə el, xırmana yel yaraş.

tuqunə

.-deveyi düğünə çağırmışlar, -“dabanım yırtıq, oynayamam, dodağım yırtıq,
yırlayamam. “ demiş. (yırlayamam: ötəməm. oxuyamam)

tüqünə

.-düğünə səs, ölümə yas yaxışır.

tüqünsüz

.-düğünsüz el, ölümsüz ev olanmaz.

tüqünte

.-dilənçiyə borclu olma, ya düğünde istər, ya bayramda.

tüqünü

.düğünü. çigini.- əl çözəgən çigini, dişə salma.

tüqürsə.

.tükürsə. süğsə. suğursa. -göyə süğsə üzə düşər.

tur

.-gec yatıbən irtin dur, altpişəki artıq ur. (altpişəki: altı qıçlı tuluq çalxama aracı)

turanmaz

.- yalanla inanc, bir yuvada duranmaz

turanmaz.

.-təmbəl axşam yatanmaz, dan irtədə duranmaz.

turaq.

.- kölgəni buraq, ayaqda duraq.

turaqı

.- hər nə olur sonu var, donsuzların donu var, dışda durma içə var, son durağı öz
yerində görərsən.

turar

.-alqış alsan elindən, yüksək durar altından

turar.

.-damarsızın damarı, iş bitəndə durar. (damarsız: qeyrətsiz)

turma.

.durma. əğlənmə. yubanma. gecikmə. -yigidlik bir yaşıllıq yaz çağından, yazın
durmaz keçər əylənməz. (yigidlik: gənclik)

turmalı

.-dosd üçün ölməli, düşman üçün durmalı.

turmanın

.-dəğişmədir durmanın siri, dəğişmədən durmadi diri

turmaq

.- hamının hərnəyin qarşında durmaq başçılıq deyil, başınalıqdır!

turmaq

.-qarşı durmaq: duruşmaq.-istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan,
sanmaz gücü gətirər. (istək: həvəs)

turmaq

.-yiyə durmaq: malik olmaq.

turmati

.-dəğişmədir durmanın siri, dəğişmədən durmadi diri

turmaz

.-ac qarınlı dik durmaz

türmə

.abaq. zindan. həbs.
.-bilisən ürəgim nədən alışır, az. yurdunda türk uşağı fas danışır

türq

türqü.

.türkü. yırqı. yırıqı. hava. mahnı.

turqun

.- durqun sular dərin axar.

turqun

.- durqun sulr ulduzları yansıtar.

turquzacaq.

.- bulaq başdan bulansa, tınğızacaq kim olur, ağac dibden yıxılsa, durğuzacaq
kim olur. (tınğızacaq: duruldacaq)

türr.

. ərdini.& -ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku dəğməz. (ərdəmlik:
çıxarlıq. fəzilətli). (ərdini: dürr). (ulyaku: etük, başmaq içliyi)

türr.

.dürr. ərdini. -ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku dəğməz. (ərdəmlik:
çıxarlıq. fəzilətli). (ərdini: dürr). (ulyaku: etük, başmaq içliyi)

turta

.-ertir durda işdə ol, güdə günün uzansın.

turta

.-söylədiyin doğrusa, at üsdə durda danış.

türtqəmək .dürtgəmək.imalə edmək.

türtqü

turu

.dürtgü.imalə.
.- duru ürək arın dilək.

turular

.- çağlar ötər sular durular

turular

.-çağı gələr yağmur dinər su durular

turultacaq. .duruldacaq. tınğızacaq. - bulaq başdan bulansa, tınğızacaq kim olur, ağac dibden
yıxılsa, durğuzacaq kim olur.

turumun

.-donuğun gör, durumun sor. (donuğun: durumun. zahirin)

turumun.

.durumun. donuğun. zahirin.-donuğun gör, durumun sor.

tururncaqi

dururncaği. dayancağı. -söz dururncaği: tikyə kəlami.

turuş

.duruş. alus. yaluş. durum. hal. vəziyyət. iş güc.

turuş

.-oturuş duruş: yürüyüş.-zenginlik yürüyüş, yoxsulluq döğüş öğredir.

turuşsan

.duruşsan. qarşı durmaq.-istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan,
sanmaz gücü gətirər. (istək: həvəs) (duruşmaq: qarşı durmaq)

tüş

.-düş uykuya, uyku düşə qarışdı, açdım gözüm tam uykular qaçışdı

tuş

.-sevgi sayqı tuş doğmuş.

tus

.<>tut<>tuş.

tuş

.<>tut<>tus.

tuş

.tut. (< tutmaq). .düğme. .ittisal. .açı doğru. yön. yan. semt. tos. dos.
dost.me'şuq. oynaş. duş. deng. denge. eşit. eş. qarşıt. tay. düz. eş. müsavi.

tuşanmaq

. tutlaşmaq. tuşlanmaq. qavuşmaq. qovuşmaq. görüşmek. salışmaq. mulaqat
edmek. birbirine çatmaq. nail olmaq. qoşnuşmaq. qoşqunmaq. qoşcunmaq.
aşıqmaq. aşınmaq. vasil, müttesil olmaq. peyvesten.

tuşat

. tutaş. tutaşı. adet. terbiyet.

tüşə

.-düş uykuya, uyku düşə qarışdı, açdım gözüm tam uykular qaçışdı

tüşəcəyin

.- düşəcəyin bilseydim, altına keçə sərərdim.

tüşən

- düşən girdəç (gəlir) , çıxaca (xərcə) gedir.

tüşən

.-hər ata minən atçı olmadı, hər atdan düşən adsız olmadı.

tüşənə

.-düşənə dos bulunmaz

tüşənin

.-düşənin dosdu olmaz.

tüşər

.- açıq ağza sinək düşər

tüşər

.- dosdan kəsək atılsa, tozu düşər gözüngə

tüşər

.-çox gezen ayağ poxa düşər

tüşər

.-göyə süğsə üzə düşər. (süğsə: suğursa. tükürsə)

tüşər

.-yetmiş yemiş kəndi düşər.

tüşər

.-devirdönər, sıra düşər bizədə

tüşər

.düşər. gələr. -dönər evrən düşər sıra bizədə.

tüşər.

.-el atan daş uzaq düşər.

tüşər.

.-min qollunun işi bir qolluya düşər.

-min qullunun işi bir qulluya düşər.
tüşərsin

.-güvənmə varlığa, düşərsin darlığa.

tuşlamaq

.tutmaq.

tuşlaşmaq

. qarşılaşmaq. qarışmaq. üzleşmek. raslaşmaq.

tuşlayamamaq

. tutturamamaq. değdirememek.

tuşlu

.eyni olan. kepirli. kipirli. qapırlı. benezerli. taylı. oxşaşlı.

tuşlunda

. tuşsunda. yaxınlarında. tutşında. tutşunda. civarında.

tuşluq

. tutluq. kılavye. düğmelik. - piyano, tayp tuşluğu, kılavyesi.

tüşman

.- düşman ağacdır. onun böyüməsi, suvaranın ölməsi

tüşman

.- düşman kötü dos kötü, kimə olum kimə ölum bilmirəm.

tüşman

.- düşman nəmə deyməz, yalun nəmə geyməz.(yalun: çılpaq.lüt)

tüşman

.- çönük dosdu düşman san

tüşman

.- başlı düşman dos kimisi görünür.

tüşman

.-dosd qazansan tut, düşman qazansan güd.

tüşman

.-dosd üçün ölməli, düşman üçün durmalı.

tüşman

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

tüşmana.

.düşmana. yavqa. -yaman yavqa yaxar. .(yaxar: yakışar).

tüşmanan. .düşmanan. yağuva. - dosduva çinin yağuva yava söylə qıl. (çinin: düzün).
tüşmanı

.-bilgi inanc düşmanı

tüşmanınla. .düşmanınla. yağunilə. - dosdunilə doğruca, yağunilə oğruca. (doğruca: üzbəüz).
(oğruca: yandan. görsənmədən. gizlicə)

tüşmanınsa.

.düşmanınsa. yağunisə . -dosdunisə söyləgilən eykusun, yağunisə söyləməqıl
heçnəyun. (eykusun: yaxcı sözlər) .

tüşmantan. .düşmandan. yavdan.-yavdan yaxşılıq, yamandan iyilik gözləmə.
tuşmaq
tüşmək
tüşmək.

.düşmek. uş kalmak. me'ruz qalmaq.
.- düşmək mandeyil, qalxış olsa ardında.

.-ayığ düşmək:abaylanmaq

tüşmənə
tüşməsən

.- dosdan çönmə, düşmənə dönmə.
düşüşməsən. qarşılaşmasan - qarşılaşmasan düşüşməsən düşməsən,
sınaşmasan sınmasan.

tüşməyən
tüşməz
tüşmüş

.-düşməyən daldan, anlamaz haldan. (daldan: gözləmədən)

.-mən dedim gül kimi yaşa, gül qədərki yox, düşməz ayrı, tikən güldən

.-atdan düşmüş, yəhərdən yox

tüşmüş.

.düşmüş. tuşun. avın. -gözü dənədə olan quşun, duzağa ayağ tez olar tuşun.

tüşqə

.-tüşgə nəmə girməydi, yorcu nəmə diyməydi.

tüşsə

.-meşəgə od düşsə, höldən quru seçilməz. (höldən: yaş)

tüşsə

.-oda düşsə yanmaz, suya düşsə axmaz. (tapmaca).(kölgə)

tüşslü

.düşslü. &xiyallı -sən xiyallı kişiyə söz ver, onsuzda xiyalsız yerin tapmayacaq.

tustaqta

.- düz yoluyla gedənlər , dusdağda can verirlər.

tüştü

.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi salıq (sorağ.
xəbər) edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

tuştu

. tuşsu. tutşı. tutşu. tutsu. çox yaxın, içgin, sınğıl, semimi, tanış arxadaş, yoldaş,
nerse. sarqın. cana sarıq. axşama. qaynaş. qatnaşıq. qatnaş.

tüstü

.- əğri tünlük, doğru tüstü çıxarır.

tüştü

.-qaraxan atdan düşdü, üstünə el toplaşdı. (tapmaca). (qazan)

tuştuluq

. tuşsuluq. dosluq. tutşılıq. tutşuluq. tutsuluq. kirvelik. kitvelik. yaxınlıq. yarlıq.
arxadaşlıq.

tuştunmaq

. tutşunmaq. cübran olmaq. qaynaşmaq. aşınmaq. peyvend tapmaq

tüştüq.

.-yağışı savıb damcıya düşdük.

tüştüyün

.- düşdüyün yer sayılmır, uca sıçraş sayılmş.

tüşüb

.-düşüb qalmaq, ölüm, düşüb qalxmaq, yaşam yasası.

tüşüm

.düşüm. amac. məqəsd. -düşümüz nədir: məqəsdiz nədir.

tüşün

.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır. böyləisə
eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

tüşün
tüşün

.- düşün birin, düşünsə səni, unut gedə unutsa səni.

. . -düşün danış, qılmaqiylə varlığıva dəğər biç.

tüşün
tüşün

.- düşün. yığın. qılın. bitir.

.-düşün qıl: oyuş qıl.-aşağ baxıb yoğuş qıl, yuxar baxıb düşün qıl (yoğuş: şükür)
(düşün qıl: oyuş qıl)

tüşün.

.düşün. oyla. -köp oyla, az söylə.

tuşun.

. avın. düşmüş.-gözü dənədə olan quşun, duzağa ayağ tez olar tuşun.

tüşün.

.-bitəni düşünməkdənsə, yoldakın düşün.

tüşün.

.düşün.anğ et . anla

tüşüncə

.düşüncə. idrak

tüşüncələrsə

.-düşüncələrsə düzənə soxulur, uçan keçmiş yerincə, unutulur.

tüşüncənin .-dönə dönə qılınmaq, düşüncənin təməli.(dönə dönə:qayta qayta. təkər təkər. təkrar
təkrar)

tüşüncəvi

.-düşüncəvi düzənlə, qalanları düzəlsin!.

tüşündüyün

.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır.
böyləisə eyku danış, eyku qılın, eyku san. (eyku: iyi. yaxcı) . (san: düşün)

tüşünən

düşünən. başlı - başlı kişi alın yazın dəğişər.

tüşünənqi

.- düşünənki yaxcı pisi ayırsın, yaşı ötdü, günü keçdi qarrıdı.( düşün işə keç)

tüşünərsiz .düşünərsiz.movhum. ovhamlı. möhməl.
tüşünmə
tüşünmə

.-çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri. (pişləri:
oyunları) (uçraş: qarşı)

tüşünmək

.-ivəlik peşmanlıq, düşünmək sağlamlıq. (ivəlik: tələsmə. əcələ)

tüşünmək

.düşünmək. anğçırmaq

tüşünmək. .düşünmək. sanığmaq .sağınmaq. özləmək. -sağındım ünün sənin: özlədim səsin
sənin

tüşünməkdənsə .-bitəni düşünməkdənsə, yoldakın düşün.
tüşünməli
tüşünməqlə

.-çox düşünməli az eşitməli. (baş ağır gərək, qulaq sağır)
.- düşünməklə yaşanmır, tənim tənin, tinim tinin özləyir. (tinin: nəfəsin)

tüşünməsəntə .-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

tüşünmətən

.- düşünmədən bar əkirsən daş çıxır, bağ güdürsən dağ çıxır.

tüşünmeten .- söylemeden düşünsən, düşünmeden söyleme
tüşünmətim

.- düşünmədim sevəndə, umursuzam küsəndə, qırılırsa üzülləm, iç içimə
büzülləm.

tüşünməzə .-düşünməzə söz ötməz, onğmazın işi bitməz. (onğmazın: başarıqsızın)

tüşünsə
tüşünsən
tüşünsün

.- düşün birin, düşünsə səni, unut gedə unutsa səni.

.- söylemeden düşünsən, düşünmeden söyleme

.-tox dediyin düşünsün, ac yediyin.

tüşüntürmək.

.düşündürmək. ayğınlamaq. aydınlamaq. açıqlamaq. şərh vermək. tovzih
edmək.

tüşünüb

.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

tüşürüş

.düşürüş. pəsəltiş. kəmlətiş.

tüşüş

.düşüş tənəzzül.

tüşüşməsən

.- düşüşməsən düşməsən, sınaşmasan sınmasan. (düşüşməsən :
qarşılaşmasan)

tüşüşqənmək.

.düşüşgənmək. əzikmək. məyus olmaq. dalqışmaq.

tuşutdurmaq .tutuşdurmaq.
tut

tut

tut

.-çağında tut öğüdü.

.- duvarın uca tut, qonşuvu oğru yok

.- ayağın sıcaq tut, başını sərin, qarnıvı tox tut düşünmə dərin.

tut

.-bilgə olub yemə özgə qəmini, dəmi tut qoy yesin özgə qəmivi.

tut

.-dosd qazansan tut, düşman qazansan güd.

tut

.-qafa böyük içi boş, tut qulağın işə qoş.

tut

.<>tuş<>tus.

tutan

.-dilin tutan baş qutarır

tutaq

.tutqa -mehvər-aksən.

tutasan.

.-mutluluq hər kəsin ayaq altda, yetərki onu tutasan.

tutdu

tutlmaz

.-acığ tutdu, baş geddi. (acığ tutsa, baş gedər).
.-armanilə ulduzun iki olur oxşarı, hər ikisi tutlmaz, bırak tün gecədə yol açır. (bırak:
fəqət. ama). (tün gecədə yol açır: tul qaranlıq gecəcədə gılavuzluq edir)

tutmaq

.-üz tutmaq: tutmaq yazmaq. üzrə olmaq. - ölə yazmaq: ölümə üz tutmaq. nərədəysə
ölmək. öləsi olmaq

tutmaz

.-çürük taxda çivi tutmaz

tutmaz

.uyumaz .-ac evində qatıq uyumaz

tutmuş

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

tutmuş

.-dolu yerin tutmuş: ötgəm.

tutmusan

.-ata olandan, balanı tutmusan, qalanı atmısan!

tutqa

.tutaq-mehvər-aksən.

tutqan

.-sən tutqan tavuqnu, yeləgni yolqan men.

tutsa

.- acığ tutsa, baş gedər

tutsan

.- hançı yolu tutsan irəli, tap çıxışın ora girəli.

tutsun.

.-ağzından çıxan yaxavı tutsun. (qarqışın özüvü tutsun).

tuttuqun

.-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun.

tutturmaq

. tutdurmaq. əngəlləmək. bəttəmək

tütülər.

tutulmaq
tutulmaq.
tutulmaz

tutum

dartılar.-dartun ortdan dartılar:. tütün oddan tütülər.
.-yağmurdan qaçıb, doluya tutulmaq.
.-yağmurdan qaçıb, doluya tutulmaq.
.- yalançının tanıqlığı tutulmaz. (tanıqlığı: şahidiligi)

biçəm. çıxıntı. təpək. tərz. dərəm. dərim. şivə. istil. səbk. əzgi yol. gediş.
sıy. sayaq. uslub. tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla
gedişdə, müvəffəqiyyət görünmür.

tutum

biçəm. çıxıntı. təpək. tərz. dərəm. dərim. yol. gediş. sıy. sayaq. uslub.
tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla gedişdə, müvəffəqiyyət
görünmür.

tütün

tütün

tutuq

tutuq

tutuqtan

.düdün.-düdün qopsa hislənir. (düdün: tütün)

dartun.- dartun ortdan dartılar:. tütün oddan tütülər.

. təsmim. amac.-istək yerində doğur, tutuq çalışla olur.

.-tutuq vermək: cür gəlmək.

.-istəyin güdən, tutuqdan qalar. (istəyin: könüldən kəçənin). (tutuq: təsmim)

tutur.

.-atır tutur: atır butur. engəbə.

tuvaçısı

.-borclunun duvaçısı, alacaqlısı.

tuvar

.-aşıq herkesi kor, çevrəni duvar sanır.

tuvar
tuvarı

.-bir daşla duvar qalanmaz. (duvar qalanmaz: duvar hörülməz)

.-duvarı nəm yıxar, kişini qəm.

tuvarın

.- duvarın uca tut, qonşuvu oğru yok

tuyan

.- duyan könül yaş saymaz.

tuymasın.

.-bir əlin verdiyini, öbür əlin duymasın.

tuymaz

tuymaz

.- duymaz qulaq baş ağrıdar

.-ac qarın duymaz

tuymazmış .-ər nə görməzmiş, ku nə dinməzmiş, baş nə duymazmış. (ku: qulaq)
tüynaçi

tuyqulara

tuytuqun

tuytuqun

.düynaçi. mütrüf
duyqulara. ehsaslara-mən duyqulara oyulardan çox duyarlıyam.

.-baş gözü, gördügün qulu, iç gözü, duyduğun qulu. (qulu: əsiri)

.-uslu gördüyün, ussuz duyduğun söylər.

tuytuqun.

.-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun.

tuyulu

.duyulu. qanlı. hissili.

tuyulur

.-kötü sorağ tez duyulur, eyi sorağ kec. (sorağ: xəbər)

tüyüntən

.-arvad düyündən, qoduq oyundan doymaz

tuyurqən

.-at alsan minib al, xatın alsan duyurkən görüb al.

tüz

.- düz yoluyla gedənlər , dusdağda can verirlər.

tüz

.- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el bəzənər, el
bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.

tüz

.-düz sində olar. (sində: qəbirdə). (qılan, edinən, canlı aldana, yalına bilir)

tüz

.-əğri ağac düz kögəsi olanmaz

tüz

.-ötrükçünü düz sözü boş. (ötrükçünü: yalançının)

tüz

.-düz ol: birdir.-buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk bakır birlə düz ol .
(buyanlıq: iyilik yapan) (burkanlar: din yöndəri) (buyansız: iyilik yapmayan) (buk
bakır: boş qab)

tuzaqa

.-gözü dənədə olan quşun, duzağa ayağ tez olar tuşun. (tuşun: avın. düşmüş)

tüzəlməz

.- doğru kişi doğru işlə üzülməz, əğri kişi doğru işlə düzəlməz.

tüzəlsin

.-düşüncəvi düzənlə, qalanları düzəlsin!.

tüzəlti

.- düzəldi hər yarağımız, qalmışdı saqqal darağımız

tüzən

.-hər ağızdan bir səs çıxınca, ortalıqda düzən qalmaz

tüzənə

.-düşüncələrsə düzənə soxulur, uçan keçmiş yerincə, unutulur.

tüzənlə

.-düşüncəvi düzənlə, qalanları düzəlsin!.

tüzər

.-böylə gələr, böylə gedər, biri düzər, biri büzər. (büzər: pozar)

tüzlüq

.düzlük. əşitlik. bərabərlik.

tüzlüt.

.düzlük. adallıq. arınlıq. paklıq. təqvalıq. sədaqət.

tüztü.

.- əğri kişi yanlış işi, doğru kişi düzdü işi.

tüzün

.-üzəngidə bir ayaq, sözün düzün deyirsən

tüzün.

.düzün. çinin. - dosduva çinin yağuva yava söylə qıl. (yağuya: düşmana)

tuzunan

uca

.-aşın dadı duzunan, dilin dadı usunan. (usunan: ağlınan)

.- düşdüyün yer sayılmır, uca sıçraş sayılmş.

uca

.- duvarın uca tut, qonşuvu oğru yok

uçan

.-düşüncələrsə düzənə soxulur, uçan keçmiş yerincə, unutulur.

uçanmaz

.-qanatasız quş uçanmaz.

ucaqa

.-güdənin əli çatmır, ucada əyilmir.

uçmaz
uçraş yapar

.-tək qanatla quş uçmaz

qarşılaşır. .-çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar sanmadığın işləri.
(pişləri: oyunları)

uçraş

.-uçraş yapar: üzüvə çıxarar. . - çox düşünmə başan gəlcək pişləri, uçraş yapar
sanmadığın işləri. (pişləri: oyunları). (çox düşünmə olacağı, görmədiklərini
görərsin)

uçrulməz

.öçrülməz. sönülməz.-od alovla öçrülməz.

uçrum

.uçurum. küz. kövz. (< köz). yar.

uçsa

.-torğay uçsa topmen. (torğay: tarla quşu). (topmen: topuyla. həp birlikdə)

ucsuz

.-ucsuz bucaqsız: ucsuz qıyızız.

ucuna.

.-canki vardı bu tənimdə, çıxacaq bitmədən ön arzularım son ucuna.

ucunta.

.-dərdsiz baş qorxuluğun ucunda. (qorxuluğun: mətərsəkin)

ucuntata

.-kilim satsan qonşuva sat, bir ucundada özün otur.

uçur

.-yalançı qoşur, yalanı uçur

uçurum

.küz. kövz. (< köz). yar.

ulaqçısıdır

ulağçısıdır. bildərisidir. xəbərçisidir.-çürüme, yıkılmanın bildəridir

ulaşır.

.-isləşib çalığan ulaşır. (isdəyib çalışan yetişir)

ulaştıq

.-əğri yolla ulaşdıq, sapıq yoluğda batdıq.

ülqərin.

.ülkərin. qarxağın. -qarxağın gözü yekər. (yekər: yekələr) .

ultduz

.(tapmaca).-axşam baxdım çoxudu, irt qalxdım yoxudu. (irt: səhər). (ulduz).

ultuzları

.- durqun sulr ulduzları yansıtar.

ultuzun

.-armanilə ulduzun iki olur oxşarı, hər ikisi tutlmaz, bırak tün gecədə yol açır. (bırak:
fəqət. ama). (tün gecədə yol açır: tul qaranlıq gecəcədə gılavuzluq edir)

ultuzun

.-ay ulduzun batıran, qara günü gözətən. (gözətən: gözləyən)

ultuzunun

.-dəmirqazıq ulduzunun görünən yönü: dəmirqazıq. dəmirqazıq ulduzunun görünən
yönü.qayra. şumal.

ulyaku

.ulyaku: etük, başmaq içliyi.-ərdəmlik kişi ərdini dəğər, ərdəmsiz kişi ulyaku dəğməz.
(ərdəmlik: çıxarlıq. fəzilətli). (ərdini: dürr)

umar

.- dos dosdan umar, küsər, inciyər.

umursuzam

.- düşünmədim sevəndə, umursuzam küsəndə, qırılırsa üzülləm, iç içimə
büzülləm.

umut

.-məndə üzüş səndə umut gögənməz.

umut

.-hərnə sənlə başlar, səninlə bitər , sevilmək umut, sevmədən bətər.

umutlar

.-ağaran saçlar, sarğaran umutlar

ün

-ün qazanmaq: adaq almaq

unçutan.

.-yol değerin yolçudan, əkin nədir unçudan.

ünü

.-adamdısa ünü yok, qoyundusa yunu yok

ünün

.səsin. -sağındım ünün sənin: özlədim səsin sənin(sanığmaq :sağınmaq. düşünmək.
özləmək).

ununu

.- değirmen gürültüsünden qaçan ununu öğütemez.

unut

.- düşün birin, düşünsə səni, unut gedə unutsa səni.

unutar

unutar

.-artıq sevilənlər unutar sevənlərin

.-nə bileydim unutar sevilən sevənin

unutarmış

.-bilməzdim unutarmış sevən sevəni
-bilməzdim unutarmış sevilən sevənin

unutma

.-iyi günə aldanıb dostum var sanırsın, unutma gerçek dostu kötü gündə tanırsın

unutmaq

. yadaşmaq. yadırqamaq. yaddan çıxarmaq. -dün gördüyüm bu gün yadaşır

unutmaq.

.- öğrəşməyi bıraxmaq, öncüllüğü unutmaq.

unutqanlıq .alzaymer.
unutsa

.- düşün birin, düşünsə səni, unut gedə unutsa səni.

unutsun

.-gəlməzdi yuxuma bir an, unutsun belə sevilən sevənin

unutulur.

.-düşüncələrsə düzənə soxulur, uçan keçmiş yerincə, unutulur.

unutuş
unutuş.

.- öznü unutuş: özün unutuş. özün ötürüş. ərkin itiriş. ərkin yoxatış.

.- özün unutuş: öznü unutuş. özün ötürüş. ərkin itiriş. ərkin yoxatış.

uqra

.-axım uğra üzmək (gücə sarı sarmaq).

uqra.

.-dan uğra: gün yarıq. günaydın. süb bexeyr.

uqraşma

uğraşma. işin olmasın -başsızların başıyla uğraşma

uqruva

.- hançı daşı qaldırsan, uğruva istəyin çıxsın. (alqış)

üqüq

.atağac. ükük. tabut.-dülgər öldü atağac tapılmadı.

uqur
uqurlanır.
ur

ürəq

.- dosdan gələn azsada, uğur bolluq gətirir.
.-kişi görkəmiylə qarşılanır, içi ilə uğurlanır.

.-gec yatıbən irtin dur, altpişəki artıq ur. (altpişəki: altı qıçlı tuluq çalxama aracı)

.- duru ürək arın dilək.

ürəq

.-göz görməsə ürək yanmaz. (yanmaz: yanğmaz: yanğımaz: yankımaz: təpgi
verməz)

ürəq

ürəqim

ürəqtə

.-göz ışığı ürək sirin yansıtar.

.-bilisən ürəgim nədən alışır, az. yurdunda türk uşağı fas danışır

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

ürəqtən

.-ürəkdən eşidən: söz alan

ürərsin.

. biçərsin.-bir gün irtə əkirsin, on gün irtə ürərsin. (irtə: tez).

ürəyə

.-ürəyə yatmaq: könül çalmaq.

urunmaq

.vurunmaq. çalışmaq. işləmək. səy edmək. -dincliği sağlaşqa urunmaq. (dincliği:
sülhü)

urur.

ururma

.dəyir.-hər kim əkdiyin urur.

.-aytqanımı et ansı ururma: söylədiğimi yap yoqsa vururum.

uruşur

.-iki qoç uruşur, keçinin qıçı qırılır.

üs

. -üs bəzəyi gözə gül, iç bəzəyi başa gül.

us

.-acığ gəlsə, us qaçar

us

.-beyin qızsa us gedər.

us

.-bilgi qonaq, us ev yiyəsi. (bilgi: savad)

us

.-iş yaxmaza iş desən, sənin baça us qoyar

usan

.bezən.-canına usan: canından bezən

uşaq

.səfeh .-uşaq kişi : səfeh kişi.

uşaqa
uşaqı

.-uşağa iş buyur, geyindən özün buyur.

.-bilisən ürəgim nədən alışır, az. yurdunda türk uşağı fas danışır

uslan

.(us (su)+ilan). suilanı.

uslanmaz

.-dəmir islanmaz, dəli uslanmaz

uslansan

.-damcıca uslansan: zərrəcə ağlın olsa. .- damcıca uslansan, bir kimsəyə uymazsan.

uslu

.-çalış axmaqla yola ged, uslu səninlə yolun tapar

uslu

.-dəli dəlini uslu sayar.

uslu

.-işini ötqəyə verməz olusa uslu kişi. (ötqəyə: özgəyə. başqasına)

uslu

.-uslu bizi arayıb sormaz, dəli bacadan axar.

uslu

.-uslu kişi başa baxar, ussuzu yaşa.

uslu

.-uslu köprü arayıncaya dək, dəli dərəyi geçər.

uslu

.başlı.-uslu gördüyün, ussuz duyduğun söylər.

uslu

.huşlu. alğır

ussuz

.başsız.-uslu gördüyün, ussuz duyduğun söylər.

ussuz

.ussuz. ağılsız.-ussuz başın ağrığın ayaqlar çeker. (ussuz: ağılsız). (ağrığın:
cəzasın)

ussuzu

usta

.-uslu kişi başa baxar, ussuzu yaşa.

.-qıldığıvı qayta qayta qıldınsa, bir gün usda usdabaşı olarsan( qayta qayta: dönə
dönə. təkər təkər. təkrar təkrar)

ustabaşı

.-qıldığıvı qayta qayta qıldınsa, bir gün usda usdabaşı olarsan.( qayta qayta: dönə
dönə. təkər təkər. təkrar təkrar)

ustalıq

ustalık. sanalıq. estilik. sağduyu. anğıllılıq

ustanın

.-çeçenin sözü kəsgin, ustanın gözü kəsgin (çeçenin: söz usdasının. xatibin)

üstə

.-söylədiyin doğrusa, at üsdə durda danış.

üstəmək

.qələbə çalmaq. zəfərlənmək.

üstün

.alıc. alcı. qalib. –aşığı alıc oturmaq

üstün

.alıc. qalib.

üstüne

.-dağ üstüne dağ olur, ev üstüne ev olmaz.

üstünə

.-qaraxan atdan düşdü, üstünə el toplaşdı. (tapmaca). (qazan)

üstüntən

.-ağırın üstündən, yüngülün dibindən keç.

üstüntür.

.-verən əl alan əldən üstündür.

usunan.

.usunan. ağlınan.-aşın dadı duzunan, dilin dadı usunan.

utanc

.uyat. man. ayıb.-doğru sözdə uyat yok.

utturur

.- az mal, qan utdurur, çoxu, birbirini gütdürür.

utulqan

.sınğılan. sınığlan. sinilən. somulqan. həzm olunan. absorbable

uyar

.-əkişdə, yağış nəmiş gərəkir, iş uyar çağda qılış görəkir. (görəkir: uyğun görülür,
məsləhət görülür).

uyar.

.-daş daşa baş başa uyar.

uyarlıqı

.- can sağlığı, baş uyarlıqı arzısıyla. (alqış)

uyat

.uyat. utanc. man. ayıb.-doğru sözdə uyat yok.

uyma

.-uyma şeytan sözünə, qul edər səni özünə.

uymaz.

.-evdəki sanaq çarşıya uymaz. (sanaq: hesab)

uymazsan. .- damcıca uslansan, bir kimsəyə uymazsan. (damcıca uslansan: zərrəcə ağlın olsa)

uyqu

.-düş uykuya, uyku düşə qarışdı, açdım gözüm tam uykular qaçışdı

uyqular

.-düş uykuya, uyku düşə qarışdı, açdım gözüm tam uykular qaçışdı

uyquya

.-düş uykuya, uyku düşə qarışdı, açdım gözüm tam uykular qaçışdı

uyturma.

. uydurma. yalan. toxuma.

uyumaz

.tutmaz.-ac evində qatıq uyumaz

uyuşsan

.-istəklərə uyuşsan, olan gücün bitirər, onlar ilə duruşsan, sanmaz gücü gətirər.
(istək: həvəs) (duruşmaq: qarşı durmaq)

üz

görkü. - coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi salıq
(sorağ. xəbər) edqəc mənə ol görküdөn.

uz

. . . -kim yapırsa doğrucana bir işi, kəndi bilər dəğər biçə uz kişi.

üz

.- dalaşanda barışığa üz saxla, cavanlıqda qocalığa can saxla, gen günündə dar
gününə pul saxla

üz

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

üz

.-üz göz olmaq: acarlanmaq. rəh ruf tapmaq.

üz

.-üz tutmaq: tutmaq yazmaq. üzrə olmaq. - ölə yazmaq: ölümə üz tutmaq. nərədəysə
ölmək. öləsi olmaq

uz

.uz. fayda

uzansa

.- çox uzansa, quyruğu qırılar!

uzansın

.- malız bolansun, canız uzansın, yaman günün nisgili, kötü qaya yağulsun. (alqış)
. (qay: nakəs)

uzansın.

.-ertir durda işdə ol, güdə günün uzansın.

uzaq olsun əstəğfirullah

uzaq

.-el atan daş uzaq düşər.

uzaq

.alışaq. alısaq. aralıq. fasiləli

uzaq

.-uzaq olsun: əstəğfirullah

uzaqın

.-uzağın buğdasından, yaxının arpası yeğ.

uzaqlartan

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

uzaqlaşmaq .alaşdamaq. alısdamaq. aralaşmaq. fasilə almaq.
uzaqtan

.- uzaqdan baxdım heç çox, yaxına getdim bir çox. (tapmaca). (qarınca)

uzaqtan

.-uzaqdan baxdım bir çox, yaxına getdim çox. (tapmaca). (duman)

uzar

.-keçi quyruğu nə uzar nə qısar.

uzar

.-uzar uzar ip kimi, geri dönər küp kimi. (tapmaca). (balqabağı)

üzə

.-dosd ağladıb üzə deyər, yağu arxan sökər, üzə gülər

üzə

.-göyə süğsə üzə düşər. (süğsə: suğursa. tükürsə)

üzə

.ərsiyə.-ərdi üzə ərənlər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdəm bəyi : ləyaqət kanı). (çıxdı
ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı).

üzənməz

.-iş biləni yol uzunu üzənməz

üzənqitə

.-üzəngidə bir ayaq, sözün düzün deyirsən

üzer.

.-dəvəyə yandaq gərək olsa boynun üzer.

üzər.

.-yaman at axırın pozar, yaman it yiyəsin üzər.

uzlaşmaq

.gəlişmək. anlaşmaq.

uzluq

.uzluk. faydalik

üzmə

.- dart üzmə, it yıxma

üzmək.

.-axım uğra üzmək (gücə sarı sarmaq).

üzrə

.-üzrə olmaq: yazmaq. üz tutmaq. - ölə yazmaq: ölümə üz tutmaq. nərədəysə ölmək.
öləsi olmaq

üzsüz

.-ac qoyma hırsız, çox söyləmə üzsüz olur.

üzü

.-yamanın üzü qurusun, gəpirgən sözü qurusun

üzü

.-alnı açıq üzü ağ

üzü.

.-bizə qoşulan könlü tox, bizdən qıran üzü yox.

üzü.

.-yalanla gerçək bir nərsənin iki üzü.

üzülər.

.-kəndini çox bəyənən tez üzülər.

üzülləm

.- düşünmədim sevəndə, umursuzam küsəndə, qırılırsa üzülləm, iç içimə
büzülləm.

üzülməz

.- doğru kişi doğru işlə üzülməz, əğri kişi doğru işlə düzəlməz.

üzülürsün

.- biri var tanıdıqca üzülürsün, biri var tanıdıqca sevinirsin.

üzün

.-qazan qazana deyir.- üzün qara.

uzun

.-qıssa ələ, uzun dillik gərəkməz

uzun

.-uzun dilli , ölümlüyə çox qolay.

uzun

.-uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (tapmaca). (qarışqa yuvası).

uzun

.-yalançınımn ömrü qısa olsada, yalanın ömrü çox uzun

üzünə.

.-hər kiminki özünə, ay görünər üzünə.

üzüntə

.-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)
-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)

üzüntə

betində .-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .
-əkməyi suyun dibinə at, betində topla .( betində :üzündə)

uzunu

.-ipin uzunu, sözün qısası.

üzünü

.-xanım yoxsa ər ölməz, təki dinclik üzünü görməz.

uzunu

.-iş biləni yol uzunu üzənməz

üzüş

.-məndə üzüş səndə umut gögənməz.

var

.- hansı gülün iysi var, onda tikan izigi var

var

.- var olmaq dəğişməkdir, dəğişməkdə gəlişməkdir.

var

.-. adı var özü yox. (sözün edib, işdə ıs izi bulunlmamaq ). (deyim)

var

.-var böləndə böyükdən başlarlar, kiçiyə qalmaz, qınıyanda kiçikdən başlarlar böyüyə
qalmaz

var

.-var yetirsə yamanqa, kəndin qoyar xaqanqa.

var

.-verən var alır, əkən var dəyir.

var

.-yoxsul kişi var taparsa yer tapmaz

var

.-qaçaq var, dövlət :qara mal. qaravar

var

.-qaravar: qara mal. qaçaq var, dövlət.

varı

.-varı bilməyən yoxu bilməz, azı bilməyən çoxu bilməz

varız

.- azıq bol olsun, dəniz aş olsun, varız çox olsun. (alqış)

varlı

.- kişi ölür söz qalır, varlı ölür mal qalır.

varlı

.-iyirmisində gözəl, otuzunda güclü, qırxında başlı, əllisində varlı olmayandan heç nə
gözləmə. (gözəl: xoşaaa gelim. baxımlı)

varlıqa

.-güvənmə varlığa, düşərsin darlığa.

varlıqınta.

.varlığında. qutunda. qatında. kölgəsində.-buğday qutunda, sarğucda suvalır.
(sarğuc: ot alağ). (suvalır: suvarılır)

varlıqıva

. . -düşün danış, qılmaqiylə varlığıva dəğər biç.

varsa

.- varsa malın çevrən sənə dosd olur, yoxsa malın yaxın belə yad olur
- varsa malın yadın sənə yoğ olur, yoxsa malın yaxın belə yox olur.( yoğ:
yaxın)

varsa

.-oğla varsa ata malı, oğul ata diləməz. (oğlun əli ata malına çatırsa, artıq atanı
aramaz)

varsun

vaz qetəsən

.- yağış yağsunda varsun kərpişçi ağlasun.
.- birin ötürəsən, birin boş verəsən, birin vaz gedəsən, birin keçindirəsən, birilə
keçinəsən.

ver əlindəkin ellərə, vurda başın yerlərə
ver

.-ver əlindəkin ellərə, vurda başın yerlərə

ver

.-ver yeyim, ört yatım gözlə canım çıxmasın. (deyim)

vər.

.-bildik ətçi, ət yerinə gəmik vər. (bildik. tanış). (ətçi:qəssab).

verən əl alan əldən üstündür.
verən əl alan əldən üstündür.
verən əl, dəd görməsin.(alqış)
verən

.-verən əl alan əldən üstündür.

verən

.-verən əl, dəd görməsin.(alqış)

verən

.-verən var alır, əkən var dəyir.

verənə

.-aş verənə daş vermə, daş verənə aş vermə.

verənin

verəsən

.-verəsiyə verənin kisəsi boş qalır. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)
.- birin ötürəsən, birin boş verəsən, birin vaz gedəsən, birin keçindirəsən, birilə
keçinəsən.

verəsiyə içgi içən, iki kərə əsirür. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)
verəsiyə verənin kisəsi boş qalır. (verəsiyə: parasız. müfdəsinə)
verəsiyə

.verəsiyə. parasız. müfdəsinə.-verəsiyə içgi içən, iki kərə əsirür.
.-verəsiyə verənin kisəsi boş qalır.

vərhov

.şıltaq

verib

.-çox verib arsız, az veib hırsız edmə.

verib

.-tanrı görməmişə bit verib, dırnaq verməsin

vermə.

.-aş verənə daş vermə, daş verənə aş vermə.

verməlin

.-qışın keçər çox güdə, verməlin olsa yaza

verməm

.-almadım verməm, görmədim bilməm

verməqlə

.-yiğitlik keçməklə, ağalıq verməklə.

verməsin

.-tanrı görməmişə bit verib, dırnaq verməsin

verməyincə .-baş başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.
verməz.

.-diril verməz: yenidən dirilməz.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar
gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir
azmaz: dəmir qızıl olmaz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

vermiş

.- canın vermiş malın yox.

verqi.

.vergi. alım. maliyat.

verqin.

. vergin. verəcəyin.-acdan alqın olmasın, bəyqə vergin olmasın. (alqın: alacağın).

versən

.- bəyə versən aşını, sılar sənin başını, qaya versən aşını, başa salar daşını. (sılar:
sayqılar. ikram edәr). (qaya: namərdə)

vertiyin

.- bir əlin verdiyin ötəki bilməz.

vertiyini

.-bir əlin verdiyini, öbür əlin duymasın.

vicdana baxır

. içitə baxır&.

vicdandan uzaq . içitdən uzaq&
vicdanlı

. içitli&.

vicdansız

. içitsiz&.

vuranmaz

.-vuranmaz, dayağın kəttəsin alır. (kəttəsin: yekəsin)

vurmaq

.-yerə vurmaq: kiçitmək. kəmsitmək. alçaltmaq.

vurquna

.-çalış könülki vurquna heçyan ıraq değil.

vurta

.-ver əlindəkin ellərə, vurda başın yerlərə

vurunmaq .urunmaq. işləmək. çalışmaq. səy edmək. -dincliği sağlaşqa urunmaq. (dincliği:
sülhü)

xaç atanak

. ataknak,

xahiş

. bayandav, ütiniv, sorav, soranu.

xal

. mənq, beng, minğ, menğ, mənәk, bənək

xala : kələ, böyük qadın baş

. : böyük, - kələ çüçə : böyük , baş çüçə - >

xalis arığ . arun, arın :
xalis arıv . qoşunsuz, arassa,
xalis

. çin, arassa, ağ, tüys

xalıs

., aratzabask,

xalq

. ulut, ult, ulıs

xalq

. yurt

., curt

xalta

. ← kapta

xam tama

. tahkar

xam

. göy, yetişməmiş, pişməqən, şiyki, körpə

xamuş

. < qapış < qap

xan meyli göstərir şiddətləndirmə çoxatma şəkilçisi yan : xan: şah, böyük: xanım: mələkə
.- bu dünya misaldır çatısız xana, bənqu qalmadı şaha sultana (bənqu:

xana

həmməşəlik. ebedi)

xana

. lana, qana

xana

. su yoli, arna, yol, yırğa yolu, yırza, say, çay, özən

xanəndə

.

xanım

. bayan, ayım, xoca bikə, bay bikə

xanım

. bayan, ayım, xoca bikə, bəy bikə .

xaniman

. < qonaman

xaniman: < qonaman .

xanlıq

.- korlar ölkəsində şaşılar xanlıq edir, kəllər saçdərən olur.

xarab

. çürük

. < keç. çək. çekürük (keşiyib: çəkilib, quruyub, çakışıb, çəkişib) əsgi:

keçmiş, çakşıl
xarab

. çürük

. < keç. çək. çekürük (keşiyib: çəkilib, quruyub, çakışıb, çəkişib) əsgi:

keçmiş, çakşıl
xaraba

. uçğun, özəl .

xaral

. < qaral : böyük çuval

xaric

., keşimiş, keşiyib, qurumuş

., keşimiş, keşiyib, qurumuş

. qarşιlιk

xarlaşmaq . tübələşmək. pəsəymək.
xas

. kas, kəs, özəllik, kəsiklik, kəslik, xususiyyət

xaşlamaq

. qaynatιb pişirmək, bir şeyin üstünə, issi su, ya yağ tökmək

. dərək, özüş, özqü, özgün, özgə, özəl, qatqιsιz, özəllik, üsüs(: xusus), başqa, fərqli,

xass

ayrı, ayrım, ozəl, kas, kəs, kəsiklik, kəslik, əcib, dəyişik, orjinal, xususiyyət özgün әsәr , özgün davranış , özgün durum .

xastən . xala, allah xalasa : inşaallah . tanrı hahlasa : ~ kahlasa.
xastən: < xiz . xizdən < qızmaq, qozmaq, qozğanmaq .
xastfarsı . ast . ist, est ( sak, istsak, istək )

xastqarı

. söz atma, qudaçılık - xastqar : söz atan

xastqarı: söz atma, qudaçılık - xastqar : söz atan

xatın

.-at alsan minib al, xatın alsan duyurkən görüb al.

xatırlamaq

. addlamaq

xatırlamaq

. adlamaq, yadlamaq, izləmək .

xazinə

. gömü, qazan

xəbər

. sav . söz . savar

xəbər

.sava,

.

xəbər, söz

. bur, söylənti, rivayət, deyiş, aytış, ayış, danşıq, görrüng, izah, gəp - sözsüz :
görrüngsüz, әlbəddə - söz ağacı : tükənməz xəzinə - söz başı : giriş söz - söz
özgərişi : dəğişməsi - söz taş : casut - sözbaşı : çağrış, düşündürüş - sözçən :
çeçen, sözçü - sözə gəlmək: anlamaq, dinləmək - sözləm . cümlə - sözün
(tutmaq): sözüdə durmaq . sözüyerinə gətirmək - sonsöz: söz sonu

xəbərquzar: xəbər ulaşdırıcı, dilçi, elçi, sorğalçı, ayğakçı, casus, qovak, sağımkor, yortçu xəbərquzari : sorğalçıq, dilçik - xəbərçinin mesajı : ulağın anlatışı .
xədicə

xədicə
xədicə

. xatınca

. xatınca
. xatınca .

xəfif

. dinc, qolay, uyanık, diqqətli

xəfif

. qapık, yatık, iti olmayan, çağlamayan, qapalıdinc,yüngül, üzdən

xələt

. bayrak.

xəlfəçin

. kərtəriz

xəlic

. aylağ, dənizin quru yerə girən yeri, dəniz bövri, dəniz qulağı, körfəz, girdə
çəmbərli yer, dənizin , gölün quru yeri .

xəm - çəm: dəng - döş, ged - gəl, barιş - gəliş edişyən .
xəm-çəm

. barιş-gəliş edişyən, dəng-döş, ged-gəl

xəmir şapşı .
xəndəqərəbi

. > xəndanfarsı : açıq, qazık <>tummaq : yummaq - gül : açımıó gunça

xəndəqərəbi

. > xəndanfarsı : açıq, qazık <>tummaq : yummaq - gül : açımıó gunça

xər qah

. qara ev, böyük çadır, şah evi

xər qah: qara ev, böyük çadır, şah evi

xeraş

. < qιraş, qιrιş, qereş.

xeraş

. qιraş, qereş, fereş

xərəki

. < qaraçav, qaraçıv

xərəki

. < qaraçav, qaraçıv

xəş

. akı - xərci : akısı.

xəş

. akı - xərci : akısı.

xəsis

. saqmır, sak, sıkmır, qısqanc, saran. böhül, paxıl .

xəsiyət

. : kişilik

xəşləmək: yoklamaq, sәrf etmək : var yok pulunu yoklaladı

xəstəliq

.xəstəlik iğ. ağrı. dərd. qada bala.

xəstiyə

.(xəsdiyə deyilir).-yastığı yüngül olsun. (deyim)

xət

. kəsit

xetam

. qutam, qutar

xətkeş

. < xət + çək . cızqış .

xəyal etmək, armandav )
xeyirlik

. dinclik, tinişlik

xeyirlik: dinclik, tinişlik .
xeyləh

. baytak, talay, saklı

xeyləh, baytak,: talay, saklı, küp (köp : oldukca çok) epey, bir top, bir töləy.

xeyli

. < ) key : böyük, çox ) yığ, yığılı

xəzəndə

. sürəncəng .

xəzəndə: < gəz . sürəncəng, sürənci, sürəcilər .

xəzəndəqan . sürəcilər - xəzəndə : sürəcənq

xəzəndəqan . sürəcilər - xəzəndə : sürəcənq
xəzinə

. qazan, bəylik, ağılık (çoxluğu , bolluğu , varlığı göstərir) .

xıdırmaq

. qatı çalım çalasın tələsik yerimək

xilas

.ərkin

xına

. < qınak, qan rəngində, qırmızı..

xına

.-toyda qız bəyənən, götünə xına yaxar.

xınata.

.- güvən qılsan özgəyə, əlin qalar xınada. (güvən qılsan başqıya, əlin qoyar xınada).

xırdacıq.

.xırdacıq. qırtcıq. çox xırda. narın.

xırdalama

. ufalama, unlama, ovmak, uşaklamak

xırman

.-düğün qurdun el ilə, xırman qurdun yel ilə.

xiş

. - ) < cız . cızmaq, izmək, qazmaq

-)<

kov . saban, əməç., kötən, kündə, azal, boqusa,

bürsun, soka., yer sürən abzal, azal
xiş

. - ) < cız . cızmaq, izmək, qazmaq - ) < kov . saban, əməç., kötən, kündə, azal, boqusa,
bürsun, soka., yer sürən abzal, azal

xiş
xiştək

xiştək

. saban, əməç., kötən, kündə, azal, boqusa, bürsun, soka.
. < kov . kovştək : iki şeyin açılan yeri

. < kov . kovştək : iki şeyin açılan yeri

xisusən: ayratın .
xiyanət . opasızlık, satılıv,qınçılık

xiyar

.-dilençilər əğri xiyar beğenməz.

xiyavan

. dalğıl .

xiyavan

. kiyqan, qaldırım, böyük tabaqa biçimindəki daş.

xiyavan . kιyavan
xiyavan: dalğıl .
xoca bikə : bayan, xanım, ayım, bəy bikə
xoca bikə: bayan, xanım, ayım, bəy bikə

xoca

.- sığır sılağ, xoca çörək götürməz. ( sılağ: sayqı)

xoca

.əkə (əkib becərən). ğörətmən. məəllim. -əkə ağa: ağa məəllim. -bəhram əkə:
bəhram məəllim.

xocayın: bayar, hökmdar .
xofdurmaq: üşəndirmək, qorkutmaq .

xoldə

. dondurma, xör : soğuq . xöşi : qurumaq .

xoleer

. ayaqla

xora

. böyük xurcun

xortlanmaq .qəbirdən qalxmaq

xoruz

. kəkəçli toyuq

xoş

. gözəl, simpatik, batqın, batnıq, sevimli, ruhlu, yaxımlı calib, uyqun, yaraşıklı

xoş.

.xoş. qoyqun. onqun.

xoşa

.xoşa gəlmək yaxmaq . -bu moda hamıya yaxmır. .

xoşamaylıq : yakımlılıq, xoş əxlaq
xoşbəx

.qudamıq, qutlu, mulu.

xosər

. quduzar.

xoşk

. kujrırıyaıv. : soyukdan qurumaq, kuşiqu, üşəmək

.

xoşlamaq: çöşmək.
xoşlaşı- sağlaşı

xoşlaşı- sağlaşı
xoşluq

.- coşdu bir xoşluq içimdə görkünü görcək gözüm, bu gөlөn elçi salıq (sorağ.
xəbər) edqəc mənə ol görküdөn. (görkü: üz)

xoşuna

.-xoşuna gəlməzsin: yakmaysın. -qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan axıb
gedədi. (aytsan: desən). (axırın: yavaş ). (axıb gedədi: boşa gedər).

xotdan

. < qorkudan

xovf

. < qorkmaq

xoxucu

. mətərsək

xoxucu: mətərsək .
xud

. met < tez

xud

. met < tez

xudək

. (şayıd) < güdə

xudək

. (şayıd) < güdə

xudtıraş: üztara
xudtıraş: üztara .
xulasə

. aytoru, imumiyyətdə, olağandan, qıssa, yumak, sıqımta, cəm, tüyin

xulasə

. aytoru, imumiyyətdə .

xulasə

. qıssa, yumak, sıqımta, cəm, tüyin

xumar

.-(çəkib içən) xumar olmayan: ayıq. ayız.

xumar

. amrak, düşgün, kuştar(< düştər), verilgən düşləmək

xumar
xumar

. çala yukulu, amrak, əmrək, düşgün, kuştar(< düştər), verilgən, düşləmək .
. çala yukylu

xunsa acıksız,
xunsa

. saqlanan, cıdanan .

xunsa

. yatuqka, tənbəl

xunsa: yatuqka, tənbəl, saqlanan, cıdanan

xurfə
xuruş

turpuq
. üzlük, aş qara, görüş, üz göz, üz, qaplama, dışlama, örtüm, örtük, örtmə

xuruş

. üzlük, qaplama, dəşlama, örtüm, örtük, örtmə

xuruş.

. qatıx, dadımal, tamlakış, dadık, qoşumça, qoşuntu, üz - güz, qara, görüş, görəş .

xuşə

. < qovşa < qoşa .

xuşə

. < xışım < met (xış = sıx) sıkım .

xuşk

. < qursk, quru

xuşk

. < qursk, quru

. qısıp .

xusuf

xutbəsət

. kasalak

xutbəsət: kasalak .
xuttaraş = üzdara
xuy

. cürüm - türüm, qιlιk - yoruk, yeriş - duruş, qılık .

xuy

. cürüm-türüm, qιlιk-yoruk, yeriş-duruş, qılık

xuysuz . (oynaq at), boynaq ., asav, ası, coşqun, oynaq
xuysuzlanmaq: aşırılanmaq, diklənmək, boynamaq, boyuna qalxmaq, yoldan çıkmaq, haşıralık,
həşərlənmək, aşıralık .
xuysuzluk

. boynamaq, yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq, haşıralık, həşərlənmək, diklənmək
aşırılanmaq, aşıralık

xәrrә

. bulanιq .

xәrrә

. bulanιq, .

- buruş
- istəmək - təmənna etmək . yollanmaq
((iyilik etdiin kişinin iyiliyinden
((qurdun dosluğu qoyuna can
kaftan : qapatan
. < kov. qabqabık -kövzəmək : qabıklanmaq, qabığın çıkarmak buğdanı kövzə :

kövzə

qabıxla
qara
kov

. çəm qara, çuv qara
qarpız: < kov . kovpız> qavpız > qarpız § qovun : < kov . kovun § qucak: < kov .
kovcak § qoyun : < kovun < kov .

bacarıkli

.bəcərıklı becərikli

bolalın

.bolluqla boləlin sulu yer

.bəsərikli

başa rikli

çak vurmaq çək cızmaq saç
kab

. kav, kovak, kovı, govı, gorı

kov gəvşək : boş§ gəvşəmək : boşatmaq, tökmək, danışmaq
köv gövüs: < kov . qab
yok

.yuku

.yük

yak

yaxın tutmlu

yoğun

yoğun, yük

yoğun, yük

abaklama
alahədə

. alakı

alãy

.< alay : orduda alay?

alãylı

. alayli subay

buynuz çık(ar)mak : bir şey üstün olmak
buzuk

.bir çeşit tambur

çav

. : < sav. çabqә, söz . söz - sav, şavı, şavlıq, sәs, avı(ava) çavlı : adlı sanlı §
çavlab-çavlab : çatır-çatır yanmaq § çavış : pıçı - pıçı, mışı - mışı

çav

. şan, ün, çav < söz . (çavmak : savmak, büdrəmək, çıxmak - çavmak :
saplamak, sapalamak, sopalamak vurmak - çıpmak, çıpma, çıpa, çıpaq >
çubuq - çıplaq : çırpılmış - çıpmaq : çapmaq, çəpik, - çal çap, çal çıp, çal
çav, çal sav, çal çağır

çırmalamaq, tuddurmaq, çəmrəmək, cəmləmək, bitiştirmək, yığmaq
çırmamaq

. < dırmamaq, dırmaşmaq, dikətmək, qoğzamaq, çımramaq, burmaq
çərmətməkdivan, çəmrəmək

dağda ot bitdi dağıdan

. darak, eşən, ayıran, yaran, açan, tırmalayan araç, inşiab, qol, keçi yolu
qorkuluq, daş yonma araçı

darak

. açan,eşən, ayıran, dağıdan, yaran, tırmalayan araç, daş yonma araçı, inşiab,
qol, keçi yolu qorkuluq

darak

. eşən, ayıran, dağıdan, yaran, açan, tırmalayan araç, inşiab, qol, keçi yolu
qorkuluq, daş yonma araçı

dənqə dənqə : dingə dingə, çiyinbə çiyin, tayba tay, tuşba tuş
diklənmək

. boynamaq, yoldan çıkmaq, boyuna qalxmaq, haşıralmaq, həşərlənmək,
aşırılanmaq, aşıralmaq, xuysuzmaq

dırmaşmaq . < tır. tırmanmaq, dırnaqları ilişdirərək, barmaqlardan asılaraq dik bir yerə
çıkmaq . əl qol ayaqilə bir dik yerə çıkmaq .
don

. don ( paltar ), bağlanmak, qapı dondi, göy dondi,gözü dondi, tumalaç,yumalaç,
şişik, donbalan, tumurcuk

don

. donaltmak (bəzəltmək, artımak, bağlamak, bərkitmak)

donuklatdırmak : kaplatmaq, parıltısın azaltmak, xəfələmək, bunaltmak donuk, nəfəs
alamamak
donuklatdırmak : tün( qara, qır, sık rəng.) parıltısın azaltmak, doncukturmak : xəfələmək,
bunaltmak - donuk : donqun, kədərli, - cuncukdurmak : öldürmək,
xəfələmək, nəfəs alamamak - tıncıkmak : tunqcukmak, darılmak, boğulmak,
qısılmak, sıkılmak ertə

. ir, irtuk, erkən, ertəsi, kələsi, kelev, kiyinki, ilk

ertə

. sabiq, keçmiş, ön, qabak, irəli, sübh, gec, sonra, ertəsigün : yarını erkən §

ertəsi

. ertə, ir, irtuk, erkən, kələsi, kelev, kiyinki

eşən

. darak, ayıran, dağıdan, yaran, açan, tırmalayan araç, inşiab, qol, keçi yolu
qorkuluq, daş yonma araçı

evlək

. avlak, qənov, iz, xət, arx, qol, sulax, bulax

əlverişli . astar, arqun, dölək adam: boyun dutucu,
əminsiz, döləksiz davranış . döləkli əməliyyat . döləkli aran :
əmrək

. sevgi, sevmək, əmrək görmək : sevmək - bir birinə əmrək olmak

ərik

. iniş., balakey yılğa., özənçə, özön

əriş(ərış)

. adım, atlama - əriş qıssat : yerişi yavaşlat, yavaş adımla əriş keğit : əriş uzart,
addımlarıvi genişlət - əriş ker : geniş addımlar - əriş sal : əriş şiltə, adım
atmak - şrişi uzun : geniş adımli, uzun bacaklı - dört əriş : dünyanın dört
cəhəti

gec

.keşik: < gec . gecik > keşik, geccikki, gecikki : sonraki, arddakı, növbəti
gecik : uzanmış, çəkilmiş, gecikmiş

gerçəkdən, tak
güdə

. külə, bücür: basar, bəsdə boy, töpös, kotiğan, mıkır, kodö, koyduk, kəltəbakay,
karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək

günlük

. xidmət

ğan(+)

. şəbih.

inğcaylamak: inğqay bulmağan, bozuk, yararsız, eğrəti, yaraksız , iskə aspaytın,
ipək aralaş : yarı ipək -qarışmak, ortalık, iştirak, doğru yola

kan

.kənd

. < kan, gen, böyük yığıncak

. (gərək : faydalı, iş)karlı

kar

karmaq: < ker : kar : böyük, kerimək, ulqaymaq, yaşlanmaq
kavlak : qabıklanmaq, qabığı tökülmüş, dəri qoymuş insan kavlamaq : qabığı qabarıb
tökülmək qovdal : < kovlak = kovkal = qovdal, kovak < kov . kovmaq :
qazmaq
kavlak : qabıklanmaq, qabığı tökülmüş, dəri qoymuş insan kavlamaq : qabığı qabarıb
tökülmək qovdal : < kovlak = kovkal = qovdal, kovak < kov . kovmaq :
qazmaq
kəbir

. qapır, qalıp

kəkəc

. kakil sağιnιp gəpləyən, saqav, saqfav(əlkən

kəmsəmək . təhqir etmək
kəsgit

. qətyi

kimsə

. heçkim

konveks

. kavıs, kovus, qopuz .

kov

kəminqah: küməngə < kovəngə < kov . kömülən yer, gizlənən yer

könə qart, bayat, əsgi,, qatkan, kepkən, solqan, mıssık
kuştar

. ( < düştər ? ), əmrək, düşgün, xumar, verilgən ( üşləmək

küzə

. bərkimiş palçık, pişmiş palçık?

qab

.gobud, küpəvər, met > pükki

qabıklanmış: kavlak, qabığı tökülmüş, dəri qoymuş nəsnə
qaçamaq

. məcə', ağıl, barıcak

qafıl

. )< qapılmak . qapı, qapıl (qapanmak, kor olmak, kələkə düşmək ) ) yapılmak,
yapıl ( bağlı, manqo, bayakabaş, anqko?

qafıl

. )< qapılmak .( qapanmak, kor olmak, kələkə üşmək ) qapı, qapıl, ) yapılmak,
yapıl ( bağlı,., manqo, bayakabaş, anqko?

qafiyə

. < qapmak..

qala

. qalmaklç yer : qalas-cak-mak

qalax

. sildüzəlmiş, ucu küni, girdə, qapıcəkli sil yeri

qap

.duvar

. qabqιrğa

qarayilə

. < gərəkilə, qara . qaramilə ( baxmağilə)

qarğı

. < qar. qözü çəkib özünə alan.

qarlanqıç

. < boya ?? qaramaq : göz??

qarlanqıç

. < boya ?? qaramaq : göz??

qarmaq

. < kar . qar, əl, qol . qarmaq : tumaq, əl ilə qarmaqın yada kar ilə

qarmaq

. əlləmək, qarlamaq ( qar : əl )< kar = qar. : əl, qol ( əl ilə qarmaqın və yaxut, kar
ilə qarmaqın, formu və tutarlıkları yönündən, iş, kök və söz

qarşι

. qartşι, qartιşmaq.

qarιn

. qab.?

qarιşmaq

. < kov . qabrışmak, kovruşmak

qat qat olan, bölük bölük olan dağ - alaca : ağ qara təsmə,
qayğı

. < qar. gözü çəkib özünə alan.

qayru

. : qeri, izə dönmə, yanma.

qaytalav

. qaytarmak, kırıxmaq, gerikmək

tikrarlamak

qaytalav

. qaytarmak, kırıxmaq, gerikmək

tikrarlamak

qciz

. < ucuz.?

qədim

. atım, adım

qəhvaltı

. < qarın + altı, aöız alma

qılınc

. kəsqınc.?

qın qın

. kəj kəj

qınalı

. < qın . qınaklı, əxlaksız (onu bir qına) qınamalı

qırqıt

. cerceviz?

qirptar

. giripsәrmәk..

.

qıssa, dayaz, dərin yok, axmaq, tökülmək, tüngül, yön (
qızqın

. qov , qovza, qovzqın <> qızqın

qohum

. < qovum < qodum < quda

qoxumaq

. < qonqurmaq < qonq . iylənmək, qoxumuş

qolda qıçda, qulakda dağlanan simğə, taxılan əlamət, alıq
qolluq

. qolçuq, yengə, qola bağlanan şərit, polis

quvax

. kəpək

?

toz

. duman, tozanğ

gah

. bir kaysı, şakta, akta, keydə, kez, kezdə, kətə

gah

. çağ, çak, sak, sal, salιm, kəz, key, ara, dәm gah

. çağ, çak, sak, sal, salιm,

kəz, key, ara, dәm
???ana süt verməz bala, taki oğlan ağlamaz. (ana süt vermiyər taki oğlu ağlıya.
gah.

. kidə

gah-gah

. kətə-kətə, kəyarιm, kə vakιt

galamaq.

. istəmək § nə qalaysız : nə meyliz var

galay

. ağqurğaş

ganbıl

. ganbır, çambır, çunğqur, qozğur(quz, qoz) .

ganbır

. ganbıl, çambır, çunğqur, qozğur(quz, qoz) .

garavul

. çasavoy., sakçı, gözətçi, keşikçi

gec

. bayaq § gec olmadan : bayaqmadan

gec

.keşik: < gec . gecik > keşik, geccikki, gecikki : sonraki, arddakı, növbəti, gecik
: uzanmış, çəkilmiş, gecikmiş

gecə qonaqlığı : akşam, gecə§ qonaqlıq
-gecə qonaqlığı : akşam, gecə§ qonaqlıq qurmaq-vermək-düzənləmək
gecə

. küqüm, keşqurum, yassι, yatsu,( şam)

gecə

. keşqurum, küqüm, yassι, yatsu,(şam)

gecikdirmək . ertələmək
gecim

. < keçə . keçə < keç . keçmək . tellərin birbirinin içinə keçməsindən ələ gələn
parça

geçit

. : aşı § as aşı üs aşı = altaşı üstaşı = atkeçit üskeçit

geçmişdə

. bayıkıda

ged gedə

. geddikcə, baram baramdan, günü gündən, gün sayın, vakıt geşdikcə

ged gedə

. : geddikcə, baran baran, baram baram, gedha ged, vakıt keçdikcə

geddikcə

. : ged gedə, baran baran, baram baram, gedha ged, vakıt keçdikcə

geddikcə

. baram baramdan, günü gündən, gün sayın, vakıt geşdikcə, ged gedə

gedgedə

. barha, durdukca

ged-gəl

. xəm-çəm, dəng-döş

gedha ged

. : ged gedə, geddikcə, baran baran, baram baram, vakıt keçdikcə

gedi

. pis

gediş

. basık, davranış, hərəkət, yeriyiş, rəftar, gedişat

gediş

. davranış, basıl, axıl, hərəkət, gedişat, yeriyiş, rəftar, yörüm-durum, qılık-yoruk

gedişat

. basık, davranış, hərəkət, gediş, yeriyiş, rəftar

gedişat

. basık, davranış, hərəkət, gediş, yeriyiş, rəftar

gedişat

. davranış, basıl, axıl, hərəkət, gediş, yeriyiş, rəftar, yörüm-durum, qılık-yoruk

gedmək

. havayi yerə məhv olmak

gen

. çox, aldan, bol, dərin, uzaq, gey, geyn, astam, qalın, çaçak

gen yakadan: gen yerdən, gendən, uzaqdan
gen yakadan: gen yerdən, gendən, uzaqdan
gen yerdən . gen yakadan:, gendən, uzaqdan
gen

. aldan, bolluq, çok, bol, dərin, uzaq

gen

. bol, aldan, çok, mul, mol, dol, dərin, uzaq, bağız : saysız, tola, arbın

gen

. kan, kən, bol, çok § kan gəzək : çoğu kəz § ondan bəri kən illər keçdi § kan
pullu, kan qara

gen

. kan, kən, bol, çok, aldan, bolluq, dərin, uzaq § kan gəzək : çoğu kəz § ondan
bəri, kən illər keçdi § kan pullu, kan qara

gendən

. gen yakadan, gen yerdən, uzaqdan

gendirçi

. geng

gene

. qınaq

genə

. basa, genədə

genədə

. basa, genə

genəl

. büt, qomum, yumum

geng

. heyran qaldırıcı, genger, gendirçi

genger

. gendirçi, geng edici, heyran qaldırıcı

genger

. geng

gengə

. şuvra

geniş

. çəkiş, uzuş - geniş yol kerilgə yol : keriş dartışma

. edici, heyran qaldırıcı, genger

., heyran qaldırıcı, gendirçi

genişləmək : gəvşəmək, yayılmaq, arıklamaq, uzanmaq, gəvmək, gücsüz qalmaq,
yumuşamaq
genişlənmək: köçəymək

., böyümək, arası açılmak

genq

. qurp, kəvilən oyulan yer, çunq, çuxur : dəhliz, qar .

genqicə

. təşkilat - genqçilik : təşkilatçılık

genqləşləmək : qonuşmaq, gəngəşləmək
genqləşləmək: qonuşmaq, gəngəşləmək
genlik

. bollık, bəylik, çoxlık, kənlik, kanlık

geri vermək : kayru vermək
geri vermək : kayru vermək
gerisi

. gerisincə, biləks

gerisincə

. gerisi, biləks

gerisinə

. qaytarı, təskərisinə

gerisinə

. təskərisinə, qaytarı

gerisinə

. təskərisinə, qaytarı

get gedə

. barha,daha § hava barha qızır : get gedə qızır, daha qızır

get gəl

. barış gəliş

getbəget

. baram baramdak

getgen

.

çətin, bərk, sıx, bətər, güc çax, aşırı § çətin içici

getgen

.

çətin, bərk, sıx, bətər, güc çax, aşırı § çətin içici

gey

. çox, aldan, bol, gen, dərin, uzaq, geyn, astam, qalın, çaçak

geyik

. buğı., bolan., buğa, süğün, maral

geyik

. maral, bolan, buğı., buğa, süğün,

geyim

. eşik

geyim

. eşik

geyim

. eşik

geyin

. sonra, kayın

geyinsiqə

. sonra - keyinçə : sonra

geyirmək

. bəsləmək, süsləmək, giydirmək, donamaq, qurşamaq, hazırlamaq

geyli

. xeyli - geyn, gen-gey : çok..

geyn

. çox, aldan, bol, gen, dərin, uzaq, gey, astam, qalın, çaçak

geyninqə

. arkana .

gəbə

. köp, hamilə

gədək

. camışın balası

gəj

. kehrə, kirəç

gələn.,dəğişmə - növbətləşmş : yeniləşmə
gələnək

. yola, salt., adət

gələsi

. gələn

gəlged

. dol-qeyid, cəzr-məd

gəlim-gedim: barış-gəliş

., ara ğatnaşlıq

gəlin var gələr-gətirər, gəlin var gedər-itirər.

gəlir

. düşüm, qazanc, verim

gəlir

. ödənə, ödönti, kəsənək

gəlir

. tapış, girim, girdəci, girəşə, düşüm

gəlir-çıxır

. gəlir-gedir, gəlir-gedər, çəkim-çıkım dəxli-xəş

gəlir-çıxır

. gəlir-gedir, gəlir-gedər, çəkim-çıkım, dəxli-xəş

gəlir-gedər

. gəlir-çıxır, gəlir-gedir,, çəkim-çıkım, dəxli-xəş

gəlir-gedir

. gəlir-çıxır, gəlir-gedər, çəkim-çıkım, dəxli-xəş

gəlişdirmək . qərarlaşdιrmak, gəlişmək, gəlip bir qarara varmaq, seçimə gəlmək
gəlişi gözəl : qara düzən, düzənsizlik, hərki hərki, hərcmərc
gəlişi gözəl . qara düzən, düzənsizlik, hərkihərki
gəlişirgə

. uyuşurma, intibaq

.

gəlişirgə

. uyuşurma, intibaq

.

gəlişli

. çəkici, sevimli., yakımlı., görkəmli, görüklü, görməgəy, dartımlı, cəzzab

gəlişmək

. barışmaq, yaraşmaq

gəlişmək

. gəlişdirmək, qərarlaşdιrmak, gəlip bir qarara varmaq, seçimə gəlmək

gəlişmək

. qalkınmak, qalkışmak, alğa gediv, sәskə atıv

gəlşik

. bəzək

gəmpir

. qarı

gəmpir

. qarı

gənc

. yas, cavan

gənc

. < kan, gen - kan < gen, böyük - gen < kan, geniş : kanış, kanşı - qab
.kərpiç

. < köp , köpric..? - kipləmək . < qab , qapamaq - kankəpə:

külübə - kan

.gəncilik

. bolluk, bərəkət, ərkinlik, özgürlük,

sərbəslik - gəncilik qılmaq : sәrbəs burakmaq
gənc

. barlık, varlık

gənc

. cavan, yilkinsək, uşak, tifil, arısda

gəncilik

. bolluk, bərəkət, ərkinlik, özgürlük, sərbəslik - gəncilik qılmaq : sәrbəs
burakmaq

gənclər deyər çox tezdir, yaşlılar deyər çox gecdir

gənclər

. yaşlar

gənclikdən kimsə doyub keçmədi

gənəlqə

. kullanma, yol-yorık, görsətmə, buyruk

gənəlqə

. yol-yorık, kullanma, görsətmə, buyruk

gəngəş

. küyləniş, düşünüş, fikirləşmə

gəngəş

. öyüd, övüt, öğüd, salık, xəbər, tosiyə

gəngəş

. öyüd, övüt, öğüd, salık, xəbər, tosiyə

gəngəş

. öyüd, övüt, öğüd, salık, xəbər, tosiyə

gəngəş

. öyüd, övüt, öğüd, salık, xəbər, tosiyə

gəngəşləmək: genqləşləmək, qonuşmaq
gəniz

. gənzik, burun boşluğu : murun yolu, utkuluk üstü

gənzik

.

gəp

. görrüng, izah, söz, sav söhbət § görrüngsüz : sözsüz, әlbəddə

gəpəzə

. gəpəz, kövəzə, kövəz, çok danışan, əngək, əngi boş

gəpəzə

. gəpəz, kövəzə, kövəz, çok danışan, əngək, əngi boş

burun boşluğu : murun yolu, gəniz, utkuluk üstü

gəpinğ azi yaşı, aşın duzu. (gəpinğ: sözün. söhbətin)

gəpləşiqdə . danιşmada, danιşιqda
gərçi

. qaramazdan

gərək çəmədə: bəlli ölçüdə
gərək yok hər sözü, dilin ilə aytlamağa, bir baxış min söz edər, baxışdan anlayana.
(aytlamağa: deməyə)

gərək

. dəlil

.

gərək

. faydalı, iş

gərək

. tiyiş, karet

gərəkirsə

. bardı-gəldi, vardi-gəldi, vurdi -gəldi, vurdu-oldu, əyər, şayət, birdən

gərəkirsə

. vardi-gəldi, bardı-gəldi, vurdi-gəldi, əyər, şayət, birdən vurdu-oldu

gərəkləmək : dəlilləmək
gərəkləmək : isbat etmək, qaralamaq
gərəklik

. kalavray, yüklətiv., hökmənlik

gərəyiş

. intizar, gözləyiş, qarayış

gərəyiş

. qarayış, gözləyiş, intizar

gərgin

. urğalduu, urğaal

gərişli

. qeyrətli, çəyə

gərişli

. qeyrətli, çəyə

gərmək

. uzatmaq

gərmi

. aymança, üstü açık otaq, tövlə, duvar, çit, barmaqlıq, ayman, havli, aylav

gəvəzə

. yalançi

gəvəzəmək . qozalamak
gəvmək

. gəvşəmək, yayılmaq, arıklamaq, uzanmaq, genişləmək, gücsüz qalmaq,
yumuşamaq

gəvrək

. kəvrəkdivan, yumuşak

gəvrəli

. gövrəli, ayağı ağır, iki qat, hamilə

gəvrә

. yəltə

gəvşək

. boş, qovşak

gəvşək

. boş, qovşak

gəvşək

. boş, qovşak,

gəvşək

. boşanğ, cansız, uyuşuk, soluk

gəvşək

. çanakdivan, kəkəz, qoraka, qap-qacak, oyulmuş, ovuq, çanğıl, çalınğ

gəvşək

. kötü, zayıf, yetәrsiz

gəvşək

. yavsal, yaramaz, cıdamsız, yusul, keyeng, uqibsiz, sust, sabırsız, tənbəl

gəvşək

. yavsal, yaramaz, cıdamsız, yusul, keyeng, uqıbsız, sust, tənbəl

gəvşəklik

. çanaklık, arıqlıq

gəvşəmək

. < kovmək, qazmaq

gəvşəmək

. danışmaq, boşatmaq, tökmək

gəvşəmək

. qovşak, boşatmaq, tökmək, danışmaq § qovşak qurşak : gəvşək quşak

gəvşəmək

. qovşamaq, boşatmaq, tökmək, danışmaq § qovşak qurşak : gəvşək quşak

gəvşəmək

. sındırmaq, xırdalamaq, əzmək, açmaq

gəvşəmək

. yayılmaq, arıklamaq, uzanmaq, gəvmək, genişləmək, gücsüz qalmaq,
yumuşamaq

gəvşəməyən: qacı baş, qacar baş, qaçar baş, sarsılmayan, enmiyən
gəvşətmək . işdən salmaq, əldən salmaq
gəvşirik

. ağızda çiğnənib yumşaltılmış nəsnə

gəzdiyin qapı min olsada, yatduğun qapı bir olsun

gəzəgən

. sayyara

gəzək

. dəfə, kərə, təzə, qayta, yanqa

gəzək

. dəfə, yolam, kabat, qat, tapğιr, səfər, durqun, göz, atar, dəğişən, mərtəm

gəzələnc

. aylanış, aylanq çaylanq, gəzim, iki bağa yeriyib

gəzəmək

. doğramaq, doğurlamaq, çeynəmək

gəzən

. ayan

gəzən

. qazak, qayak, dolaşan, qıyık : qayıq : üstünə minmiş, minmiş

gəzlik

. bıçak, kəsən, çapğıç, kərçiləyən

.

gəzmə-gəzək: növbətilə, sırailə
., avananak, bön-bön : anayi, qarışmış

gic

. budal

gic

. başağay, sərəsimə, kəlləbaş

gicimək

. qaşınmaq

gicimək

. qaşınmaq

giley

. öykə

giley

. öykə

girdab

. aylançaq, aylanıb tavlanıb kəvlənib duran su

girdab

. aylavlı, aylançaq, dolançak, dolanbaç, aylanlı, burumiçox, aylanıb tavlanıb,
burğan, burği

girdəci

. tapış, girim, girəşə, düşüm, gəlir

girdəç

. düşəvit, qazanc

girdəç

. qazanc, düşəvit

girdəç

. qazanc, düşəvit

girdək

. pərdə

girdən

.fırlan

girə

. tutkış

girəşə

. tapış, girim, girdəci, düşüm, gəlir

girim

. tapış, girdəci, girəşə, düşüm, gəlir

giripmək

. qurubmak ?

.tırlan girlən

giriş - çıkışlı: dalğalı
giriş çıkış yeri . dalğan
giriş

. basağa, astana, başlanqıc, qapı

giriş

. girişmə

girişmə

. giriş

girişmək

. başlamaq, tutmaq,

girişmək

. quraşmaq

girişmək

. quraşmaq, başlamaq, üz tutmaq

girlən

.fırlan

girmə

. geçmə, sinmə, gəlip çatma, hilul

girmək

. örtülmək, batmak § gün girdi - batdı

girzmək

. gizlənmək

giydirmək

. bəsləmək, süsləmək, geyirmək, donamaq, qurşamaq, hazırlamaq

., başlamaq, üz tutmaq

.tırlan girdən

gizicә-gizlicә: saklana saklana
gizlədən

. dulundurucu

gizləmək

. aparmaq

gizləmək

. buklamaq < bük . saklamaq

gizləmək

. bükülmək, bəkinmək, koğolo

gizləmək

. qoldamaq, əlləmək

gizləmək

. saklamaq, bukmaq, buqurmək, daşırıv, kasıv, kaçıv, bükpələk, bükmələk

gizlənmək

. < qıs . qır . qıslanmaq, qırlamaq

gizlənmək

. bosmak

gizlənmək

. bukmaq, saklanmaq

gizlənmək

. girzmək

gizlənpaç

. buqcay

gizlənpaç

. buqmalca

.

gizlənpaç

. buqmalca

.

gizlət

. qasır, qaçır, yaşır, buka, bekit

gizlət

. qaçır, qasır, buka, bekit, yaşır

gizlətməli

. buqmalı § gizlənilən : buqamlı

gizli

. bükük, örtülü, yaşırın, daldax

gizli

. donqılı, donlı : saxta, qondarma

gizli

. örtülü, bükük, yaşırın, daldax

gizli

. saklı, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, assırınlayın, astan

.

astırın, yaşırılğan, yaşırınlı, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy, bükük
oğrun, duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav
gizli

. daldax, örtülü, bükük, yaşırın

gizlin gizlin . için için, yaşırın, içtən, içnən, astırtın, aqrın
gizlin

. asırın, astan, astırın, yaşırun

gizlin

. çolav, yaşırın, darab< dar

gizlin

. darab < dar, yaşırın, çolav

gizlin

. saklı., gizli, sinsi, yaşırın, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, assırınlayın, astan
astırın, yaşırılğan, yaşırınlı, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy, bükük
oğrun, duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav

gizlin

. yaşırın, darab< dar, çolav

gobud

. < gəbə < qaba < qab . qabın dış biçimi

gobut

. sayıq : ayıq, diggət: yödəmsiz, qılımılı, sıfatsız

gomül !

. cum ! bat !

gop

.çovul

gor

. gumuv, kömü,

gor

. kəvrə .

gorğan

. qala

gorlamaq

. kovlamak, cumlamak, quylamak, qablamak

govdal

. güdül

govdal

. güdül

govmaq

. qoruklamak

govşak

. < kov . yüngül, yumuşak, ovşak(oğulmuş)

govşak

. boş, gəvşək

. çok danışan

govul-çovul . hay-küy
göbək

. < qubba < qop < qab

göbək

. içəqir, içəgə

göbək

. kindik..

göbərcik

. köp, qabarcιk

göçgün

. coşğan, yaşın, ıldırım, çakmak, çağılğan, yarğa, nayzağay

göçgün

. coşqun

gödə

. baldır, sap, qabarma, çıkıntı, şişkin

gödək

. kötü, bayağı, kopal, köpəl, uyğaysız, tübəq

gögözilmək . qorxizilmək
göğüs

. kükrək

göğüslük

. peştamal, önlük, alyapkuç

göktəm

.

bahar, yaz

göl

. < kov .

göl

. < kov .

gömdürmək . quylamaq, gömdürüş
gömdürüş

. gömdürmək, quylamaq

gömdürüş

. gömdürmək, quylamaq,

gömilən

. quylanan

gömmə

. gömüş, quylama

gömü

. qazan, xazinə

gömü

. qazan, xəzinə

gömülmək

. basılmaq

gömürtik

. iki ucli, inamsız, mübhəm, gəng

gömürtük

. qanılmaz, naməfhum

gömüş

. gömmə, quylama

gömüt

. sin, qəbir

göndərmək : ivətmək, yibermək, cibermək, yönətmək
göndərmək . ibermək
gönənmə

. kıvanma, sevinmə, məmnun olma

göni

. doğru

gönülmək

. uğruqmaq

göpçəmək

. möj almaq, örc almaq

görə

. bağlanış, munasibət

görə

. gövdə § görәsi : gödvdəsi

görə

. qarağanda : baxanda, .nisbətən - keçən ilə qarağanda = baxanda, görə,
nisbətən

görə

. qarar § mənim ölçümə qarar : görə

görə

. oranla, yanında, nisbətən

görəcə

. görəli, oranlı, nisbi

görəkçi

. gözəkçi, görəyçi, qorayçı, qorab, qoran, qoryan

görəli

. görəcə, oranlı, nisbi

görən

. görərmən

görən

. hər

görən

. qaraçı, kərəçi, şahit

görən

. qaratay, qarayan

görərmən

. görən

görəv

. bitirgə, bitiriləcək iş, görüləcək iş, ödəv

görəv

. borc., birouz, burıs., ötnə, alğı, alasa, buıç, börç, ödəv, vəzifə, öyqə, tapşırıq,
bors, alacı, alası, alacak, alasak

görəyçi

. gözəkçi, görəkçi, qorayçı, qorab, qoran, qoryan

görgənə

. gözəl

görgi

. cəbir

görgül

.

görgülük

. )baş yazı ) sonuç

görgülük

. baş yazı

görgülük

. sonuç

görk

. gözəllik, simpatik, batqın, batnıq, sevimlik, yaxımlık, uyqunk, yakışıklık, ruhlu

görk

. gözəllik, yakışıklık

görk

. gözəllik, yakışıklık

görkəm

. aybar

görkəm

.

gözəl, yakışıklı, göstərişli § ~ ağac : gözəl ~ § ~ yer : gözəl ~ .

görkəm

.

gözəl, yakışıklı, göstərişli § görkəm ağac : gözəl ağac § görkəm yer : gözəl yer

baş yazı

.

.
görkəmləşmək

. gözəlləşmək

görkəmləşmək: gözəlləşmək
görkəmli

. çəkici, sevimli., yakımlı., gəlişli, görüklü, görməgəy, dartımlı, cəzzab

görkən

. önəriş, yaxcı § görkən filim : hünəri filim

görkənə

. gözöl

görləmə

. umlama, bəkləm, mə'mul etmə

görmə görüş : barış gəliş
görmə görüş . barış gəliş, əriş gəliş
görmə görüş: əriş gəliş, barış gəliş

., əriş gəliş

görməgəy

. avadan, gözəl

görməgəy

. avadan, gözəl

görməgəy

. çəkici, sevimli., yakımlı., gəlişli, görkəmli, görüklü, dartımlı, cəzzab

görmək

. qayırmaq, baxmaq, təvəcüh etmək, məşğul olma, işləmək

görmək

. qayırmaq, baxmaq, təvəcüh etmək, məşğul olma, işləmək

görməmişlik . qabaklık, xamlık, naşılık
görrüng

. izah, söz, gəp, sav söhbət § görrüngsüz : sözsüz, әlbəddə

görsətmə

. gənəlqə, yol-yorık, kullanma, buyruk

görsətmə

. kullanma, yol-yorık, buyruk, gənəlqə

görsətmə

. yol-yorık, kullanma, buyruk, gənəlqə

görü

. üz, surat - xoş görü : xoş surat : xoş üz

görüklü

. çəkici, sevimli., yakımlı., gəlişli, görkəmli, görməgəy, dartımlı, cəzzab

görüklü

. çəkici, sevimli., yakımlı., gəlşli, görkəmli, görməgəy, dartımlı, cəzzab

görüklü

. çəkici, sevimli., yakımlı., gəlşli, görkəmli, görməgəy, dartımlı, cəzzab

görüləcək iş: bitirgə, bitiriləcək iş, görəv, ödəv
görülən

. baqığlı (bak : gör)

görülən

. görümlük

görüm

. hal, durum § orta hal : orta görüm

görüm

. qabara, heykəl

görüm

. qabara, heykəl

görüm

. qabara, heykəl

görümlük

. görülən

görümsüz

. çirkin, dəğərsiz, önəmsiz, biçimsiz

göründaş

. dos, yoldaş

görünən

. umulan, bəklənən, mə'muli

görüngsüz

. әlbəddə, iki üçsüz

.

görünməmək . dulunmak, gayib olmak, batmak
görünüş görənə, davranış bilənə
görünüş

. biçim : bir işdə başarιlιğı göstərir

görüş

. barlağ, təcrübə, barlap, varış, oluş, sonuc, nəticə

görüş

. barlağ, varış, oluş, sonuc, nəticə

.

görüş

. barlağ, varış, oluş, sonuc, nəticə

.

görüş-üzüş .
göstərişli

. gözəl, yakışıklı, görkəm

göstәriş

. qanıt, könük, tanqış, dəlalət, illət, ayğak, niqiz

göt

. almalık, kəpəl

göt

. iz, arka . götünə düşmək : izinə, arkasına düşmək

götəriv

. ör, ür., örə, örüş, yokuş, çıkış

götü boş

. götü qavşaq, sözündə tapılmayan

götü boş

. götü qavşaq, sözündə tapılmayan

.

götü qavşaq: sözündə tapılmayan, götü boş
götündən

. ardından, qatından

götündən

. qatından, ardından

götürgüc

. asansor

götür-qoy

. çəkləmə, samlama

götür-qoy

. çəkləmə, samlama

götürmə

. : bükət, səd, sak, bəd, susaklağı, saktağıç, toğan., tosma

götürmə

.

səd, sak, bəd, susaklağı, bükət, saktağıç,, toğan., tosma

götürmə

.

səd, sak, bəd, susaklağı, bükət, saktağıç,, toğan., tosma

götürmə,

. köçürmə, dəğişmə, yetirmə, axırma, aktarma, salma, ötür-ver, küirmə, qoyma,
nəqliyyat

götürmək

. : çıkarmaq, qovmaq, dəf etmək

götürmək

. əkitmək

götürmək

. kitəmmək

götürmək, qovmaq, yibarmaq, aparmaq, çıkarmaq
götürmək, qovmaq, yibarmaq, aparmaq, çıkarmaq
götürülmək: qalxmaq
bağı, döş, kürək, köks

gövdə

.

gövdə

. görə § gödvdəsi : görәsi

gövdə

. gövrə, gəvrə, bədən

gövdə

. gövrə, gəvrə, bədən

gövdə

. gövrə, yörәvli, giran, gobud

gövrə

. gövdə, gəvrə, bədən

gövrəli

. gəvrəli, ayağı ağır, iki qat, hamilə

gövşək

. kovşak, kovsak, kovs alak, kovlangöz aralık, quşə, buçak, yıkıx, cırık

gövşəmək

. çeyniyib əzmək

göycə yazın: ədəbi yazılar
göycə

. göylə ilgili, göy(boya), mavi, yormayan, gözəl, məleykə - göycə yazın : ədəbi
yazılar

göycə

. gözəl, məleykə

göyçək şeylər: küysətən şeylər, calib şeylər § məni köysətən( köysəyən) şeylər
göyləşmək

. küvərmək, rəng göy olmaq

göynəmək

. < küymək : yandırmaq

göynəmək

. yanmaq

göynəmək

. yanmaq

göynəmiş

. köyük, yanık

göynük

. yetgin meyvə

göynük

. yetgin meyvə

göytüm

. bahar

göytüm

. bahar

göz açmaq . göz alaymak
göz atmaq

. uğurlamak, uzatmak, yola salmak, uğratmak

göz aylamaq: ~ yaylamaq, ~ gəzdirmək
göz aylamaq: göz yaylamaq, göz gəzdirmək
göz- baş

. suyun çιkan yeri

göz boyaçılık: göz boyamçılık, göz boyamaçılık, aldav, aldamçılık, kallablık, fırιldaklık
göz dirəgi

. göz tikəgi : bərk çok istənilən şey.

göz dirəyi

. göz tikəgi : bərk çok istənilən şey

göz gəzdirmək : göz aylamaq, göz yaylamaq

göz iki qulaq iki, ağız tək, çox görüb çox dinləyib az söyləş gərək.
göz tikəgi

. göz dirəyi : bərk çok istənilən şey

göz yaylamaq . göz aylamaq, göz gəzdirmək
göz

. gözəv, gözbaş, gözləv, qaynar, bulak, çişmə, şişmə

göz

. qaraç, qaraq, deşik

göz

. qaraç, qaraq, deşik

göz

. qaraç, qaraq, deşik

göz

. qaynar : şişmə, çişmə, bulak, gözbaş, özəv, kızlöv.

göz

.yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, atar, dəğişən, mərtəm,dəfə

gözbaş

. gözəv, göz, gözləv, bulak, çişmə, şişmə, qaynar

gözdişi

. deş dişi üst əngdə

gözdişi

. deş dişi üst əngdə

gözə qoymaq : bəsləmək, gözətləmək, bəsə qoymaq
gözəddəmək : akmalamak, izərmək, göz qulak olmak
gözəddəmək : akmalamak, izərmək, göz qulak olmak
gözək

. düyün, bağmaq, nişanə § gözәk salmaq : düyünsalmaq

gözək

. nişanə

gözəkçi

. görəkçi, görəyçi, qorayçı, qorab, qoran, qoryan

gözəkçi

. görəkçi, görəyçi, qorayçı, qorab, qoran, qoryan

gözəl

. alaşa, sevimli, çiraylı, yaraş

gözəl

. avadan

gözəl

. batqın, batnıq, sevimli, simpatik, ruhlu, yaxımlı, uyqun

gözəl

. çıraylı

gözəl

. ədəmi

gözəl

. görgənə

gözəl

. görkənə

gözəl

. görməgəy, avadan

gözəl

.

gözəl

. yaraş

yakışıklı, göstərişli, görkəm

gözəlləşmək görkəmləşmək

gözəllik

. görk, yakışıklık

gözəllik

. simpatik, batqın, batnıq, sevimlik, ruhlu, yaxımlık, uyqunk, görk, yakışıklık

gözəllik

. yakışıklık, görk

gözəmək

. yamamaq, ipəkdən xallamaq

gözəmək

. yamamaq, ipəkdən xallamaq

gözənək

. bacalı hər bir şey

gözənək

. bacalı hər bir şey

gözər

. iri gözlü ələk

gözər

. iri gözlü ələk, ğəlbir

gözətçi

. çasavoy., sakçı, qaravul, keşikçi

gözətçi

. qaravçı, qapıçı, qaravolçu, eşik ağa, eşik görücü, qapı sakçısı

gözətləmək : gözə qoymaq, bəsləmək, bəsə qoymaq
gözətmək

. qollamaq, güdmək, qorumaq, çevrəni yoklamaq

gözəv

. göz, gözbaş, gözləv, çişmə, şişmə qaynar, bulak

gözlə

. dura dur

gözləm

. gözlət, bəklət, gözlətim, bəklətim, gözdənim, bəktəm, bəkləm, pişbini

gözləm

. gözlət, gözlətim, gözdənim, bəktəm, bəkləm, bəklət, bəklətim, pişbini

gözləmani

. qaraşılmanı, uşlamanı

gözləmani

. qaraşılmanı, uşlamanı

gözləmək

. ayalmaq, yavaşlamaq, bəkləmək, əylənmək, açılmaq

gözləmək

. barlamak, yoklamak, izərləmək

gözləmək

. izərləmək, barlamak, yoklamak

gözləmək

. qaramak, baxmak, sormak, tikşirmək, aramaq

gözləv

. gözəv, göz, gözbaş, çişmə, şişmə, bulak, qaynar

gözləyiş

. gərəyiş, intizar, qarayış

gözləyiş

. qarayış, gərəyiş, intizar,

gözlü üzük

.

gözlü

. gözər, iri gözlü ələk

gözötü

. ölüm

gözükmək

. bala bala öyrәnşimək, baxmak

qaşlı üzük

gözün ağı

. gül

gözün qapağı . köbə .
gözüyırtıq

. alagöz, yırtıqgöz, bula göz, hayasız

gumurtuk

. mübhəm

gumurtuk

. mübhəm

gumuv

. gor, kömü,

gur

. bük, sıx, sıkı § bük cəngəl § bükkidə : bərk gur

gur

. gurman, güclü

gurman

. güclü, gur

guvis

. ac

guyəş

. qü, gün, günəş

güc

. qeyrət

güc

. qurbat, quvvə, ğucur

güc

. qurbat, quvvə, ğucur

güc

. quvvə, qıtır

gücənmək

. basa düşmək, zorlanmaq, yüklənmək, batmaq

gücənmək

. sataşmaq

güclənmək . batırsıramaq, ürəklənmək
güclənmək . batlanmaq

., bətlənmək

güclənmək . bətlənmək, batlanmaq
güclü olmaq istəyirsənsə, tək başına savaşmağı öyrən.

güclü

. azu, acı § acı diş : güclü diş, azu diş

güclü

. dinc, sağıl, canlı, mahir

güclü

. ərkli, qadir, dəğər

güclü

. gurman, gur

güclülük

. alqurluk, zorluluk

gücsüz

. azusuz, aciz

gücsüz

. çəməsiz §

gücsüz

. çəməsiz § güçün yetsə : çəmən yetsə

gücsüz

. çökkün, düşgün

gücsüzlük

. karsızlık, nəqahət

gücünə görə yüklə : çəminə qarar yüklə §
gücünə görə yüklə: çəminə qarar yüklə
gücәmçi

. zalim

güçün yetsə : çəmən yetsə §
güd

. uçur, zaman, vaxıt

güdə boy

. kotiğan bücür, külə, basar, bəsdə boy, töpös, mıkır, kodö, koyduk, kəltəbakay,

.

karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək
güdə

. qutaq

güdək

. qara fikir

güdmək

. qollamaq, gözətmək, qorumaq, çevrəni yoklamaq

güdmək

. sürmək

güdük

. şübhə, kedik

güdük

. şübhə, kedik

güdül

. govdal

güdül

. küp (palçıkdan düzələn yarma)

güdümsüz

. qaraksız, qararsız

.

güdüsüz-düzədən: birdən, ansızın, iskərməstən, ustumtuk, andavsız, duymadan, birdən,
kinet kenet, qenet, qınat, həmən, elə birdən
güdüşə

. baldız

gül

. gözün ağı

gülalıq

. gülələ, qιzιlgül

güldan

. gül savıtı (savmak:qorumak)

güldan

. saxsı (saxlayan ), kış kumra, gül qarapası, gül kaşarası

gülələ

. qιzιlgül,

gülləb

. gülləniş, yaşnaş, gәliniş

gülləniş

. gülləb, yaşnaş, gәliniş

güməltə

.

kömülən yer, gizlənən yer

güməltə

.

küməngə<kovanga < kov . kömülən yer, gizlənən yer > kəminqah

gülalıq, yuğa yapraklı

gümrah

. bursuquy, gürbüz

gümüş

. aqar altın, ağ gümüş

gün alıs

. ikidə bir, gün ara, gün aşırı, gün aşa

gün ara

. gün alıs, ikidə bir, gün aşırı, gün aşa

gün aşa

. gün alıs, ikidə bir, gün ara, gün aşırı

.

gün aşırı

. gün alıs, ikidə bir, gün ara, gün aşa

.

gün aşkan

. gün sayın, ged gedə, geddikcə daha

gün bitiş

. batış, bati, gün batış, sazkaklık, patkak, gün batar,

gün çıkış

. şərq, doğu

gün görmədik gün görsə, gündüz ışıx yandırar.
gün görmək: yaşamaq, keçinmək
gün ötürmək: gün keçirmək
gün sayab

. hər gün

gün sayın

. baram baramdan, günü gündən, geddikcə, vakıt geşdikcə, ged gedə

gün

. düzgün, düzük

gün

. guyəş, qü, günəş

gün

. ışıq, ağ

günahsız

. arıs, arısta, arısda

günbayış

. günbatış

güncürə

.

günçi

. qısqanan, qısqanç

günçü

. qısqanç, qısqanan

günçülük

. qısqançılık, günçülük qılmaq

gündəm

. barnaması gün, günlük

köçbə, köçəb, qalıt, risub

gündən günə . günsayın, hər gün

.

gündəş

. güni, rəqib

güney

. günorta

güney

. günorta güngey, günəşli yer § günortan: günorta

günəbkan

. günəbaxar, ay çiçəyi

.

günəş

. balιq, ışıq

günəş

. guyəş, qü, gün

günəş

. kuyən, kumaq

günəş

. kuyən, kumaq

günəşlə yaşam: dirim. günəşsiz yaşam: ölüm

günəzlik

. qatιq mayası

güng

. dudu, lal, kəkəş

güng

. lal, dudu, kəkəş

güng

. lal, kəkəş, dudu

güngləç

.

güni

. gündəş, rəqib

güni

. güs güni : dos doğri, qati doğru

güni

. kuma, çiçik xatın

güni

. qöni, düz, dik, əşit, doğru

günlük

. gün barnaması, gündəm

günorta

. güney

günortan

. günorta

günsayın

. gündən günə, hər gün

.

günsayın

. hər gün, gündən günə

.

.

lal edici

günü gündən : baram baramdan, geddikcə, gün sayın, vakıt geşdikcə, ged gedə
günü gündən: geddikcə, gün sayın, vakıt geşdikcə, ged ha ged
günücü

. qırıltuk, qısqanc

günün batan çağı : yastı, yassı
günün batan çağı : yastı, yassı.
gürbüz

. bursuquy, gümrah

gürçə

. dönğgə, çəmbər, həlqə

gürçə

. həlqə

gürçə

. həlqə

gürgan

. qala, qurqan, sin, türbə < tüprə

.

gürşatmaq

. çevrələmək, məhasirə etmək, sarmaq

gürşatmaq

. çevrələmək, sarmaq, məhasirə etmək

güs-güni

. dos-doğru, qati doğru

güşatalık

. < gəvşəklik . boşluk, açıklıq

güşətmək

. yumuşamak, ovşamaq(oğulmuş), boşatmaq, açmaq

güşəyiş tapbaq : yol tapmaq - güşəyiş vaxda : boş vaxda - bəlkə güşayiş ola - güşəyiş
saatlar - antırakt : güşəyiş güvən

. dartı, qızık, həvəs

güvən

. inam

.

güvən

. inam

.

güvən

. inanc, kitkunç, inam

güvənc

. qurur, sevinc, kıvanc, şadlıq § güvəncilən : sevincilə . xalg güvənci : xalqın
qururu, neşə : güvənli günlər : ləzzətli ~, güvəndirmək : sevindirmək

güvənc

. qurur, sevinc, kıvanc, şadlıq § güvəncilən : sevincilə . xalg güvənci : xalqın
qururu, neşə : güvənli: ləzzətli günlər, güvəndirmək : sevindirmək

güvənclə

. sevinclə, məmnuniyətlə

güvənilən

. inanılan, dölək, inam

güzey

. kölgli təpər

güzəran

.çarqmaq, yaşam

gәliniş

. gülləniş, gülləb, yaşnaş

ğalayançι

. kozğalançı

ğalib

. bəsli, aparan, aparıcı, üstün

ğalibiyyət

. bəslik, üstünlük

., asav, qozqalançι

ğarım ğatım : bulam bucar: çolaşık, dolaşık, bulaşık
ğava

. dolça, kova

ğəflətən

. qapıl, kınət, dərö., duran yerindən, birdən

ğəltidən

. ağdamaq

ğilğiş

. bulanış, qarışık - ürək ğılğış : ürək aynış, ürək dönmə

ğina

. qanaxlıq, qanax

ğorra

. ayaqları ağ at § iğdiş

. ağnamak, övirilib toğalanmak??

ğuba

. qızımtıl aq

ğucur

. güc, qurbat, quvvə

ğuçğar

. çiçik qoç

ğuçğar

. çiçik qoç

ğuddaq

. daşşaq

ğurp

. kəvilən oyulan yer, çunq, genq, çuxur : dəhliz, qar .

s

.yaa : yağ .

sbit

.tuturuklı -durukli

sbit

.tuturuklı -duruklı

sabar

. barmaq .

sabıv

. biçmək, oruv, orü, ormək, çapı

sabıv

. çabu, biçmək, oruv, orü, ormək

saç

. : yeykə, əsəb

saç

. : yeykə, əsəb

saçaq

. sürfə, sərik, kado . - saçağınq bərəkət: surfava bərəkət .

saçaqta

.saçaqda. süfrədə.-yığvada dilin, saçaqda əlin saxla. (yığvada: məclisdə).

saçalğış: saç alma .

saçar

. dağıdar.- dədə toplar oğul saçar

saçar

.-kimi toplar, kimi saçar.

saçayak

. atları arabaya bağlayan uzun dizgin

saçayak

. atları arabaya bağlayan uzun dizgin

saçbağ

. baş örtüsü

saçbağ

. baş örtüsü

saçılqan

. qızqın, sınırlı

saçılma

. dağınıq, ayrı ayrı

saçılmaq

. dağılmaq, sınırlanmaq

.

saçılmaq

. sınırlanmaq, dağılmaq

.

saçqın

. çaçqın, dağınıq

saçqın

. çaçqın, dağınıq

saçlı

.-kəl ölür sırma saçlı olur, kor ölür badam gözlü.

saçmaq

. dağılmaq, ayrı ayrı olmaq, bir birindən ayrılmaq § sınırlanmaq, qızmaq

saçmaq

. qoymaq, tökmək, axmaq, yağmaq

saçmaq

. sıçramaq

., tökmək, sərpmək, yaymaq

saçmaq: dağılmaq, ayrı ayrı olmaq, bir birindən ayrılmaq sıçramaq, tökmək, sərpmək, yaymaq,
qoymaq, axmaq, yağmaq, - sınırlanmaq, qızmaq

sadə

. anqav, mönq, türkana, inancank

sadə

. qarapay, yönəkey

sadə

. qolay, alay, alımlı, alaylı, əlverişli, yakımlı, tutumlı .

sadəcə: qana, cənə
sadış-barış

sadış-barış .
saət

. çağat .

safi : ayracan :

sağ baş yastıq istəməz
sağ

. bəri, güney, cənub

sağ

. bəri, güney, cənub

sağ

. qurav, sağlam, qurav uşaq § sahalmaq : quravlaşmaq § sağlıq : quravlıq,
qurqun

sağ

. unğ ., onğ., sav, suv, sağdın, çınq, tınq, qurav, sağlam - qurav uşaq - sahalmaq :
quravlaşmaq - sağlıq : quravlıq, qurqun - bəri, güney, cənub - sağa dənqləş !:
yola gəl! - sağ duyu: sağ huş , us .

sağ

. unğ ., onğ .

sağ

. unğ ., onğ .

sağa dənqləş !

. yola gəl!

sağa dənqləş ! . yola gəl!
sağalmak : baynalmaq., baynımak, qutulmak, ayınqalmak, anık almak, durmak, düzəlmək .

sağalmaq

. baynalmaq., baynımak, qutulmak, ayınqalmak, anık almak

sağalmaq

. durmak, düzəlmək

sağar

. ayakçı, qımızçı

sağav

. ehsan, müfdə,

sağav

. ehsan, müfdə,

sağçı

sağıl

. onğçı.

. dinc

., güclü, canlı, mahir

sağımada bakdığımda qardaşım qara güneyi gördüm
sağınak: şəhlənmək .
sağır - sokur: kar - kor .

sağıra sözünü, kora üzünü süsləmə. (sağıra: kara)
sağırmaq: sağmaq, qulaq asmaq, işmək, suyun çəkmək, içitmək, çökəmək, tüpürmək .

sağlık

. tap

sağlık

. tap

sağmanlamaq . dəngəmək, samlamaq, dəyərləndirmək, açmaq, düzətmək, çözmək,
sahmanlamaq, işləmək, həll etmək
sağmanlamaq: dəngəmək, samlamaq, dəyərləndirmək, açmaq, düzətmək, çözmək,
sahmanlamaq, işləmək, həll etmək .
sağnamaq: düdmək .

sağol

. xudafiz

sağollaşmaq . xudafizləşmək
sağra

. art yak, arka yan .

sağsalamat . aman - əsən

sağsalamat . aman əsən
sağsalamat . aman əsən
sağsöz
sahab

sahi
sahil

. bilgəlik, hikmət
. < sağav < sakav < sakaq . saklayan . qoruyan .

. sağı < sağ
. yalı, yar., yaka, cəkə, qıraq .

saxın

. qıda .

saxsi

. < sakuc, sorucu, qab .

saxsi

. < sakıci, saxlayan

saxta

. donqılı : donlı, gizli, qondarma

saxta

. donqılı : donlı, gizli, qondarma

saxtən: < sağlatmaq, sağlatmaq, dikətmək .
saxtıman: salğan .
saidən: çalmaq, ğıcırdatmaq(dişləri)
sain

sak
sak

. sən, əsən .

. : bükət, səd, bəd, susaklağı, saktağıç, götürmə, toğan., tosma
. < sak <> sık qoruq . torba .

sak

. çağ, çak, gah, sal, salιm, kəz, key, ara, dәm

sakar

. çəməsiz

sakar

. çəməsiz, əlverişsiz, uyqun olmayan, bəcəriksiz

sakarlat

. pərdə, örtük

sakav

sakçı
sakçı

sakıcı
sakıcı

.,bəcəriksiz,

əlverişsiz, uyqun olmayan

.
.

. pəltək .

. çasavoy., qaravul, gözətçi, keşikçi
. çasavoy., qaravul, qarav, gözətçi, keşikçi, bəkçi, növbətçi

. yumşatan, təskin verən
. yumşatan, təskin verən

sakın

. arkayın, qorunmuş, sağlanmış, möhkəm

sakin

. asudə, dinc, səssiz səmirsiz

sakın

. ıskın, get, gümbol dabanı yaltır

sakın

. sәrbəs, gen, arkayın, tutarlı, tutaklı, tutaxi olan, dayaqlı quvaqlı, qoldavlı,

.

köklü, sağlanmış, qorunmuş, arkayın, möhkəm, rahat
sakın

. yavaş § sakincə : sәssizcə, yavaşlamaq

sakın: gümbol dabanı yaltır
sakına: takına,
sakinqə: kirbit .

sakınmaq

. quşqulanmaq, quşqu bəsləmək-duymaq, şübhələnmək, çəkinmək,
qorunmaq,şübhələnmək, qurqulanmaq, qayqılanmaq

sakırdamaq : sarsaklamaq, gəvəzəmək

sakırdamaq . sarsaklamaq, gəvəzəmək
. dölək, ağıllı, təmkinli, ağır dinc, sabit, ilqarlı

sakit
sakla

. gözlə, sakın :gözin, saktal : göztəl, saktalau : göztalau, saktık : göztık

saklak

. pərhiz

saklak

. pərhiz

saklamak : barımak, qorumak, (s = h)haklamaq, tıxmaq, bükpələk, buqurmək,, bükmələk,
buklamaq, bukmaq < bük . gizləmək daşırıv, kasıv, kaçıv .

saklamaq

. barımak, qorumak

saklamaq

. buklamaq < bük . gizləmək

saklamaq

. bukmaq, gizləmək

saklamaq

. bukmaq, gizləmək

saklamaq

. gizləmək, bukmaq, buqurmək, daşırıv, kasıv, kaçıv, bükpələk, bükmələk

saklamaq

. haklamaq (s = h)

saklamaq

. saklamaq

saklamaq

. tıxmək .

saklana - saklana: gizlcә - gizlicә .

saklana saklana: gizicә-gizlicә
saklanılan

. qorulan, gizlədilən, pusurulan, basırılan

saklanılan

. qorulan, gizlədilən, pusurulan, basırılan

saklanılan: qorulan, gizlədilən, pusurulan, basırılan

saklanmaq . bukmaq, gizlənmək
saklı

. ağıllı, ağalık, sezgir, sərgik, oyavlık, saklık, saklanuvçalık, qıraklı - saklı : baytak, talay,
xeyləh

saklı

. baytak, talay, xeyləh

saklı

. gizli, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, assırınlayın, astan
astırın, yaşırılğan, yaşırınlı, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy, bükük
oğrun, duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav

saklı, gizli, sinsi yaşırın, yaşırılğan, yaşırınli, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, bildirməy
bükük, oğrun, duymadan, örtülü, daldax, darab< dar
saklı,baytak,: talay, xeyləh, küp (köp : oldukca çok) epey, bir top, bir töləy.

saklılık

. sırsaklı durum, həyatdan sapma - saklanmak : qayip olmak

saklılık

. sırsaklı durum, həyatdan sapma - saklanmak : qayip olmak

saklılık

. sırsaklı durum, həyatdan sapma - saklanmak : qayip olmak

sakta

. : saklısι gizlisi olan, girdəli, kələhli

sakta

. : saklısι gizlisi olan, girdəli, kələhli

sakta

. çağda, kəzdə, keydə, keybir, bə'zən

saktağ

. boğut, səd, su saktağı

saktağıç

. : bükət, səd, sak, bəd, susaklağı, götürmə, toğan., tosma

saktağıç

. : bükət, səd, sak, bəd, susaklağı, götürmə, toğan., tosma

saktık

. təmkin, saktanmak, haklık (saklık).

saktık

. təmkin, saktanmaq

.

saktık

. təmkin, saktanmaq

.

saq

. sal, baldak, budaq .

saqa

. suyun ayrılan yeri .

saqaq

. bağ, aslaq .

saqalır.
saqçı

.sağalır. onğulur. onulur. -pıçaq yarası onğulur, dil yarası onğulmaz.
. qaravıl .

saqdaq: saqdan, ox salınyan qab, xalçada orta çəki .

saqın

.-iyilik edsən birinə, sakın anın gözünə

saqın

.-yapasan hər kimə sən yaxcılığun, sakın ondan gözünə dəğməyəsən.

saqır

.-sağır duymaz uydurur, kor görməz oxşadır.

saqır

.-sağır ilə söyləş güc, kor ilə görşüş

saqırtqa: kənə, gənə .

saqqalım

.-buğ saqqalım başıma qurban.(deyim)

saqla

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,
savaşırsan, barışığa üz saxla.

saqla

.-qışa saxla kömürü, yaxşı işə ömürü.

saqla

.-yığvada dilin, saçaqda əlin saxla. (yığvada: məclisdə). (saçaqda: süfrədə)

saqlama

.-dosdun saklama işdən qalmasın, düşmanı saklama sırrın bilməsin

saqlama

.-dosdun saklama işdən qalmasın, düşmanı saklama sırrın bilməsin

saqlasan

.-yetim oğlaq saxlasan, ağzın burnun yağ edər, yetim oğlan saxlasan,
qarabaşan qay eder. (oğlaq: heyvan balası). (oğlan: uşaq). (qarabaşan:
bəxsiz başıva). (qay: bəla. ağrı)

saqlı

.saklı. gizli.-saklı dərdə dərman yox. (saklı: gizli)

saqlıq

.-dözümlü ol uğur dilə işinə, sağlıq olsun dadlı gəlsin dişinə.

saqlıq

.-hər işin başı sağlıq, çayların başı dağlıq.

saqlıq

.-qocalıq, sağlıq ilə varlıq ola bir yerdə, nə gözəl sürməli günlər oluru düşsə
ələ.

saqnaq

.sağnaq.tez keçən. səriüzzeval.

saqnaqlı

.-sağnaqlı yağmur tez keçer, tez alışan tez sönər.

sal - sal: çal - çal, dal - dal

sal
sal

. ) ətək, yamaç ) salaca : tabut
. ) ətək, yamaç ) salaca : tabut

sal

. bir çok dirəkdən düzəlmiş, düz, qoruqsüz irmaq, dəniz daşıtı (qayıq)

sal

. bir çok dirəkdən düzəlmiş, düz, qoruqsüz irmaq, dəniz daşıtı (qayıq)

sal

. budaq, salık, dal - sal - sal: çal - çal, dal – dal - maşanın iki qolu, tutacak, kələkə,
budaq, bəcər, yasa, atmaq, yırtıq irik, irəngi solan . cında .

sal

. çal, güc, becərmə, sağlam .

sal

. qayıq, gəmi : bir çok dirəkdən düzəlmiş , düz , qoruqsüz qayıq(ırmaq, dəniz daşıtı).
kələk, su üsdə keçit quran neçə bağlı takta - salaca qab, tabut - saz

sal

sal

. qoca, qarı, kekşə, qart, çal, yaşlı .

. salιm, çağ, çak, sak, gah, kəz, key, ara, dәm

sal

. salιm, çağ, çak, sak, gah, kəz, key, ara, yola : dəfə, dәm

sala

. hələ, özü sala : özü sala, görә sala : görә hәlә, gәlә sala : gələ hələ

sala

. hələ, özü sala : özü sala, görә sala : görә hәlә, gәlә sala : gələ hələ

sala

. riştə .

salabər: çalabər, zirək

salaca
salaç

. tabut
. çərgə, çardak, koma .

salak(hana): halak(hana)əmanat sandığı
salakı

. < san + lak : ağıldan ayırılmış . oylamastan, salaklık, gələngsiz, iskəməzdən :
düşünmədən .

salamat qurqun: zəngin, quravlı, iyi, sağlam, aman, dinc, kök, salim, sağ, sağlıklı,, ətlək, əkli,
səmiz - uşaklar qurqunmu- qurqun ölkə - qurqun uşaq - necəsən qurqunmusan
! : yakcımısız - qonaqlıq, qonakçı, quran, qurqunu aparan - qurqun: qanat
gəmikləri .

salan

. basan, kəsən

salap

. ayran, çalap, qatıq

salap

. ayran, çalap, qatıq.

salar

. < sal + ər - salt (atlı kişi) + ər .

salar

.- dil yarası kök salar.

salar

.düzər. qurar .-eyicə söz ev düzər, yamanca söz ev tozar. (tozar: yıxar).
-eyicə söz ev qurar, yamanca söz ev yıxar.
.-sıxışsa pişi üzə salar.

salar.
salaş

. çardaq .

salca

. çalaca, azacıq, azca, yoxacıq, kəmisi, alaca, bir salιm, bir çalιm, bir az

salça

. tomat əbəsi , tomat şirəsi

salça

. tomat əbəsi , tomat şirəsi

saldırı

. şabıvıl, çabul, kol salu, çozuş, yasav

saldırmaq

. batırım, topulmaq, həmlə

salgı

. sərsəm, şaşkın .

salğın

. sərab, kölgə, su yatan yalı .

salxım

. yumar, topar

salxım

. yumar, topar

salxım

. yumar, topar

salı

. talat gün

salık
salıq

. gəngəş

., öyüd, övüt, öğüd, salık, xəbər, tosiyə

. yol göstərən .

salım

. adət § salımen : adəti § atadan salımenen : dədələr adəti üzrə.

salim

. çalımlı, dəyərli

salim

. çalımlı, dəyərli .

salışdırmaq: qarşılaşdırmaq .
salışdırmək : qarşılaşdırmək

salışdırmək . qarşılaşdırmək
salkatlı . aqraş, samaklık, totoraklı, oturaklı .
salkım söğüt: yelək dal.

salkım(çiçik+) .çıtənək, kovşak
salkın susın: sərin içki
salkın susın: sərin içki .

salkın

. yel, hava, əsək

salkın

. yel, hava, əsək

salkn

. soyuk - hava salkın

salkn

. soyuk - hava salkın

salqıç

. qab . .dan (duzsalqıç : duzqabı) .

salqım

.-basqıdaki altundan, asqıdaki salxım yeğ. (basqıdaki: quylanmış)

salqın

. ındat, epidemya

salqın

. salqıt, salma, salqı, vergi - ındat, epidemya - sərin, sərgin, mülayim .

salqıt

. vergi

salqıt

. vergi

salqun

. salma, salqı, vergi

sallaq

. sanlaq, qallaq, titrəyən .

sallama: boyun bağı .

sallamaq

. asqıya almak : tərsə mallak eləmək

sallamaq

. çalkamaq, çaykamaq, yırqamaq, dəbrətmək, tərmətmək, tərbətmək

sallamaq

. çaykamaq, çalkamaq, yırqamaq, dəbrətmək, tərmətmək tərbətmək

sallancak : salıncak, kuf, aylama, çalamaq.

sallancak

. böşük, bişik, beşik, sanğqıldak

sallancak

. salıncak, kuf, aylama,, çalamaq

sallancak: böşük, bişik, beşik, sanğqıldak.

sallanır

.-arsız nədən arlanır, çöldə gəzər sallanır

sallar.

.-boş boşuna bəkləyən, qolların sallar gedər.

sallat

. əsgər, saltər(atlı kişi) > saldat .

salmaq

. şüşə qoymaq, otutmaq

salmaq

. şüşə qoymaq, otutmaq .

.

salmaq .boşamaq # qatmaq: evlənmək.
salmaq: : tikmək (bağ salmaq) - vurmaq, çırpmaq - qanat salmaq : qanat çırpmaq - bir oyuğa
şüşə qoymaq(cam salmaq), otutmaq - ağram .
salt sərt yüksüz at atçı atka salt : at min salt : atlı salt sana : ideoloji salt bası : təkçə salt
yürüş : at dalında sürmək .

salt.

. gələnək, yola, adət

saltər

. böyük, atlı ər

saltər

. böyük, atlı ər

saltılı

. salqalı, saltımlı

saltılı

. salqalı, saltımlı

saltılı

salur

. salqalı, saltımlı

.-vergi salur: maliyat bağlur. -bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu vergi salur,
adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy
olmağa dəğməz). (beltir: doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.).

(adakumsınmayuq: adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət).
(art:dağ keçidi). (bayraqlur: bayraq taxdırır)
salιk

. xəbər .

salιk

. xəbər .

salιm (bir+) . bir çalιm, bir az, çalaca, azacıq, azca, yoxacıq, kəmisi, alaca, salca,
. sal, çağ, çak, gah, sak, kəz, key, ara, dәm

salιm

saman qayrət, ad san, namus
saman

. < sahman < sağman < sağ

saman

. ad san, ad - san

. namus, qayrət .

saman

.-arpadan saman, kömürdən duman əksilməz

saman

.-saman kimi nə dadı var nə duzu.(deyim)

samarık: sərsəmlik . içi boş, kof, bozuk

samlama

. götür-qoy, çəkləmə

samlama: götür - qoy, çəkləmə(bərrəsi).

samlamaq

. çəmləmək, sιnamaq, ölçüb biçmək, ağιr-yüngül eləmək

samlamaq

. çəmləmək, sιnamaq, ölçüb biçmək, ağιr-yüngül eləmək

samsık

. axmaq, ağuv, ağıv, ağu

samsık

. axmaq, ağuv, ağıv, ağu

samsık

. asüpas, esüvas

samsık

. asüpas, esüvas

samsıq, kəlpənək kəlçik, ğayza, tetik, uğursuz, kəmçk, qanmaz
samur

. suvsar, kiş., bulğın.

sana

. ağı, hidyə

sana

. ağıl

sana

. hiss, bilinc, is, uş, ağıl, sezim, anık

sana

. hiss, bilinc, is, uş, ağıl, sezim, anık

.

sanaç: kəvis, yəlkən, çəpək .

sanak

. hesab

sanalık, ağıllılık . : estilik, ustalık, saklık, sağduyu

sanamaq

. çənəmək, çənləmək, sanlamaq, sınamaq, nişanlamaq, dənəmək, hazırlamaq
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

sanamaq

. çənənmək, dənənmək, sınanmaq, hazırlanmaq, izərlənmək

sanamaq

. sanlamaq, çənləmək, çənəmək, nişanlamaq, dənəmək, sınamaq, hazırlamaq,
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək
şiur, anğ, bilinç, anğ-sezim

sana-sezim

.

sanata

. fikirdə

sanata

. fikirdə

sanata

. sanatış: qayğılayış

sanata

. sanatış: qayğılayış

sanata: sanatış : qayğılayış

sancab . qozkıştık

sancar
sancı

.soxar.-acı dil soxar, dadlı dil yaxar. (yaxar: mərhəm)
. inci .

sancıtmak: acıtmak:, incitmək
sancmaq: dəlmək, deşmək .
sanda

sandan

. boş adam .

. çəndən, ara sıra, bə'zən § haydan-sandan : çəndən-yarım

sandan, çəndən, bə'zən

sandanaşa . çəndənaşa, hədsiz, ölçüsüz
sandırak : boş söz, laqğa, yanqıra, yanqır, şatpak, ağat.

sandırak

. boş söz, laqğa, yanqıra, yanqır, şatpak, ağat

sandırak

. boş söz, şatpak, ağat

sandırak

. boş söz, şatpak, ağat

sandıramaq: çaçu, sasıv, şaşuv, saçma - titrəmək .

sanğ

. qanun

sanğ

. qanun

sanğ

. zanğ, qanun

sanğ

. zanğ, qanun

sanğıldak: beşik, aldal - aldal, əllə, əlləy, layla.

sanıca

.sayu. -bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq
olsa, art sayu bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (beltir:
doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.). (adakumsınmayuq:
adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi).
(bayraqlur: bayraq taxdırır)

sanık

.

sanqıldaq

. beşik : boşük, sallancak

sanqıldaq

. beşik : boşük, sallancak

sanlamaq

. çənəmək, çənləmək, sanamaq, nişanlamaq, dənəmək, sınamaq, hazırlamaq,

məznun

izərləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək
sanlamaq

. çənəmək, çənləmək, sınamaq, sanamaq, nişanlamaq, dənəmək, hazırlamaq
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

sanma

.- qoz girdədi, hər girdəni qoz sanma.

santıqtaqi

.-sandıqdaki arxamda, anbardaki dalında.(deyim).

santuruş

.sanduruş. hesab kitab.

santuruşla .-sanduruşla gör hər işi, qarşın ərkəksə dişi. (santuruşla: hesab kitabla)
sanub

.-sanub sanub söyləyən iş bitirər

sap

. baldak, çubuk

sap

. baldak, halqa, döngələk, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, yarpak, budak, uşak

sap

. baldır, gödə, qabarma, çıkıntı, şişkin

sap

. qol

sap

. qol

sap

. sapak -sapaksız : sapsız

sap

. sapak -sapaksız : sapsız

sapak

. çapak, yol ayrıntısı

sapak

. çapak, yol ayrıntısı

sapak

. çapak, yol ayrıntısı

sapak

. sap

sapak

. sap

sapaq

. əriş

sapaq

. əriş

sapanca

. tapanca

sapanca

. tapanca

sapartalamaq . od açmaq, azarlamaq
sapartalamaq: od açmaq, azarlamaq

sapdillik

. içdənlik

sapdιrmaq

. qaçιrmaq

sapdιrmaq

. qaçιrmaq

sapı

.-armıdın sapı var, üzümün çöpü.

sapık

. məczub

sapıq

. dolayı, büküntü, viraj

sapınc

. iştibah, sapqı,

sapınc

. iştibah, sapqı,

sapkan

. daş sapanı

.

sapkan

. daş sapanı

.

sapqın

. sapınca düşmüş, müştəbeh olmaq

sapqın

. sapınca düşmüş, müştəbeh olmaq

saplamaq

. batırmaq, çaplamak

saplamaq

. çaplamak, batırmaq

saplanmaq . batmaq -palçığa ..
saplanmaq

. batmaq -palçığa ..

saplanmaq . saflanmaq, tarazlanmaq, batıb qalmaq, gic qalmaq
saplanmaq: saflanmaq, tarazlanmaq, batıb qalmaq, gic qalmaq

sapma

. : çapma, yol dəyişmə, döğrudan uzaqlaşmaq

sapma

. çapma : yol dəyişmə, döğrudan uzaqlaşmaq

sapma

. çapma : yol dəyişmə, döğrudan uzaqlaşmaq

sapma

. çapma : yol dəyişmə, döğrudan uzaqlaşmaq, qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı,
dalqa, çevirmə, yuvarlaq, büzük, burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)

sapma

. qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, yuvarlaq, büzük,
burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)

sapmaq

. ağmak, kaymak

sapmaq . aylanmak, övrülmək, kayırılu, burulmak

sapmaq

. bir yana dönmək, burulmaq

sapmaq

. bir yana dönmək, burulmaq

sapmaq

. kaymak, ağmak

sapsan

.

oynak, yılğır, yıldam, yılğır, yöğirik

sapsan

.

oynak, yılğır, yıldam, yılğır, yöğirik

sapsan, yıldam, yılğır )
sapsan: oynak, yılğır, yıldam, yılğır, yöğirik

sarar

.-borclu ölməz, bənzi sarar.

sararır

.-ac ölməz gözü qaralır, borclu ölməz bənzi sararır. (bənzi: üzü. suratı)

saratır

.-borc öldürməz, bəniz saradır. (bəniz: üz)

saray

. hörgü, tapınaq

sarğamaq: incimək .
sarğı

. incə ip, əriş, sarağ .

sarğıt

. xahiş, istək, tapşırιq, birinə tapşırıq .

sarğıt

. tapşırιq

sarğıt

. tapşırιq

sarğıtmaq: tapşırmaq .

sarı

. : körən, bur

sari

. < sərric : sarılan, bulaşan .

sari

. baqa

sari

. bur.

sari

. bursar, bur, bor-boz, qırmızıya çalan ət rəngi,

sarı

. zarı, ağla qırmızının ortası

., tərəfə § iki baqa : iki tərəə

sarılar.

.-uzun dil, ilan kimidir, ağızdan çıxsa boyuna sarılar.

sarısmaq

. sasılmak, zəlzələ

sarkan

. su kimi axan

sarkık

. arkaqay, hər yana çıkıntılı yer - sarkık buynuzlu : arkaqay müyüz

sarlı

. ətli, bərk, davamlı .

sarma

. tapşırıq, sarğıt .

sarmaq: çalmaq, vurmaq, döymək, ititmək, sütmək (boya), atmaq, boyamaq, yaylamaq, aylamaq,
dolamaq, süpürmək, qatmaq, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, əzmək,
dağıtmaq, xəbər vermək .
sarman azman ., iri .
sarman

. azman, iri .

sarsιk

. davamsιz, nazik, qalιnsιz

sarι

. < sır : boya . acarlιk, sanιlık (sarιsι gedmək : könəlmək)

sarι

. acarlιk, sanιlık (sarιsι gedmək : könəlmək)

sarιmaq

. oramaq, danqamaq, dolamaq, aylamaq

sasanxatib

. çeçen,

sasanxatib

. çeçen,

saslak

. anğra, sarang, yüngül kəllə

saslak

. anğra, sarang, yüngül kəllə

saslak

sat

. anğra, sarang, yüngül kəllə

. bucaq, qüşə, çat, künc, bürçük, burış, burc, bulunq, poçmək, cünğk

sat

. çat, bucaq, qüşə, çat, künc, bürçük, burış, burc, bulunq, poçmək, cünğk .

satan

. < çatan = çatal . ayağın çatalba çənli uzunluğu . iki ayağın arası - satanlaq : uzun
satanlı .

satan

.-ucuz satan tezcək satar demişlər

satar

.-ucuz satan tezcək satar demişlər

satık

. ticarət, alışveriş

satık

. ticarət, alışveriş

satık

. ticarət, alışveriş

satılır.

.-çürüq paxla gündə yok, bir gün satılır.

satıra
satur

. daşlama .
. çapqı, çapı

sav adı-çapı yayıldı : ünü yayıldı § çaptalamaq: ilan etmək, çağırmaq § attı-çaplı : şanlı
şöhrətli § attı-çaplı . şanlı şöhrətli
sav adı-çapı yayıldı : ünü yayıldı § çaptalamaq: ilan etmək, çağırmaq § attı-çaplı : şanlı şöhrətli §
attı-çaplı

sav

. şanlı şöhrətli

.-söz sav verən çox olur, əkmək verən az olur. ( baş ağıl verən çox olur,
əkmək verən az olur.

sava buqi: gizləyən yer .
savak

. su yayım düzəni (abyarı sistimi).

savaq

.savax. savak. axmaq

savaq

.savax. savak. axmaq

savaq

.savak. savax.axmaq. səfeh

savaqlamaq .savaxlamaq. savaklamaq. axmaqlamaq

savaqlar

.savaxlar. savaklar. axmaqlar. səfehlər

savan

.yaşıyan.-aşını yaşıran ər bolmaz, yaşını yaşıyan yaş bolmaz. (yaşıran:
gizləyən). (yaş: gənc)

savarçi . xәbәrçi
savaş

. araz.

savaşırsan .-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,
savaşırsan, barışığa üz saxla.
savatlı

. alışta, alısta, bəslənmiş

savatlı

. alışta, alısta, bəslənmiş

savatlı

savı

. alışta, alısta, bəslənmiş .

. çaqu, çavı, qəzetə, jurnal

savı

. çaqu, çavı, qəzetə, jurnal

savım
savıt

.-nə tülküylə savım, nə çöldə avım var
. kasa . ıdış .

savları

. sözləri. iddiaları.-asdarı üzünə uymaz, işinə savları tutmaz.

savmaq

. qorumak

savmaq

. qorumak

savmaq

. soymaq, qoparmaq,

savmaq

. soymaq, qoparmaq,

savmaq

. soymaq, qoparmaq,

savrı

. nisar.

savsa

. yavaş, ağır

savsa

. yavaş, ağır

savsaklamaq : < sav ; savmaq, savsıramaq, dolandırmaq, bulandırmaq, sallamaq, baş
dolandırmaq, mə'təl eləmək

savsaklamaq . < sav ; savmaq, savsıramaq, dolandırmaq, bulandırmaq, sallamaq, baş
dolandırmaq, mə'təl eləmək
savsaklamaq: < sav . savmaq, savsıramaq, dolandırmaq, bulandırmaq, sallamaq, baş
dolandırmaq, mə'təl eləmək

savurtuqun .-dağ başında xırman, savurduğun yel alır, sel önünde dəğirmən, öğütdüyün
sel alır
savurur.

.-burnun yeli xırman savurur.

say olmaq

. qurumak

say

. <> tay .

say

.

say

say

çay, arna, dərya

. sığ, dayaz, dərinliyi az olan, yüngül - say : çay, arna, dərya

.-anıyı yokmuş say. anı oduna qızışma, anı qarına üşümə.

saya varmaq: saymağa davam etmək.
saya

. < sal . sala : atma - sayvan < salvan, sayavan, saylaq, sallaq (saillifırans) - - ) met < asa .
sayvan < asavan . - ) < sakaç, sakıç, sakunc, sakınc, sıkınc .

saya

. < saka > sayə . (sayavan: sakayan). saxlayan, qoruyan (saqonqr, saqyonqr) .

saya

. dulda : himayə

saya

. sağa, sayğa : tapılmaq sözləri, ibadət

saya

. sağa, sayğa : tapılmaq sözləri, ibadət

saya

. sağa, sayğa : tapış sözləri, dilək çatırma sözləri ibadət .

saya

.düm düz, sığallı, yastı, yayıq, taraz, ayna(kimi), doğru, aydın, duru, arı,

.

sayahat: gəzmə . gəzlənc, seyl, seylan .
sayak: < say : sığ, dayaz, dərinliyi az olan, yüngül, savsak > sərsəri, avara sayak yeriş :
səfehləmək .

sayaklamaq . yüngül yüngül, bilmiyərək, yuxuda danιşmaq
sayaklamaq . yüngül yüngül, bilmiyərək, yuxuda danιşmaq

sayaq

. yasaq, qanun, həqq

sayaq

. yasaq, qanun, həqq

sayalanmaq . daldalanmak : duldalanmak, sipər almak, sığınmak,
sayana

.-sayğı sayana eğit alana görədir. (eğit: əkid. tərbiyə)

sayana

.-sayğı sayana, eğit alana (görədir). (eğit: tərbiyə)

sayasat . yasağat, sayağat
sayaz

. dayaz .

saydam

. duru,

saydam

. duru,

saydam

. duru,

saydam: duru .
saydırış : yetkə, baskı, otoritə .

saydırış

. yetkə, baskı, otoritə

sayğa

. padaş, saylık

sayğa

. padaş, saylık

sayğarmak: sayıl etmək, tanımak, oylamaq, ayılmak, ayıl sayıl etmək, anqşırmak, başğalamak, öz
başına etmək, ayrı başqa qoymak, ayırmak, ısırdənq etmək, müşəxxəs etmək

sayğarmaq . ayıl sayıl etmək : tanımak, anqşırmak
sayğarmaq

. ayıl sayıl etmək : tanımak, anqşırmak

sayğarmaq . sayıl etmək, tanımak, ayılmak, ayıl sayıl etmək, anqşırmak, başğalamak, öz
başına etmək, ayrı başqa qoymak, ayırmak, ısırdənq etmək, müşəxxəs
etmək
sayğat

. sayahat .

sayğı sayana, eğit alana (görədir). (eğit: tərbiyə)
sayğı sayana, eğit alana (görədir). (eğit: tərbiyə)
sayık

. istək, arzu .

sayıq

. ayıq, diqqət,

sayıq

. ayıq, diqqət,

sayıq

. oyaq § sayıq olmaq : ayıq olmaq

sayılı

.-sayılı günler tez keçər.

sayılı

.-sayılı qoyunu qurd qapmaz

sayılmaz

. sərfnəzər .

sayqa

. sovqat, sayquqa, sayqalayqa, bələgə, hidyə

sayqamaq

. sərimək

sayqamaq

. sərimək

sayqı

.-sayğı sayana eğit alana görədir. (eğit: əkid. tərbiyə)

sayqı

.-sayğı sayana, eğit alana (görədir). (eğit: tərbiyə)

sayqılamaq : cayqılamaq, qayqılamaq, bayqılamaq, zayqılamaq
saylaq

. seçim .

saylaq

. seçim

.

saylaq

. seçim

.

saylama

. danlamak, təmizləmək, açmak, arılamak

saylamaq

. seçmək

saylamaq

. seçmək

saylık

. bəğşiş

saylık

. bəğşiş

.

saylık

. bəğşiş

.

saylık

. çay pulu

., üstüv ( artırma ) bağşiş

saylık

. çay pulu

., üstüv ( artırma ) bağşiş

saylık

. çay pulu,bağış

saylık

. padaş, sayğa

saylık

. padaş, sayğa

., üstüv

saymamaq : basalamaq, təhrif etmək

saymamaq . : basalamaq, təhrif etmək
saymamaq . yaprıtmaq . alçatmaq. önəmsəmək. dəğərləməmək
saymanlıq

. hesabdarlıq

saymanlıq

. hesabdarlıq

saymanlıq

. hesabdarlıq

sayr

. gediş, yoruk, ( yoluk )

sayr

. gediş, yoruk, ( yoluk )

sayr

. gediş, yoruk, ( yoluk ) .

sayramaq

. oxumaq, ötmək § sayrak quşlar : ötücü quşlar

sayraşmaq . ötüşmək
sayraşmaq

. ötüşmək

saysız

. bağız bol, aldan, çok, mul, mol, dol, gen, dərin, uzaq : tola, arbın

saytal

. < say . iri, gözəl .

.sanıca. -bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq,

sayu

adıq olsa, art sayu bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz).
(beltir: doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.). (adakumsınmayuq:
adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi).
(bayraqlur: bayraq taxdırır)
sayyara gəzəgən: .
sayιr

. tədirgin, xəstə

sayιr?

. tədirgin, xəstə

sazaq

. ot adı - çöl, koma .

saziş

. sözləşmə, sözüş .

sazkaklık

. batış

., bati, gün batış, patkak, gün batar, gün bitiş

sazlık

. batkak, s©urmu, s©urmu batkak, s©urmu saz, batğalık

sazlık

. batkak, s©urmu, s©urmu batkak, s©urmu saz, batğalık

seberlik

. hünər, ustalık, severlik, sivrilik, önör , üstəlik

seberlik

. hünər, ustalık, severlik, sivrilik, önör, üstəlik

seçən çeçen . zehni iti, çevik, hazırcavab § xətib § təmiz, təmizliyi sevən § seçənlik çeçenlik :
xətiblik § təmizlik
seçik

. mütəmayiz

seçilmək

. çeşitləşmək, ayrılmaq, dəyişilmək

seçilmir.

.-əkmədən biçilmir, bilmədən seçilmir.

seçim

. saylaq

seçim

. saylaq

seçimə gəlmək

. gəlişdirmək, qərarlaşdιrmak, gəlişmək, gəlip bir qarara varmaq,

seçmə

. çeşitləmə, ayırma, dəyişmə, aralama, araşdırma

seçmək

. çəşitləmək, ayırmaq, fərq qoymaq

seçmək

. daldamaq

seçmək

. saçmak.

seçmək

. saçmak.

seçmək

. saylamaq

.

seçmək

. saylamaq

.

seçmir

.-qul özünə yiyə seçmir

sekmək

. sıkmaq, basmaq, soxmaq

sekmək

. sıkmaq, basmaq, soxmaq

.

sekmək: sıkmaq, basmaq, soxmaq
sektör

. < sık . kəs . aymak, kəsiş, avdan, bölük, qol, əl, dəsdə

sektör

. aymak, kəsiş, avdan, bölük, qol, əl, dəsdə

sektör

. kəsiş, avdan, aymak

sel

.-dağ başında xırman, savurduğun yel alır, sel önünde dəğirmən, öğütdüyün
sel alır

sel
selek

selsə

.-dərə təpəni sel tanır, yaxşı yamanı el tanır.
. sətil .

.-biri selsə, biri göl (olmalı).

sen işlersen mal işler, yaşam böyle genişler.
seşmə

. əzilməmiş, narın sil

seşmə

. əzilməmiş, narın sil

sev seni sevəni, dağlarda çoban bolsada, sevymə səni sevməyəni, misirdə sultan bolsa!!
sev seni sevəni, dağlarda çoban bolsada, sevymə səni sevməyəni, misirdə sultan bolsa!!

sev sən səni sevəni, sevmə sən, səni itəni
sevdigin dəğəri anlanır, bir kərəmlik gedincə, bitincə, ölüncə. iş işdən keçincə

sever

. çevik, çalışan, çəbdəs, çəpləş, çapsal, çalbər, çalabər, çalağan

sever

. çəbdəs, çəpləş, çapsal, çalbər, çalabər, çevik, çalağan, çalışan

sever

.( < su ) iti, (sivilcə

severlik

. hünər, ustalık, seberlik, sivrilik, önör , üstəlik

severlik

. hünər, ustalık, seberlik, sivrilik, önör, üstəlik

. coş, qabartı, səppə, sıçrak.

sevən sevgidə man görməz.(man: ayıb)

sevən

.-sevən qatlanır, gedən yadlanır, azı dadlanır.

sevənlərizə çağız qoyun, çağızsızlıq sevənizdən ayırar. (çağızsızlıq: vaxıtsızlıq).(çağız:
vaxıt).

sevərsən

.-dəvəyə sormuşlar, enişimi sevərsən, yoxuşu. demiş, -düzə nə gəlmişki.

sevərsin

.-dəviyə sormuşlar enişi sevərsin yokuşu-söyləmiş -düz başına yıxılmış.

sevgi gözə görünməz, anı var izi silinməz, ölüm var geri dönülməz

sevgi

. aruu, dilbər, söykümlü

sevgi

. aruu, dilbər, söykümlü

sevgiden qanat,

sevgili

. aşnı

sevilən

.-sevilən qonşu evində gözəl

sevilməz

.-ürkək atla qorxaq iğid sevilməz.

sevimli

. alaşa gözəl, çiraylı, yaraş

sevimli

. alaşa, gözəl

sevimli

.

sevimli

. süyci

sevimli

. süyci

sevimlik

. gözəllik, simpatik, batqın, batnıq, ruhlu, yaxımlık, uyqunk, görk, yakışıklık

sevinc

. bəğənc

sevinc

. bəğənc

sevinc

. bəğənc

sevinc

. bəyənc

sevinc

. qurur, kıvanc, şadlıq, güvənc

sevincilə

. qoşqola, iki əlli

sevinclə

. güvənclə, məmnuniyətlə

sevinərim

.-nə buldum sevinərim, nə itirdim yerinərim

sevinir

.-sevinir mal varlısı işinə, güvənir yok yoksulu düşünə.

çəkici, yakımlı., gəlişli, görkəmli, görüklü, görməgəy, dartımlı, cəzzab

-sevinir mal varlılar işinə, güvənir yok yoklular düşünə.
sevinmə : gönənmə, kıvanma, güvənmə, məmnun olma

sevinmə

. gönənmə, kıvanma, məmnun olma

seviş

.-dəmir tavında, seviş çağında.

sevqi

.-acını acı, sevgini sevgi basar.

sevqilər

.- nisgilli sevgilər yaşar durur. (yaşar durur: ölməz durur)

sevqini

.-acını acı, sevgini sevgi basar.

sevqitən

.- bu sevgidən o sevgiyə qapılar. (sevgi son deyil)

sevqiyə

.- bu sevgidən o sevgiyə qapılar. (sevgi son deyil)

sevta

.sevda. istək.həvəs.-sevda keçər yalan olur, sonra soxar ilan olur. (sevda:
istək.həvəs) (soxar: soxan. çalan)

sevtirəntə

.-sevdirəndə dil, bezdirəndə.

seyik

. söyək, dayak

seyik

. söyək, dayak

seyik

. söyək, dayak

seyqəlləmək: sıx. sıxallamaq
seyranda

.

çok seyrək, arada bir (setana-seyranda)

seyranda

.

çok seyrək, arada bir (setana-seyranda)

seyranda

.

çok seyrək, arada bir (setana-seyranda)

seyrək (qar): alamık (qar)
seyrək dişli daraq, toprağı daç çöpdən ayırmaq üçün
seyrək dişli daraq, toprağı daç çöpdən ayırmaq üçün

seyrək

. araç, arası açık

seyrək

. gəvrək, yumuşak, rahat yiyilən

seyrək

. seyranda, arada bir

seyrək

. seyranda, arada bir

seyrək

. seyranda, arada bir

seyrək

.süzük .seyil .seyran

seyrək

.süzük

.seyil

.seyran .seyilgə

seyrək

.süzük

.seyil

.seyran .seyilgə

sezik

. qayğι, şübhə

sezik

. sezgi, sezim, duyqu, duysuk, hiss

sezikqә

sezikqә

.seyilgə

. qayğι, şübhə - sezikli : şübhəli - seziksiz : şübhəsiz, qayğιsιz - sezinmək : şübhələnmək

. şübhə - sezikli : şübhəli - seziksiz : şübhəsiz, qayğιsιz - sezinmək :
şübhələnmək

sezikqә

. şübhə - sezikli : şübhəli - seziksiz : şübhəsiz, qayğιsιz - sezinmək : şübhələnmək

sezim

. hiss, bilinc, is, uş, ağıl, sana, anık

sezim

. hiss, bilinc, is, uş, ağıl, sana, anık

sezim

. sezgi, sezik, duyqu, duysuk, hiss

sezimtal

. həssas,

duyar, duyarlı, sızqır., duyğur, duşbi, toyuşan, sərgək.

sezimtal: həssas, duyar, duyarlı, sızqır., duyğur, duşbi, toyuşan, sərgək. .

seziş

. sezgi, görüş, baxış, sezmə, sezim - siyasi+seziş, sezgi, görüş, baxış sezmə,
sezim

seziş

. sezgi, görüş, baxış, sezmə, sezim - siyasi+seziş, sezgi, görüş, baxış sezmə,
sezim

seziş

. sezgi, görüş, baxış, sezmə, sezim - siyasi+seziş, sezgi, görüş, baxış sezmə,
sezim

sezmək

. baxmaq

sezmək

. baxmaq

səba

. < səpə < met < əspə, əsmə, əsinti, sıdırım .

səbbik: yelməşəgən, yumşaq, suvlı .
səbir

. dinclik, tinlik, hillik, qısamazlıq - səbirli : qısğanmazlı .

səbkin

. asta, asta - asta . basayın basmayın .

səbzə

. kök, həvic < göyüc < göy - sozu, süzük, sözük .

səd

. : bükət, sak, bəd, susaklağı, saktağıç, götürmə, toğan., tosma

səd

. boğut, saktağ, su saktağı

səd

. sak, bəd, susaklağı, bükət, saktağıç, götürmə, toğan., tosma

səd

. sak, bəd, susaklağı, bükət, saktağıç, götürmə, toğan., tosma

səfef

. esi getgən

səfeh .aymaz . qanmaz,
səfeh bunqaq: bun,, uşax, qodux .

səfeh

.savak. savax.axmaq.

səfehləmək . axmaqlamaq savaxlamaq. savaklamaq.
səfehləmək . yanqıramak

səfehlər

.savaxlar. savaklar. axmaqlar.

səfehləyən qızıl ağız: sarsak, .

səfehlik

. çalılık, əksiklik, yaramazlık, bəcəriksizlik

. çalılık, əksiklik, yaramazlık, bəcəriksizlik

səfehlik

. qırma - ~çı : ~çı - tabak, səfəqıramafon: küytabak, kötabak(küy : kü : səs )

səfə

səfə

. tabak, səfəqıramafon: küytabak, kötabak(küy : kü : səs )

səfər

. < sapar. sap + ar . qayta, kərəm, yolam, gəzək .

səfər

. yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, durqun, göz, atar, dəğişən, mərtəm, dəfə

səfər, atar

. dəfə, yolam, kabat, qat, tapğιr, gəzək, durqun, göz, dəğişən

səfsətə

. sandırak.

səggi

. yolka, yanqyödə, qaldırım

səhər

: tanğ = dang - dan

səhər

. tanğ = dang - dan

səhər

. tanğ = dang - dan

səhər

. tanğ = dang - dan

səhm

. səhim - ) üləş, pay, bölək - ) qurbanlık, ülüş, uluş, bölüş

sək

.saç sap çək çəkilmək

sək

.saç sap çək çəkilmək

sək

.saç sap çək çəkilmək

səkpəkə: < səkə : atılmaq, sәkə - səkə : atıla - atıla > səksəkə

səkrəguç

. atlayıcı, sıtrayıcı

səkrəguç

. atlayıcı, sıtrayıcı

səkrəguç

. atlayıcı, sıtrayıcı

səkrəmək

. sıçramak, atlamaq

səkrəmək

. sıçramak, atlamaq

səkrəmək

. sıçramak, atlamaq

səkrəmək: sıçramak, atlamaq, fırlamaq - səkrəp : səkrəp ötmək = atlayıp keçmək - səkrəp
düşmək = sıçrayıp enmək - səkrəp durmaq = qalkmaq - sәkə - səkə = sərçələr
səkə - səkə yerir : atıla - atıla - toxuna - toxuna : daş səkə - səkə gözdən itdi durmak, kəsmək : ağrısı səkmədi

səkrəp

. + səkrəp ötmək = atlayıp keçmək - səkrəp düşmək = sıçrayıp enmək - səkrəp
durmaq = qalkmaq - ilqirləş = ilərləmək - sәkə səkə : sərçələr səkə səkə

yerir - toxuna toxuna : daş səkə səkə gözdən itdi - durmak, kəsmək : ağrısı
səkmədi
. + səkrəp ötmək = atlayıp keçmək - səkrəp düşmək = sıçrayıp enmək - səkrəp

səkrəp

durmaq = qalkmaq - ilqirləş = ilərləmək - sәkə səkə : sərçələr səkə səkə yerir toxuna toxuna : daş səkə səkə gözdən itdi - durmak, kəsmək : ağrısı səkmədi
. + səkrəp ötmək = atlayıp keçmək - səkrəp düşmək = sıçrayıp enmək - səkrəp

səkrəp

durmaq = qalkmaq - ilqirləş = ilərləmək - sәkə səkə : sərçələr səkə səkə yerir toxuna toxuna : daş səkə səkə gözdən itdi - durmak, kəsmək : ağrısı səkmədi

səkrəş

. sıçrama, atlama, durmak

səkrəş

. sıçrama, atlama, durmak

səkrəş

. sıçrama, atlama, durmak

səkrəş

. sıçrama, atlama, durmak .

səksəkə . kıskac, sıkkac
səqf

. < sak : örtük . dam, çatı, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, çatrat, şatır(çatır),
çardak., üçək, çətir, öqüzə .

. dam, çatı, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, çatrat, şatır(çatır), çardak.,

səqf

üçək, çətir, öqüzə
səqqәr

. təpə, püştə .

səlahiyyət

. çağ, çək § sizin çağız yoxdu : sizin çəkiz yoxdu : sizin həqqiz səlahiyyətiz
yoxdu

səlamlamaq : baş ərmək

səlamlamaq . baş ərmək
səlamlamaq: baş əymək .

səlçənək
sələv

. səpənək, səpçənək, seyrək

. dolaşmaq, töqərənü, aylanış

səlib surx: qızıl atanaq, qızıl ay .

səlik

. vergi

səlik

. vergi

səlik

. vergi

səliqə

. sayğarış .

səmimi

. bağırdaş

.

səmimi: bağırdaş
səmimiyət: adaldak, yürəkdəşlik, ağdılık.
səmirt bağ

. - bağaraqmak : səmirtmək

səmirt

. bağ

səmirtmək

. bağaraqmak § səmirt : bağ .

səmiz

. dolu, kök, tompak., toluk, dolqun, pökki, dölməç, oklu, oplu

səmm

.

. < səm . əm : dərman, dava . əmləmək səmlamaq .

sən günüz əyirəni mən gecə əyirmişəm
sən məni daşlab gedsenğ, mən səni unudarin deb düşünmə, çağız sənsizligə örnəşməyi
öyrətsədə unutmağı öyrətməz.(öyrənmək: öğrənmək). (çağız: vaxt.
zaman)

sən

.-çağ uymadı sənə, sən uy çağuva.

sən

.-əğri baca düz duman, görməsəndə sən inan.

sən

.-yapasan hər kimə sən yaxcılığun, sakın ondan gözünə dəğməyəsən.

sənbər

. dayirə, aylan., tüqərək, cəmbər

səncidən: < seçimək - sanqmək - sınqımək

sənə kim daş atarsa at sən əkmək, degüldür erlik etdügünü edmək
sənə

.-çağ uymadı sənə, sən uy çağuva.

səni sevənligim ulu yanlışım oldu

səni

.-sivritdigin qazıqlar, gəlir səni qazıqlar. (qazıq: yekə çivi)

səni

.-sor səni sorani

sənimsiz: işənsiz, inamsız .

səninlə

.-nə verirsin əlinlə, odur gedən səninlə. (deməkki dirirkən malıvı verirsiyə ver)

səntən

.-dilim səni dilim dilim diləyim, başa gələnim səndən biləyim.

səpilmək

. ayılmək

.

səpişən

. birikən, müttəsil, utğaşık

səpişən

. müttəsil

., utğaşık, birikən

səpişən

. müttəsil

., utğaşık, birikən

səpişən, həmahəng
səpişənsazlar . utğaşık sazlar : bir birinə köklənmiş alətlər . sərəsaplık, saklık
səpləşmək

. utğaşmak, birləşmək

səpləşmək

. utğaşmak, birləşmək

sər´

. sarsımak

sərab

. duz gölü, süt gölü .

sərbəslik

. gəncilik, bolluk, bərəkət, ərkinlik, özgürlük

sərbəst

. kıynalğan, qaçğınçı, oynaq

sərçə

.çıpçıq.-söz çıpçıq değil, uçursan tutamazsan.

sərəng

. dəli, cinli

sərəngə

. kibrit

sərəngə

. kibrit

sərəngə

. kibrit

sərəsaplık

. ehtiyat, ayarlık, abaylık, uyavlık, saksıllık,

sərəsaplık

. ehtiyat, ayarlık, abaylık, uyavlık, saksıllık,

sərəsimə : başağay, gic, kəlləbaş

sərəsimə

. başağay, gic, kəlləbaş

sərəsimə

.sərasimə

sərgi

. görkəzi .

sərik

.

> şərik, kosak : qovşak, yoldaş, bağlı

sərik

.

> şərik, kosak : qovşak, yoldaş, bağlı

sərik

.

> şərik, kosak : qovşak, yoldaş, bağlı .

sərimək

. səkrimək, atlamaq, sıçramaq

sərimək

. səkrimək, atlamaq, sıçramaq

sərin

. salkın

sərin

. salkın

sərinsə

.sərinsə. dözümlü olsa.-sərinsə ər bulur çözüm işgilə

sərişgi

. arac, vəsilə.

sərişgi

. arac, vəsilə.

sərmək

. yazmaq, yaymaq

sərmək

. yazmaq, yaymaq

sərpmək

. saçmaq, sıçramaq, tökmək, yaymaq

sərsəm

. alık, kabus, kaput

sərsəm

. kabus, kaput, alık

sərsəm

. kabus, kaput, alık

sərsəm: alık, kabus, kaput
sərt

. <> tərs .

sərt,qalın, yoğun )
səs

.- hər ağızdan bir səs çıxınca, ortalıqda düzən qalmaz

səsə toplar, oğul . (saçar: dağıdar)

səssiz
səssiz

. ağırın, ağır
. ündış, ünsız, üzük, dartınkı.

səssiz

. ündış, ünsız, üzük, tartınkı

səthi

. üzləy, üzdən

səthi

. üzləy, üzdən

səthi

. üzləy, üzdən, üzə .

səvar

. < ) at sürər, at çapar ) su + ər

səyirmə

. <> ayırma, arıddamaq

səyirmə

. <> ayırma, arıddamaq

səyyah .gəzəndə: gəzgin, elgəzər.,
səyyarә

. çulpan, gəzəgən .

shabnam haditalab

sibir

sıcaq

. < sivir . boş - baş, azad .

.-topraq üzü soyuq, aqca üzü sıcaq olur.

sıcaq.

.-paranın üzü sıcaq.

sıcaqı

.-sıcağı sıcağına: isdi isdisinə.

sıcaqına

.-sıcağı sıcağına: isdi isdisinə.

. sığım, tutum, durum .

sicim

sıçan

.-alın arslan tutmuş, gücün sıçan tutmamış. (alın: al ilə. kələklə. hilə ilə) .
(gücün: zorla)

sıçqan

.verimçi. verəcəqli. borclu.-alımçı arslan, verimçi sıçan.( alımçı: alacaqlı).
(verimçi: verəcəqli. borclu)

sıçqanlıqı

.-alımçılıq arslanlığı, verimçilik sıçğanlığı öğrədər.

sıçramak atılmaq . bökmək , tavusmak, oqlamak,

sıçratmaq

. atlatmaq, irgətmək

sıçratmaq: atlatmaq, irgətmək .

sıfır

. boş

siflis

. sönğzək, qonra , bel soyukluğu .

sığallamak
sığanak
siğə

. çeşmə, çığanak, kaynar., köz, göz, çıxma, şişmə

. and, okuşma.

sığık

. həcm

sığık

. həcm

sığınmaq

. : çoğunmaq

sığınmaq

. çoğunmaq

sığınmaq

. çoğunmaq

sığınmaq

. daldalanmak : duldalanmak, sipər almak, sayalanmak

sığıntı

. əngəl, tüfeyli, pasqal, tərs,

sığıntı

. əngəl, tüfeyli, pasqal, tərs,

sığmaq

. yaraşmaq, yerləşmək : busәnә sığır – məndə sığaj iki cəhan, mən bu cəhana

.

sığmaram . ) həzm olmaq : sınmaq
sığmaq

. yaraşmaq, yerləşmək : busәnә sığır – məndə sığaj iki cəhan, mən bu cəhana
sığmaram . ) həzm olmaq : sınmaq

sığmaq: yaraşmaq, yerləşmək : busәnә sığır - məndə sığaj iki cəhan, mən bu cəhana sığmaram .
)

həzm olmaq : sınmaq .

sığrımaq: dammaq .

sıx

. boğun, bükük,tüm, tünlü

sıx

. dayaz

sıx

. dayaz

sıx

. getgen, çətin, bərk, bətər, güc çax, aşırı

sıx

. qat, qəliz

sıx

. sıxılmış, daralmış, bәrkmiş, sətlənmiş, tikən kimi olmaq : tükləri sıxlandı : tikən
tikən olmaq, hirslənmək, üşümək

sıx

. sıxılmış, daralmış, bәrkmiş, sətlənmiş, tikən kimi olmaq : tükləri sıxlandı : tikən
tikən olmaq, hirslənmək, üşümək

sıx
sıx

. sıkı, gur, bük § bük cəngəl § bükkidə : bərk gur
. sıkı, sıxılmış, boğun, bükük, bük, bərk, bətər, bәrkmiş, sətlənmiş, tüm, tünlü, getgen,
çətin, güc çax, aşırı, dayaz, daralmış, qat, qəliz, gur - bük cəngəl - bükkidə :
bərk gur - tikən kimi olmaq : tükləri sıxlandı : tikən tikən olmaq, hirslənmək,
üşümək - şəkli, qısu., çəkləş

sıxım

. basım, ölçü, qısım § barmaq sıxım : barmaq basımı

sıxım

. qısım, basım, ölçü

sıxın .bağış : el,

sıxın
sıxın

. bağış, el
. bağış, el

sıxışdırma

. çarpmaq, sıvamaq, çoxatma

sıxmək

. çəktirmək, basmarlamaq, işkəncələmək, qınamaq, qısqıncamaq

sık

. basa, özənlə

sık

. basa, özənlə

sık

. basa, özənlə

sık

sik

. basa, özənlə

. six : şiş : ciş :iti

sık(ılmaq): qısılmaq, yığılmaq, kırılmaq, kıçılmaq, çiçilmək .

sikdirmək

. çəkdirmək

.

sikdirmək

. çəkdirmək

.

sikdirmək

. çəkdirmək

.

sikəmək: salkamaq, caykamaq .
sıkı

.

sıkı
sıkıcı

bük, sıx, gur - bük cəngəl - bükkidə : bərk, gur
.

bük, sıx, gur § bük cəngəl -bükkidə : bərk gur

. çapıq, uyqun olmayan, dar .

sıkıcı

. çapıq, uyqun olmayan, dar

sikil

. sakın, ıskın, get, gümbol dabanı yaltır

sıkım

. alakan, avuç

sıkım

. alakan, avuç .

sikin

. səngin

sikin

. səngin .

.

sıkıntı

. utanc .

sıkış

. basınc, basış, qısım, basım

sikuv

. basınc, basış, qısım, basım,

sikuv

. basınc, basış, qısım, basım,

sıq

.sığ. dayaz.-ulu suyun keçit yeri sığ olur. (sığ: dayaz)

sıq

.-incə ələr sıx toxur.

sıqamaq: - ) < sürtmək - ) < sıxmaq . söykəmək . yapışdırmaq, sürtmək > seyqəlləmək .

siqar

. < sığmaq.

sıqar.

.-bir ağıza neçə dil sığar.

sıqılar

.-daş sıxılar su verməz.

sıqılırsın

.sıxılırsın.-çox sulu olma sıxılırsın, çox quru olma qırılırsın

sıqışan

.-sıxışan bəkişir

sıqışsa

.-sıxışsa pişi üzə salar.

sıqmaz

.-bulut yelkənə sığmaz

siqnəingi(sayn): sinnyfır, əlamət, san, sayn, sanlı, sayın .

siqorta

. < sakorta < sak . qoru, ehtiyat . oyanlık .

sıl

. yıl .

sil

. hayvan poxu

sil

. hayvan poxu

silaç.açqu, açacak, parlatacak şey, cilaç,
silağ

. hödür, hörmət, tərif - silağlamaq : hödürləmək, tərifləmək

silamaq

. ulaltmaq, hörmət qoymaq

silamaq

. ulaltmaq, hörmət qoymaq

silə

. dolu, por .

sılıkma . silkmə .

silkəlmək

. əsmək, titrəmək, dəbəşmək, ırğıldamaq, qımıldamaq

silkmə

. qıvırcık tüklü, dəri başlık

silkmə

. qıvırcık tüklü, dəri başlık

silkmə

. qıvırcık tüklü, dəri başlık

silsilə

. alanğ, zol gedip yatan, böyük uzun təpə, sıra dağar

silsilə

. alanğ, zol gedip yatan, böyük uzun təpə, sıra dağlar

sıltay

. patay, tutğuc .

sim

. iz, im

sim

.

. iz, im

simqə

. siqnə, əlamət

simpatik

. batqın, batnıq, sevimli, ruhlu, yaxımlı, gözəl, uyqun

simpatik

. batqın, batnıq, sevimlik, ruhlu, yaxımlık, gözəllik, uyqun

simpatik

. batqın, batnıq, sevimlik, ruhlu, yaxımlık, gözəllik, uyqun

simpatik

. gözəllik, batqın, batnıq, sevimlik, ruhlu, yaxımlık, uyqunk, görk, yakışıklık

sin

. ) qəbir daşi ) qәbir özü

sin

. ) qəbir daşi ) qәbir özü

sin

. gürgan, qurqan, qala, türbə < tüprə .

sin

. qəbir, gömüt

sınak

. sınaş, ayırım .

.

sınamaq : çən - çəkləmək, sınırlamaq, çənəmək, çənləmək, sanlamaq, sanamaq, nişanlamaq,
dənəmək, dəngəmək, hazırlamaq, izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini
göstərmək, ölçmək, tutuşdurmaq, qarşılaştırma, qiymət vermək, imtahana
qoymaq, tarazlamaq, muqayisə etmək

sınamaq

. çən-çəkləmək, sınırlamaq

sınamaq

. çənəmək, çənləmək, sanlamaq, sanamaq, nişanlamaq, dənəmək, hazırlamaq,
izərləmək, təxminləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

sınamaq

. dənəmək

. qiymət vermək, imtahana qoymaq, dəngəmək, tarazlamaq,

ölçmək,
sınamaq

. dənəmək

. qiymət vermək, imtahana qoymaq, dəngəmək, tarazlamaq,

ölçmək,

sınamaq

. dəngəmək, dənəmək, ölçmək, tutuşdurmaq, qarşılaştırma, muqayisə etmək

sınamaq

. sanlamaq, sanamaq, dənəmək, çənəmək, çənləmək, nişanlamaq, hazırlamaq,
izərləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək

sınana bilməz, sevə bilməz.
sınanış

. dənəmə, sιnak

sınanış

. dənəmə, sιnak

sınanmaq

. çənənmək, sanamaq, dənənmək, hazırlanmaq, izərlənmək

sınav

. gərçkləmə, üzləştirmə, hudutlama, əlçmək

sınav

. gərçkləmə, üzləştirmə, hudutlama, əlçmək

sinci

. şəkil, qiyafə, biçim, şəmayil, heykəl .

sıncuq

. sınıcı, sinirgən, qolay əriyən , sindirilən .

sınçi.

. müsınçi, heykəltiraş

sindik

. (< sindirimək) cüvə .

sindirim ayqıtı, qursak
sındırmaq

. sındırıb içinə almaq, içinə yeditmək, sindirmək .

sinə sinə

. sinğəcə - sinğəcə, yavaş - yavaş çişələyə - çişələyə .

singiş

. sindirimək, içinə işləmək , axıtmaq , süzdürmək , əritmək . təhlil, həzm .

singişmək

. gizlənib görünməz olmaq, həll olmaq .

sinğəcə - sinğəcə: yavaş - yavaş sinə- sinə, çişələyə - çişələyə .
sınıcı

. sıncuq, sinirgən, qolay əriyən , sindirilən .

sınılış

. dağdarış, böhran, tənglik, yetməzçilik

sınır

. ağdamar, əsəp

sınır

. çağ (çək), çək, çan, çəki, çəkim, ölçü, dözüm, tutar, tutum, çıxar, əndaza həd

sınır

. çək, sınırlamaq : çəkləmək : çək qoymaq

sınır

. çəkə, cərgə, hədd, qədər, dəğər

sınır

. çət, yaka, qırak, uç-çək, son, uc- bucak

sınır

. çik , örəçək, çekara, şekara çeqara..

sınır

. çik, örəçək, çekara, şekara çeqara..

sınır

. qır., sık, çek., çək., çik

sınırçı

. cığırçı, qaravıl, qorukçu

sınırçı

. cığırçı, qorukçu, qaravıl

sinirgən

. sınıcı, sıncuq, qolay əriyən , sindirilən .

sınırlamaq

. çən-çəkləmək: sınamaq

sınırlanmaq . saçılmaq, dağılmaq

.

sınırlanmaq?. dağılmaq, saçılmaq

.

sınırsız

.

.

. çənsiz, ölçüsüz, çok

sınırsız: çənsiz, ölçüsüz, çok .

sinqar

. dəng,

tinq, tay , əş, tinq, iş, tenq

sınqqar: tək, tayı yok .
sınmak : ummak, ümitləmək, inanmək, işənmək

sınmak

. ummak, ümitləmək, inanmək, işənmək

sınmak : ummak, ümitlənmək, inanmək, işənmək .

sınmaz

.sıymaz.-qızıl dilin dingili sıymaz. ( dingil: dəngəl. ox. axlov. aksən. mehvər).

sinmə

. girmə, geçmə, gəlip çatma, hilul

sinsi

. astırın, gizli, duymadan

sinsi

. gizli, astırtın, duymadan, yaşırın

sinsi

. gizli, astırtın, duymadan, yaşırın

. saklı., gizli, yaşırın, gizlin, kasırılğan , tıkıvlı, qatılğan, assırınlayın, astan

sinsi

astırın, yaşırılğan, yaşırınlı, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy, bükük
oğrun, duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav
sinsi

. saklı., gizli, yaşırın, gizlin, kasırılğan, tıkıvlı, qatılğan, assırınlayın, astan, astırın,
astιrtιn, yaşırılğan, yaşırınlı, yaşırun, yuşιrιn, bildirməy, bükük oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab < dar, çolav

sıpdırmaq: çəpdirmәk, çıpdırmaq, qopartmaq, açdırmaq .

sipər almaq .daldalanmak : duldalanmak, sığınmak, sayalanmak
sıpırtmaq: qaçmaq . yügürmək .
sıpıru

. gedmək .

sir

. yer

sir

. yer

sıra arası

. qatar arisi (qatar : sıra)

sıra

. iz

sıra

. qatman

sıra

. qatman .

sıra

. qatman, qatlaq, qat, lay

sıra

. növbət, keşik

sıra

.-dəğirmən gələnə sıra öğrədir

sırailə

. gəzmə-gəzək, növbətilə

.

sıramik: < sır : boyalı qab .
sıratlı

. < çıray < çıraq < yaraq < yarıq . ışıqlı, üzıi, bənizli, görməgi, avadan, gözəl .

sıray
sıray

. bəniz., üz, yüz, tös, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit
. bəniz, üz, yüz, tös, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit - dərəcə .

sırça
sırdam

.-sırça evdə oturan, daşilə oyun qılmaz
. çəkim, rıxtım . uzun, dik, quni .

sırğa taqqan sırlanır.
sırğıllı yel

.

sırğın

. qarqatışıqlı əsən yel

sırxab

boran, barımaq, iğalli, soyuq hava

.< sırğav : sır : boya - boyaçı, boyaçılık .

sırık

. dəğənəkdən uzun qalın ağac

sırık

. dəğənəkdən uzun qalın ağac

sırıklamaq

. çalmaq, qaldırıb götütrmək

sırıklamaq

. çalmaq, qaldırıb götütrmək

sirilmək: sızıb sırılıb, sırıqmaq, çəkəmək, dammaq .

sirinki
sirkə

sırma
sırmaq

. ottık, kibrit, sürüngü
. sirkəsu .

.-kəl ölür sırma saçlı olur, kor ölür badam gözlü.
. ayırmaq, soğurmaq, soğurmaq, çıkarmaq, süpürmək, yılmanaq etmək, yılmamaq,
saplamaq, seyqəl, sığal, bardaklamaq, tükləri qırxıb , sıyrıb ayırmaq .

sirni

.-sirni vermə yetən paşıya, olar yağa sözün daşıya. (yağa: yağuya. düşmənə)

sırrın

.-dosdun saklama işdən qalmasın, düşmanı saklama sırrın bilməsin

sırt

. ) üst, doruq, baş, şişik bölüm § dağ təpələrin üst, kürk bölümü : bu dağın
sırtına çıkmaq çok sərtdi § sırtından atmaq : başından atmaq, dalıya atmaq
§ ) arka, ard kürək, dalı, göt cocuğun sırtı § dalı piçağın sırtı sırt çevirmək :
üz verməmək § evin sırtı : arkası § sırt sırta : əl birligi iş birligi § sırtı qaşınır
: götü qaşınır . sırtı sıra : dal ba dal, bir birinin ardından- arkasından §
sırtlamaq : yükləmək § sırtından atmaq : başından atmaq, dalıya atmaq

sırt

. ) üst, doruq, baş, şişik bölüm § dağ təpələrin üst, kürk bölümü : bu dağın sırtına
çıkmaq çok sərtdi § sırtından atmaq : başından atmaq, dalıya atmaq § ) arka,
ard kürək, dalı, göt cocuğun sırtı § dalı piçağın sırtı sırt çevirmək : üz
verməmək § evin sırtı : arkası § sırt sırta : əl birligi iş birligi § sırtı qaşınır : götü
qaşınır . sırtı sıra : dal ba dal, bir birinin ardından- arkasından § sırtlamaq :
yükləmək § sırtından atmaq : başından atmaq, dalıya atmaq

sırt

. çalka

sırt

. dalı, arka, kürək

sırt

. dış

sırt

. dış

sırt

. sırtkı, dış, form, biçim

sırtaq

. üst paltar .

sırtıq

. üzlü, sırtıq, çıkarcı, asan, asıcı, asıcıl, üzücü, mənfəətçi

sırtından çıkarmaq : böğüründən çıkarmaq
sırtından çıkarmaq : böğüründən çıkarmaq

sırtkı

. zahiri, görnüşdən, dışkı

sırtlan

. andıq .

sırtlık

. balkan .

sırtmaq: sallamaq .
sistim

. düzülüş, quruluş, yüyə, düzülüm, düzüm, quruş, dizgə, tümcə, seçimiş

sistim

. yüyə

sıtar

. yatar

sıtar

. yatar

sıtar

. yatar - istat . < sırt . sırtlad . kök, dal, pay, say, day > iştat .

sıtat

. < sırt . sırtlad . kök, dal, pay, say, day .

. dışqarlık, istisna

sittəlik
situn

. < söykün, söytun, turuk, üstün

situn

. ösgün, bitgin .

sıvamaq

. çarpmaq, çoxatma, sıxışdırma

sivilcə

. çuş(coş), qabartı, səppə

sivilcə

. çuş(coş), qabartı, səppə

sıvıra-sıqıra .öz özünə-

.

sivirmək

. daşımaq, çevirmək, çırmamaq § yengini deşirmək, ətəyini daşırmaq

sivri

. kəsgin §

sivri

. kəsgin § sivriləşmək : itiləşmək

sivriləşmək : kəsginləçmə, itiləşmək
sivrilik

. hünər, ustalık, seberlik, severlik, önör , üstəlik

sivrilik

. hünər, ustalık, seberlik, severlik, önör, üstəlik

sivrilik

. hünər, ustalık, seberlik, severlik, önör, üstəlik

sivrittiqin

.-sivritdigin qazıqlar, gəlir səni qazıqlar. (qazıq: yekə çivi)

sıy - say: qiymət

sıy

.ikram. lütf.

siyahrud: siyar həq .

sıyın

. ikramın, lütfün.-sıylarqa sıyın yoxsa sıyparqa dilin olsun. (sıylarqa: ikram,
lütf edməyə). (sıyparqa: oxşamaya)

sıylamaq

.ikram, lütf edmək.

sıylarqa

. ikram, lütf edməyə.-sıylarqa sıyın yoxsa sıyparqa dilin olsun. (sıyın: ikram,
lütf). (sıyparqa: oxşamaya)

sıylarqa

.sıylarqa. ikram, lütf edməyə.-sıylarqa sıyın yoxsa sıyparqa dilin olsun. (sıyın:
ikramın, lütfün). (sıyparqa: oxşamaya)

sıylık

. bələk, yadigar, estelik

sıylık

. yadigar, bələk, estelik

sıylık

. yadigar, estelik, bələk

sıylık

. yadigar, estelik, bələk

sıymaz

. sınmaz.-qızıl dilin dingili sıymaz. ( dingil: dəngəl. ox. axlov. aksən. mehvər).

sıyparqa

.sıyparqa. oxşamaya.-sıylarqa sıyın yoxsa sıyparqa dilin olsun. (sıylarqa:
ikram, lütf edməyə). (sıyın: ikramın, lütfün).

sıyparqamaq

.oxşamaq.

siyrik

. yeməkdən qalıntı, qazıntı

sıy-say

. qiymət

siz atdım atın, yol özü görünər

sizə

.-ayran ver ayransıza, qalmaz bu dövran sizə, çağ gələr ayran olar, verməzlər
ayran sizə.

sızıltı

. yakınma, yanıqma, sızlanma, şikayət .

sızıntı

. məni .

sızma

. (su borusunun qaçakları) qaçak

siztə

.-sizdə yiyəlim içəlim, bizdə gülüb oynyalım.

siztən

.-dal budaq sizdən, kökü məndən.

soba

. uzun, kuni ( məxrut ), soba üzlü : uzun üzlü )dəyənək, əl ağacı.

soba

. uzun, kuni ( məxrut ), soba üzlü : uzun üzlü )dəyənək, əl ağacı.

soba

. uzun, kuni (məxrut), soba üzlü : uzun üzlü - dəyənək, əl ağacı .

sodur

. zahir, durax, yüzləy

sodur

. zahir, durax, yüzləy

soğan

. kök .

soğşurmaq: met < qoşğurmaq . qoşamaq, kökləmək, bağlamaq, qapını qapamaq, ağacları
soğşurmaq : cütləmək, calaşdırmaq
soğulmaq: soğurmaq, korlamaq, arıqlamaq, sütdən kəsmək, dartıp qoparmaq, ayırmaq, çəkip
çıkarmaq . əmmək .

soğurmaq

. əmmək

soğurmaq

. əmmək

soxum

.

qaqış, nəbz, tıpış., urquş

soxum

.

nəbz, tıpış., urquş, qaqış

soxum: nəbz, tıpış., urquş, qaqış

sok

.çağ, şax, çək, çık, köç

sok

.çağ, şax, çək, çık, köç

sokak

. qapı, hikumət, məhkəmə, dışarı

sokan

. çadanqә, çalan

sokmaq

. takmaq, kadamak - mıx kadamaq : mıx taxmaq - göz kadamaq : göz tikmək

sokmaq: çalmaq : saat sokdi : zəng çalmaq - dövmək, vurmaq, düzətmək : pıçak sokmaq takmaq, kadamak - mıx kadamaq : mıx taxmaq - göz kadamaq : göz tikmək.
sokman: üslük başmaq, takma .

sokulmaq
sokur: kor .

. batınmaq, toxunmaq, dəymək

soqan.

.soxan. soxar. çalan.-sevda keçər yalan olur, sonra soxar ilan olur. (sevda:
istək.həvəs) (soxar: soxan. çalan)

soqar

. saqar, saqğar, ağ alın, annı ağ .

soqar

.soxar. sancar.-acı dil soxar, dadlı dil yaxar. (yaxar: mərhəm)

soqar

.soxar. soxan. çalan.-sevda keçər yalan olur, sonra soxar ilan olur. (sevda:
istək.həvəs) (soxar: soxan. çalan)

soqar.
soqı

.-dadlı dadlı söylər, acı acı soxar.
. < sokmaq : dütmək . həvəh, kövəh - soqu daş : həvəh dəsdə .

soqlome: < sox . soxulma, dürtülmə .

soquq

.-qulaqdan girən soğuq söz, içə varıb buz bağlar.

soquq

.-soğuq.-qıx qat keçə, mən ondan keçə, bir qat dəri mən ondan geri.

sol

. tərs, əks, çarpık .

solak

. özlük qorucu

solaq
solid

. soluq
. < salt, sərt .

sollu - sağlı: muvafiq muxalif

solmuş

.-açılan solmuş, danışan susmuş, alışan sönmüş, yaşayan ölmüş.

soluk

. boşanğ, gəvşək, cansız, uyuşuk

soluq

. solaq

somı

. < yum, tum, kom - komaş tək, qalın , bütün , topul kükə, şişman - somu : sam . qazaq
pul birimi . somu : yekun, cəm - somulu : imumi, külli .somun

somun

. çörәyin ən yuvarlak, şişkin biçimi

somun

. çörәyin ən yuvarlak, şişkin biçimi

son

. çət, yaka, qırak, uç-çək, sınır, uc- bucak

son

. qutar, sonuç, intaha

. şişkin

sona inansan, çox sorular çözülər

sona

. ərkək ördək § börçin

. : dişi ördək

sona

.-sona qalan dona qalır

sonamaq

. qutarmaq, bitirmək, bağlamaq, başarmaq

sonğ qaldı: baqi - gic, kəç, keş .

sonğ

. azak

., biləxərə, azakdan

sonk ənə

. alasan nənə, böyük nənə, əcə, ulusay, abı, çonk ənə, dev ani, qartı əbə

sonk ənə: alasan nənə, böyük nənə, əcə, ulusay, abı, çonk ənə, dev ani, qartı əbə

sonki

. ayakkı

sonki

. kinki

.

sonqlamaq : gözləmək, diqqət etmək

sonqlamaq . gözətləmək
sonqlamaq

. gözətləmək

sonqlamaq . gözləmək, diqqət etmək
sonqlaşmaq . qutarmaq
sonqlaşmaq . qutarmaq

sonqulamaq dibe, sona, içə gedmək
sonlamak

. anqtamak, avlamaq, haklamak, izləmək, ayaklamak, axtarmaq

sonra

. < sonğa, sürə

sonra

. dalış, dalı, geyin, kayın, arı, uzaq . uzaqı(həddiəksər) iki ay yaxını( azı, həddəqəlli) bir
ay - arı bəri , qıla saldı, şöylə böylə yapdı, başdan savma yapdı - dolayı,
egirsumer, dahi, dalı, əgər - izə - ondan sonra : ondan izə

sonra

. dolayı .

sonra

. dolayı .

sonra

. egirsumer, dahi, dalı, əgər

sonra

. geyin, kayın

sonra

. izə § ondan sonra : ondan izə

sonra

. uzaqı (həddiəksər) iki ay yaxını ( azı, həddəqəlli ) bir ay -arı bəri qıla saldı,
şöylə böylə yapdı, başdan savma yapdı

sonra

. uzaqı (həddiəksər) iki ay yaxını ( azı, həddəqəlli ) bir ay -arı bəri qıla saldı, şöylə
böylə yapdı, başdan savma yapdı

sonra

. dalış, dalı

sonra

.-ilkin malın bağla, sonra tarıya ismarla

sonra

.-kasasın yalar, sonra dönər yiyəsin talar.

sonra

.-sevda keçər yalan olur, sonra soxar ilan olur. (sevda: istək.həvəs) (soxar:
soxan. çalan)

sonsuz ayaqsız . qonarsız,

sonsuz

. oğulsuz, kurat

.

sonsuz

. oğulsuz, kurat

.

sonsuz

. təsirsiz, ayaksız, izsiz, etgisiz, əsərsiz, nəticəsiz

sonsuz

. tükəl

sonsuz

. tükəl

sonsuz: təsirsiz, ayaksız, izsiz, etgisiz, əsərsiz, nəticəsiz

sonu

.-daşqınlığın sonu şaşqınlığ.

sonuc

. barlağ, varış, görüş, oluş, nəticəqaparıq

sonuc

. barlağ, təcrübə, barlap, varış, görüş, oluş, nəticə

sonuc

. barlağ, varış, oluş, nəticə, görüş

sonuc

. qaymaq, nəticə, özək

sonuc

.-ivək qılış, öküş sonuc. (ivək: tələsik). (öküş: ökünc. peşman).

sonuç

. görgülük

sonuç

. qutar, son, intaha

sonun

.-sonun gələn qapunu qapar.

sopa

. ağaç, dayak, dövək, dəğnək

sopa

. ağaç, dayak, dövək, dəğnək

sor

.-sor səni sorani

sora

soran .

.

. < osra, utra, ötrə, etra, ertə

.-soran yanılmamış.

. qoparqu, qaldırac, mancanaq

.

soran

.-çox arayandan, çox soran yeğdir.

sorani

.-sor səni sorani

soravmaq

. sora varmaq, yolukmaq, əyadət

sorğalçı

. xəbərquzar - sorğalçılığı : xəbərquzari

sorğalçı

. xəbərquzar - sorğalçılığı : xəbərquzari

sorğılt

. qır, ağ, kül rəngi, çal, açık sarı, ağçıl sarı, ağsır, ak- sarı, boz

sorğış

. qurutmaq .

soridən: < sürülmək, züvmək . sayidən : sürürmək .

sorquç

. nasus .

sormaq

. qaramak, baxmak, gözləmək, tikşirmək, aramaq

sormatan

.-acıqmadan yemə, sormadan demə, istəmədən vermə.

sormuşlar .-dəvəyə sormuşlar, enişimi sevərsən, yoxuşu. demiş, -düzə nə gəlmişki.
sormuşlar .-dəviyə sormuşlar enişi sevərsin yokuşu-söyləmiş -düz başına yıxılmış.
sortumaq: turşutmaq, savıtmaq .

sorulmatan .-sorulmadan yanıt yok.
sovqat

. sayqa, sayquqa, sayqalayqa, bələgə, hidyə

sovmaq

. < kovmaq, qovmaq

sovmaq

. savmaq, bir yana çəkmək

sovurcan

. cööcılan, söölcan, yağmır böcəği

soy

. anğır, andır, dal, kök, ata baba, cəddabad

soy

. anğır, dal, kök, ata baba, cəddabad

soy

. anğır, dal, kök, ata baba, cəddabad

soyaçəkim

. qalıtım, vərasət

soyaçəkim

. qalıtım, vərasət

soyqunçılık . basqınçılık
soyla

., yağmaçılık, çapılçılık

. topuz, çomaq .

soylaşmaq sıvışmaq, sürünərək gedmək .

soylem
soyma

.muzakire
. soyqırım . qırım, kəsmə, qabıklamaq, yüzmək, sıyru, sıdıru, silmək - gərmək, uzatmaq
- kal qovun .

.-ağacın yemişin yeyib, (ağacın) qabuğun soyma.

soyma.

soyma: kalbuçu tabaqa .

soymaq

. qabıklamaq

soymaq

. qabıklamaq

soyu

. < sozu . uzun sivri diş . köpək , domuz diş .

soyuğa vurulmaq : soyux dəymək
soyuğa vurulmaq : soyux dəymək

soyuk asayın(bala bala) araandat(aranlaşır - itiləşir)
soyuq bulaq . mahabad qondarma addır. pəhləvi alçaqlar değişib. doğrusu: soyuq bulaqdır

soyuq dəymək : almaq, vurmaq
soyuq dəymək : almaq, vurmaq

soyuq gün

. qay, tutqun, qasırqalı .

soyuq

.-topraq üzü soyuq, aqca üzü sıcaq olur.

sozmak: çəkəmək .
sök

. - ) çimən, çim

-)

qabıqlaq darı .

sökmək

. dörcələmək. eşələmək, aktarmak,, qazmaq, sukılav, sokonov

sökmək

. kavlamaq., eşələmək, aktarmak, sukılav, sokonov, qazbalav

sökmən: qahraman .

sökülmək

. ayrılmaq, çıkmaq, qopmaq, yırtılmaq

söqüqün

.-dərzi kəndi sökükün tikəməz

söl

. qanlı su .

söldür

. sal, uca, uzun boylu

söləmsək: çok qonuşan
söləpə

. naşı, əlindən iş gəlməyən

sölət

. qurum, böyüklük quruntusu, qurur .

söləyənin

.-söləyənin boş ver, söylədiğin tutu ver

sömürür

.-bir ac olsa yoldaşın, yeməm deyib sömürür.

sönər.

.-sağnaqlı yağmur tez keçer, tez alışan tez sönər.

sönmüş

.-açılan solmuş, danışan susmuş, alışan sönmüş, yaşayan ölmüş.

söyə

. söykə, dirək, dayaq, dayanc, situn

söyə

. söykə, dirək, dayaq, dayanc, situn

söyə

. söykə, dirək, dayaq, dayanc, situn - arka : sənəd

söygi

. eşq

söygi

. eşq

söygi

. eşq .

söykö

. - ) sırqa - ) sürtək - ) söyüş .

söykümlü

. aruu, sevgi, dilbər

söykümlü

. aruu, sevgi, dilbər

söykümlü

. tartımlı, yakıçı, yaxşı, yakımlı, yaramlı,

söyle baştan, qalem qaştan.
söylə

.-uğur söyləməzə demişlər, ''uğur söylə, yoldan dönər başı gətirim'', demiş,
''indi ver, bəlki gedər gəlməzsin''

söylə

.-oynab söyləsəndə, oylab söylə. (oynab: oynaya oynaya). (oylab: düşünərək)

söylə.

.-iki qulaq bircə dil, iki eşid bir söylə.

söylə.

.-min eşit bir söylə.

söyləm

. etişiq(aytmaq), deyiş .

söyləm: söyləmə, bildirmə, deməç, bildiri, etişiq(aytmaq), deyiş .
söyləmə, bildirmə, deməç, bildiri

söyləmə, bildirmə, deməç, bildiri

söyləmək

.-söyləmək gümüşsə, söyləməmək altundur.

söyləməmək

.-söyləmək gümüşsə, söyləməmək altundur.

söyləməzə .-uğur söyləməzə demişlər, ''uğur söylə, yoldan dönər başı gətirim'', demiş,
''indi ver, bəlki gedər gəlməzsin''
söyləməzintən .-ərin söyləməzindən, suyun şarlamazından qorx.

söyləmiş

.-dəviyə sormuşlar enişi sevərsin yokuşu-söyləmiş -düz başına yıxılmış.

söyləniş

. aydıl, tələffüz § bu söz nəcür aydılır : söylənir.

söylənti

. bur, xəbər, söz, rivayət

söylər

.-dadlı dadlı söylər, acı acı soxar.

söylər

.-dosd acı söylər, ballusun dinlə yağundan. (yağundan: düşmənindən)

söyləsəntə .-oynab söyləsəndə, oylab söylə. (oynab: oynaya oynaya). (oylab: düşünərək)
söyləş

.-sağır ilə söyləş güc, kor ilə görşüş

söyləşmə

.mukalimə

söylətən

.-söylədən kim, söyləyən kim, dinləyən kim.

söylətiqin

.-söləyənin boş ver, söylədiğin tutu ver

söyləyən

. aytçı., ırçı, ozan, xanəndə.

söyləyən

. ozan, aytçı, xanəndə, ırçı

söyləyən

.-sanub sanub söyləyən iş bitirər

söyləyən

.-söylədən kim, söyləyən kim, dinləyən kim.

söyləyənin .-tünlükdə söyləyənin sözü itər, yollarda yalnız gedənin özü itər. (tünlükdə:
qalabalıqda)
söytü

.-açdı qutuyu, söydü kötüyü.

söyünci

. müjdə

söyünci

. müjdə

söyünüt

. arka, söyəngic

söyünüt

. arka, söyəngic

söz ağacı

. tükənməz xəzinə

söz ağacı

. tükənməz xəzinə

söz ağacı

. tükənməz xəzinə

söz ola kəsə savaşı, söz ola kəstirə başı.
söz

. bur, xəbər, söylənti rivayət

söz

. deyiş, aytış, ayış, danşıq

söz

. görrüng, izah, gəp § görrüngsüz : sözsüz, әlbəddə

söz

.-ara düzər eyku söz, ara pozar yaman söz.

söz

.-çox söz ozana, az söz yozana. (yozma, açıqlama qısa olmalıdı)

söz

.-dadlı söz baldan ötə, acı söz ağudan ötə

söz

.-dadlı söz güclü olur, güc olmaz.

söz

.-daş əridər yaxşı söz, baş çürüdər yaman söz.( baş çürüdər: başdan
çıxarar).

söz

.-deyilən söz, atılan ox, yaşanan yaş geri dönməz.

söz

.-eyicə söz ev qurar, yamanca söz ev yıxar.
-eyicə söz ev düzər, yamanca söz ev tozar. (tozar: yıxar).

söz

.-göz yetməzə söz yetər

söz

.-kor istəyi bir göz, ikisi olsa nə söz.

söz

.-qulaqdan girən soğuq söz, içə varıb buz bağlar.

söz

.-oylamazca aytqan söz, düzəməzcə atqan ox. (oylamazca: düşünmədən).
(düzəməzcə: nişanlamadan)

söz

.-ötgir piçaq qınına uç, ötrük söz cana üç. (uç: itik. zərər. ziyan).

söz

.-söz çıpçıq değil, uçursan tutamazsan. (çıpçıq: sərçə)

söz

.-söz gümüşsə, sus altın.

söz

.-söz sav verən çox olur, əkmək verən az olur. ( baş ağıl verən çox olur,
əkmək verən az olur.

söz

.-söz verərgə tələsmə, söz yetirgə tələs. (verərgə: verməyə). (yetirgə:
qılmağa)

söz

.-söz versən çiniylə, piçaq versən qınıyla. (çiniylə: doğrusunu)

söz

.-yürüş bilməqən yol pozar, sözün bilməqən söz pozar

söz

.dil.-kötü dil qurşun dələr.

sözə

.-yaxşı sözə can qurban, yaman sözdən can qurtar.

sözlə

.-su dayaqla, kişi sözlə ölçülür.

sözləri

.savları. iddiaları.-asdarı üzünə uymaz, işinə savları tutmaz.

sözləşmə

. birləşmə, bağlaşma, uyuşma, bağdaşma, ittifaq

sözləşmə

. şərtnamə

.

sözləşmə

. şərtnamə

.

sözləşmək

. söz gürəştirmək, bəsləşmək dalaşmak

sözləşu

.-kişi sözləşu, yılkı iydləşu. (yılkı: heyvan). (iydləşu: qoxlaşu)

sözlü

.-yaxşı kişi düz sözlü, at yaxşısı boz tüyslu.(tüyslu: boyalı)

sözsüz

.-aşsız ev olur, sözsüz ev olmaz.

sözsüz

.-üzüm çöpsüz, el sözsüz olmaz

söztən

.-yaxşı sözə can qurban, yaman sözdən can qurtar.

söztən

.-yalnış sözdən keçilsə, yalan sözdən keçilməz

sözü ayaktuu çıatı : sözü düz çıktı

sözü

.-düz kişinin içi üzdən ayrılmaz, er kişinin verən sözü danılmaz.

sözü

.-ər kişinin sözü bir

sözü

.-tünlükdə söyləyənin sözü itər, yollarda yalnız gedənin özü itər. (tünlükdə:
qalabalıqda)

sözün

.- üzüş bilməz suya girsə batası, sözün bilməz ağız açsa batası.

sözün

.-arxana görə sözün olsun. (arxana:parana. gücən)

sözün

.-qonşu olma sözün bilməz dənsizə. . (dənsizə: mürüvvətsizə)

sözün

.-özün qıyıq otursanda, sözün doğru dursun. (qıyıq:əğri)

sözün

.-sirni vermə yetən paşıya, olar yağa sözün daşıya. (yağa: yağuya. düşmənə)

sözün

.-yalan çıxsa bir sözün, inanmazlar doqquz ola doğrusu

sözün

.-yürüş bilməqən yol pozar, sözün bilməqən söz pozar

sözüntən

.-qaplan yolundan, iyid sözündən dönməz.

sözünün

.-sözünün əri, dilinin yiyəsi

ßtoîanaq

. doîanak

ßtoîanaq

. doîanak

statik

. dural .

su axar yolun tapar, ömür bitər sonun tapar

su atan

.şır atan.

su küpün yanında çanaqlar qırılır.
su

. ittik, at .

su

. sürüş, züvüş

su

.- hər quyunun suyu olmaz, su tökməklə quyu dolmaz

su

.-burnu qaf dağindan su içər.

su

.-daş sıxılar su verməz.

su

.-daşıma su değirmən çevirməz.

su

.-dolu bardaq su almaz.

su

.-min dərədən su gətirir. (deyim)

su

.-su dayaqla, kişi sözlə ölçülür.

su

.-su yatmışda, ayığ düşmən demişlər

su

.-un qoysan ulanar, su qoysan sulanar . (qoysan: töksən). (ulanar: qoyulaşır.
bərkir). (sulanar: boşalar) . (iş bir təhər düzəlmir)

su

.-yumuşaq su: yüngül su. şirin su

suala

. kəgə, iz

suala

. kəgə, iz

suala

. kəgə, iz .

subay

. bekar.-gecə gözü mal alma, subay gözü qız alma.

subay

. boydak

subay

. boydak

subay

. boydak

subay

. boydak

subay

. boydak

subay

. boydak .

subay

.-subay gözü kor gözü.

subayın

.-subayın malın it yər, bağrını bit yər (yaxasın bit yər)

sucuk

. < su . şirin

sucuk
suç

. kalbas
. sapma, sıçrama .

. qurutaç § suçəkən kağız : qurutaç, qurutma kağızı

suçəkən

suçiçək: abilə .

.-suçu gəlin yapmışlar, kimsə güvey durmamış.

suçu

sudnıy . met. dişin . sud : diş
suxari. qıtırdaq bisküvit
sukarlaç börk
suq

.sov, sal

.tanğsuk

.tanğsok, tanğsar: ilahi, gözəl

suq

.sov, sal

.tanğsuk

.tanğsok, tanğsar: ilahi, gözəl

suqarmaq: sulamaq .
suqur

. gözü qurumuş, kor .

suqvarı

.< sağu: ağı, ağıb, oxşama, yas - (sağvarlık)

sulamaq

. < suv, su : iti, tüt ( suyun iti-qırqın-kəsgin gücündən doğmuş

sulanar .

.boşalaar.-un qoysan ulanar, su qoysan sulanar . (qoysan: töksən). (ulanar:
qoyulaşır. bərkir). (iş bir təhər düzəlmir)

sulanmaq: - ) özləmək - ) irənmək
sulu

. gözəl .

.

sulu

.-çox sulu olma sıxılırsın, çox quru olma qırılırsın

suluq

. ışıklık, yağtılık, yağım ( yağış )

suluq

. ışıklık, yağtılık, yağım ( yağış? )

sumaxbalan: sümis ilək, kömis ilək, çumiç .
sumka

. < yumka . suma - met kumsa, muksa, somurtka, bukca, bastıq, torba, toksa, kumça,
dağarcık, qapcak.( sömək . yömək, yumak, tumurcuk, çəkirdək, toplu, şişman,
sivri, böyük).

sumka

. muksa, bukca, toksa

sumka

. muksa, bukca, toksa

summal: summpuldap, avara, sandıra, yıkılab .

sun

. suv, suvsak.

sun

. suv, suvsak.

sundurma

. sondurma, basırma, çardak

sundurma

. sondurma, basırma, çardak

sundurma: sondurma, basırma, çardak .

sunğa

. sunqğa : geri

sunğa

. sunqğa : geri

sunğa

. sunqğa : sonra, geri .

sunğğur

. dənizaltı qayıq, suvastı köymə, suvastı kəmə

sunulan

.bələş. bağışlanan. hidyə olunan.-bələş atın dişinə bakılmaz.

suratsız

. çirkin, acarsız

suratsız: axarı soyuk, çirkin.
sus

.-söz gümüşsə, sus altın.

susaklağı

. : bükət, səd, sak, bəd, saktağıç, götürmə, toğan., tosma

susaq

. kəmçə, malağa .

susma altun, söz gümüş
susmuş

.-açılan solmuş, danışan susmuş, alışan sönmüş, yaşayan ölmüş.

susturamamış .-beşlik verib qonuşdurmuş, onluq verib susduramamış.

susub

.-qanmaza qarşı susub keçmək gərək

susuz

.-suya götürür, susuz gətirir.(hüllükçü. kələkçi)

suşeşek : abilə mürğan :

sutan

.- od odundan, dəniz sudan, yer yağmurdan, kişi yaşdan doymaz.

sutan

.-odla sudan dosd olmaz.

suus

. yüz

suus

. yüz

suvax

. karmaç

suvax

. karmaç

suvarmaq

. yalatmaq, yaldızlamaq, qaplatmaq altın, gümüş

suvarmaq

. yalatmaq, yaldızlamaq, qaplatmaq altın, gümüş

suvastı kəmə : dənizaltı qayıq, sunğğur, suvastı köymə.

suvastı kəmə . dənizaltı qayıq, sunğğur, suvastı köymə
suvastı köymə: dənizaltı qayıq, sunğğur, suvastı kəmə
suvli sevli

. bərəkətli, qutlu, verimli

suvsən: savsan, gözəl .

suya

.- üzüş bilməz suya girsə batası, sözün bilməz ağız açsa batası.

suya

.-suya götürür, susuz gətirir.(hüllükçü. kələkçi)

suyu

.- hər quyunun suyu olmaz, su tökməklə quyu dolmaz

suyun

.-el kişi başın azdırır, suyun qızdırmaz.

suyun

.-ərin söyləməzindən, suyun şarlamazından qorx.

suyun

.-ulu suyun keçit yeri sığ olur. (sığ: dayaz)

suyuntan

.-qar suyundan süzən çeşmə göl olmaz.

suz (sərma): < sazaq . sızaq, sızlamaq .
sübhanə : ağız açma

sübhanə : ağız açma - ağız alma - ağız aşma - ağız açı = aşı
sübhanə : ağız açma - ağız alma - ağız aşma - ağız açı = aşı .

sübhanə

. ağız açma

sübhanə

. ağız açma - ağız alma - ağız aşma - ağız açı = aşı

sübhanə

. ağız açmaiıııəəəı

sübhanə

. ağız açmaııııəəəı

süğün

.

süğün

. geyik, buğı., bolan., buğa, maral

süğün

bolan, geyik, buğı., buğa, maral

. geyik, buğı., bolan., buğa, maral

süğün

.

geyik, buğı.,bolan.,buğa, maral

süğün

.

geyik, buğı.,bolan.,buğa, maral

sükiş

. çəkiş

sükü

., cükiç, balğa. balta

. biz

sülh sevərlik . barlışçılık
sülh sevərlik: barlışçılık

sümək

. yumak

sümək

. yumak

sümük

. uma, umaq

sümük

. uma, umaq

sümülcəmək . cümülmək, sokulmaq, dalmaq
süpah

. < subəy .

süpürgə

. çalqι

., çırpı, qιrιntιlardan edilən dəsdə, bağlı,

süpürgə: püsürkə, çalqι, çırpı, qιrιntιlardan edilən dəsdə, bağlı,

süpürmək

. çalqιlamaq

süpürmək

. silmək (burun), sil-süpür,

süpürmək

. silmək (burun), sil-süpür,

sürdöymək . qorxmaq, qaçınmaq

sürdöymək

. qorxmaq, qaçınmaq

sürə

. davam, uzaytu, dayam, süzüm, çalqaşu, ulan

sürə

. zaman

sürə

. zaman

sürə

. zaman, yazqı .

sürə

. zaman, yazqı .

sürə

. zaman, yazqı .

sürə

.-bir sürə: bir müddət. bir zaman. -bir sürə: bir müddət. -bir sürə ordan uzaq
oldu.

sürəkli

. dal ba dal, padar ha padar, bir til, bir başa, birsıhli, bij qələmə, can ata ata, bir
dabana, sıxa sιxa, sıx sıx, bir dilə, basa basa, dayanmadan, qaça qaça,
tələsik, tələsə tələsə, çalım çalım, çal ha çal, çalıklı, tez tez, yerin yerin,
yügürә yügürə, nəfəs qıran, ipi qıran

sürəkli

. dal ba dal, padar ha padar, bir til, bir başa, birsıhli, bij qələmə, can ata ata, bir
dabana, sıxa sιxa, sıx sıx, bir dilə, basa basa, dayanmadan, qaça qaça, tələsik,
tələsə tələsə, çalım çalım, çal ha çal, çalıklı, tez tez, yerin yerin, yügürә yügürə,
nəfəs qıran, ipi qıran

sürəkli

. dalçıl, istiqrarlı,izçil

sürəliq

.sürəlik. müddətlik. zamanlıq. -bir sürəlik: bir müddətlik. bir zamanlıq.

sürən

. rayic

sürən

. rayic

sürət

. < sürmək < sürğət, sürtəğ < süryəş = ildam ., yildam,

sürət

. < sürmək < sürğət, sürtəğ < süryəş = ildam ., yildam,

sürət

. < sürğət, sürtəğ < süryəş

süri

. uzun, uzaq

sürmək

. aydamak, güdmək, qovmaq, dəf et .

sürmək

. uzanmaq, incəlmək

sürmək

. uzanmaq, incəlmək

sürməli

.-qocalıq, sağlıq ilə varlıq ola bir yerdə, nə gözəl sürməli günlər oluru düşsə
ələ.

sürmüş

.

körpə, çiçik dal, yaprak..

sürmüş

.

körpə, çiçik dal, yaprak..

sürmüş: körpə, çiçik dal, yaprak .

sürtküç

. mərhəm

sürtmək

. boyamaq, qaşımaq

sürtmək

. boyamaq, qaşımaq

sürtmək

. çalmaq

sürtüc

. bulut

sürtük

. boşuna, yararsız dolaşman

sürtük

. boşuna, yararsız dolaşman

sürü

. cürü ← cür

sürüçü .aydaçı .

sürüçü

. aydaçı

sürüdmək

.sürdürmək

sürüdmək

.sürdürmək

sürüklətmək . caydırmak, zivildətmək, taydırmak
sürülən

. zivən, qaypak, kayan

sürüm

. şuxum

sürünən

. keşli, sürənən

sürünər

.-cocuğa iş buyuran, kəndi ardıcan sürünər

sürüngü

. sirinki, ottık, kibrit

sürüngü: sürpişqa, sirinki, ottık, kibrit .

sürütləmək .uzatmaq
süsən

. içməli.

süsləmək : bəsləmək, giydirmək, geyirmək, donamaq, qurşamaq, hazırlamaq

süsləmək

. bəsləmək, giydirmək, geyirmək, donamaq, qurşamaq, hazırlamaq

süslü püslü
süsmək: sokmaq, bəzəmək .
süt tüstü: süt rəngi .

süttən

.-sütdən yananı, yoğurd ülküdər.

süvənişli: kübənişli

süvmək - züvmək - açılmaq
süvmək - züvmək - açılmaq
süyrəlmək : sivilişmək, bir yönə uzalıp incəlmək .
süyrəncənq: ilişgən, sivər, zivər, zivir .
süzdürüş: uzanış, uzuş .

süzən

.-qar suyundan süzən çeşmə göl olmaz.

süzmək

. baxmaq, səretmək

süzmək

. baxmaq, səretmək

süzmək

. çəkilmək

süzük

. safi .

süzülmək: çəkinip uzalmaq, süyinmək .

. davam, sürə, uzaytu, dayam, çalqaşu, ulan

süzüm

süzüm: sürə, uzaytu, uzut, çalqaşu, davam, dayam, ulan .

sιğιnak

. bukalğa

sιğιnak

. bukalğa

.

sιğιnak

. bukalğa

.

sιğιnak: bukalğa .

sιkιş

. əziş, qιsιk, əziyyət

sιnιk - sιzιk.: kəkirsək, əğri - büğri, kınqιr - kıysık., әyri - tokay, əyrək, ziqzaq .
sιnιk - sιzιk.: kınqιr - kıysık., әğri - büğri: әyri - tokay, iyrək, kəkirsək, ziqzaq .

sιnιk-sιzιk.

.

sιnιr

. araçək

sιnιr

. araçək

sιnιr

. araçək

sιnιr

kəkirsək, əğri-büğri, kınqιr-kıysık., әyri-tokay, əyrək, ziqzaq

. araçək

sιrqav

. xəsdə

sιrqav

. xəsdə

sәhәr toran . tanğ koru, ala şavaq
sәhәr toran: tanğ koru, ala şavaq

sәhәr toranı: tanğ koru, ala şavaq

sәlqə sahman . dərli toplu, yığcam
sәnәtkar
sәrab

. qondarçı, yontarçi, yonatan, yönətən, yonqaç, becərən, biçən, önər .
. alqım, salqım .

sәrçə

. quşkaç, quşçak

sәrçə

. quşkaç, quşçak

sәrgən

. sәrgilik, vitrin

sәrgi

. görsətmə, görsәtiş

sәrgilik

. sәrgən, vitrin

sәslətmək

. çatlatmaq

sәyələngə

. seyrəngə, sevəlgə, dolangə

sәyələngə

. seyrəngə, sevəlgə, dolangə

şad

. ərsənğ, fərəhli, uca

şad

. ərsənğ, fərəhli, uca

şadlıq

. qurur, sevinc, kıvanc, güvənc

şafaq

. şamaq, şapaq

şahin

. doğan, şungur, şungar, köğön, qızıl quş, al quş

şahin

. köğön, doğan

.

.

şahit .görən . qaraçı, kərəçi, qaratay, qarayan, görərmən.

şahit
şahit

şaxa

. qaraçı, görən, kərəçi
. qaraçı, görən, kərəçi.

. şayka, urı., uru

şaxamaq, ışıqmaq, asudə xiyallık
şakanın sonu qavqa
şakı

. mirəkkəb.

şakır - şukur: şaqqıltı şuqqultu .

şaqqala

. buda

şal

. atqı, boyunbağ

şal

. atqı, boyunbağ

şal

. atqı, boyunbağ .

şalvar

. balaq culbar, tuman - iç balaq : at tuman .

şalvar

. balaq culbar, tuman, şalvar § iç balaq : at tuman

şamaq

. axşam

şamaq

. axşam

şamaq

. şafaq, şapaq

şaman

. : { tunquzcadan }

şaman

. baxşi bakşi

şaman

. baxşi, bakşi

şaman

. baxşi, bakşi

şamata : elbəyi, qonaçı, qonmalçı .

şamata

. elbəyi, qonaçı, qonmalçı

şamıçrak

. yıldıravıq

şamıçrak

. yıldıravıq

şan

. atak, şöhrət, şərəf - atak almak : ün qazanmak .

şan

. atak, şöhrət, şərəf § atak almak : ün qazanmak

şanışkımen: çəngəl ilə .
şanışqı: çanqal .
şanqı

. əsgi .

şans

. qut

şans

. qut

şans

. qut .

şans

. qut, düşüş, üləş, pay, yazqı .

şans

.düşüş (təsadüf)

şar

. baş, törağaası, başqaraçı .

şara

. lülə kabab .

şarab sücü

. içki, .

şarap

. bor, boz, bur, qırmızıya çalan ət rəngi, bursar

şarkı

. aydım

şarkı

. aydım

.

şarkı

. aydım, oxumaq

şarkı

. küyləş

şarkı

. küyləş

şarkı

. küyləş

şarkı

. aydım

şarlamazıntan .-ərin söyləməzindən, suyun şarlamazından qorx.
şarşı

. örtü .

şarvaşılık: becərmək . evçilik .

şaş baş
şaş

. anğa tanğa

.

. < işək .

şaşa

. heyran, tanq, genğ

şaşı

. alığay

şaşı

. alığay

şaşık

. çaşık ., dağınık, düzənsiz

şaşırmaq

. iştibaha salmaq: sapıtmaq, bozmaq, saçmalamaq,

şaşırmaq

. iştibaha salmaq: sapıtmaq, bozmaq, saçmalamaq,

şaşkın

. adaşkın, çaşkın

şaşkın

. adaşkın, çaşkın

şaşkın

. adaşkın, çaşkın, arsar, quşkun, şəkli, şübhəli .

şaşkın

. arsar, şübhəli

şaşkın

. quşkun, şəkli

şaşkın

. quşkun, şəkli

şaşkın, şübhəli

şaşqınlıq.

.-daşqınlığın sonu şaşqınlığ.

şaşmaq

. azmaq

şaşmaq

. yaddan çıkarmaq, kırıxmaq, yadırqamaq()

şaşmaq

. yaddan çıkarmaq, kırıxmaq, yadırqamaq(?)

şaştırır

.-ivəcilik şaşdırır, dözümlük aşdırır. (ivəcilik: tələsgənlik. əcələlik)

şaşιlιnç

. hövlüqməç, aldıraşlık, aşιqιç, tez, tiz, tələsik, darrov

şaşιlιnç
şatak

. hövlüqməç, aldıraşlık, aşιqιç, tez, tiz, tələsik, darrov
. met < kataş, sataş, savaş .

şatır (çatır) . çatı, dam, sarlak, çardak., çatrat, üçək, çətir, öqüzə
şatır

. alacanq, alıcı, zirəng,, od yalı

şatır(çatır)

. dam, çatı, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, çatrat, çardak., üçək, çətir,
öqüzə, səqf

şatpak

.

sandırak, boş söz,, ağat

şatpak

.

sandırak, boş söz,, ağat

şatpak

. boş söz, laqğa, yanqıra, yanqır, sandırak, ağat

şava

. ölkə, vətən .

şavıldamak : ışıldamak

şavıldamaq . ışıldamak
şavşak

. bilək, biləzik söyəği

şavşak: bilək, biləzik söyəği .

şayan

. şeytan

şayan

. şeytan

şayət

. bardı-gəldi, vardi-gəldi, vurdi -gəldi, vurdu-oldu, əyər, gərəkirsə, birdən

şayət

. gərəkirsə, bardı - gəldi, vardi - gəldi, vurdi - gəldi, vurdu - oldu, əyər, gərəkirsə, birdən .

şayət

. gərəkirsə, vardi-gəldi, bardı-gəldi, vurdi-gəldi, əyər, birdən vurdu-oldu

şayıd

. ərgic, ərin, ərgin, ərsək, öğütmən .

şayistə

. bəyəği, bəyənilən .

şaykaş: savaş .
şaylı

. şanlı

şazda

.xanağa, xanoğul, xanoğlan

şeh

. alısım, nəm - alısım odun : şeh, nəm odun

şeh

şeh
şerin

. alısım, nəm, izqar - alısım odun : şeh , nəm odun .

. nəm, izqar
. nakış

şeşana: nəm .

şey

.

nəsnə, kimərsə

.

şey

.

nəsnə, kimərsə

şeytan

. al, alalsumer, aluaşur : şeytan (aldatan), şayan, albarstı, kuytıl.

şədid

. qatı qatı yel .

şəfəq

. şıvıq < ışık . - şəfəqləyən = şıvıklayan : ışıklayan, yaratan

şəhvət

. kösnü, hiz

şəhvət: kösnü, hiz

şəhvətli

. acı § şəhvətli gülüş : acı yılğırış

şəxsi

. şaksı, saksı . şəks, kəsx . məhdut, sik, şek, çek, çik . sıx .

şəkil

. sinci, qiyafə, biçim, şəmayil, heykəl .

şəkilçi

. yapım əki, söz yasavsı yalqavzar-qoşımçalar

şəkilçi

. yapım əki, söz yasavsı yalqavzar-qoşımçalar

şəkk

. qaralıq, duraksatış .

şəksiz

. əngin., çəksiz, çiksiz., kenq - taşa, imqir, uşı kıyırı yok : ucu qırağı yok

şəksiz: əngin ., çəksiz, çiksiz., kenq - taşa, imqir, uşı kıyırı yok : ucu qırağı yok .

şəlalə

. banğa, şaqlavık

şəlalə

. banğa, şaqlavık

şəlalə

. banğa, şaqlavık .

şəmayil

. heykəl, sinci, şəkil, qiyafə, biçim .

şən

.-dili yavaş şən yaşar, dili qatı güc yaşar. (yavaş:yumşaq)

şənbəllə

. boy otu

şənbəllə

. boyotu

şənbəllə

. boyotu

şənbəlləəkədi, kibritəkədi, kababəkədi.
şərəf

şərəf

. atak ., şan, şöhrət - atak almak : ün qazanmak .

. atak

., şan, şöhrət § atak almak : ün qazanmak

şərəfsiz . adsız, pis adlı, əliksiz
şərəfsiz . adsız, pis adlı, əliksiz

şərik

. sərik, açılmak

şərik

. sərik, açılmak

şərit

. qrqs, sərit, şans,

şərtləşmək .çəkişmək. mərcləşmək.
şəvlə(şövlə) . qaraltı, qarartı, karanğ
şəvlə(şövlə): şo(v)q, qaraltı, qarartı, karanğ.

şiddət

. azış, yeyinlik § azışmaq : hizlənmək

şiddətli

. kıyın

şifa vermək . bəcərmək(kəsəl dən),
şifahi

. sözlü

şifahi

. sözlü

şifahi

şığmaq

. sözlü .

. çağnamaq, parıldamaq, ışığlamaq

şığmaq: çağnamaq, parıldamaq, ışığlamaq .
şik

. halqa

şikaf

. met < kəşf .

şikayət

. sızıltı, sızlanma, yanıqma, yakınma .

şimdi

. indi, emi

şimul

. qapsam

şimul

. qapsam

şınaktarı: idman .
şırau

. satrat

şirbiniş

. kirinc(birinc) pişri.

şirin

. sirin, siruvlat .

şirin

.-şirin su: yüngül su. yumuşaq su

şirinliq .

. şirinlik . görlük. dadlılıq. -var evi görlük evi, yok evi korluq evi.

şirkey

. pəşə .

şişik

. dalı, kürək, dallanmaq : dala dolmaq

şişirmək

. dəm vermək, dinləndirmək, iyicə pişirmək

şişirmək: dəm vermək, dinləndirmək, iyicə pişirmək

şişkin

. baldır, sap, gödə, qabarma, çıkıntı

şişkin

. baldır, sap, gödə, qabarma, çıkıntı .

şişmək

. batırlanmaq, boysanmaq, yürəklənmək

şişmək

. bənçilənmək, maxtanmak, maxtanırqa, maxtanırçak, özsevərlik

şişmək

. köpərmək, köpəlmək, qurulmaq, qurulanmaq

şişmiş

. qaynaq

şol bada

. ilk bada, bir dəfə

şol bada: ilk bada, bir dəfə .
şol

. nə or, nə bura, orta

şorba
şorba

. bün
. bün

şorbam
şovq

.-cocuğum yok ağlıyası, şorbam yok daşıyasi.
. şavqa, silvət : şəbəh

şöhrət

. atak

., şan, şərəf § atak almak : ün qazanmak

şöhrət

. bat, hızlıca, çabük, ün, qudrət, etkili

şöhrət: atak .,, danğ., şan, şərəf, bat, hızlı, çabük, ün, qudrət, etkili - atak almak : ün qazanmak .

şöhrətə

.adlanmağa -adlanmağa, şöhrətə dəğməz: adakumsınmayuq.-bəyimsiməyük,
bəy olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu
bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (beltir: doğru nərsədə
bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.). (art:dağ keçidi). (bayraqlur: bayraq
taxdırır)

şö'lə
şömələ: kömələ, bəstə .
şösə

. < küçə .

şöylə böylə: arcak, arıcak, arı bəri, ançeyin
şöyşə

. < süyşə .

şuaa, ışın

.

şuğuldamaq: məşğul .

şulık

. çulık, corab

şulık

. çulık, corab

şulık

. çulık, corab .

şumar

. < şanar, şamar, şımar .

şunbul

. çük

şungar

. doğan, şungur, köğön, şahin, qızıl quş, al quş

şungur

. doğan, şungar, köğön, şahin, qızıl quş, al quş

şunqa görə: buna görə .

şuvra

. gengə

şübhə

. güdük, kedik

şühər

. =küyər

şürüş

. ydaç

şürüş

. ydaç

şüşə

. şüyşə : çüyşə : sırça

şüşə

. şüyşə : çüyşə : sırça

şüvlər

. çırpı, qιrιntιlar

şüy

. çüy

şιğιrsιk

. : baldak, halqa, döngələk, bucra, yιğιrιk, qurşav, yarpak, budak, uşak, sap

şιğιrsιk

. bucra, halqa, döngələk, baldak, yιğιrιk, qurşav

şιğιrsιk

. döngələk, baldak, bucra, yιğιrιk, qurşav, halqa

şәgg

. güdük

şәgg

. güdük

şәhәrcik

. qalacık

t, h, , hizlənmək, tizlənmək,
taarüf .dil ucu .
tabak

. yatık, yassı, dayaz qab - tabax kimi : dümdüz, açık .

tabak

. yatık, yassı, dayaz qab-tabax kimi : dümdüz, açık

tabak

. yatık, yassı, dayaz qab-tabax kimi : dümdüz, açık

tabaq

= qabaq, qapaq

tabaq

.qab

taban

: döşəmə, edən ., irgə daş , yergə daş .daban, daman, tavan

taban
taban

. döşəmə , edən ., irgə daş , yergə daş .daban, daman, tavan
: daban, daman, tavan, döşəmə, edən., irgə daş, yergə daş.

taban

. təpən..tavan : tapak

tabansız

. tavansız, qorkak, ürəksiz, ödlək

tabansız: tavansız, qorkak, ürəksiz, ödlək
tabut

. salaca

tabut

. salaca

tağ öçki

. ceyran, karaca, cüyür, yüyür, yayran, kır kəzəsi, kıralay, kır keçisi, keyik, elik

tağ

. arka, gümbəz

tağ

. arka, gümbəz

tağ

. bənək, xal, dak, dak, timqil

tağa

. əmi, ağay, əkey, bayka, əki, əməki

tağa
tağan

. əmi, ağay, əkey, bayka, əki, əməki
: üç paya

tağan

. üç paya

tağan : üç paya .
tağan

. üç paya

tağan

. üç paya

tağav

. dayı

tağav

.

. dayı .

tağlanmaq

. tövlənmək, tövşəmək, tavşəmək > dağşəmək

taxan

. dayxan, əkinçi

taxan

. dayxan, əkinçi

taxan

. dayxan, əkinçi > dehqan .

taxım

. öbür, qurup, yığın, kümə § öbək öbək : kümə kümə, ylğın yığın : taıxm taxım :
topar topar

taxım

. öbür, qurup, yığın, kümə, bölək, tapqır § öbək öbək : kümə kümə, ylğın yığın :
taıxm taxım : topar topar, tapqır tapqır

taxım

. kümə, yığın, öbür, qurup, bölək, tapqır

taxıntı

. ilişkin, qaraşlıq, qaraş, bağlı, məsələ, burc, tutuk, düyün, boğun, ilişik mərbut

taxıntı

. tutuk, boğun, bağlı, burc, düyün, ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, məsələ, mərbut

taxıntısız

. məsələsiz, tutuksuz, düyünsüz, boğunsuz, ilişiksiz

taxmaq : aşlamaq

taxmaq

. aşlamaq

taxsar

. çıxar : önər (allaxaa, dəmirdən, arı taxsar )

taxsar

. çıxar : önər (allaxaa, dəmirdən, arı taxsar )

taxsar: çıxar : önər (allaxaa, dəmirdən, arı taxsar )

taıxm taxım . top-top, kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam,
dəstə-bəstə, bukca-bukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, topar topar, tapqır
tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın
taimiyyət: bəylik
takaşlamaq . başa-baş çalışmaq : dəyişmək

takaşlamaq . başa-baş çalışmaq : dəyişmək
takılış

. tokuluş, təsadüf

takılmaq

. qatılmaq.

takılmaq

. qatılmaq.

takılmayan, boşverənlər muluğa qonşu
takım

. dəst, cür : bir takım boşqab : bir dəs ~, paltar takımı : ~ dəsdi

takışma : dəyişirmə, çalışma, çaqqışma . tapışmak .

takışma

. dəyişirmə, çalışma, çaqqışma

takışmaq

. tapışmak

takışmaq

. tapışmak

takmak : tıkmak = tikmək . danğmaq, bağlamaq, sokmaq, kadamak - mıx kadamaq : mıx taxmaq göz kadamaq : göz tikmək .

takmaq

. danğmaq

., bağlamaq

takmaq

. danğmaq

., bağlamaq

takmaq

. danğmaq, bağlamaq

takmaq

. sokmaq, kadamak - mıx kadamaq : mıx taxmaq - göz kadamaq : göz tikmək

takmaq

. tıkmak = tıkmak

takmaq

. tıkmak = tıkmak

takşırıb tapşırıb

taq

. baytak, boyat, allah, tağ

taq

. dağ dağın formasında, şəklìndə olan dam, gümbəz

taq

.- duman bassa dağları, dağ doruğun qurd alar. (doruğun: kəlləsin)

taq

.-alçaq yerin təpəciyi dağ gələr.

taq

.-dağ başında xırman, savurduğun yel alır, sel önünde dəğirmən, öğütdüyün
sel alır

taq

.-dağ dağ üstünə olur, ev ev üstünə olmaz

taq

.-dağ keçidi: art.-bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu vergi salur,
adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy
olmağa dəğməz). (beltir: doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.).
(adakumsınmayuq: adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət).
(bayraqlur: bayraq taxdırır)

taq.

.-axsaq eşək hündür dağ.

taqar.

.-eloğlu yumurtaya qıp taxar. (eloğlu: aralıq uşağı)

taqılqan.

.dağılqan. bölüngən. -bölüngən mal, qurda yem.

taqılmaz.

.-çatal qazıq yerə taxılmaz.

taqintan

.-burnu qaf dağindan su içər.

taqıtar

.dağıdar. saçar - dədə toplar oğul saçar.

taqları

.- duman bassa dağları, dağ doruğun qurd alar. (doruğun: kəlləsin)

taqlıq.

.-hər işin başı sağlıq, çayların başı dağlıq.

taqmaq : qaqmaq, tapmaq, təpmək, çırpmak, qınamak .

taqmaq

. qaqmaq, tapmaq, təpmək

.

taqmaq

. qaqmaq, tapmaq, təpmək, çırpmak, qınamak

tal

.-dal budaq sizdən, kökü məndən.

tala

. tikə, bölük ( tala bulut : bulut tikələri )

tala
tala

. tikə, bölük ( tala bulut : bulut tikələri )
.< dalamaq < dal . tikə, bölük (tala bulut : bulut tikələri) .

. boşluk, çöl, kır, sivir, sıbır (sibir ), istep

talaa

talaa : boşluk, çöl, kır, sivir, sıbır (sibir ), istep
talaa : boşluk, çöl, kır, sivir, sıbır (sibir ), istep .
talaağa : boşuna (alay talaası : alay vadisi) .
talaağa

. boşuna,( alay talaası : alay vadisi i)

talaağa

. boşuna,( alay talaası : alay vadisi i)

talağ

. möc

talan : yağma, mal, sərvət, gənc, talanli : bacarakli
talan

. başarı, yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, yolungi, üstünlük .

talan

. başarı, yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, yolungi, üstünlük

talan

. yağma, mal, sərvət, gənc, talanli : bacarakli

talançı

. basmaçı, qaltamaq, qarakçı, yolkəsən, əşqiya

talançı

. basmaçı, qaltamaq, qarakçı, yolkəsən, əşqiya .

talançı

. basmaçı, qarakçı, qaltamaq, yolkəsən

talanqçı . talavçı, talanq salıcı- talvas(tilək, tələb): istək, arasu, arzu,

talar.

.-kasasın yalar, sonra dönər yiyəsin talar.

talaş

. arpalış, uğraşma

talaş

. arpalış, uğraşma .

. baytak, saklı, xeyləh

talay
talay

. baytak, saklı, xeyləh .

tale'li

. çağlı, ünlü.

talınta.

.-sandıqdaki arxamda, anbardaki dalında.(deyim)

talqasız

.-dəniz dalqasız, qapu halqasız.

talpırmaq: dal vurmək, qanat çalmak .

talpırmək

. dal vurmək, qanat çalmak

taltaqi.

.daldaki. artın. -artın təkər öntünü izlər. (öntünü: öndəki)

talvar

. talvara : böyük kəsilmiş ağac

talvar: talvara : böyük kəsilmiş ağac

talvas

. istəmək, istək

talvas: istəmək, istək

talvuş

.<dərviş.

tam yadan

. bezar, arğın-yorğun,, aran

tam yadan: bezar, arğın - yorğun, aran
tam

. tüm, bütün, doluk, tutuş

tam

. tüm, bütün, doluk, tutuş

tama

. ümid, islək

tama

. ümid, islək

tama

. ümid, islək

tama

.-birim birim min olur, dama dama göl olur. (birim birim: bircə bircə. birər birər)

tamahkar

. doymaz, aç göz, opkur,

tamahkar açqarağ, acgöz, acqarağ, obur, opkur, doymaz,, doymaz

tamahkar

. aç göz, opkur, doymaz

tamahlanmaq . azlanmak, dadanmak
tamaq

. yemək, dadım

tamaq

. yemək, dadım

tamam

. barça, varça, varısı, bütün, həp, kamilən

tamam(ilə)

. birdəmqә, büsbütün, birtəm

tamamiylə

. başbütün, tümüylə, bütüniylə, bütün-bütün, büsbütün, başgötər, bütünüylə
hamısı

tamamiylə: tümüylə, birdəmqә, birtəm, büsbütün, başbütün, bütüniylə, bütün - bütün, büsbütün,
başgötər, bütünüylə, hamısı .

tamamlamaq. aymak, anıklamak, səbt etmək, müşəxxəsləmək
tamamlamaq. dərləmək, qurnamaq, curlamaq, toplamaq
tamanak . heyvan güdüsü üçün

tamar.

.-axmasada damar.

tamarzı

. tam + arzı

tamaslamak : amranmak, bürtmək

tamaslamaq . amranmak, bürtmək
tamaşa

. : qəşəng gözəl

tamaşa

. : qəşəng gözəl

tamay

.dolunay. bədr. bədir

tamdırmak: yanmak

tamdırmaq

. yanmak

tamğamaq

. qaqmaq, taqmaq, tapmaq, təpmək, çırpmak, deyinmək, qınamak .

tamır

. kök, tomur, tübir, unğqu, neqiz, özək

tamır

. kök, tomur, tübir, unğqu, neqiz, özək

tana

.-elli yaşında dana, indi düşüb meydana.

tanğ ata atda : ata atmaz : ağrıb ağarmaz
tanğ attırmaq : sabaha qədər yatmamaq

tanğ attırmaq . sabaha qədər yatmamaq
tanğ

. heyrət, şaşıntıtanğut . təbbətlilәr

tanğımaq

. bağlamaq yaylığ tanqamaq

tanğır

. : yadırqamayan, huşlu, zehinli.

tanğır

. yaxci tanıyan - görən .

tanğır

. yaxcı tanıyan , yaxcı görən .

tanğrılık

. tanrıya çuğunub oturan kimsə

tanğrılık: tanrıya çuğunub oturan kimsə

tanğsık

. taysız, taymaz,, təkməz, tapılmayan, seyrək, endər

tanğsık: tanğsuq, taysız, taymaz, təkməz, tapılmayan, tanrısəl, şaşırdıcı, seyrək, endər, qeyri adi
gözəl .

tanğsık: taysız, tapılmayan, seyrək, endər
tanğsıklık

. endərli, seyrəklik

tanğsuq

. tanrısəl, şaşırdıcı, qeyri adi gözəl

tanğsuq

. tanrısəl, şaşırdıcı, qeyri adi gözəl

tanık

. ağ, bəlli, açık,

tanık

. ağ, bəlli, açık,

tanıq

. səhər ertə

tanıq

. səhər ertə

tanıq

.tanıq. şahid.-işin yoxsa tanıq ol, paran çoxsa qoruc ol. (qoruc: kəfil)

tanılmaz.

.-düz kişinin içi üzdən ayrılmaz, er kişinin verən sözü danılmaz.

tanım - bilgiləv - bəlləmə - anıklav

tanım - bilgiləv - bəlləmə - anıklav
tanımak: ayıl - sayıl etmək, ayılmak, anqşırmak, sayğarmak, başğalamak, öz başına etmək, ayrı
başqa .qoymak, ayırmak, ısırdənq etmək, müşəxxəs etmək .

tanımaq

. ayıl sayıl etmək : sayğarmak, anqşırmak

tanımaq

. ayıl sayıl etmək, ayılmak, anqşırmak, sayğarmak, başğalamak, öz başına
etmək, ayrı başqa qoymak, ayırmak, ısırdənq etmək, müşəxxəs etmək

tanır.

.-at minənin it yiyəsin tanır.

tanır.

.-dərə təpəni sel tanır, yaxşı yamanı el tanır.

tanış

. : danış, ittila, ittilaat =danışıq

tanış

. : danış, ittila, ittilaat =danışıq

tanış bələd

. < bil . bildik, bilgən.

tanış

. bələd, bildik, bilgən

tanış

. bələd, bildik, bilgən, qabış, ukış, qabiliyyət, danış, ittila, ittilaat = danışıq

tanış

. qabış, ukış, qabiliyyət

tanışan

.qonuşan.-açılan solmuş, danışan susmuş, alışan sönmüş, yaşayan ölmüş.

tanışmaq

.-artıq danışmaq: təpizdəmək. artıq qonuşmaq.

tanq zaar

. şafaq

tanq zaar

. şafaq

tanq

. heyran, şaşa, genğ

tanqa

. > dana

tanqa

. > dana .

tanqa

.dınqılı, pul kimi çiçik

tanqayan

. az, azaqsumer, ışıldayan, parıldayan, dəgəyən, yukarı, dikə

tanqayan:, ışıldayan, parıldayan, dəgəyən, yukarı, dikə, az (as : uca), azaqsumer.

tanqır : dan, dana, tana, tana + yır
tanqış

. qanıt, könük, göstәriş, dəlalət, illət, ayğak, niqiz .

tanqış

. qanıt, könük,göstәriş, dəlalət, illət, ayğak, niqiz

tanqla

. sonra, ertə, gələcək, yarın

tanqla

. sonra, ertə, gələcək, yarın .

tanqla: sonra, ertə, gələcək, yarın

. seçmək

tanqlav

tanqlav . seçmək .
tanqlav: seçmək
tanlanğan

. məşhur, atağlık

tanlanğan

. məşhur, atağlık

tanlanğan: məşhur, atağlık .
tanrı yalqasın: t . saxqasın

tanrı yalqasın: t . saxqasın
tanrı

. burkan, barkan, breken, allah

tanrı

. burkan, barkan, breken, allah .

tansık

. az, seyrək(nayab), tansık tamah : özlənilən , az ələ düşən yemək .

tansık

. az, seyrək, tansık tamah : özlənilən- az ələ düşən yemək

tap - yumabilməcə:.
tap

tap

. əmanət saklayıp (geri vermək)

. əmanət saklayıp və geri vermək

tap

. əmanət saklayıp və geri vermək . girov .

tap

. iz, xət § sapan iz : buruşuk xət

tap

. sağlık

tap

. sağlık

tap

. yük § tapın artmaq : yükləmək

tap

. yük: - yükləmək : tapın artmaq, tablamaq .

tapa

. zaman, vax, an - tapımda : bu anda - bu tapıca : bu ana qədər .

tapa

. zaman, vax, an § tapımda : bu anda § bu tapıca : bu ana qədər §

tapacak

. dapacak, mə’bud

tapanca

. altatar, altıpatlar

tapanca

. sapanca

.

taparcasιna sevilən : təpəcəsinә sevilən
tapaş

. tabaç, tapqaç, yardımçı, yarmaq

tapaş

.

. tabaç, tapqaç, yardımçı, yarmaq.

tapavat qazanc

. qazanc § tapan tapavıt : qazanılan qazanc

tapavat

tapavat: qazanc - tapan tapavıt : qazanılan qazanc .

tapavatlı
tapçı

. qazanclı, gəlirli
. bulçı, bulan .

tapçı

. bulçi, bulan..

tapçı

. bulçi, bulan..

tapğur

. sıra, düzüm

tapğur

. sıra, düzüm

tapğιr

. tapkır, yolam, kabat, qat, gəzək, səfər, durqun, göz, atar, dəğişən, mərtəm,
dəfə

tapğιr, atar: dəfə, yolam, kabat, qat, gəzək, səfər, durqun, göz, dəğişən
tapi

fr :

tapi

fr

tapı

taban - tavan - tapay (təpən ←→ təpik = . pəncə . . . .)
.

taban - tavan - tapay (təpən ←→ təpik = . pəncə . . . .)

. hizur, qat, yan, xidmət : şah tapına var,

tapı

. qapı : hizur, qat, yan, xidmət - şah tapına var .

tapı

. zat . zati ali - tapına can qurban - tapınızdan işarət bəsdir -tapısı buyurdular - tapın
buyursunlar - sizi and verrəəm tapıya : tanrıya .

tapı

. zat . zati ali : tapına can qurban . tapınızdan işarət bəsdir . tapısı buyurdular .
tapın buyursunlar . sizi and vreeəm tapıya : tanrıya

tapıçı

. xitmətçi ( qapıçı)

tapıçı

. xitmətçi ( qapıçı)

tapıfr

.

taban - tavan - tapay (təpən <> təpik = pəncə)

tapılğa

. tapınc, sovğat, ələ keçirlən

tapılğa

. tapınc, sovğat, ələ keçirlən

tapılğa: tapınc, sovğat, ələ keçirlən
tapılğan

. böyük, ulu, uca, tapılğan adam : qutsal adam

tapılğan

. böyük, ulu, uca, tapılğan adam : qutsal adam

tapılğan: böyük, ulu, uca, tapılğan adam : qutsal adam .

tapılqan ağıl : ustaca düşünüş
tapılqısız

. taysız, bənzərsiz, əşsiz

tapınaq

. hörgü, saray

tapınmaq

. müraciət eləmək

tapınmaq

. sığınmaq

tapınmaq

. sığınmaq

tapınmaq

. yetmək, doymaq § tap gəlmək : yetmək, görmək, kafi olmaq,

tapış - tabış : müvəffəqiyyət

tapış - tabış : müvəffəqiyyət
tapış - tabış : uğurlar, müvəffəqiyyət .

tapış

. girim, girdəci, girəşə, düşüm, gəlir

tapış

. girim, girdəci, girəşə, düşüm, gəlir

tapış

. qazanc, girim, girdəci, girəşə, düşüm, gəlir .

.

tapışmaq

. birləşmək, qarşılaşmaq, buluşmaq

tapışmaq

. buluşmaq, qarşılaşmaq, birləşmək .

tapışmaq

. qarşılaşmaq, birləşmək, buluşmaq

tapışmaq

. qarşılaşmaq, buluşmaq, birləşmək

tapışmaq

. yoluğmaq

., uçraşmak, qavuşmak, yetişmək

tapışmaq

. yoluğmaq

., uçraşmak, qavuşmak, yetişmək

tapkır

. arta, mərtəbə, kəzək, kərə, yol, yolu

tapqır tapqır . top-top, kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam,
dəstə-bəstə, bukca-bukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, taıxm taxım, topar
topar, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın
tapqır

. arta, bölək, mərtəbə, kəzək, kəz, kərə, sәfәr, yol, yolu, öbür, qurup, taxım, kümə, yığın

tapqır

. kəz, sәfәr,

tapqır

. kəz, sәfәr, öbür, qurup, taxım, yığın, kümə, bölək

tapqır

. öndər, yol göstərən

tapqır

. öndər, yol göstərən .

tapqır

. kümə, yığın, öbür, qurup, taxım, bölək

taplamak: bəyənmək .
taplamaq

. bəyənmək

taplamaq

. bəyənmək

taplamaq

. ititmək, biləmək, kəsginləmək § çəliyi taplamaq, nacağı taplamaq .

tapmaca

. bilməcə, yumaq, tabışmaq

tapmaca

. bilməcə, yumaq, tabışmaq

tapmaca

. buqmalca

tapmaq

. işgöjmək, yardım etmək, tanrıya tapmaq

tapmaq

. qaqmaq, taqmaq, təpmək

tapmaq

. qaqmaq, taqmaq, təpmək, çırpmak, qınamaq

tapmaq

. yapmak, etmək

tapmaq

. yapmak, etmək

tapmaq

. yol- uğur- güvən tapmaq § doğru tapmaq : görmək

tapşırıq

. əmanət § əmanətana : tapşırıq yeri

tapşırıq

. öyqə, görəv, borc., birouz, burıs., ötnə, alğı, alasa, buıç, börç, ödəv, vəzifə,

.
.

bors, alacı, alası, alacak, alasak
tapşırmaq

. vermək § bu kitabları ona ~ : ver yetişdirmək, ulaşdırmaq : bu xəbəri ona
tapışır . təslim etmək - olmaq : bular sizə tapşırılır . iyid düşmənə
tapşırılmaz .

tapşırmaq

. vermək, təslim etmək- səni allaha tapşırdım

tapşırmaq

. vermək, təslim etmək- səni allaha tapşırdım

taptır

. sevər

taptır

. sevər .

tapu

. dilək, islək, tapmaq, doğrulmaq, yönəlmək : evə tapa : evə tərəf

tapu

. kötük, kütük

tapu

. kötük, kütük

tapu

. kötük, kütük

tapucu: mə'mur
tar

. tel, kiriş

tar

. tel, kiriş

tar

.-borcdan qorxan, qapusun dar açar.

taraca

. (takca), düz çatıdan düzəlmiş qalarga, dam

taraca

. (takca), düz çatıdan düzəlmiş qalarga, dam

taraqta

.-min daraqda bezi var. (deyim)

taram - taram: dal - dal, ayrı - ayrı, zolax - zolax .
taramaq

. dağıtmaq

., paylamaq, qarmaşdirmaq, pozmaq - tarkaş : dağılma

taramaq

. dağıtmaq

., paylamaq, qarmaşdirmaq, pozmaq - tarkaş : dağılma

taramaq. müsəllət olmak, talan etmək, oəni yağı nərdən darımış
taramaq

. yırtıcı heyvanların pəncəsi ( yırtmaya yararlı olmaq nədəniylə)

taramaq

. yırtıcı heyvanların pəncəsi ( yırtmaya yararlı olmaq nədəniylə)

taramaq: dağıtmaq, paylamaq, qarmaşdırmaq, pozmaq - tarkaş : dağılma - yırtıcı heyvanların
pəncəsi (yırtmaya yararlı olmaq nədəniylə) .

taram-taram . dal-dal, ayrı-ayrı, zolax-zolax
taram-taram: dal-dal, ayrı-ayrı, zolax-zolax
taram-taram: dal-dal, ayrı-ayrı, zolax-zolax
tarançı

. cütcü

tarançı

. cütcü

tarançı: cütcü .
taraş

. tarama, gügüt

taraş

. tarama, gügüt

taraş

. tarama, gügüt .

taraşlamaq : dağıtmaq

taraşlamaq . dağıtmaq
taraşlamaq . daraklamaq, təmizləmək, arassalamaq
taraşlamaq . daraklamaq, təmizləmək, arassalamaq
taraz
taraz

taraz

. taraklık, darlıq, sıklık, dağınıq, üşüməkdən tühləri dikilmək
. taraklık, darlıq, sıklık, dağınıq, üşüməkdən tühləri dikilmək .

. taraklık, darlıq, sıklık, dağınıq, üşüməkdən tühləri dikilmək

tarazlamaq : dənəmək . qiymət vermək, imtahana qoymaq, sınamaq, dəngəmək, ölçmək,

tarazlamaq . dənəmək

. qiymət vermək, imtahana qoymaq, sınamaq, dəngəmək,

ölçmək,
tarazlıq

. dəngə, dəngə püng

tarazlıq

. dəngə, dəngə püng

tarğ

.

cizgi, tarğılı : cizgili, tarğıl at : rəhli at, qara tarğıl : qara cizgili

tarğ

.

cizgi, tarğılı : cizgili, tarğıl at : rəhli at, qara tarğıl : qara cizgili

tarxan

. = öz başdaq, öz ərklik

tarxan

. öz başdaq, öz ərklik

tarı erdi

. mönqu verdi

tarıq

. əkin, bitgi, dana, toxum,

tarıq

. əkin, bitgi, dana, toxum,

tarıqçı

. əkinçi, əkici,

tarıqçı

. əkinçi, əkici,

tarıqçı

. əkinçi, tarımçı,

tarıqçı

. əkinçi, tarımçı,

tarıqlıq

. ambar, əkin qonan yer

tarıqlıq

. ambar, əkin qonan yer

tarılış

. dağılma

tarılış

. dağılma

tarılmaq

. yayılmaq, dağılmaq, əkilmək

tarılmaq

. yayılmaq, dağılmaq, əkilmək

tarımaq

. əkmək, daraklamak,torpağı əkmək üçün şənələyib daramak

tarımaq

. əkmək, daraklamak,torpağı əkmək üçün şənələyib daramak

tarımıç

. kiriş, sınır, damar

tarımıç

. kiriş, sınır, damar

tarımıç: kiriş, sınır, damar .

tarıya

.-ilkin malın bağla, sonra tarıya ismarla

tarkak

. dağınak

tarkak

. dağınak

tarkak

.

dağınak, tarkalmak : dağılmaq - tarkaklık : dağınıklık,darğatmaq : yaymaq,
dağıtmaq, gidərmək, yok etmək, söz - xəstəlik darğatmaq : dağıtmaq

tarkak

.

dağınak, tarkalmak : dağılmaq - tarkaklık : dağınıklık,darğatmaq : yaymaq,
dağıtmaq, gidərmək, yok etmək, söz - xəstəlik darğatmaq : dağıtmaq

tarkak: dağınak, tarkalmak : dağılmaq - tarkaklık : dağınıklık, darğınlıq : yayraq .
tarkalmak : dağılmaq - tarkaklık : dağınıklık
tarkalmak : dağılmaq - tarkaklık : dağınıklık
tarkalmak: dağılmaq - tarkılmaq : dağınmaq, gidərilmək, yok olmaq - söz , xəstəlik tarğatmaq :
dağıtmaq

tarkalmaq

. dağılmaq - tarkaklık : dağınıklık

tarkanmaq : sιkışmaq, darlanmaq

tarkanmaq

. sιkışmaq, darlanmaq

tarqιl

. üzdə çıkan ləkə, siğil, sis, kül rəngi

tarqιl

. üzdə çıkan ləkə, siğil, sis, kül rəngi

tarla

. əkincək yer

tarla

. əkincək yer

tarlada izi olmayanın, xermende yüzü olmaz
tarlamaq

. daralmaq, dağılmaq, yayılmaq, sərilmək, pozulmaq

tarlamaq

. daralmaq, dağılmaq, yayılmaq, sərilmək, pozulmaq

tarlata

.-tarlada pislədiyin, xırmanda önünə çıxır

tarlaya saban sürüyə çoban gərək

tarlık

. qısqanma, imrəng, cicik - darlığı gəlmək : qısqanmaq .

tarlık

. qısqanma, imrənğ, cicik, darlığı gəlmək : qısqanmaq

tarlık

. qısqanma, imrənğ, cicik, darlığı gəlmək : qısqanmaq

tarmadağın . qarqaşalık, altüst
tarmağ

. dal, qol, budak

tarmağ

. dal, qol, budak : dəmir yol tarmağı : dəmir yol xətdi, dağ - çay - dənizin ön
tarmağı : .qolu - tarmaqlanma : dallı budaklanma, tarmaqlı : dallı

tarmağ: dal, qol, budak .
tarmağ: dal, qol, budak : dəmir yol tarmağı : dəmir yol xətdi, dağ , çay , dənizin ön tarmağı : .qolu
- tarmaqlanma : dallı budaklanma, tarmaqlı : dallı .
tarmaklamaq : dırnaqlamaq, siyirmək, tar-mar etmək : silmək

tarmaklamaq. dırnaqlamaq, siyirmək, tar-mar etmək : silmək
tarmaq

. yaymaq, dağıtmaq, ayırmaq

tarmaq

. yaymaq, dağıtmaq, ayırmaq

tarmaqlanma . dallı budaklanma
tarmaqlı

. dallı

tartıcağlık

. üytancağlık ½, uyatcanlık

tartıcağlık

. üytancağlık ½, uyatcanlık

tartım.

. çalımdaş

tartım.

. okşaş,

tartım.

.

.,

okşaş, məngiziş, çırpı

çalımdaş, məngiziş

okşaş, çalımdaş, məngiziş

tartım.: çalımdaş, okşaş, məngiziş, çırpı .

tartımlı

. söykümlü, yakıçı

tartmaq

. : çəkmək

tartmaq

. çəkmək

tartrefrans

.< tort, torta, türt. durd, duran bərk şey

tartucu

. çalar

tartucu: çalar .
tarιm

. əkin

tarιm

. əkin

.

., yaxşı, yakımlı, yaramlı,

.

tarιm
tas

. əkin
: daz

tas

. qayğı, tuqat

tas

.-tas tasa, baş başa. (qisas)

tas: qayğı, tuqat

tasa

.-tas tasa, baş başa. (qisas)

tasamak

. ürkmək

tasamak : ürkmək
tasar ←tisinqer (sumer)

tasar ←tisinqer (sumer)
tasarlamaq . : düşünmək, düşləmək
tasarlamaq . niyyətləməq
tasbağa

. kaplambağa, topsbağa, daşbağa, tısbağa

tasdam : yaxın .

tasdam

. tasdam = yaxın

tasdam

. tasdam

tası

.-balçı oldun bal tası, odunçunun baltası.

tası

.-balçının var bal tası, odunçunun var baltası.

tasımaq

. qaymaq, büdrəmək, endirikləmək, taymak, caymak, çovmaq, yıxılmax

tasımaq

. övünmək

tasımaq

. övünmək

taş

.-daş əridər yaxşı söz, baş çürüdər yaman söz.( baş çürüdər: başdan

.= yaxın

çıxarar).
taş

.-daş sıxılar su verməz.

taş

.-dəli qız evdə qalmaz, dəlik daş yerdə.

taş

.-gənclikdə daş daşı, qocalıqda ye aşı.

taş

.-ilk atılan daş uzaq düşər.

taş.

.-dəğərli daş: ərdin. cevher. gövhər. löbət. -ərdəmli kişi ərdiniylə düz gələr,
ərdəmsiz kişi uylaq ilə düz gələr. . (uylaq:başmaq kəfi).

taşı

.-aş daşı əridər, yalan başı çürüdər.

taşı

.-at minək daşı, artıq arxadaşı.

taşı

.-gənclikdə daş daşı, qocalıqda ye aşı.

taşilə

.-sırça evdə oturan, daşilə oyun qılmaz

taşıma

.-daşıma su değirmən çevirməz.

taşıya

.-sirni vermə yetən paşıya, olar yağa sözün daşıya. (yağa: yağuya. düşmənə)

taşıyasi.

.-cocuğum yok ağlıyası, şorbam yok daşıyasi.

taşqınlıqın .-daşqınlığın sonu şaşqınlığ.
taşla

.daşla. at. boş ver.- dünəni daşla, günüvü başla, yarını boşla.

tatar

. tat + ər

tatı

.-saman kimi nə dadı var nə duzu.(deyim)

tatlanır.

.-sevən qatlanır, gedən yadlanır, azı dadlanır.

tatlı

.-acı dil soxar, dadlı dil yaxar. (soxar: sancar). (yaxar: mərhəm)

tatlı

.-arpa unun yoxdusa dadlı dilən nə gəlmiş

tatlı

.-dadlı dadlı söylər, acı acı soxar.

tatlı

.-dadlı söz baldan ötə, acı söz ağudan ötə

tatlı

.-dadlı söz güclü olur, güc olmaz.

tatlı

.-dözümlü ol uğur dilə işinə, sağlıq olsun dadlı gəlsin dişinə.

tatlı

.-dadlı dil gülər üz .-dadlıq dilindən gülmə üzündən əsgilməsin.

tatlı.

.-acgöz kəsə, parasız ağı baldan dadlı gələr.

tatlıq

.-dadlıq dilindən gülmə üzündən əsgilməsin.

tatlılıq.

. dadlılıq. görlük. şirinlik .-var evi görlük evi, yok evi korluq evi.

tatlının

.-dili dadlının dosdu çox, dili yamanın dosdu yox

tav

. > tavsamak, tab, ( tələsmə ), tərviş > davriş, tövriş : çox

tavan

.-yerivə görən yuvan olsun, ağrıva görən davan

tavılqan at
tavınta

.-dəmir tavında, seviş çağında.

tavlancak : tavtar(saç), qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma,
yuvarlaq, büzük, burum, qatlama .

tavlancak

. tavtar(saç)qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma
yuvarlaq, büzük, burum, qatlama

tavlanmaq

. tikilmək, tüklənmək, havlanmak, qabarmak

tavlav

. aylav, burlağ, burğuş, park, aylanıb tavanıb kəvlənib duran su

tavli tavli

. burum burum, buyra buyra

tavli tavli

. burum burum, buyra buyra

tavlı tavlı

. burum burum: buyra buyra,

tavli

. qıvrav, tovli, dartılı, buruli

tavramak, tavranmak
tavranışıntan

.davranışından. yürüşündən. rəfdarından.-ay doğuşundan, ər yürüşündən
bəllənir.

tavsamaq: atılmək - tavus

. atıl .

tavsamək

. atılmək

tavsamək

. atılmək

tavsar

. tavsaq : tovlanan, tullanan

tavsar

. tavsaq : tovlanan, tullanan

tavtar

. tavlam, burum burum, bağana, tavkar saç

tavtar

. tavlancak, qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma,
yuvarlaq, büzük, burum, qatlama

tavtar

. tavlam, burum burum, bağana, tavkar saç

tavuq

.-qaz gələn yerdən tavuq əsirgənməz.

tavuqla

.-kəl tavuqla kor xoruz. (deyim)

tavuqu

.-xançı tavuğu, yolçu artığıyla keçinər

tavuqu

.-qonşu tavuğu qonşu gözünə qaz gələr.

tavus

. atıl

tavus

. tanrı quşu

tavus

. atıl

tavusmak, atılmaq

., alaquş, gəlin quşu

. bökmək , oqlamak, sıçramak

tavuşləmək . tööşləmək : ağı, səs
tavuşləmək: tööşləmək : ağı, səs

. dəng, tinq, əş, tinq, iş, tenq, sinqar

tay

tay ba tay: paya pay, tabaq - tabaq, taba - taba, (təvatür).
tay

. day : kimi (ayday : ay kimi )

tay

. day : kimi (ayday : ay kimi )

tay

. dayça

tay

. dayça

tay

. dəng, tinq., əş, iş, tenq, sinqar. day : kimi, yal, təhər (ayday : ay kimi). tək (tayıdı .
təkidi) . yer, ortam bildirir

tay

. tah > tək > yək > dək, dəng

tay

. tək (tayıdı . təkidi )

tay

. tək (tayıdı . təkidi )

tay

. yer, ortam bildirir

tay(+)

. day, kimi, yal, təhər

tay(+)

. day, kimi, yal, təhər

taya

. < tay + a : tayı (a <> ı)

tayaqla

.-su dayaqla, kişi sözlə ölçülür.

tayap

. ibadət

tayap

. ibadət

tayaz.

.dayaz. sığ. -ulu suyun keçit yeri sığ olur. (sığ: dayaz)

tayba tay

. paya pay, tabaq-tabaq, taba-taba, (təvatür)

tayfa

. aymak, yer, urın, məmləkət, ölkə

tayfa

. aymaq

.

tayfa

. aymaq

.

tayfa

. < toypar < topar

tayxar

. qodux

tayxar

. qodux

tayxar

. qodux .

tayım.

.-əğri ağaca yayım, hər gələnə dayım demə.

tayqa

. meşəyələ örtülmüş dağ

tayqa

. meşəyələ örtülmüş dağ

tayqa

. meşəyilə örtük dağ .

taylaşmaq

. yanaşmaq, yanakmaq, qaraşmaq, dəyişmək, tabax-tabaxlamaq

taylaşmaq: (tabax - tabaxlamaq)
taylı

. cüft, taylamaq .

tayli

. cüft,taylamaq

tayli

. cüft,taylamaq

taymak: caymaq, çovmaq, qaymaq, büdrəmək, endirikləmək, yıxılmax

taymaq

. çovmaq, qaymaq, büdrəmək, endirikləmək, taymak, caymak, yıxılmax

taymaz

. : tanğsık, təkməz, taysız, tapılmayan, seyrək, endər

taysız

. : taymaz, tanğsık, təkməz, tapılmayan, seyrək, endər

taytak

. pərişan, qayğıli aldıran çaşğın

taytak

. pərişan, qayğıli aldıran çaşğın

taza- tər

. yengi, yangı, yanqu,yeni, sulu, gənc

tazaca

. yengilə

tazalam

. təmiz

tazalam

. təmiz

tazalamak, təmizləmək ) ) yalınamak ( kakdırmak,

tazalamak, təmizləmək) yalınamak ( kakdırmak,

tazalıkda, yenə,yenidən, çox taza - hənuz gəldi : yenğilə (taza ) gəldi - hənuz doğdu : yenicə
doğdu - hənuz söylədi : yeni söylədi - indi söylədi - hənuz evlənməmişdi :
hələ o anda
tazalıkda, yenə,yenidən, çox taza - hənuz gəldi : yenğilə (taza ) gəldi - hənuz doğdu : yenicə
doğdu - hənuz söylədi : yeni söylədi - indi söylədi - hənuz evlənməmişdi :
hələ o anda
tazalıkda, yenə,yenidən, çox taza - hənuz gəldi : yenğilə (taza ) gəldi - hənuz doğdu : yenicə
doğdu - hənuz söylədi : yeni söylədi - indi söylədi - hənuz evlənməmişdi :
hələ o anda
tazì : (ərəbcədə farslara deyilir) (t<>z) tat > tad > taz +ì
tazı

. < daz, incə sümüklü, ala boyalı qıssa tüylü it

tazı

. < daz, incə sümüklü, ala boyalı qıssa tüylü it

tazı

.-az yeyən tazı, çox yeyən qoyun olur

tazıkdırmak : bezgəkləmək, ürküdüb , qorxudub qaçırmaq, tizətmək, ürkütmək
tazıkdırmak: üraüzüb, qorxudub, qaçırmaq

tazıkdırmaq . üraüzüb, qorxudub, qaçırmaq
tazıkmak: tizəkmək, qorkmak, ürkmək, bezgəkmək .
tazıkmaq

. tizəkmək, qorkmaq

., ürkmək

tazıkmaq

. tizəkmək, qorkmaq

., ürkmək

tazıkmaq

. bezgəklmək, tizətmək, ürkütmək

tazıkmaq

. bezgəklmək, tizətmək, ürkütmək

tazının

.-tazının topallığı, doğşan qulağına tez çapar.

tazıya

.-dovşana dur de, tazıya tut de

tebriz
text :saçıt

teknik

. tikinik yolu

teqer

.değer > qədər.-bacaq değer boyu var, dürlü dürlü donu var.

teqirmən

.-daşıma su değirmən çevirməz.

teqişli

. mərbut, raci

teqişli

. mərbut, raci

teqzinib

. çevrənib

teqzinib

. çevrənib ?

teli

.-deli birlə çıx yola, minbir qada al qola. (birlə: birirlə)

teli

.-yolda deli yoldaşın, başında pişmiş aşın.

teliye

.-torpaq ölüye, el deliye doymaz

telo qoryan

. telmurmaq, tellənmək, vellənmək, sellənmək

telo qoryan: telmurmaq, tellənmək, vellənmək, sellənmək

temə

.-acıqmadan yemə, sormadan demə, istəmədən vermə.

temək

.-ilkin yemək, andan demək

teməz

.-kişdə deməz dilsizin, gözün qarqa çıxarmış.

teməz

.-qada dur vardım deməz. (deyim) . (qada: bəla)

temiş

.-dəvəyə sormuşlar, enişimi sevərsən, yoxuşu. demiş, -düzə nə gəlmişki.

temişlər

.-su yatmışda, ayığ düşmən demişlər

temişlər

.-ucuz satan tezcək satar demişlər

temişlər

.-uğur söyləməzə demişlər, ''uğur söylə, yoldan dönər başı gətirim'', demiş,
''indi ver, bəlki gedər gəlməzsin''

temişlər.

.-atdan enən yenə minər demişlər.

temişlər.

.-düşənin dosdu olmaz demişlər.
düşənin dosdu olmaz demişlər, ucalan dossuz qalmaz demişlər

tenq

. : heç - bərabər - müsavi

tenq

. dəng, tinq, tay, əş, tinq, iş, sinqar, bərabər, müsavi .

tenq

. heç - bərabər - müsavi

tenq

. dəng, tinq, tay , əş, tinq, iş, sinqar

tenqiz

. > çengiz .

tenqiz

. çengiz

tentiqən

. başı boş, təntik

terek yaprağınen guzeldir.
terə

. o - tedə : onlar

terör

. yıldırq, yılqın, ürkü, ürküntü .

tetik

. dik, tikan, dikkilqan, çevik, atik, atılqan, ərsəl

tetik -z

. dəqiq, sofi, vasvas, ziyrək

tetik -z

. dəqiq, sofi, vasvas, ziyrək

tetik

. deklanşor

tetik

. iti, çevik, dinc, oyanık, açıközlük, huşlu, anlayışlı

tetik

. iti, çevik, dinc, oyanık, açıközlük, huşlu, anlayışlı

tetik

. tetiz, iti, çevik, dinc, oyanık, açıközlük, huşlu, anlayışlı, dəqiq, sofi, vasvas, ziyrək deklanşor, zamin(odlu araçlarda).

tetiq

.tetik. iti.-anası təvlük yufqa yapar, oğlu tetik qoşa qapar. (təvlük: yavaş).

tetiyintən.

.-ay doğar gədiyindən, ər utansın dediyindən.

teyeiş

. dayanış : dayağış

teyeiş

. dayanış : dayağış

teyər

.-dil qızar deyər, yiyəsi üzün qara edər

teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul gərək qazana. (ir: tez)
teyxa

. təkçə

teyxa

. təkçə

teyib

.-bir ac olsa yoldaşın, yeməm deyib sömürür.

teyilən

.-deyilən söz, atılan ox, yaşanan yaş geri dönməz.

teyqa

.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul gərək
qazana. (ir: tez)

tez gec

. er (ər ) gec

tez gec

. er (ər ) gec

tez tez

. bada bad, padar, dal ba dal, haydanhay, həsir hüsür, çalılıkilən

tez

. . an. ləhzə.

tez

. asığış, toxdasız, həmən, dəssinə

tez

. asığış, toxdasız, həmən, dəssinə

tez

. basım

tez

. basım, çalasın, dərrev

tez

. basım, çalasın, dərrev

tez

. basım, çalt, çalasın, aşıqıs, ivədi, çapçanğ, qıssağlı, aldiraşlık, toktosuz

tez

. çaqqan, çevik, iti, çalan

tez

. çalıt, bətər, basım çalasın

tez

. dəssinə, tələsik, dayanmadan, toxdasız, həmən, asığış

tez

. hövlüqməç, aldıraşlık, aşιqιç, tiz, şaşιlιnç darrov,tələsik

tez

. hövlüqməç, aldıraşlık, aşιqιç, tiz, şaşιlιnç darrov,tələsik

tez

. qıssağlı, aşıqıs, ivədi, çapçanğ, aldıraşlık, toktosuz

tez

. tiz, təbiz, iti, qıssağlı, asığış, aşıqıs, şaşιlιnçaldıraşlık, toxdasız, dəssinə, tələsik,
hövlüqməç, darrov, aldıraşlık, dayanmadan, həmən, bətər, basım, basım çalasın, çalıt, çaqqan, çevik, ivədi, çapçanğ, çalan - yartı - yurti, səthi, başdan
sovma, müxtəsər - tez tez : bada - bad, padar, dal ba dal, haydanhay, həsir
hüsür, çalılıkilən

tez

.-çox çabala tez yorul, az çabala gec yorul

tez

.-əkli quyruq tez qopar. (əkli: yapışmış)

tez

.-əldəki pul tez gedər, arxasından gəlməyincə.

tez

.-sağnaqlı yağmur tez keçer, tez alışan tez sönər.

tez

.-sayılı günler tez keçər.

tez

.-tazının topallığı, doğşan qulağına tez çapar.

tez

.-tez verən ikiləm ödür. (ikiləm: iki kərə)

tez

.ir.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul
gərək qazana.

tez

.-tez keçən: sağnaq. səriüzzeval.

tezcəq

.-ucuz satan tezcək satar demişlər

tezeldip

. tezlıkla

teztə

.tezdə. . anən. bir anda. fovri.

teztiq

. tezdik. fovriyyət. şitab

tə´rif

. bildələmə -bilgələmə - kəğitləmə - anıklama

tə´rif: bildələmə, bilgələmə, kəğitləmə, anıklama .

tə’min : kəmsizgılu, yabdıktav, kəmtamasız
tə’min . üpcin, təyər
təbar

. < ) dìb, tüb, tübır . ) top + ər : topluk, topar, quruh

təbəqә

. qabat, qat

təbən

. daban, töbən, dib

təbiz

. basım, çalt

təbiz

. basım, çalt

təbiz

. basım, çalt .

təbrik etmək: aldınan çıkmak .

təbrik

. qutlaq, qutluq, mutluq, onğur, onğun

təbsirəmək

.

susamaq, qanqıramaq

təbsirəmək: susamaq, qanqıramaq
təchizat,

.donnama

təcrübə: sınav, qarav, teksiriş, dənəmə, barlak

.

. əmlək, əmləş (əmləmək), sağaltış, savıktış .

tədavi
tədbir

. qarayış, bir zada olan fikirləniş .

tədirqin : dartqın, rahatsız .
təəllüq

. ilinti

təəllüq

. ilinti

təəllüq: ilinti
təər : təhər : durum, xislət, sifət

təər

. təhər

. durum, xislət, sifət

tə'ərrüz

. saldırım

tə'ərrüz

. saldırım

təfərrüat

. ayrımlık, ayrıntı, ötrəklik(osrəklik), yentilik

təfərrüat

. ayrımlık, ayrıntı, ötrəklik(osrəklik), yentilik

təgək

. üzüyün həlqəsi, təkər, təvərək

təgək

. üzüyün həlqəsi, təkər, təvərək

təğlid eləmək: çalımlamaq, bənzətmək, çalım etmək, imitləmək
təğlid etmək . bənzətmək

. çalımlamaq, imitləmək

təğlitçi

. öyçü, yansıçı

təğlitçi

. öyçü, yansıçı, yanqu .

təğvim

. düzbağ, düzbə, kalandır

təhəmmül etmək: dartmaq, çəkmək : kəsəl ağrı dəd dartmaq
təhəmmül etmək: təkimlənmək, qatımlanmaq, qalınlanmaq .
təhər

. tavır

təhər

. tavır, daranqa, tərəngə, qılık, gediş, qılınc

təhər

. tavır, daranqa, tərəngə, qılık, gediş, qılınc

təhər

. daranqa, tərəngə

təhər

. qılık, gediş, qılınc

təhər

. qılık, gediş, qılınc

təhər

. tavır

təhəvvül

təhəvvül

: aykantu - dəgişim-

. aykantu - dəgişim-

təhqiq

. izildə, izləm

.

təhqiqən

. tüksıl (tük kimi incəsinəcən): tüysli > toşni, eynən, kamilən

təhqiqən: tüksıl (tük kimi incəsinəcən): tüysli > toşni, eynən
təhlükə : qorxu, qıyıvlıq .
təhlükə
təhlükə

təhlükə

. çəkişmə - təhlikəli : adartı(adarlı).
. qıyıvlıq

. qıyıvlıq

təhlükə: qıyıvlıq
təhrik : qıdıq(lamaq)
təhrik

. : qıdıq(lamaq)

təhrik

. qıdıq(lamaq)

təhrik etmək . çevrələmək : quşamaq, qurşalamaq :
təhris, təhrik qılavlandırmaq: quşqurmaq, ürək vermək,.
təxfif .qırım

. qırma, indirim,

təxminləmək : çağlamaq, çəkmək, ölçüb biçmək nəcür təxmin edirsiz : necə çağlırsız

təxminləmək . çənəmək, çənləmək, sanlamaq, sınamaq, sanamaq, nişanlamaq, dənəmək,
hazırlamaq, izərləmək, qiyaslamaq, yerini göstərmək
təımin : kəmsizgılu-yabdıktav -kəmtamasız
təımin

. kəmsizgılu-yabdıktav -kəmtamasız

təımin

. kəmsizgılu-yabdıktav -kəmtamasız

təırif = bildələmə -bilgələmə - kəğitləmə - anıklama, tanım - bilgiləv - bəlləmə - anıklav

təırif

. bildələmə -bilgələmə - kəğitləmə - anıklama

təırif

.bildələmə -bilgələmə - kəğitləmə - anıklama, tanım - bilgiləv - bəlləmə anıklav

tək

. öz başına, yekə özi

tək

. öz başına, yekə özi

tək

. tak - qat = tam, kan, bütün, düz, kəsərli, təki,

tək

. yekə, yekkə,

tək

.= tak - qat = tam, kan, bütün, düz, kəsərli, təki,

tək

.= yekə, yekkə,

təkapuy

. yeləkin, yorqalık, yeririk, yügürük ???

təkər

. < təkələk = dikələk < . dik

təkərləmə

. qaytalama, yeniləmə

.dığır

təkərləmə: qaytalama, yeniləmə .
təkin

. sdəcə, yalnız, elə b. bir .,

təkin

. sdəcə, yalnız, elə b. bir .,

təkin

. sadəcə, yalnız, elə ba. bir .,

təkinmək

. toymaq, çəkinmək

təkinmək

.= toymaq, çəkinmək

?

təkìz = tək + ìz = saf, düm bələm düz (tap takır = tap takız)
təkiz olmayan . budur sudur, yılmanak olmayan
təkləmə

. ayιrmak

təkləmə

. ayιrmak

təkmə

. cüt, təpik, şıllak

təkmə

. cüt, təpik, şıllak

təkmə

. cüt, təpik, şıllak .

təkmələmək . : ayakla əzmək, cütə qalxmaq
təkmələmək: ayakla əzmək, cütə qalxmaq

təkrar

. qatın-qat

təkrar

. yanımı

təkrarlamaq . qatımlamaq, hissələmək
təksərüv

. bazrəsi, kontırol

təksərüv

. bazrəsi, kontırol

təksin

. tək ( dip . lap . ayni . həmən ) + sin

təksin

. tək ( dip . lap . ayni . həmən ) + sin

təkyə

. təpkə, tapka, tapak

təq

.-tək kərpiçdən duvar olmaz keçilir.

təq

.-tək başına, özünə mal: başqa. ortaqsız. şəriksiz.-ortaq öküzdən, başqa
bizov yeğ.

təqdim

. arnamak

təqən

.təgən. ləgən. təşd

təqər

.-artın təkər öntünü izlər. (artın: daldaki) (öntünü: öndəki)

təqər

.-iyi gedincə dəğər biçilir.

təqərənb

. dönüb, dolanıb

təqərənb

. dönüb, dolanıb

təqərləməmək .dəğərləməmək yaprıtmaq .saymamaq. alçatmaq. önəmsəmək.
təqərli

.-dəğərli daş: ərdin. cevher. gövhər. löbət. -ərdəmli kişi ərdiniylə düz gələr,
ərdəmsiz kişi uylaq ilə düz gələr. . (uylaq:başmaq kəfi).

tə'qib edən . aq deskan
tə'qib edən . aq deskan
tə'qib edən: aq deskan .
tə'qib

. qovuşturma, pusuk, izəl .

təqib

.-dərd var gəlib keçər, dərd var dəğib keçər, dərd var dəlib keçər.

təqirman

.- hər kəs bildiyin, dəgirman döndügün bilər

təqirman

.-dəğirman pişiyi: dərman pişiyi : ağappağ pişik.

təqirmən

.-dağ başında xırman, savurduğun yel alır, sel önünde dəğirmən, öğütdüyün
sel alır

təqirmən

.-dəğirmən gələnə sıra öğrədir

təqirmənə

.-dəğirmənə gələn sıra öğrəşir

təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz olmaz. (yoldan keçən iç olmaz, yaxın özgə əş, bir
olmaz. ) .( təqmə kişi: yoldan keçən. hər gələn) (düz: əş. bir. bərabər)
təqmə

.-təqmə kişi: yoldan keçən. hər gələn.-təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz
olmaz. (yoldan keçən iç olmaz, yaxın özgə əş, bir olmaz. ) .(düz: əş. bir.
bərabər)

təqməyəsən.

.-yapasan hər kimə sən yaxcılığun, sakın ondan gözünə dəğməyəsən.

.-bəy olmağa dəğməz: bəyimsiməyük.-bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu

təqməz

vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu bayraqlur. (beltir: doğru
nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.). (adakumsınmayuq: adlanmağa,
şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi). (bayraqlur:
bayraq taxdırır)
təqribən

. < yak ( yaxın ), yaklaşık , yakınsa

təqvim

. : tizbəq

təqvim

. : tizbəq

təlaş

. < diləş, tələs, şişmək, istəmək, tələsmək .

təlbə

. sildən düzəlmiş, silyığma qabı

tələ

. düzən, duzax, kələk, tor, al, yasa

tələ

. kapan

tələk

. yələk qanad

tələkə

. künti, yaman, pis

tələmək

. diləmək, talamak, soymak,

tələmək

.= diləmək, talamak, soymak,

tələr

.-kötü dil qurşun dələr. (dil: söz)

tələs

.-söz verərgə tələsmə, söz yetirgə tələs. (verərgə: verməyə). (yetirgə:
qılmağa)

tələsik

. çalasın, çalasınğ,

tələsik

. çapsan, çabuk § çapsanrak : bir az hızlı, biraz çabık § çapsanılmaq : tələsmək §
çapsanlık : tələsik § çapsanlatmaq : hızlandırmaq

tələsik

. dalaşιk, aşιğιş, aşaç, hövlükmaç, hövlülə

tələsik

. dəssinə, dayanmadan, toxdasız, həmən, asığış, tez

tələsik

. hövlüqməç, aldıraşlık, aşιqιç, tez, tiz, şaşιlιnç, darrov

tələsik

. hövlüqməç, aldıraşlık, aşιqιç, tez, tiz, şaşιlιnç, darrov

tələsiq

.ivək.-ivək qılış, öküş sonuc. (öküş: ökünc. peşman).

tələsiq.

.tələsik. ivək. hövüllü.-ac ivək, tox dölək. (dölək: dinc. rahat)

tələsiq.

.tələsik.aşıqqan. çapucaq. əcələ

tələsqən.

.tələsgən. ivəcik. -ac ivəcik, tox yavaş olur.

tələsqənliq .tələsgənlik. ivəcilik. əcələlik.-ivəcilik şaşdırır, dözümlük aşdırır.
tələsmə

.-söz verərgə tələsmə, söz yetirgə tələs. (verərgə: verməyə). (yetirgə:
qılmağa)

tələsmək : dalamaq, dalğa, şişik
tələsmək: < çal . çalasım . tizik .
tələv

. < tiləv, kələv, kalö .

tələv

. tiləv, kələv, kalö

təli

.- dəli qatdi, bilən açdı. (dəli işi qarışdırar, ağıllı düğünü açar)

təli

.-dəli dəliynən xoşlanır, xoca ölüylə.

təli

.-dəli qız evdə qalmaz, dəlik daş yerdə.

təlib

.-dərd var gəlib keçər, dərd var dəğib keçər, dərd var dəlib keçər.

təliq

.-dəli qız evdə qalmaz, dəlik daş yerdə.

təlim

. çox, gop, kop

təlim

. çox, gop, kop .

təlim

.= çox, gop, kop

təlis

. < tel ( teliş )

təliyə

.-dəliyə yel ver, əlinə bel ver

təliynən

.-dəli dəliynən xoşlanır, xoca ölüylə.

təlpək

.

börk, börik, təbətəy, qalpak, papak .

təlpək

.

börk, börik, təpətəy, təbətəy, qalpak, papak, qalpak

təlpək

. təpətəy, qalpak, papak, qalpak, börk

təmayül

. əğilim, yönsәmə

təmbəl eşşəyin yükü ağır olur

təmbəl

. çaman(at), uyuşuq, yaramaz, yıldam olmayan

təmbəl: çaman(at), uyuşuq, yaramaz, yıldam olmayan .
təmə

. təməngə, yön, tərəf - nə təmə geddi : hançı tərəfə .

təmə

. təməngə, yön, tərəf § nə təmə geddi : hançı tərəfə

təmək

. damağ

təmək

. uslu, huşlu

təmək

. uslu, huşlu

təməl

. astın

təməl

təməl

., kök, əsl, zat, dib

. astın, kök, əsl, zat, dib . aşak, alçaq

. aşak

., alçaq

təməl, əsl, zat, dib - ast = alt - astana : başkət - astana :
təmən
təmən

. bağıt ., yönəliş, betalış, istiqamət
. bağıt., yönəliş, betalış, istiqamət .

təmən

. yönəliş, yünəliş, bağıt., betalış, istiqamət

təmən

. yönəliş, yünəliş, bağıt., betalış, istiqamət

təmən, bağıt .: yönəliş, yünəliş, betalış (betüz + almaq), istiqamət .
tə'mim

. gənəlgə .

tə'min : kəmsizgılu, yabdıktav, kəmtamasız
təminat : ışanıçtəminat : ışanıç-

təminat

. ışanıç-

təminat

. ışanıç-

təmir

.-çalışan dəmir parlar.

təmir

.-dəmir tavında, seviş çağında.

təmiz

. seçən, çeçen

təmiz

. seçən, çeçen

təmizcə

. arılap .

təmizləmək . danlamak, açmak, arılamak, saylama
təmizləmək . daraklamaq, taraşlamaq, arassalamaq
təmizləmək .( tanğlamak : seçmək, ayırmək . - tanqığış :

tənzif )

təmizlənmək . ardıl
. dölək, ağıllı, ağır, sakit, dinc, sabit, ilqarlı

təmkinli
təmsil

=ökildil - öküldük

təmsil

. ökildil - öküldük

təmsil: ökildil - öküldük

tənasüb

. oran, orantı, dəng, (ara qaiş??

tənasüb, oranlı . : görəli, görəcə, nisbi, orantı, dəng, ara qaiş, yerli, ölçülü

tənbəllik

. : ayanmastın

təncə

. torba, xurcun

təncə

. torba, xurcun

təncə

. torba, xurcun .

təndik

. yeyin, qıvrax

təndik

. yeyin, qıvrax

təndir

. < tamdır < tamu : cəhənnəm - - < tan : ışıq, ot .

tənəbi

. köğüş

tənəbi

. köğüş

tənəbi

. köğüş, böyük oda

tənəffüs

. üzülüş - tınış(dinc)- toxtaq- arakəsmək - arakəs -dəmalış

tənəffüs

. üzülüş - tınış(dinc)- toxtaq- arakəsmək - arakəs -dəmalış

tənək

. üzüm

tənək

. üzüm

tənəklik

. üzümlük

tənəklik

. üzümlük

tənəklik: üzümlük .

təng

: tünük, tünnük, tar, dar.

təng

= qın, işgil, ağır, sərt, sıx

təng

. qın, işgil, ağır, sərt, sıx

təngə

. pul, bərabər

təngə

. pul, bərabər

təngələş: tanqalaq : şaşıb qalmaq - tanqamaq : təccübə gətirmək - tanqlaşıq : düşündürücü
xəyala dalmaq - tanqaq : danqaz - tanğmı : şaşılırmı : təəcüblü deyilmi
təngələş: tanqalaq : şaşıb qalmaq - tanqamaq : təccübə gətirmək - tanqlaşıq : düşündürücü
xəyala dalmaq - tanqaq : danqaz - tanğmı : şaşılırmı : təəcüblü deyilmi
təngləmək = ipi bərkitmək

təngləmək

. ipi bərkitmək

təngləmək = daratmak

təngləmək

. daratmak

tənglik : dağdarış, böhran, sınılış, yetməzçilik.

tənglik

. : dağdarış, böhran, sınılış, yetməzçilik

tənğgə

. dınqı, saçın ucuna bəzənmiş daş

tənğgə

. dınqı, saçın ucuna bəzənmiş daş

tənha, yeqanə
. yelpənək, püfənə, yumuşaq, kövrək, yüngül

tənik
tənik

. yelpənək, püfənə, yumuşaq, kövrək, yüngül .

tənikə

. < tənik . yufak, nazik

təniz

.- od odundan, dəniz sudan, yer yağmurdan, kişi yaşdan doymaz.

təniz

.-dəniz dalqasız, qapu halqasız.

təniztən .

.-dənizdən keçib çayda boğulmaq.

tənq

.- ağız ağıza dəng olmaz

tənqlə

. çək, dart

tənqlə

.= çək, dart

tənsizə

.dənsizə. mürüvvətsizə.-qonşu olma sözün bilməz dənsizə.

təntik

. başı boş, tentiqən

tənzìf

. tanğzıt , təmìzləyən ( tanğlamak : seçmək, ayırmək )

təpcəmək

. sıkmaq, tıkmaq, tikmək

təpcəmək

. sıkmaq, tıkmaq, tikmək

təpcəmək

. sıkmaq, tıkmaq, tikmək

təpcəmək: sıkmaq, tıkmaq, tikmək .

təpə

. < təpmək, basıb şişirmək, kütəl.

təpə

təpə

. < top . topə, topo- tüm > tümə - tüp > tüpə -tom > tomo -

. doruk, burcun təpəsi, baş, qafa, yığın .

təpə

. doruk, burcun təpəsi, baş, qafa, yığın,

təpə

. doruk, burcun təpəsi, baş, qafa, yığın,

təpə

. kərə, pay, dənə, dəfə - kütəl - doruk, burcun təpəsi, baş, qafa, yığın

təpə

. kütəl

təpə

. kütəl

.

təpə

. kütəl

.

təpə

. kərə, pay, dənə, dəfə

təpəcik

. tümşük, tümmək, tünqqək, dönq, dönqəs, dönqqök, dönqçük, tünqək, ör,
qabarcık

təpəcik, tümşük, tünqqək, tünqək, tümmək

təpəciyi

.-alçaq yerin təpəciyi dağ gələr.

təpədәn dırnağa : baştan ayaqa, boydan başa, baştan sona
təpəli

. kıya, koni, qabarıq, uçqur yer

təpəni

.-dərə təpəni sel tanır, yaxşı yamanı el tanır.

təpər

.-at təpər qatır təpər, arada araçı ölər.

təpə-təpə

. basa-basa, bata-bata

təpətəy

. kalpak < kaplak, börk, börik, təlpək,

təpətəy

. təbətəy börk, börik, təlpək, qalpak, papak, qalpak

təpgigi govşat : temponı düşür .

təpgigi govşat . temponı düşür
təpgigi

. tempo

təpi

. qasırğa, izgirik

təpi

. qasırğa, izgirik

təpik : təkmə, təpiş.
təpik = tekmə, təkmə, təpiş

təpik

. tekmə, təkmə, təpiş

təpik

. təkmə

təpik

. təkmə

təpiniş

. qızışma

təpiniş

. qızışma

təpiztəmək .təpizdəmək. təvizdəmək. danışmaq. qonuşmaq.
təpkə

. inikas, yansı, refleks,

təpkə

. inikas, yansı, refleks,

təpki

. әksüləməl, riaksiyon, təpkimə (k)

təpki

. әksüləməl, riaksiyon, təpkimə (k)

təpkin

. təpgiyən

təpkin

. təpgiyən

təpmə

. keçələşdirilmiş yun

təpmə

. keçələşdirilmiş yun

təpmə.

.-önüvə çıxanı qapma, arxadan gələni təpmə.

təpmək

. basıb sıkışdırıb, geri çevirmək

təpmək

. basıb sıkışdırıb, geri çevirmək

təpmək

. qaqmaq, taqmaq, tapmaq

təpmək

. qaqmaq, taqmaq, tapmaq, çırpmak, qınamaq

təpməz

.-it qapmaz at təpməz, ilan çalmaz ər aldatmaz demə.

təprəmək

. təpilmək, girişmək davranmaq

.

təpsən qılmaq: təpsimək, çeynəmək, aşağlamaq, ayaqları altında әzmək
təpsən qılmaq: təpsimək, çeynəmək, aşağlamaq, ayaqları altında әzmək
təpsən qılmaq: təpsimək, çeynəmək, aşağlamaq, ayaqları altında әzmək .

təpsən qılmaq: təpsimək, çeynəmək, aşağlamaq, ayaqları altında әzmək
təpsərmək

. təprəşmək, titrəmək

təpsərmək

. təprəşmək, titrəmək

təpsərmək: təprəşmək, titrəmək .
təpsimək

. çeynəmək, aşağlamaq, ayaqları altında әzmək, təpsən qılmaq

təpsimək

. çeynəmək, aşağlamaq, ayaqları altında әzmək, təpsən qılmaq

təpsimək

. çeynəmək, aşağlamaq, ayaqları altında әzmək, təpsən qılmaq

təpsimək: çeynəmək, aşağlamaq, ayaqları altında әzmək, təpsən qılmaq ş
təptəkiz : düpdüz, yılmanak, endikən .

təptəkiz

. düpdüz, endikən, yılmanak

təptəkiz

. düpdüz, yılmanak, endikən

tər

. tərləmək, təzə

tərbiyə

. alış

tərbiyə

. alış

tərbiyə

. asıra, baxım, eğitim § tərbiyə etmək : asıramak, bəsləmək, yedirmək § asıranlı
: bəsili, tərbiyəli, asıranmış

tərbiyə

. baxım, eğitim, asıra

tərbiyələmək: asıramak, bəsləmək, yedirmək
tərbiyəli

. asıralı, asıranmış, asıranlı, bəsli

tərcirəmək

.

tərləmək

tərcirəmək: tərləmək
tərcirəmək: tərləmək
tərcirəmək: tərləmək .
tərcüman

. başlanqıç < tərcimək < türcəmək . dirçəmək, dirsəmək, dikətmək, başlamaq .

tərə

. təzə, tərcə təzəcə

tərə

.-dərə təpəni sel tanır, yaxşı yamanı el tanır.

tərəf

. qaray

tərəfə

. baqa

tərək

. yumuşak şey, tər

tərək

. yumuşak şey, tər

., sari § iki tərəfə : iki baqa

tərəqqi : üsiş -ötiş - ösüş - ösü - önügü

tərəqqi

. üsiş -ötiş - ösüş - ösü - önügü

tərəngə

. daranqa, təhər

tərəngə: daranqa, təhər .

tərətə.

.dərədə. arıqda. arxda. -ağılda oğlaq doğsa, arıqda otu önər. (önər: bitər)

tərətən

.-min dərədən su gətirir. (deyim)

tərəzən

. pencərə

tərəzən

. pencərə

tərəzən: pencərə .
tərxan

. ) əmir, başçı, azad, sərbəst, öz başına, ) < türkxan : turxan

tərxan

. ) əmir, başçı, azad, sərbəst, öz başına, ) < türkxan : turxan

təri

.-et ilə dəri, yeməklə diri.

təri

.-soğuq.-qıx qat keçə, mən ondan keçə, bir qat dəri mən ondan geri.

tə'rif : bildələmə bilgələmə kəğitləmə anıklama, tanım bilgiləv bəlləmə anıklav .
tərki

. ginin dalısı .

tərki

. ginin dalısi,

tərki

. ginin dalısi,

tərkiləşmək . ata qoşa minmak, tərkinə almak
tərkiləşmək : ata qoşa minmak, tərkinə almak
tərkişmək

. boşanğlaşmaq, boşaşmaq

tərkişmək

. boşanğlaşmaq, boşaşmaq

tərqit

. eleştiri, sın ., sınav, taldav, fikir aytuv, sin vermək

tərqit

. eleştiri, sın ., sınav, taldav, fikir aytuv, sin vermək

tərqqi : üsiş -ötiş - ösüş - ösü - önügü

tərqqi

. üsiş -ötiş - ösüş - ösü - önügü

tərqu

. derqu, tərkeş

tərləmək

. buğcarmaq

tərləmək

. buğcarmaq

tərləmək: buğcarmaq .

tərman

.-dərd çəkən dərman arar

tərman

.-saklı dərdə dərman yox. (saklı: gizli)

tərman

.-dərman pişiyi :dəğirman pişiyi: ağappağ pişik.

tərmək

. dərmək, yığmək,

tərmək

. dərmək, yığmək,

tərpətmək

. çaykamaq, çalkamaq, sallamaq, yırqamaq, dəbrətmək, tərmətmək

tərs uvand : yaxci pis.
tərs

. kor düyün, girifdarlık, işgil .

tərs

. kor düyün, girifdarlık,işgil

tərs

. kor düyün, girifdarlık,işgil

tərs

. < tazıkmak

tərsək

. kəssək, kərsək, kəsək

tərt

.-dərd çəkən dərman arar

tərt

.-dərd çəkənə görədir

tərt

.-dərd var gəlib keçər, dərd var dəğib keçər, dərd var dəlib keçər.

tərtə

.-saklı dərdə dərman yox. (saklı: gizli)

tərti

.dərdi. qayusu. qayğusu. -ətçiyə yağ qayusu, qoyuna can qayusu . (qayusu:
qayğusu. dərdi).

tərtin

.-bir gözümü ağladır, bir gözümü güldürür, borcun iyisi vermək, dərdin iyisi
ölmək.

tərtin

.-borcun iyisi vermək, dərdin iyisi önmək, yadaki ölmək.( önmək:
önğmək.düzəlmək)

tərtip

. qədər, dartıb (..+): böyükdən dartıp çiçiyədək : başlıyıb, başlayarak birdən dartıb,
ondan dartıb, bəri (ondan dartıp: ondan bəri).(. ta..dək = .ta.can) (çəkib
ta.dək(can) )+, (.dən.dək : çiçikindən dartıp böyüyədək : çiçikindən dən
böyüyədək bəri,

tərtipsiz . xılımıl, xalaxosta
tərtipsiz . xılımıl, xalaxosta

tərtsiz.

.dərdsiz. qayğusuz.- qayğusuz baş gorda, qurd zumarı yolda (olur).

tərviş

.-dözəgən dərviş, barağa ərmiş. ( barağ: mənzil).

tərviş

.-dözəgən dərviş, istəgə ərmiş.

tərviş

.-dözəgən dərviş, istəyə ərmiş.

tərviş

.dərviş > dalvuş.

tərvişin

.-dərvişin boş cibisə, könlü dolu.

tərzə

. təzə

tərzə

. təzə

tərzi

.-dərzi kəndi sökükün tikəməz

təsadüf tokuluş : takılış, .
təsbeh

. - ) < daş bağ - ) düz bağ .

təsək

. dəmir təsək: xırda dəmir

təsək

. dəmir təsək: xırda dəmir

təsfiyə : dazarlav, arassalamak, özlədirmə, özləv, tanqma (açmak), danlamak, təmizləmək,
açmak, arılamak, saylama .
təskərisinə : gerisinə, qaytarı

təskərisinə

. gerisinə, qaytarı

təskərisinə

. gerisinə, qaytarı

təskərisinə

. qaytarı, gerisinə

təskin :toktak
təskin :toktak
təskin :toktak
təskin :toktak
təskin :toktak

təskin

. toktak

təskin

.toktak

təskin verən: sakıcı, toktatan, yumşatan .

təslim etmək . qovşurmaq, vermək, yetirmək
. boyunbağ

təsmə

. boyunçaq

təsmim

. ürəgə dövmək- vurmak - qoymak

təsmim: ürəgə dövmək , vurmak , qoymak .
təsmiyə atık . adlanmış
təsmiyə

. atık, adlanmış .

t'əssür

. munğ, munğlıq, qayğı, sağış, ökiniş, ökünc.

təşkilat genqicə: - genqçilik : təşkilatçılık

təşt

.təşd. ləgən. təgən.

tə'til

. dinlənc, dinəş, dəmalış

tə'til

. dinlənc, dinəş, dəmalış

tə'til

. züntü : bir parça, qırıntı, antırakt küyək, dərd, acı, yanıq,

tətli = təkin, misl, səbih

tətli

. təkin, misl, səbih

təvə

.-dəvə yükü aş olsa, ac gözünə az gələr

təvəccüh : uşuk
təvəccüh: uşuq,

.əsəvənlik : diqqət, üns .

təvəcüh: qayırmaq < qararmaq, qarırmaq, baxmaq, görmək, məşğul olma, işləmək düzətmək,
kələk vurmaq zərər vermək qayırmaz : zərərsiz, çəkinməz, qayırmazın .

təvəq.

.təvək. yavaş.-ac ivək, tox təvək.

təvəni

.-dəvəni yardan uçuran bir tutam ot olur. (yar: uçurum. vərtə)

təvəsi

.-qəcələ küçük ət yeyir, dəvəsi böyük ot yeyir.

təvəyə

.-dəvəyə sormuşlar, enişimi sevərsən, yoxuşu. demiş, -düzə nə gəlmişki.

təvəyi

.-ya dəvəyi güdməli ya buradan köçməli.

təviyə

.-dəviyə sormuşlar enişi sevərsin yokuşu-söyləmiş -düz başına yıxılmış.

təviztəmək .təvizdəmək. təpizdəmək. danışmaq. qonuşmaq.

təvlüq

.təvlük. yavaş.-anası təvlük yufqa yapar, oğlu tetik qoşa qapar.

təyərləmə

. tıyırlık, amadalık, dərərlık

təyərləmə

. tıyırlık, amadalık, dərərlık ?

təyərləmə: tıyırlık, amadalık, dərərlık .

təyərli
təyərli
təyəsiz

. qurallı, yarağlı, mücəhhəz
. qurallı, yarağlı, mücəhhəz .
. bağımız

təyəsiz

. bağımız

təyəsiz: bağımız .

təyin (gün+) . hər gün, gün sayın
təyin (gün+): hər gün, gün sayın

təyirman

.- dəyirman bildiyin edər, çaxçax başını döğər

təylik

. gecə gündüz

təyzə

. xalk

təzə = yanğı,yaş, janğa, canğı, tər

. yanğı,yaş, janğa, canğı, tər

təzə
təzə

. (<) tərzə .

təzə

. alaca, yeni

təzəq

.-dışarısı elə bəzək, icherisi menə təzək . (eşiği elə yakış, içiği menə yakış).
(yakış: yaxış. .bəzək. cəzb edici. çəkən. cəzzab. .bıqdırıcı. yaxdıran).

təzəq

.-təzək qarda yatmaz, edqu isiz qatmaz. (edqu: iyi) (isiz: pis. pəs.kötü).
(qatmaz: qarışmaz). (təzək çox sürə qar altında qalmaz, yaxcı pis birbirinə
qarışmaz)

təzmək . pısmək, gizmək, tizmək
təzmək

. pısmək, gizmək, tizmək

təzmək

. pısmək, gizmək, tizmək

thəmmül ütmək : təkimlənmək, qatımlənmək, qalınlənmək
thəmmül ütmək : təkimlənmək, qatımlənmək, qalınlənmək

thəmmül ütmək: təkimlənmək, qatımlənmək, qalınlənmək
thithe

. <>diş

tibsiz

.-boş anbar dibsiz kilə, ölç ha ölç

tifil

. gənc, cavan, yilkinsək, uşak, arısda

tıka basa

. basa bas, dop dolu

tıka basa

. sιkıştıraraq dop dolu

tıka basa

. sιkıştıraraq dop dolu

tikan

. tetik, dik, dikkilqan, çevik, atik, atılqan, ərsəl

tikə

. : qanat, qol, bölük, parça, qab, baydaq, fürsət, buta

tikə

. qanat, qol, üzüm, bölük, kültə, bəstə, dəstə, parça, qab, baydaq, buta, fürsət .

tikə

. kültə, bəstə, dəstə, bölük

tikə

. qanat, qol, bölük, parça

tikə

. parça, üzüm

tikə

. parça, üzüm

tikə

. kiçik > kiçicək > kiçək

tikələmək

. budamak, butamak, tikələmək, bölük bölük etmək, qanatlamak, qol qol etmək,

.

bala bala etmək, balacamak
tikələmək: budamak, butamak, bölük - bölük etmək, qanatlamak, qol - qol etmək, bala - bala
etmək, balacamak .

tikənlikdə gül aranmaz, güllükdən tikən kəsilməz

tikəvi kiçik, çox çeynə.

tikilmək

. tavlanmak, tüklənmək, havlanmak, qabarmak

tikilmək: tavlanmak, tüklənmək, havlanmak, qabarmak .

tıkınıv

. bikitüv, tükətüv

tıkınıv

. bikitüv, tükətüv .

tıkışık

. tünnük, bıkıtış, tükətüş, birikib sıkışmaq, sıkışık, sığışık, yığışık .

tıkışık

. tünnük, birikib sıkışmaq, sıkışık, sığışık, yığışık

tıkışık

. tünnük, birikib sıkışmaq, sıkışık, sığışık, yığışık

tıkıvlı

. saklı., gizli, sinsi, gizlin, kasırılğan, qatılğan, astιrtιn, assırınlayın, astan astırın,
yaşırılğan, yaşırınlı, yaşırun, yuşιrιn, yaşırın, bildirməy, bükük, oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav.

tıkıvlı

. saklı., gizli, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan , qatılğan, assırınlayın, astan
astırın, yaşırılğan, yaşırınlı, yaşırun, yuşιrιn, astιrtιn, bildirməy, bükük
oğrun, duymadan, örtülü, daldax, darab< dar, çolav

tıkız

. sık - tıkız xəmir

tıkız

. sık - tıkız xəmir

tıkız

. sık - tıkız xəmir .

tıkızlık

. sıkışlık

tıkızlık

. sıkışlık

tıklım tıklım . dolu dolu
tıklım tıklım: dolu dolu

tikm’k

. bükmək, bürkəmək

tıkmaq

. itrak zorla sokmaq

tıkmaq

. itrak zorla sokmaq

tikmə

. çıtmə, tokuma

tikmə

. çıtmə, tokuma, qəfəs, tor, kəpəz, pəncərә

tikmə

. qəfəs, tor, kəpəz, pəncərә

tikmədaş

. abidə, anıt, tiksiriv

tikmədaş: abidə, anıt, tiksiriv .

tikmək

. çatmaq, bağlamaq, düğünləmək, ərmək

tikmək

. çitləmə, çıtlamaq, yoğunlaşdırmək, artlamaq, artıqlama

tikmək: çatmaq, çitləmə, çıtlamaq, bağlamaq, düğünləmək, ərmək, yoğunlaşdırmaq, artlamaq,
artıqlama
tıknaz

. < tık . şişmanca, qısa boylu .

tıknaz

. şişmanca, qısa boylu

tıknaz

. şişmanca, qısa boylu

tikrarlamak: tutturmak, qaytarmak, qat qat demək, kabatlamak
tiksiriv

. abidə, anıt, tikmədaş

tikşirmək

. qaramak,

baxmak, sormak, gözləmək, aramaq

tikşirmək: qaramak, baxmak, sormak, gözləmək, aramaq

tiqəməz

.-dərzi kəndi sökükün tikəməz

tiqəntən

.-dil yaxşısı ipəkdən, dil yamanı tikəndən

til

.- acı dil başdan çıxarat, ballı dil baş aylanat. (aylanat: döndürər)

til

.- dil kimliyin evidir, yurd kimliyin yeridir

til

.- dil yarası kök salar.

til

. -əl yarası onğulur, dil yarası onğulmaz

til

.-acı dil soxar, dadlı dil yaxar. (soxar: sancar). (yaxar: mərhəm)

til

.-bir ağıza neçə dil sığar.

til

.-dil acısı ürək başın yarçalar. (yarçalar: yarar. parçalar)

til

.-dil qızar deyər, yiyəsi üzün qara edər

til

.-dil yaxşısı ipəkdən, dil yamanı tikəndən

til

.-eyitim üçün üç arac-ağız qulaq dil

til

.-iki qulaq bircə dil, iki eşid bir söylə.

til

.-kişini güldürəndə dil, küydürəndə. (küydürəndə: yaxanda)

til

.-qılıc yarar onqalır, dil yarası onqalmaz. (onqalır: düzəlir)

til

.-öldürəndə dil, dirgizəndə dil

til

.-pıçaq yarası onğulur, dil yarası onğulmaz. (onğulur: onulur. sağalır)

til

.-sevdirəndə dil, bezdirəndə.

til

.-uzun dil, ilan kimidir, ağızdan çıxsa boyuna sarılar.

til

.-dadlı dil gülər üz .-dadlıq dilindən gülmə üzündən əsgilməsin.

til

.dil. söz.-kötü dil qurşun dələr.

til

.-uzun dil yaş gəbərdir. (yaş gəbərdir: gənc öldürür)

tilaşar

. muklimə

tilaşar

. muklimə

tileyen

.-həmin az eyləmək aşını, dileyen kimse qavqasuz başını.

tilə

. yeyin, sırtık .

tilə

. yeyin, sırtık,

tilə

. yeyin, sırtık,

tilə

. yeyin, sırtık,

tilə

.-bir ağızdan çıxan min dilə yayılır.

tilə

.-dözümlü ol uğur dilə işinə, sağlıq olsun dadlı gəlsin dişinə.

tiləmək

. ititmək

tiləmək

. ititmək

tiləmək: ititmək .

tilən

.-arpa unun yoxdusa dadlı dilən nə gəlmiş

tilənçi

.-dilənçi torbası dolmaz.

tilənçinin

.-dilənçinin qarşısından dolandırıcı gəlir.

tilənən

.-dilənən doymaz, dilənməyən acımaz.

tilənməyən .-dilənən doymaz, dilənməyən acımaz.
tiləv

. tələv, kələv, kalö

tiləyim

.-dilim səni dilim dilim diləyim, başa gələnim səndən biləyim.

tili

.-ana dili bir olur

tili

.-dili dadlının dosdu çox, dili yamanın dosdu yox

tili

.-dili yamanın günü yaman.

tili

.-dili yavaş şən yaşar, dili qatı güc yaşar. (yavaş:yumşaq)

tili.

.-acığanın acı dili.

tilim

.-dilim diş, başım diş. (diş:dinc)

tilim

.-dilim səni dilim dilim diləyim, başa gələnim səndən biləyim.

tilin

.-dilin tut başın qutar

tilin

.-dilin tutan başın qurtarar

tilin

.-qızıl dilin dingili sıymaz. ( dingil: dəngəl. ox. axlov. aksən. mehvər). (sıymaz:
sınmaz)

tilin

.-sıylarqa sıyın yoxsa sıyparqa dilin olsun. (sıylarqa: ikram, lütf edməyə).
(sıyparqa: oxşamaya) (sıyın: ikramın, lütfün).

tilin

.-yığvada dilin, saçaqda əlin saxla. (yığvada: məclisdə). (saçaqda: süfrədə)

tilinin

.-sözünün əri, dilinin yiyəsi

tilintə

.-ilan ağu dişində, ərin ağu dilində

tilintə

.-torbanda nəyin yoxsa, dilində balın olsun. (nəyin: malın).

tilintən

.-av quşu burnundan, bilgə kişi dilindən (bəllənər)

tilintən

.-dadlıq dilindən gülmə üzündən əsgilməsin.

tilintən

.-hər nə çəksən dilindən

tilmək

. til, dil, dilim

tilmək

. til, dil, dilim

tilsizin

.-kişdə deməz dilsizin, gözün qarqa çıxarmış.

tim

. dinc.

tim

. dinc.

tim

. dinc.

timac

. tüksüz dəri

timac

. tüksüz dəri

timac

. tüksüz dəri

timən

. dəymə

timən

. dəymə

timqil

. bənək, xal, dak, tağ, dak

timtişsə.

.dimdişsə. çokuşsa. qaqalaşsa.- iki qarqa çokuşsa, bir quzquna yem olar.

tin : din

. dinləmək, eşitmək

tin

. qəpik, quruş, tanqa

tin

. qəpik, quruş, tanqa

tin

. din, dinləmək, eşitmək

tınaz

. güdə, kümə, yığın, dəmət .

tınaz

. küdə, kümə, yığın, dəmət

tinc

.- ac yatan dinc yatar

tinc

.dinc. diş. -dilim diş, başım diş.

tinc.

.dinc. dölək. rahat.-ac ivək, tox dölək. (ivək: tələsik. hövüllü).

tincetmək

. uyqunlatmaq, öyrətmək, adaptasyalamaq

tincetmək: uyqunlatmaq, öyrətmək, adaptasyalamaq .

tinciş

.

tinclik

. barış, dişlik

tinclik

. barış, teclik, dişlik

tinclik

. barış, teclik, dişlik

tinclik

. teclik, dinclik, barış

tincöz

.dincöz huzurlu. huzur bulmuş

tıng nəfəs

. tık nəfəs

tıng nəfəs

. tık nəfəs

tingəş

uyduruş, öyrətiş, adapta

. tinqdəş, dənqdəş, dəngəş, atandaş, atnaş, qaraş, qarşıdaş, bəsdəş, bəsəş, bəsiş,
yarıştaş, yaraş, rəqib .

tingəş

. tinqdəş, dənqdəş, dəngəş, atandaş, atnaş, qaraş, qarşıdaş, bəsdəş, bəsəş,
bəsiş, yarıştaş, yaraş, rəqib

tinq

. dəng, tay , əş, tinq, iş, tenq, sinqar

tinq

. dəng, tinq, tay , əşiş, tenq, sinqar

tinqdəş : atandaş: rəqib, qarşıdaş , bəsdəş, dənqdəş, yarıştaş .

. tingəş, dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, atandaş, atnaş, bəsdəş, bəsəş,

tinqdəş

bəsiş, yarıştaş, yaraş, rəqib
tınqğarmak : doldurmak

tınqğarmaq . doldurmak
.-qızıl dilin dingili sıymaz. ( dingil: dəngəl. ox. axlov. aksən. mehvər).

tinqili

(sıymaz: sınmaz)
tınqırqarmak : bıkmak, küsmək, doymak

tınqırqarmaq . : bıkmak, küsmək, doymak
tinlə

.-dosd acı söylər, ballusun dinlə yağundan. (yağundan: düşmənindən)

tinləyən

.-söylədən kim, söyləyən kim, dinləyən kim.

tınlıklar

. məxluklar

.

tınlıklar

. məxluklar

.

tınlıklar: məxluklar
tıpış

.

nəbz, soxum, urquş, qaqış

tıpış

.

tıpış.

. qaqış, nəbz, soxum, urquş

tir qatar

. dal ba dal

tir qatar

. dal ba dal

tırafik

. qatnav

tırafik

. qatnav

tıraş

. < tiləş, tiliş: tiliş-tiliş(). qazmaq

tıraş

. qazmaq

tıraş

. qazmaq

tiraşkarlık

. tarazkarlık

tırbənmək

.dəbəşmək, dərbəşmək, çırpınmaq

tiren

. odlu

tiren

. odlu

tiren

tiren

nəbz., soxum, urquş, qaqış

. odlu

. odlu

.

tirəndaz

. atğız -mərgən

tirəndaz

. atğız -mərgən

tirəndaz: atğız - mərgən
tirəndaz: atğız - mərgən

tiri.

.-et ilə dəri, yeməklə diri.

tiriqtə

.dirikdə. olmuşda. yaşamda. durmuşda.-alp çərikdə, bilgə dirikdə. (alp: iğid.
batur. bağadur. pəhləvan). (çərikdə: orduda).

tiril tiril

. titrəy kimi dalqalanan, tir tir

tiril tiril

. titrəy kimi dalqalanan, tir tir

tirqizəntə

.-öldürəndə dil, dirgizəndə dil

tırlan

. fırlan, girlən, girdən .

tırlan

.fırlan

tırmamaq

. çırmamaq

.girlən

girdən
., dırmaşmaq, dikətmək, qoğzamaq, çımramaq, burmaq

çərmətməkdivan, çəmrəmək, qaldırmaq
tırmık

. dımırık, dırnak bərəsi

tırmık

. dımırık, dırnak bərəsi

tırmıklamaq . dımırıklamaq, dırnaklamaq, tırmalamaq

tırmıklamaq . dımırıklamaq, dırnaklamaq, tırmalamaq
tırnav

tırnav

: novdan, şıratan, damın dırnağına qoyulan yarım torba

. novdan, şıratan, damın dırnağına qoyulan yarım torba

tırnav: novdan, şıratan, damın dırnağına qoyulan yarım torba

tırpan

. çalğa (uzun saplı oraq)

tırpan

. çalğa, uzun saplı oraq . tırpançı, çalğıçı

tırpan

. çalğa, uzun saplı oraq . tırpançı, çalğıçı

tırpançı

. çalğıçı § tırpançı : çalğıçı

tısbağa : kaplambağa, topsbağa, tasbağa, daşbağa .

tısbağa

. kaplambağa, topsbağa, tasbağa, daşbağa

tiş

.diş.dinc.-dilim diş, başım diş.

tışarısı

.-dışarısı elə bəzək, icherisi menə təzək . (eşiği elə yakış, içiği menə yakış).
(yakış: yaxış. .bəzək. cəzb edici. çəkən. cəzzab. .bıqdırıcı. yaxdıran).

tışı bal korünse de, içi - zeerdir.
tişi.

.-sanduruşla gör hər işi, qarşın ərkəksə dişi. . (santuruşla: hesab kitabla)

tişinə.

.-dözümlü ol uğur dilə işinə, sağlıq olsun dadlı gəlsin dişinə.

tişintə

.-ilan ağu dişində, ərin ağu dilində

tişiylə

.-tox ikən yemək yeyən, qəbrin dişiylə qazır.

tişləmə.

.dişləmə. qıtlama-qıtlama çay: dişləmə çay. qəndi dişiylə qırıb işlətmə.

tıştan yaltıray, içten qaltıray.
tiştə

.-börünün gücü dişdə, kişin gücü işdə

tiştən

.-yoxsulunki işdən artmaz, dişdən artar

titrəmək

. əsmək, dəbəşmək, silkəlmək, ırğıldamaq, qımıldamaq

titrəmək: əsmək, dəbəşmək, silkəlmək, ırğıldamaq, qımıldamaq .

tiyə

.-görə görə gözəm, diyə diyə çeçen olur(gözəm:irəli görüşlü) . (çeçen. xatib)

tiyər.

.-ac çox yiyər, acığlı çox diyər.

tiyiş

. gərək, karet

tiyiş

. gərək, karet .

tızatmaq

. qorxuzmak

tızatmaq

. qorxuzmak

tizətmək

. qorxutmaq

tizətmək

. qorxutmaq

tizətmək: qorxutmaq, tızıtmaq .

tizqin

. enn

tizqin

. enn

tizqin: enn
tızmaq

. tizmək, tısmaq, ülkmək, qoğzanmak, ürküb qaçmak genişlənmək, böyümək, qalkmak,

tızmaq

. ülkmək, qoğzanmak, genişlənmək, böyümək, qalkmak,

tızmaq

. ülkmək, qoğzanmak, genişlənmək, böyümək, qalkmak,

tızmaq

. ürkmək

tizmaq

. ürkmək, ürküb qaçmak

tizmaq

. ürkmək, ürküb qaçmak

tobix : təpik .
tobix

. : təpik

tobu

. baş, təpə

tobu

. baş, təpə

tobu

. baş, təpə .

toburcak

. : at

toburcak

. at

toburcak

. at

toğalak : tonğarak

toğalak : tonğarak
toğalak

. girdə

toğalak

. : girdə

toğalak: tonğarak, girdə .
toğan. : bükət, səd, sak, bəd, susaklağı, saktağıç, götürmə, tosma

toğan.

. : bükət, səd, sak, bəd, susaklağı, saktağıç, götürmə, tosma

toğan.

. səd, sak, bəd, susaklağı, bükət, saktağıç, götürmə, tosma

toğan.

. səd, sak, bəd, susaklağı, bükət, saktağıç, götürmə, tosma

toğay

. çay qırağında olan sıx meşə

toğay

. çay qırağında olan sıx meşə

toğay

. çay qırağında olan sıx meşə .

tox bilərmi ac olanın acısın

tox

. tok, bağlı, dolu

tox

. tok, bağlı, dolu

toxdanmaq: istirahat eləmək .
toxdanmək : istirahat eləmək

toxdanmək . istirahat eləmək
toxdasız

. dəssinə, tələsik, dayanmadan, həmən, asığış, tez

toxdasız

. həmən, asığış, dəssinə, tez

toxdasız

. həmən, asığış, dəssinə, tez

toxdasız: dəssinə, asığış, tələsik, dayanmadan, həmən, asığış, tez
toxuç

. çörək

toxuç

. çörək

toxuç

. çörək .

toxum

. < doğum

toxumaq

. eşmək, qoşamaq, bağlamak, cüddəmak, yanaşdırmak

toxunmaq

. batınmaq, sokulmaq, dəymək

tok

. qalın

tok

. qalın

toka

.

. bələk, iznək., əlamət

toka

. bələk, iznək., əlamət

toka

. iznək., bələk əlamət

toka

. iznək., bələk əlamət

tokatmaq

. əğərləmək, yəhərləmək

tokatmaq

. əğərləmək, yəhərləmək

tokay.

. meşə, orman

tokçılık

. bəylik

tokmaq

. ağac çəkic, döyməç, töğmək, tokmaq

tokmaq

. ağac çəkic, döyməç, töğmək, tokmaq

tokta !

. dayan !

tokta ! : dayan !
toktak

. duracak

., bəxtyarlık, bolçılik, molçilik, dövlətlik

toktak

. duracak

toktalış, ayaldama: duracak, durak, duralğa bəkit. .

toktamak:) yavaşlamak..
toktamaq : bitişmək, aralaşmaq (bir araya gəlmək), düzəlmək, yavaşlamak .

toktamaq

. bitişmək, aralaşmaq (bir araya gəlmək), düzəlmək

toktamaq

.) yavaşlamak..

toktarmak: durdurmak, tə'tilləmək .
toktarmaq

. durdurmak, tə'tilləmək

toktarmaq

. durdurmak, tə'tilləmək

toktosuz : qıssağlı, tez, aşıqıs, ivədi, çapçanğ, aldıraşlık .

toktosuz

. qıssağlı, tez, aşıqıs, ivədi, çapçanğ, aldıraşlık

toktosuz

. tez, aşıqıs, ivədi, çapçanğ, qıssağlı, aldiraşlık,

toktosuz

. tez, aşıqıs, ivədi, çapçanğ, qıssağlı, aldiraşlık,

tokuluş

. takılış, təsadüf

tokuma

. çıtmə, tikmə

tokunmaq

. batırınmaq.

tokunmaq

. batırınmaq.

tokuşdurmaq. çalışdırmaq
toq

.-ac ivəcik, tox yavaş olur. (ivəcik: tələsgən)
.-ac ivək, tox təvək. (təvək: yavaş)

toq

.-ac ivək, tox dölək. (ivək: tələsik. hövüllü). (dölək: dinc. rahat)

toq

.-ac olub barın ac görmə, tox olub barın tox görmə. (barın: hamını. tüm kesleri)

toq

.-doymamış ac bakmaq ilə tox üzə.

toq

.-əğridə tox doğruda ac görmədim.

toq

.-tox ikən yemək yeyən, qəbrin dişiylə qazır.

toqaç

. toxaç : qapının sürməsi

toqaç

. toxaç : qapının sürməsi

toqan

.-it doyan yerin özlər, ər doğan yerin

toqar

.-ay doğar gədiyindən, ər utansın dediyindən.

toqaraq

.

girdə, tuqaraqça

toqaraq

.

girdə, tuqaraqça

toqaraq: girdə, tuqaraqça .
toqğa

. toğalaq, loqğa, girdə

toqğa

. toğalaq, loqğa, girdə

toqqa

. tumaq

toqqa

. tumaq

toqquz

.-yalan çıxsa bir sözün, inanmazlar doqquz ola doğrusu

toqquzu

.-adam on, doqquzu don

toqlar

.toxlar. toxun. -acın dosdu olmaz, toxun dossuz olmaz.

toqru

.-od görmədim dumansız, doğru görmədim inamsız.

toqru

.-özün qıyıq otursanda, sözün doğru dursun. (qıyıq:əğri)

toqru

.-doğru nərsədə bükük, əğri, qırıq yer: beltir. qavşaq. -bəyimsiməyük, bəy
olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa, art sayu
bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (adakumsınmayuq:
adlanmağa, şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi).
(bayraqlur: bayraq taxdırır)

toqru.

.-ocağım əğri, tütünü doğru.

toqrusu

.-yalan çıxsa bir sözün, inanmazlar doqquz ola doğrusu

toqrusuna .-burnun doğrusuna gedər. (sağa sola baxmıyaraq düz gedmək)
toqrusunu. .doğrusunu. çiniylə. -söz versən çiniylə, piçaq versən qınıyla.

toqruta

.-əğridə tox doğruda ac görmədim.

toqruyu

.-bir yalan min doğruyu qoğalar

toqsa

.-ağılda oğlaq doğsa, arıqda otu önər. (arıqda: arxda. dərədə). (önər: bitər)

toqşan

.-tazının topallığı, doğşan qulağına tez çapar.

toqun

.toxun. toxlar.-acın dosdu olmaz, toxun dossuz olmaz.

toqunun : dağılsın

dağılsın

toqunun

.

toqur.

.-incə ələr sıx toxur.

toquşuntan .-ay doğuşundan, ər yürüşündən bəllənir. (yürüşündən: davranışından.
rəfdarından)

tola

. arbın, bol, mul, mol

tola

. bol, aldan, çok, mul, mol, dol, gen, dərin, uzaq, bağız : saysız, arbın

tola

. bol, mul, mol, arbın

tola

. bol, mul, mol, arbın

tolantırıcı. .-dilənçinin qarşısından dolandırıcı gəlir.
tolay

.dolay. məcaz.

tolayı

.dolayı. məcazi.

tolçası

.dolçası. dolu. -iyilik yapan bal dolu, kötülük yapan pox dolu. (dolu: dolçası)

tolqun

. dalqa, qum

tolqun

. dalqa, qum

tolqun: dalqa, qum

tolmati

.-doluya qoydum almadi, boşa qoydum dolmadi. (boşa: qanmaza. nadana.
cahilə)

tolmaz

.- hər quyunun suyu olmaz, su tökməklə quyu dolmaz

tolmaz.

.-dilənçi torbası dolmaz.

tolu

.-dolu bardaq su almaz.

tolu

.dolu. dolçası.-iyilik yapan bal dolu, kötülük yapan pox dolu. (dolu: dolçası)

tolu.

.-dərvişin boş cibisə, könlü dolu.

toluk

. dolu, dolqun, tompak., tomaq, dölməç, kök, pökki, səmiz, oklu, oplu .

toluk

. dolu, kök, tompak., dolqun, pökki, dölməç, səmiz, oklu, oplu

tolunay

.dolunay. tamay. bədr. bədir

tolusu

.-topancanın dolusu bir kişini, boşu qırq kişini qorxudur.

toluya

.-doluya qoydum almadi, boşa qoydum dolmadi. (boşa: qanmaza. nadana.
cahilə)

tom tom

. koma koma, tum tum, tüm tüm

tom

. tum : tüm :bütün, bir dəstə

tom

. tum : tüm :bütün, bir dəstə

tomaq

. qısa qunçulu, ökcəsiz(səğəsiz) ayaqqabı, çizmə, çətük, məst, tomaq, sokmaq, edik.

tomaq

.dolu

tomaq

.dolu

tomanlık

. cəhalət, toğlşarlık, topastık, keşşelik

tomanlık

. cəhalət, toğlşarlık, topastık, keşşelik

tomanlık: cəhalət, toğşarlık, topastık, keşşəlik .
tombul

. şişmanca, toraman -tombullaşmaq : şişmək, tombulluk

tombul

. şişmanca, toraman -tombullaşmaq : şişmək, tombulluk

tompak.

. dolu, kök, toluk, dolqun, pökki, dölməç, səmiz, oklu, oplu

tomruk

. ağacın girdə, uzun bölümü, gövdəsi, yonulmamış kütlə, tomurcük, tutukeviqә

tomruk

. ağacın girdə, uzun bölümü, gövdəsi, yonulmamış kütlə, tomurcük, tutukeviqә

tomruk: ağacın girdə , uzun bölümü . gövdəsi yonulmamış kütlə . tomurcük, tutukeviqә. zindan .

tomur
tomur

. kök, tamır. tübir, unğqu, neqiz, özək
. kök, tamır. tübir, unğqu, neqiz, özək .

ton

.-adam on, doqquzu don

tona

.-sona qalan dona qalır

tondər

. < tamu. tamdır

tontantonalıq

.dondandonalıq. reenkarnasyon

tonu

.-bacaq değer boyu var, dürlü dürlü donu var. (değer: > qədər)

top

. birik, tup, yığıq

top

. birik, tup, yığıq

top

. tükətək, tok . taqqa, toka .

top

. yumruk

top

.= yumruk

topal

. somal, yomal, yumal

topal

.-topal ördək yorqa qaz, yarış olmaz beynə yaz

topaləfars

.<təpmək<tüplə > sıçmaq, işəmək, coşmaq, fışqırmaq

topallıqı

.-tazının topallığı, doğşan qulağına tez çapar.

.

topancanın .-topancanın dolusu bir kişini, boşu qırq kişini qorxudur.
topar- topar . top-top, kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam,
dəstə-bəstə, bukca-bukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, taıxm taxım, tapqır
tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın
topar

. yığın, öbür, qurup, taxım, kümə § öbək öbək : kümə kümə, ylğın yığın : taıxm
taxım : topar topar

topar

. yığın, öbür, qurup, taxım, kümə, bölək, tapqır § öbək öbək : kümə kümə, ylğın
yığın : taıxm taxım : topar topar, tapqır tapqır

topar

. yüksəklik

topar

. yüksəklik

topar

. yüksəklik .

topbaz

. topaz, dananın aşıği

topbaz

.= topaz, dananın aşıği

topçu

. düğmə

topçu

topçu

. düğmə

. düğmə

topdan götürü . qabal, bütün

toplaç

. ana boru

toplaq

. çatı

toplam

. karma, kərmə, yığma, aralaş.(mütəmərkiz), qarşık., qurma,

toplam

. yığma, qurma, kərmə, karma, aralaş., qarşık.,, mütəmərkiz

toplamaq

. aralamak, bir araya gətirmək

toplamaq

. dərləmək, qurnamaq, curlamaq, tamamlamaq

toplamaq

. qurnamaq

., curlamaq, dərləmək, tamamlamaq

toplanmak :topbarmak=topbaqmak, üyşmək, tummarmak,

toplanmaq

. topbarmak : topbaqmak, üyşmək, tummarmak,

toplantı

. çağrılış .

toplantı

. çağrılış .

toplantı: çağrılış.

toplar

.-kimi toplar, kimi saçar.

toplu

. ağras, üsdü-başlı : üslü-başlı > eslü- başlu ayıq hissili ağıllı adam, ağır, başlı

toplum

. cəm, quruluş, topluluk, toplanma, toplama, dərnək, birlik

toplum

. köm, kömə, camiə

toplum

. köm, kömə, camiə

toprağı eşən əkməğin dişlər
toprağı sürmək

. dəpmək, belləmək, çapalamaq,, at araba sürmək

toprak bastı . ayakbastı olan
toprak

. girdə

toprak

. girdə

toprak

. girdə .

toprak

. qara, qurukluk

topraq

.-topraq üzü soyuq, aqca üzü sıcaq olur.

topraqta

.-nə əkmisən topraqda, nə biçmisən torbanda.

topsbağa

. kaplambağa, tasbağa, daşbağa, tısbağa

topsbağa: kaplambağa, tasbağa, daşbağa, tısbağa .

top-top

. kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam, dəstəbəstə, bukca-bukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, taıxm taxım, topar topar,
tapqır tapqır, öbək öbək : kümə kümə, yığın yığın

topu - topu: varı - yoxu, barı - yoku, qalsın - qalmasın, qala - qalmıya .

topuk çalmaq . basınmaq, axsamaq
topuk çalmaq: basınmaq, axsamaq
topulmak: oqdarιlmaq, saldırmaq, at salmaq, hicum etmək - batırım .

topulmaq

. batırım, saldırmaq, həmlə

topulmaq

. oqdarιlmaq, at salmaq, hicum

topulmaq

. saldırmaq, həmlə, batırım

topulmaq

. saldırmaq, həmlə, batırım

topu-topu

. varı-yoxu, barı-yoku, qalsın- qalmasın, qala- qalmıya

topu-topu

. varı-yoxu, barı-yoku, qalsın- qalmasın, qala- qalmıya

tor

. av, ağ, çatma

tor

. av, ağ, çatma

tor

. düzən, duzax, kələk, tələ, al, yasa

tor

.

tor

. qəfəs, kəpəz, pəncərә, tikmə .

tor

. şəbəkə

tor

. şəbəkə

tor

. < dur - torluk : durluk

tor

. qəfəs, kəpəz, pəncərә, tikmə .

tor

. tutaq (duzaq), çökəmə, ağ

kəpəz, qəfəs, pəncərә, tikmə

toran : tozan .

toran

. tozan .

torbanta

.-torbanda nəyin yoxsa, dilində balın olsun. (nəyin: malın).

torbanta.

.-nə əkmisən topraqda, nə biçmisən torbanda.

torbası

.-dilənçi torbası dolmaz.

torlamaq

. yamamak, yırüığı çatmak

torluk

. turluk : qapı, pərdə

torluk

. turluk : qapı, pərdə

torluk

. turluk : qapı, pərdə .

torp

. ölçü, torpsuz : hesabsız

torp

. ölçü, torpsuz : hesabsız

torp

. ölçü, torpsuz : hesabsız .

torpaq

.-torpaq ölüye, el deliye doymaz

torpi

. dülgər qovarası

torpi

. dülgər qovarası

torpı

. dülgər qovarası .

torplamak: ölçmək, oxşatmak, yaraşdırmaq .
torplamaq

. ölçmək, aynıoın oxşatmak

torplamaq

. ölçmək, aynıoın oxşatmak

torta

. < durmak : durda

torta

. < durmak : durda

tortoqlox

. düd, utax, qalıt, his, quraq, qurama

tortoqlox

.

utax, his, quraq, qurama, düd, qalıt

tortoqlox: düd, utax, qalıt, his, quraq, qurama .

tortop

. həp girdə

tortu

. çökək, çözəlti

tortu

. torta, çökək, çözəlti .

toruq.

.doruq. zirvə.-alçacıq yalda doruq olmaz.

toruqun

.doruğun. kəlləsin.- duman bassa dağları, dağ doruğun qurd alar.

torum

. döl

torum

. döl

tosıyım

. güdmək, gözətləmək

tosıyım

. güdmək, gözətləmək

tosıyım: güdmək, gözətləmək, toşa durmak, tosa durmak.
toslam

. tasarlı, xayallı, qondarma

toslam

. tasarlı, xayallı, qondarma

toslam

. tasarlı, xayallı, qondarma .

toslar

.-yaşım keçdi doslar düşdü aralı, çevrəm oldu düşmən alalı

tosma

. : bükət, səd, sak, bəd, susaklağı, saktağıç, götürmə, toğan.

tosma

.:

tosma

.

tosmaq

. küsmaq, tosanaq :

tosmaq

. küsmaq, tosanaq :

tosmaq

. tutmak

tosmaq

. tutmak

tosmın

. tutmın, bürküt, bət, bağ, bağıt

tosmın

. tutmın, bürküt, bət, bağ, bağıt

tossuz

.-acın dosdu olmaz, toxun dossuz olmaz. (toxun: toxlar)

tossuz

.-düşənin dosdu olmaz demişlər, ucalan dossuz qalmaz demişlər

səd, sak, bəd, susaklağı, bükət, saktağıç, götürmə, toğan.

səd, sak, bəd, susaklağı, bükət, saktağıç, götürmə, toğan.

tos-şa durmak : gözləmak

tos-şa durmaq . : gözləmak
tost

.-dosd acı söylər, ballusun dinlə yağundan. (yağundan: düşmənindən)

tost

.-dosd ağladur, yağu güldürür.

tost.

.-arxada düşmən olan, üzə çıxcaq dosd olar.

tost.

.-odla sudan dosd olmaz.

tostu oyluqda. təsəvvür. xəyal.

.-düşdə gör, oyluqda gör, düşdə gör, düşənin dosdu

olmaz, inanmasa düş də gör. (oyluqda: təsəvvür. xəyal)

tostu

.-acın dosdu olmaz, toxun dossuz olmaz. (toxun: toxlar)

tostu

.-dili dadlının dosdu çox, dili yamanın dosdu yox

tostu

.-düşənin dosdu olmaz demişlər.
düşənin dosdu olmaz demişlər, ucalan dossuz qalmaz demişlər

tostu.

.-düşənin dosdu olmaz.

tostunu

.-dosdun saklama işdən qalmasın, düşmanı saklama sırrın bilməsin

tosucu

. gözləyən

tosucu

. gözləyən

toşkan

.

dovşan, kuyan

totaq

.-əl ətək öpməklə dodaq aşınmaz.

totaq

.-əl öpməklə dodaq aşınmaz.

totiə

. qurama, qurqu, izətim

totiə

. qurqu, duzak

totiə

. qurqu, duzak

totiə

. qurqu, duzak .

totiə

. qurqu, duzak .

tov

. kürsünün dört bir yanına deyilir

tovlamaq

. bağırmaq, çağırmaq - tovlatmaq : bağırtmaq - tovlaş : bağırma

tovlamaq

. bağırmaq, çağırmaq - tovlatmaq : bağırtmaq - tovlaş : bağırma

tovlamaq: bağırmaq, çağırmaq - tovlatmaq : bağırtmaq - tovlaş : bağırma .

tovli

. qıvrav, tavli, dartılı, buruli

tovsaklamak: tullanmak, bökmək .
tovsaklamak= tullanmak, bökmək

tovsaklamaq . tullanmak, bökmək
tovşana

.-dovşana dur de, tazıya tut de

tovusmək

. bökmək, atılmək

toy - tamaşa: toy əyləncə .
toy gecəsi

. girdək gecəsi

toy gecəsi

. girdək gecəsi

toyan

.-it doyan yerin özlər, ər doğan yerin

toymamış

.-doymamış ac bakmaq ilə tox üzə.

toymaz

.-dilənən doymaz, dilənməyən acımaz.

toymaz

.-torpaq ölüye, el deliye doymaz

toymaz.

.- od odundan, dəniz sudan, yer yağmurdan, kişi yaşdan doymaz.

toysa

.-ac ayı oynamaz, doysa öksüz ağlamaz.

toy-tamaşa . toy əyləncə
toyuq eşinə eşinə göz açar.

toyumluq

.-ata vergisi görümlük, qoca vergisi doyumluq. (görümlük: görüşlük). (qoca: ər)

toyurar.

.-atdığın vurar, tutduğunun qoparar, vurduğun yıxar, verdiyin doyurar.

toz - qazık

. ovuq, çanğıl, çalınğ, çanğ, çən, çağ, toz - qazık, çanğ, toz

toz - qazık: ovuq, çanğıl, çalınğ, çanğ, çən, çağ, çanğ, toz .

toz topraq

. kərşən

toz

. çanğ, çən, çağ, çalınğ, çanğıl, çanğ, ovuq, toz - qazık

toz

. çanğ, çən, çağ, çalınğ, çanğıl, çanğ, ovuq, toz - qazık . qum - kədər, toxan, duzax : toz
=

tor = tut = tozak = torak, tutsak .

toz

. duman, tozanğ

toz

. kədər, duzəx

toz

. kədər, duzəx: toz=tor = tut.tozak = torak, tutsak

toz

. qum

toz

. qum

toz

. toxan

. toz=tor = tut.tozak = torak, tutsak

tozamaq : çenqitmək, çanqmaq, toz çıkarmaq .

tozamaq

. çenqitmək, çanqmaq, toz çıkarmaq

tozar

. yıxar. -eyicə söz ev düzər, yamanca söz ev tozar. .
-eyicə söz ev qurar, yamanca söz ev yıxar.

tozayıcı atomizator:

tozbaytın

. köhnəlməz

tozbaytın

. köhnəlməz

tozbaytın: köhnəlməz .

tozdurmaq

. pozdurmaq, xarav etmək, yıpratmaq, əsgitmək

tozdurmaq

. pozdurmaq, xarav etmək, yıpratmaq, əsgitmək

tozı

. dözüm

tozı

. dözüm

tozmaq

. : darğamaq

tozmaq

. bir çok yerə uğrayaraq qəzmək ıəzib tozmaq

tozmaq

. bir çok yerə uğrayaraq qəzmək ıəzib tozmaq

tozmaq

. darğamaq

tozumaq

. dağılmaq, savrulmaq, tozuşmaq

tozumaq

. dağılmaq, savrulmaq, tozuşmaq

tozumaq

. tozlanmaq

tozumaq

. tozlanmaq

tozuş

. pozuş

tozuş

. pozuş

töb

. yuxarı

töb

. yuxarı

töbən

. taban, dəbən, dib

tökmək

. danışmaq, gəvşəmək, boşatmaq

tökmək : danışmaq, gəvşəmək, qovşamaq, boşatmaq - saçmaq, sıçramaq, sərpmək, yaymaq qoymaq, axmaq, yağmaq, saçmaq - ağdırmaq, axdırmaq, süzmək : çay ağdır .

tökmək

. ağdırmaq, axdırmaq, süzmək : çay ağdır

tökmək

. gəvşəmək, qovşamaq, boşatmaq, danışmaq

tökmək

. qoymaq, axmaq, yağmaq, saçmaq

tökmək

. saçmaq, sıçramaq, sərpmək, yaymaq

töküci

. qalıpçı .

töküçi

. qalıpçı

töküntü

. darantı

töküntü: darantı .

töküntüler
töküştürmək . axtarmak, arşdırmak, gözləmək
töküştürmək: axtarmak, arşdırmak, gözləmək

töq

.-aç qutuyu, tök kötüyü

töqər

.- dəyirman bildiyin edər, çaxçax başını döğər

töqməqlə

.- hər quyunun suyu olmaz, su tökməklə quyu dolmaz

töqsən.

.töksən.-qoysan. un qoysan ulanar, su qoysan sulanar . (ulanar: qoyulaşır.
bərkir). (sulanar: boşalar) . (iş bir təhər düzəlmir)

tölək
tölək

. ğəramət, töləg
. töləg, ğəramət .

tölək

. ğəramət, töləg

töləq

.dölək. dinc. rahat.-ac ivək, tox dölək. (ivək: tələsik. hövüllü).

töləy. (bir+) : epey, küp (köp : oldukca çok) baytak., bir top.

töləy. (bir+) : epey, küp (köp: oldukca çok) baytak., bir top
töləy-v

töləy-v

= ödəy, törəş, töləm, töləş, törəş

. ödəy, törəş, töləm, töləş, törəş

töləy-v : ödəy, törəş, töləş, töləm .

töm

. pey, aşağı

töm

. yuvarlaq - töm ağac : yuvarlaq adac

töm

. yuvarlaq - töm ağac : yuvarlaq adac

töm

. pey, aşağı

tömen

. aşağı

tömen

. aşağı

tönər

.-kasasın yalar, sonra dönər yiyəsin talar.

tönər

.-uğur söyləməzə demişlər, ''uğur söylə, yoldan dönər başı gətirim'', demiş,
''indi ver, bəlki gedər gəlməzsin''

tönğgə

. həlqə, çəmbər

tönğgə

. həlqə, çəmbər

tönğgələk

.

yuvarlaq

tönğgələk: yuvarlaq

tönme

.dönme. tevaf

tönmə

.-uma uma, dönmə muma

tönmək.

.dönmək. çönmək. aylanmaq eylənmək.

tönməz

.-deyilən söz, atılan ox, yaşanan yaş geri dönməz.

tönməz.

.-qaplan yolundan, iyid sözündən dönməz.

töntüqün

.- hər kəs bildiyin, dəgirman döndügün bilər

tönübet : dönməz
tönübet : dönməz .

tönübet

.:

dönməz

tönüşün

.-iş işləsən düşünüb işlə, gedişən yerdən dönüşün düşlə.

töp

. asas, irgə, tub, təməl

töp

. asas, irgə, tub, təməl

töpə

. dorık, zirvə

töpə

. dorık, zirvə

. kotiğan, bücür, külə, basar, bəsdə boy, güdə boy, mıkır, kodö, koyduk,

töpös

kəltəbakay, karsak, qιsrak, kəltə, pistək, pindək
. qoduk, qoyuk, külə, bücür, basar, kotiğan, mıkır, kodö, kəltəbakay, karsak,

töpös

qιsrak, kəltə, pistək, pindək
tör ağa

. başlık- rəis

tör ağa

. başlık- rəis

tör

. qanun, ürf, cür,

tör

. qanun, ürf, cür,

tör

. məylisin başı

tör

. məylisin başı

törcük

. pürcük

törcük

. pürcük .

törcük

. pürcük??

törə

. abırli, ulu adam

törə

. abırlı, ulu adam әsilzada, soylu - hasıl, artma, törəmə - huquq - törəli : huquqi, comət,
sılağli, hörmətli

törə

. hasıl, artma, törəmə

törə

. hasıl, artma, törəmə

törə

. huquq § törəli : huquqi

törə

. әsilzada, soylu

törə

. әsilzada, soylu

törə

.usul. nizam. adət

törəli

. comət, sılağli, hörmətli

törəli

. comət, sılağli, hörmətli

törəməz.

.-itdən quzu törəməz.

törən

. qurqu, məylis, qarşılaşma, yığıncak, cumalaşma

törən

. qurqu, məylis, qarşılaşma, yığıncak, cumalaşma

törən

. qurqu, məylis, qarşılaşma, yığıncak, cumalaşma .

törəş

. törəmə, çıkma, yaratılma, ortaya çıkma

törəş

. törəmə, çıkma, yaratılma, ortaya çıkma

törətici

. törəyən, yaradıcı, enerji, enikər

törətici

. ürətici, yetiştirici, yasavçı, işləpçıkarıcı, öndürüci

törətici: törəyən, yaradıcı, enerji, enikər, ürətici, yetiştirici, yasavçı, işləpçıkarıcı, öndürüci .

törəyən

. yaradıcı, törətici, enerji,enikər

törö

. bəy, qoca, axun

törö

. bəy, qoca, axun

tös

. bəniz

., üz, yüz, sıray, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit .

tös

. bəniz., üz, yüz,, sıray, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit

töşəyivi

.-döşəyivi nasıl yaparsın, öyləsinə yatarsın

tövərək

. ara, aynala, tönqrək

tövərək

. dəmkeş, içi boş, girdə

tövərək

. dəmkeş, içi boş, girdə

tövərək

. dövrəbər, ortalık

tövərək

. dövrəbər, ortalık

tövərək: ara, aynala, tönqrək, dəmkeş, içi boş, girdə, dövrəbər, ortalık
tövlə

. aymança, üstü açık otaq, duvar, çit, barmaqlıq, ayman, gərmi, havlı, aylav .

tövlə

. aymança, üstü açık otaq, duvar, çit, barmaqlıq, ayman, gərmi, havli, aylav

tövran

.-ayran ver ayransıza, qalmaz bu dövran sizə, çağ gələr ayran olar, verməzlər
ayran sizə.

töz

. quddə, maz, bez

töz

. quddə, maz, bez

töz

. quddə, maz, bez .

tözəqən

.-dözəgən dərviş, barağa ərmiş. ( barağ: mənzil).

tözəqən

.-dözəgən dərviş, istəgə ərmiş.

tözəqən

.-dözəgən dərviş, istəyə ərmiş.

tözümlə

.-dözümlə gör işini, uğur yapsın işini.

tözümlü

.-dözümlü ol işinə, uğur gəlsin başinə.

tözümlü

.-dözümlü ol uğur dilə işinə, sağlıq olsun dadlı gəlsin dişinə.

tözümlü

.-dözümlü olsa: sərinsə. -sərinsə ər bulur çözüm işgilə

tözümlüq

.-ivəcilik şaşdırır, dözümlük aşdırır. (ivəcilik: tələsgənlik. əcələlik)

tözümsüz .-dözümdə uğur, dözümsüz cumur
.-dözümdə uğur, dözümsüz cumur

tözümtə

trapez: çeğirik

trapez?

. çeğirik

trelka

. : dayirə, tabak, boşqab

trelka

. : dayirə, tabak, boşqab

trelka

. dayirə, tabak, boşqab

ttoz

.

tuddurmaq

. çəmrəmək, cəmləmək, bitiştirmək, yığmaq, çırmalamaq

tufan

. çovğa, çavğa : gücli yelli ğay, çapğa, yağın

tufan

. çovğa, çavğa : gücli yelli ğay, çapğa, yağın

tufan

. harasat

tufan

. dolqunuş

tuğ

. bayrak, yalav

tuğ

. qarqı başına tükdən hörülmüş :

tuğ

. qarqı başına tükdən hörülmüş :

tuğ

. pərçəm, yalav

tuğ

. pərçəm, yalav

tuğ

. yalav, pərçəm, baydaq, dəvənin quyruğunun tükü

tuğ

. yalav, pərçəm, baydaq, dəvənin quyruğunun tükü

tuğay

. qəşş, qara quş, qaqğın .
. ırq, uruq

tuxum
tuxum

. ırq, uruq .

tuxum

. ırq, uruq

tuxumluk

. balalık, uşaklık, balayatkı, balayatık, yatın, beçədən, analık, yatğı, balıyatkı

tuxumluk at . damızlık at

., ayğιr, әrkәk at

. ağsak

tuka

tuka

. ağsak

tuqar

.-tuğar edməz: risq edməz.-tuğar edməz, nə arığır, nə yoğunur. . (nə arığır, nə
yoğunur: nə itirir nə qazanır). ( tuğar: risq)
. tas, qayğı, pərişan : buruşkan .

tuqat
tuqat

. tas, qayğı, pərişan : buruşkan

tuqat

. tas, qayğı, pərişan : buruşkan ?

tuluq pəniri

. qarın qaymağı .

tulum

. körük, kökəngə, kövəngə

tulunmak: tutulmak - gün tulundu .
tulunmaq

. tutulmak- gün tulundu

tulunmaq

. tutulmak- gün tulundu

tum

. istandar hlət, irəng, at rəngi .

tum

. istandar hlət, irəng, at rəngi .

tum

. tüm . domba : girdə, dığırlan

tumaq

: donmak : qucaklamak, tutmak→ tummak, tumurcık

tumaq

. donmak ?: qucaklamak, tutmak→ tummak, tumurcık

tumaq

. bağlamak

tumaq

. bağlamak

tumalmak : tumurmak : dumalmak : domalmak : donmak ( bağlanmak tutlmak ) şişmək

tumalmak : tumurmak : dumalmak : domalmak : donmak ( bağlanmak tutlmak ) şişmək

tuman

.- duman bassa dağları, dağ doruğun qurd alar. (doruğun: kəlləsin)

tuman

.-arpadan saman, kömürdən duman əksilməz

tuman

.-əğri baca düz duman, görməsəndə sən inan.

tuman,

. balaq, şalvar, culbar, şalvar § iç balaq : at tuman

tumansız

.-od görmədim dumansız, doğru görmədim inamsız.

tummaq

. cummaq, çummaq

tummaq

. yummaq

tumsık

. çüv, dimdik, mınqar

tumsık

. çüv, dimdik, mınqar

tumşuk

. ağız burun

tumşuk

. ağız burun

tumşuk

. dümsük : dimdik, heyvaların ağzı

tumşuk

. dümsük : dimdik, heyvaların ağzı

tumşuk

. tumuş : heyvanlarιn ağzı, gözü, burnu

tumşuk

. tumuş : heyvanlarιn ağzı, gözü, burnu

tumşuk: tumuş, tumsık, dümsük : dimdik, çüv, mınqar, ağız burun, tumuş : heyvanlarιn ağzı ,
gözü , burnu
tumuş

. heyvanlarιn ağzı, gözü, burnu

tumuş

. heyvanlarιn ağzı, gözü, burnu

tunqa

. qızıl - gümüş pul

tunqa

. qızıl - gümüş pul

tunqa

. qızıl - gümüş pul .

tunqur

. doğuz

tunqur

. doğuz

tunqur

. doğuz .

tur

.-dovşana dur de, tazıya tut de

tur

.-qada dur vardım deməz. (deyim) . (qada: bəla)

tura

. düz

tura

. düz

turac otu

. molla başı

turac otu

. molla başı

turan

. törən, törəyən

turan

.= törən, törəyən

turxan ) turxan > turfaq > durmaq : oyaq olmaq :
turxan ) turxan > turfaq > durmaq: oyaq olmaq:

turk balası qurd olar basdıgı yer yurd olar !

turmaqtan .-yoxsulların baş ucunda durmaqdan, varlının ayağ ucu yeğrəkdir
turmamış. .-suçu gəlin yapmışlar, kimsə güvey durmamış.
turmaz.

.-balsız kovanda arı durmaz. (kovanda: pətəkdə)

turmaz.

.-baş gedincə, ayaq durmaz.

tursamaq

. : turş üzlü olmak

tursun

.-özün qıyıq otursanda, sözün doğru dursun. (qıyıq:əğri)

turupka

. durba, çubuq

turupka

.= durba, çubuq

turur

.-dün hardadır, qırıq körpü ucunda, gün hardadır, olan körpü üzündə, yarın
durur qurusuq körpü başında . (qurusuq: qurulmuş görünən)

turur

.-yaşar durur: ölməz durur.- nisgilli sevgilər yaşar durur.

turuslamaq .duruslamaq sabit edmək.
turuşma.

.iddialaşma.-alplar birle uruşma, beğler birle turuşma. (yiğitlerle vuruşma,
beğlerle sürtüşme, iddialaşma).(divan)

tusəri

. < tus + geru

tusqalın

. atmaq

tusqalın

. atmaq

tusqalın: atmaq .
tuş gəlmək

. daş gəlmək .

tuş

. ( bu onla düşür )..

tuş

.qoruq qora. əkşi.

tuşdəngə-tüş

. yaşıt, yakın

tuşdəngə-tüş:

yaşıt, yakın

tuşdivan

.

dəng, müsavi, barabar, yön, tərəf, əş tuş, tay tuş

tuşdivan

.

dəng, müsavi, barabar, yön, tərəf, əş tuş, tay tuş

tut

. tün tüsli: tutli tusli: tozli tüsdülü: tutsulu tütün: tütli, tutli, tütən tüt: tut: tutarli

tut

.-dilin tut başın qutar

tut.

.-dovşana dur de, tazıya tut de.

tutaq (duzaq) . çökəmə, tor, ağ
tutam

. atam, avuç

tutam

. atam, avuç

tutam

. daram §bir taram saç

tutam

. daram, bir taram saç

tutam

. daram, bir taram saç

tutam

. daram, bir taram saç

tutam

.-dəvəni yardan uçuran bir tutam ot olur. (yar: uçurum. vərtə)

tutamazsan .-söz çıpçıq değil, uçursan tutamazsan. (çıpçıq: sərçə)
tutan (mama) yüz olsada güc doğana düşər

tutan

. duman, qaptan

tutan

. qapan araç

tutan

.-dilin tutan başın qurtarar

tutanaq

.tesmim. qərar.-tutanaq tutmaq: tutmaq tesmim. qərar çıxarmaq.

tutar

. çağ (çək), çək, çan, çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutum, çıxar, əndaza həd

tutar

. miqdar

tutarğa

. dəsgirə

tutarğa

. dəsgirə

tutarıq

. sər', tutmaca, tutaraq, tutarqa .

tutarqa

. sər', tutmaca, tutaraq, tutarıq .

tutarsız

. ilgisiz, birəbt, rəbtsiz - rəbtsiz sözlər : tutarsız

tutarsız

. ilgisiz, birəbt, rəbtsiz - rəbtsiz sözlər : tutarsız

tutarsız: ilgisiz, birəbt, rəbtsiz - rəbtsiz sözlər : tutarsız .
tutgüç

.

dəlil, sibut, patay

tutgüç

.

dəlil, sibut, patay

tutgüç: dəlil, sibut, patay .
tutkal

. yapışkan

tutkal

. yapışkan

tutkış

. girə

tutku

. hirs

tutku

. hirs

tutkunluk : toskunluk, tuskunluk

tutkunluk

. toskunluk, tuskunluk

tutkunluk: toskunluk, tuskunluk .

tutqayli

. kötü ruh, qara ruh, qara quşli, albastı, alvastı, cinli, qәşşili, qaqğınlı

tutqu

. qızqı, hirs

tutqu

. qızqı, hirs

tutqun

. çılqın, dəli, çıldırmış, məcnun.

tutqun

. qasırqalı, qay, soyuq gün .

tutmaca

. tutarıq,sər', tutaraq, tutarqa

tutmaq

. (dəlik-deşiyi)çitmək

tutmaq

. başlamaq, girişmək

tutmaq

. qavramaq, qablamaq

tutmamış

.-alın arslan tutmuş, gücün sıçan tutmamış. (alın: al ilə. kələklə. hilə ilə) .

. kitməkləmək, bir araya gətirmək, birləştirmək, hörmək

(gücün: zorla)

tutmaz

.-asdarı üzünə uymaz, işinə savları tutmaz.(savları: sözləri. iddiaları)

tutmuş

.-alın arslan tutmuş, gücün sıçan tutmamış. (alın: al ilə. kələklə. hilə ilə) .
(gücün: zorla)

tutsal

. yar-yamaç, yarqan-yamaç, dik-çukur, çala-çukur, eniş-yokuş, atar-tutar

tuttuqunun .-atdığın vurar, tutduğunun qoparar, vurduğun yıxar, verdiyin doyurar.
tutu

.-söləyənin boş ver, söylədiğin tutu ver

tutuk

. xãin

tutuk
tutuk

. xãin ??
. xãin, taxın( taxılmış, girmiş : nifuzi) .

tutuk

. ilişkin, qaraşlıq, qaraş, bağlı, məsələ, taxıntı, burc, düyün, boğun mərbut, ilişik

tutuk

. taxıntı, boğun, bağlı, burc, düyün, ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, məsələ, mərbut

tutuksuz

. məsələsiz, taxıntısız, düyünsüz, boğunsuz, ilişiksiz

tutum

. çağ (çək), çək, çan, çəki, çəkim, ölçü, sınır, dözüm, tutar, çıxar, əndaza həd

tutum

. dəstə

tutum

. dəstə .

tutum

. təsmim

tutum

. təsmim

tutumlı

. alımlı, qolay, alay, alaylı, əlverişli, yakımlı

tutumlı

. qolay, alay, alaylı, alımlı, yakımlı,

tutumlı

. qolay, alay, alaylı, əlverişli, alımlı, yakımlı

.

.əlverişli

tutumlı: qolay, alay, alaylı, əlverişli, alımlı, yakımlı .

tutumsuz

. ağımçı, ağma, davamsız, qararsız

tutumsuz

. ağımçı, ağma, davamsız, qararsız, kaypak, kəsinsiz, qaçak

tutumsuz

. qararsız, ağımçı, ağma, davamsız, kaypak, kəsinsiz, qaçak

tutumsuz: ağımçı, ağma, davamsız, qararsız, kaypak, kəsinsiz, qaçak .

tutun

. tutarı, tutarlı, calib

tutun

. tutarı, tutarlı, calib, qiymətli .

tutunuv

. tutuşmak, başlanıx, girişiv

tutunuv

. tutuşmak, başlanıx, girişiv

tutur

.-evlilik qonuşaraq, qoxuşaraq, yalaşaraq baş tutur.

tuturka

. tilku, tilkə, telkə, telku

tutuşdurmaq . dəngəmək, dənəmək, sınamaq, ölçmək, qarşılaştırma, muqayisə etmək
tutuşdurmaq: tuş gətirmək, dəngəmək, dənəmək, sınamaq, ölçmək, qarşılaştırma, muqayisə
etmək
tutuz

. tutöz, pərhiz .

tutuz

. tutöz, pərhiz

tutuz

. tutöz, pərhiz

tutuz

. tutöz, pərhiz

tuuğay

. qəşş, qara, quş qaqğın

tuuğay

. qəşş, qara, quş qaqğın

tuvar

.-qonşun olsa gül kimi, ara duvar yıxılmaz.

tuvar

.-tək kərpiçdən duvar olmaz keçilir.

tuymaz

.-sağır duymaz uydurur, kor görməz oxşadır.

tuz

.-aş duzla, duz düzlə. (düzlə: ölçüylə. oranla).

tuzla

.-aş duzla, duz düzlə. (düzlə: ölçüylə. oranla).

tuzsalğış

.

nəməkdan

tuzsalğış

.

nəməkdan

tuzsalğış: duzqabı .

tuzu

.-saman kimi nə dadı var nə duzu.(deyim)

tübəq

. kötü, gödək, bayağı, kopal, kopəl, uyğaysız
. kötü, gödək, bayağı, kopal, kopəl, uyğaysız .

tübəq
tübən

. tömən, tömön, tövənk, aşağ

tübən

. tömən, tömön, tövənk, aşağ
. tömən, tömön, tövənk, aşağ .

tübən
tübənki

. aşağı, aşak, astı, askı, astikti, ast, tovənki, töbənki

tübənki

. aşağı, aşak, astı, askı, astikti, ast, tovənki, töbənki

tübir

. kök, tamır. tomur, unğqu, neqiz, özək

tüd

: don = tun = tün = tünd > tüd

tüfalə

.= töp

tüfalə

. töp, küncərə .

tüfeyli

. sıkıntı, sığıntı, utanc, əngəl, pasqal, tərs . asalak .

tügərək

. aylan., dayrə, ov, tüngərək, sənbər, çənbər

tügərək

.

aylan., dayrə, ov, tüngərək, sənbər, çənbər

tügərək: aylan., dayrə, ov, tüngərək, sənbər, çənbər.
tük

.yek, tik, sik

.kəmtük

.kəmyek, kəmtik, kəmsik, naqis

tük

.yek, tik, sik

.kəmtük

.kəmyek, kəmtik, kəmsik, naqis

tükan

. < tükmək (bağlamaq, toplamaq, qaldırmaq, qutarmaq, gəlişmək), toplaq . yığın .

tükəl

. sonsuz

tükəl

. sonsuz

tükəlləmək

. barlamak, hesaplamak, gözdən keçirmək

tükəlləmək

. barlamak, hesaplamak, gözdən keçirmək

tükən

. durkun

tükətək

. tok . taqqa, toka - top..

tükətmək

. tıkatmaq, tikmək, qapatmaq, bitirmək

tükətmək: tıkatmaq tik + etmək

tükətüv

. bikitüv, tıkınıv

tüklənmək

. tavlanmak, tikilmək, havlanmak, qabarmak

tükürük

. tökürük : tüfürük : tüykülük

tükürük

. tökürük : tüfürük : tüykülük

tüqənir

.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul gərək
qazana. (ir: tez)

tüqənməz. .-alverçinin ömrü tükənmiş, alası verəsi tükənməz.
tüqənmiş

.-alverçinin ömrü tükənmiş, alası verəsi tükənməz.

tüqərək

. dayirə, aylan., sənbər, cəmbər

tüqğiş

. birinci, doğumcu

tüqğiş

. birinci, doğumcu

tüqü

.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul gərək
qazana. (ir: tez)

tüqün

.-dügün zırnasız yunağ qınasız olmaz. (yunağ: hamam)

tüqün

.-xırman el ilə, düğün əl ilə.

tüqün

.-xırman yel ilə, dügün el ilə.

tüqün

.-nə ölü görsə ağlar, nə düğün görsə oynar.

tülək

. heyvanın tük töhməsi

. heyvanın tük töhməsi

tülək
tülək

. heyvanın tük töhməsi .

tülək

. tülüngi, yoxsul, dilənçi

tülək

. tülüngi, yoxsul, dilənçi

tülək

. tülüngi, yoxsul, dilənçi .

tülip

. < turban .

tülqüylə

.-nə tülküylə savım, nə çöldə avım var

tülü tüslü

. : boyalı, rəhli

tülü tüslü

. boyalı, rəhli

tülü tüslü: boyalı, rəhli .
tüm : tut

. ölçü, andaza, tutar

tüm : tut

. ölçü, andaza, tutar

tüm

. boğun, bükük, sıx, tünlü

tüm

. hamı, bütün, brı, büt,

tüm

. hamı, bütün, brı, büt,

tüm

. tün, tüp, tap, ton, tom, top, tum, tup,

tüm

. tüt:, boğun, bükük, sıx, tünlü - ölçü, andaza, tutar - hamı, bütün, barı, büt,

tümayratu : zükam, tumay .
tümən

. avdan,bucak

tümən

. avdan,bucak

tümən

. on min, ən böyük yığılcam

tümən

. on min, ən böyük yığılcam

tümmək

. təpəcik, tümşük, tünqqək, dönq, dönqəs, dönqqök, dönqçük, tünqək, ör,
qabarcık

tümsəklər

. təpələr, adır - adırlık : engəbəli yer

tümsəklər

. təpələr, adır - adırlık : engəbəli yer

tümşək

. kabarık

.

tümşək

. kabarık

.

tümşük

. təpəcik, tümmək, tünqqək, dönq, dönqəs, dönqqök, dönqçük, tünqək, ör,
qabarcık

tümük

. toluk, dolu

tümük

. toluk, dolu

tümük

. toluk, dolu .

. başbütün, bütüniylə, tamamiylə, bütün-bütün, büsbütün, başgötər, bütünüylə,

tümüylə

hamısı
. gecə, tünək ( qəbir ), tünləmək : gecələmək, tünəmək : quşların ağac

tün

üsdündə gecələmələri
tün : gecə, tünək ( qəbir ), tünləmək : gecələmək, tünəmək : quşların ağac üsdündə
gecələmələri
tün bə tün

gəz mə gəz gəl ha gəl gir ə gir

tün bə tün

gəz mə gəz gəl ha gəl gir ə gir

tün bə tün

gəz mə gəz gəl ha gəl gir ə gir

tün bə tün

gəz mə gəz gəl ha gəl gir ə gir

tün bə tün

gəz mə gəz gəl ha gəl gir ə gir

tün bə tün :
tün bə tün

. tün bə tün

tün bə tün

. tün bə tün

.

tün bə tün =
tün ortasında : gecə yarı

tün ortasında . gecə yarı
tün

. boya, irəng ( al + tün : qırmızı )

tün

. boya, irəng ( al + tün : qırmızı )

tün

tün

. boya, irəng (al + tün : qırmızı)

.-dün hardadır, qırıq körpü ucunda, gün hardadır, olan körpü üzündə, yarın
durur qurusuq körpü başında . (qurusuq: qurulmuş görünən)

tünd iy

. aşı iy

tünəni

.- dünəni daşla, günüvü başla, yarını boşla. (daşla: at. boş ver)

tünəp çıxaru : gecəni keçirmək

tünəp çıxaru . gecəni keçirmək
tünəp çıxaru: gecəni keçirmək .
tünərik : tünək : uarılğa, qaranlık

tünərik

. tünək : uarılğa, qaranlık

tünərik: tünək : qarılğa, qaranlık .
tüng

. qalxız, qovzax

tüng

. qalxız, qovzax

tüngərək

. tügərək, aylan., dayrə, ov, sənbər, çənbər

tüngilgən bədbin karamsәr: donuğan duruxan, dumuxan,
tünglənmək : təhmil olmak, başa düşmək

tünglənmək . təhmil olmak, başa düşmək
tüngü

. inək

tüngü

. inək

tüngüngə

. kündə, ağacın kökü § tünqıqı : qarnı yoğun

tünqək

. tünqqək, dönq, dönqəs, dönqqök, dönqçük, ör qabarcık, təpəcik, tümşük,
tümmək

tünqıqı

. qarnı yoğun

tünqıqı

. qarnı yoğun

tünqıqı: qarnı yoğun .

tünqqək

. dönq, dönqəs, dönqqök, dönqçük, tünqək, ör qabarcık, təpəcik, tümşük,
tümmək

tünlətmək

. şuluk salmaq

tünlətmək

. şuluk salmaq

tünlü

. boğun, bükük,tüm, sıx,

tünlü

. boğun, sıx, yığıq, bölük, tuluk, tüm

tünlü

. boğun, sıx, yığıq, bölük, tuluk, tüm

tünlüqtə

.tünlükdə. qalabalıqda.-tünlükdə söyləyənin sözü itər, yollarda yalnız gedənin
özü itər.

tünnə

. qap qara

tünnə

. qap qara

tünnük

. kom, çoxlux - koma koma : tom tom, tum tum, tüm tüm

tününkə

. gecə paltarı

tününkə

. gecə paltarı

tünya

.-axmaq odur dünyz üçün qəm yiyə, kim nə bilir kim qazana kim yiyə.

tüpən : tufan < tüfən
tüpən

. : tufan,tüfən

tüpən

. : tufan,tüfən

tür

. tör, törəm, tökəm, təhər, biçim

tür

. tör, törəm, tökəm, təhər, biçim .

. tör, törəm, tökəm, təhər, biçim

tür

türbə < tüprə: gürgan, qurqan, sin, qala
türbə

.

. < tüprə : gürgan, qurqan, sin, qala .

türbə

. < tüprə, qala, gürgan, qurqan, sin

türbəş

. bənzəşik, bağdaşık

türbəş

. bənzəşik, bağdaşık .

türə
türə

.

. yosun, yasa, usul, yol, qanun
. yosun, yasa, usul, yol, qanun .

könüküş, yatdığa

türgələşik

.

türk

. turan, gənc, qudrət, taza, dəli qanli

türk

. turan, gənc, qudrət, taza, dəli qanli

türkana

. sdə, sadarak

türkana

. sdə, sadarak

türlü

.-bacaq değer boyu var, dürlü dürlü donu var. (değer: > qədər)

türməsiz ölkə ölürlər ölkə

tüs
tüs

tüs

. rəng, tür, tor, toz, tus, düd
. rəng, tür, tor, toz, tus, düd

. rəng, tür, tor, toz, tus, düd

tüsəmax : tuyındış : törəmax

tüsəmax

. tuyındış : törəmax

tüssi

. tütsi, tutsi, tusti, tötətiv, tütindəv, tütötü , tütətiş

tüssi

. tütsi, tutsi, tusti, tötətiv, tütindəv, tütötü, tütətiş

tüstüsü

.- ocaq yandı tüstüsü bizə düşdü, aşı qonşuya .

tüş

. nahar

tüş

. nahar

tüş

.-düşdə gör, oyluqda gör, düşdə gör, düşənin dosdu olmaz, inanmasa düş də
gör. (oyluqda: təsəvvür. xəyal)

tüşən

.-gücdən düşən aslanın oyar gözün qarınca.

tüşənin

.-düşdə gör, oyluqda gör, düşdə gör, düşənin dosdu olmaz, inanmasa düş də
gör. (oyluqda: təsəvvür. xəyal)

tüşənin

.-düşənin dosdu olmaz demişlər.
düşənin dosdu olmaz demişlər, ucalan dossuz qalmaz demişlər

tüşənin

.-düşənin dosdu olmaz.

tüşər.

.-biri əkər biri biçər, kimi atar kimə düşər.

tüşər.

.-gören göze pay düşər.

tüşər.

.-ilk atılan daş uzaq düşər.

tüşərmiş.

.-kiminə əmək, kiminə yemək düşərmiş.

tüşlə.

.-iş işləsən düşünüb işlə, gedişən yerdən dönüşün düşlə.

tüşmanı

.-dosdun saklama işdən qalmasın, düşmanı saklama sırrın bilməsin

tüşmanı

.-düşmanı düşdə görsən uğra yozma.

tüşmən

.-arxada düşmən olan, üzə çıxcaq dosd olar.

tüşmən

.-su yatmışda, ayığ düşmən demişlər

tüşmən

.-yaşım keçdi doslar düşdü aralı, çevrəm oldu düşmən alalı

tüşmənə.

.düşmənə. yağa. yağuya. -sirni vermə yetən paşıya, olar yağa sözün daşıya.

tüşmənintən. . .düşmənindən. yağundan. -dosd acı söylər, ballusun dinlə yağundan.
tüşmüş

.-atdan düşmüş eşəkə minmiş, hara çatdığın başa düşmüş.

tüşmüş.

.-atdan düşmüş eşəkə minmiş, hara çatdığın başa düşmüş.

tüşmüş.

.-tütündən qorxub oda (ocağa) düşmüş.

tüşsə

.-qocalıq, sağlıq ilə varlıq ola bir yerdə, nə gözəl sürməli günlər oluru düşsə
ələ.

tüşsə

.-o yar gözün, kim görüb o yar gözün, aslan gücündən düşsə, qarınca oyar
gözün.

tüştə

.-düşdə gör, oyluqda gör, düşdə gör, düşənin dosdu olmaz, inanmasa düş də
gör. (oyluqda: təsəvvür. xəyal)

tüştə

.-düşmanı düşdə görsən uğra yozma.

tüştü

.- ocaq yandı tüstüsü bizə düşdü, aşı qonşuya .

tüştü

.-yaşım keçdi doslar düşdü aralı, çevrəm oldu düşmən alalı

tüşüb

.-elli yaşında dana, indi düşüb meydana.

tüşüq.

.düşük. yuvaq. yuvarlanmış. şəhid.

tüşünə.

.-sevinir mal varlısı işinə, güvənir yok yoksulu düşünə.
-sevinir mal varlılar işinə, güvənir yok yoklular düşünə.

tüşünərəq. .düşünərək. oylab. -oynab söyləsəndə, oylab söylə. (oynab: oynaya
oynaya).
tüşünmətən .düşünmədən. oylamazca. -oylamazca aytqan söz, düzəməzcə atqan ox.
(düzəməzcə: nişanlamadan)

tüşünüb

.-iş işləsən düşünüb işlə, gedişən yerdən dönüşün düşlə.

tüt

. çakır

tüt

. kuyu, qəliz, bərk - quyu bozuk : bətər axlaqsız

tütər

.-od yansa tütün tütər

tütləşmək

. qonğırmaq

tütsüdən

. buxurdan

tütsüdən

. buxurdan

tütün

.-od yansa tütün tütər

tütüntən

.-tütündən qorxub oda (ocağa) düşmüş.

tütünü

.-ocağım əğri, tütünü doğru.

tüvələy

. girdə

tüvələy

. girdə

tüvərək

. girdə sarıx

tüvərək

. girdə sarıx

., iti § çakır ayaz : iti yaman soyuk

tüycərmək : tüysərmək, tüklənmək

tüycərmək

. tüysərmək, tüklənmək

tüys

. çin, arassa, ağ, xalis

tüyslu

. boyalı.-yaxşı kişi düz sözlü, at yaxşısı boz tüyslu.

tüz

.-dəviyə sormuşlar enişi sevərsin yokuşu-söyləmiş -düz başına yıxılmış.

tüz

.-düz kişinin içi üzdən ayrılmaz, er kişinin verən sözü danılmaz.

tüz

.-əğri baca düz duman, görməsəndə sən inan.

tüz

.-yaxşı kişi düz sözlü, at yaxşısı boz tüyslu.(tüyslu: boyalı)

tüz.

.düz. əş. bir. bərabər.-təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz olmaz. (yoldan
keçən iç olmaz, yaxın özgə əş, bir olmaz. ) .( təqmə kişi: yoldan keçən.
hər gələn)

tüzə

.-dəvəyə sormuşlar, enişimi sevərsən, yoxuşu. demiş, -düzə nə gəlmişki.

tüzəlir.

.düzəlir. onqalır. -qılıc yarar onqalır, dil yarası onqalmaz.

tüzəlmək

.düzəlmək. önmək. önğmək. -borcun iyisi vermək, dərdin iyisi önmək, yadaki
ölmək

tüzəlməz.

.düzəlməz. onqalmaz -qılıc yarar onqalır, dil yarası onqalmaz. (onqalır:
düzəlir)

tüzəməzcə .düzəməzcə.nişanlamadan.-oylamazca aytqan söz, düzəməzcə atqan ox.
(oylamazca: düşünmədən).
tüzən

.- hər ağızdan bir səs çıxınca, ortalıqda düzən qalmaz

tüzən

.-pozan görmədikcə, düzən olmaz

tüzər

.-ara düzər eyku söz, ara pozar yaman söz.

tüzər

.düzər. qurar . salar.-eyicə söz ev düzər, yamanca söz ev tozar. (tozar: yıxar).
-eyicə söz ev qurar, yamanca söz ev yıxar.

tüzətiliştətir.

.-qutluğa yol hər an düzətilişdədir.

tüzəyü

. islahçı

tüzəyü

. islahçı

tüzəyü: islahçı .

tüzlə.

.düzlə. ölçüylə. oranla.-aş duzla, duz düzlə.

tιkanιk

. durqun, dolama, tutqun

tιkanιk

. durqun, dolama, tutqun

tәrbiyət

. dartış .

tә'viz

. çalιşdιrιm : pul çalιşdιrιm

tә'viz

. çalιşdιrιm : pul çalιşdιrιm .

uayak

. əsa

uayak

. əsa

uc- bucak

. çət, yaka, qırak, uç-çək, son, sınır

uc el

. qırak - yan yer, şəhər

uc el

. qırak - yan yer, şəhər

uc

. baş sapın ucu, son ömrünün ucu, uzak( başlanqıçla bitimin ortası : uzaklığı),
ötür sәbəb, illət, qırak yolun ucunda . toprağın ucunda . xalçanın uclarından
yapışın, kəsgin, iti, sivri, dar § uc vermək, uc dartmaq : böyümək, açılmaq,
sökülmək

uc

. baş, dip

uc

. illət - ucundan : ötür, ötəri, üçün

uc

. illət - ucundan : ötür, ötəri, üçün

uc
uc

. )yön : üçün → çünki ) kəsik → çunaq ) yontma →
. baş, dip

uca şişman : bodur-boylu
uca

. aska, yanaşılmaz, kayalık dağ - aska taş : uca daş - askala : çıkıntılı - askalan : göylərə
doğru yüksələn - askalanqan tağ : uca dağ - askalalı : qayalı - (asman : yücə,
göy) - uca : əmzik .

uca

. aska, yanaşılmaz, kayalık dağ § aska taş : uca daş § askala : çıkıntılı - askalan
: göylərə doğru yüksələn § askalanqan tağ : uca dağ - askalalı : qayalı - (
asman : yücə, göy )

uca

. daras, yüksək

uca

. daras, yüksək,

uca

. daras, yüksək,

uca

. daras, yüksək,

uca

. əmzik

uca

. ərsək, dik, çıkıntılı, qovzaq, düz

uca

. qoca

uca

. unqınqırğa sümükü

uca

. unqınqırğa sümükü

uca

.-alçaq uçan uca qonar, uca uçan alçaq qonar.

uca

.-yer bərk girilməz, göy uca çıxılmaz.

uca

.daras, yüksək

uca

.yoğarı, kəttə, egizbiyik

uca

.yoğarı, kəttə, egizbiyik

ucal

. zulaq, iz

ucal

. zulaq, iz

ucalan

.-düşənin dosdu olmaz demişlər, ucalan dossuz qalmaz demişlər

ucaltmək

. < yük, yükəltmək

ucaltmək

. < yük, yükəltmək

ucbaş : ( yön təsligi ), ucunqğul → çunqğul, dağın zirvəsi ) itilik :
ucbəyi

. sınır güdü

ucbəyi

. sınır güdü

ucğar

. dışarı

ucğar

. dışarı

ucib

. sik,

ucıp

. sik

ucıp

. sik

uckıraksız

uckıraksız
ucqar

. uzak yer

ucqar

. uzak yer

ucra

. pərt, qırax, sınır

ucra

. pərt, qırax, sınır

ucra

. pərt, qırax, sınır

ucramaq

. düşümək, sataşmaq

ucramaq

. düşümək, sataşmaq

ucramaq

. uğramaq, qarşı gəlmək, qarşılamaq

ucramaq: düşümək, sataşmaq, uğramaq, qarşı gəlmək, qarşılamaq .

ucraşdırmaq: qarşılaşdırmaq

ucraşdırmaq: qarşılaşdırmaq .

ucraşmaq

. qarışlamaq

ucraşmaq

. qarşılamaq

ucraşmaq: qarışlamaq .
ucu qırağı yok : uşı kıyırı yok, əngin., çəksiz, şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, imqir.

ucu qırağı yok . uşı kıyırı yok, əngin., çəksiz, şəksiz, çiksiz., kenq - taşa, imqir
ucu

.-yoxsulların baş ucunda durmaqdan, varlının ayağ ucu yeğrəkdir

ucukmaq

. uc vermək, ortaya çıkmaq, bəlirmək, ucun ələ keçirmək

ucun

. atın yoğunun alt parçası

ucundan

. : üzündən, ötür, ötəri, üçün

ucundan

. üzündən, ötür, ötəri, üçün

ucunta

.-dün hardadır, qırıq körpü ucunda, gün hardadır, olan körpü üzündə, yarın
durur qurusuq körpü başında . (qurusuq: qurulmuş görünən)

ucunta

.-yoxsulların baş ucunda durmaqdan, varlının ayağ ucu yeğrəkdir

ucur

. uğur- acar, ahar( acar : iti, şüv, zuğ, şüt).

ucur

. uğur- acar, ahar( acar : iti, şüv, zuğ, şüt).

ucur

. uğur, acar, ahar(acar : iti, şüv, zuğ, şüt) .

ucuz

. uçsuz, ossuz

ucuz

. uçsuz, ossuz

ucuz

. uçsuz, ossuz.

ucuz

. < uc + suz

ucuz

.-aqcası ucuz olanın kəndisi ağır olar.

ucuz

.-ucuz satan tezcək satar demişlər

uç
uç

. uc - oçuləmək ( cüvləmək ): yelin əsməyi
.itik. zərər. ziyan. -ötgir piçaq qınına uç, ötrük söz cana üç.

uç(c)raşmak: yoluğmak, qavuşmak, yetişmək, tapışmak
uçan su

. şəlalə

uçan su

. şəlalə

uçan su: şəlalə .

uçan

.-alçaq uçan uca qonar, uca uçan alçaq qonar.

uçanmırsan qaç, qaçanmırsan yeri, yeriyənmirsən sürün, nə yapırsın yap, iləri!
uçar .bazar

. oçar,

uçar

. uçak, uçkıç, uçkuç .

.

uçar

. uçak, uçkıç, uçkuç .

.

uçar

. quş

uç-çək

. çət, yaka, qırak, son, sınır, uc- bucak

uç-çək

. son, sınır, uc- bucak

uçğağ

. avıncak şeylər - uçğun : qığo-cılğım

uçğağ

. avıncak şeylər - uçğun : qığo-cılğım

uçğun

. qığo cılğım

uçğun

. qığo cılğım

uçğun

. qığo cılğım

uçğun

. qığo-cılğım

uçğun

. qığo-cılğım

uçğur

. şalvarιn bəndi, çalt uçyan, çalasım-çalasım

uçğur

. şalvarιn bəndi, çalt uçyan, çalasım-çalasım .uçan, uçağan

uçkun

. qıvılcım, çakmak, çakım, yaşın, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, otık

uçqun

. qıvılcım, çakım § qar uçqunları : ləpə ləpə yağan qar

uçqun

. şiş, şişkinlik, ur

uçlamak → göcləmək ) öc ) alət : uçunt, çunt : dimdik )
uçma

. behişt, uçmalı adam : yakci adam

uçma

. behişt, uçmalı adam : yakci adam

uçma

. yalan söz

uçma

. yüksək, zirvə - dağın uçması - uçma yokuşı .

uçma

. yüksək, zirvə § dağın uçması- uçma yokuşi

uçmaq

. əsmək, - zağ zağ uçur

.uçan, uçağan

uçramaq

. genq qalmaq, təəccüb etmək

uçramaq

. genq qalmaq, təəccüb etmək

uçraşmaq

. yoluğmak, qavuşmak, yetişmək, tapışmak

uçraşmaq

. yoluğmak, qavuşmak, yetişmək, tapışmak

uçraşmaq: mulaqat, çağ düşmək .
uçrmək

. öşirmək, söndürmək

uçrmək

. öşirmək, söndürmək

uçuk

. gedmiş, düşük, qaçmış, soluq

uçuk

. gedmiş, qırık, düşük, qaçmış, soluq .

uçuk

. qırık

uçuk

. qırık

uçuq

.açıq

. güd, zaman, vaxıt

uçur
uçur

.

. güd, zaman, vaxıt, xəbər, yanıt - uçurmaq : xəbər vermək - uçursuz qalmaq . uçur yok :
xəbər yok - uçursuz yok olmaq : xəbərsiz gedmək .

uçur

. xəbər, yanıt § uçurmaq : xəbər vermək § uçursuz qalmaq . uçur yok : xəbər
yok § uçursuz yok olmaq : xəbərsiz gedmək

uçur

. zaman

uçur

. zaman, vaxıt, güd

.

uçur

. zaman, vaxıt, güd

.

uçuramaq

. uğramak

uçuramaq

. uğramak

uçuran

.-dəvəni yardan uçuran bir tutam ot olur. (yar: uçurum. vərtə)

uçuranta

.-kişiyi uçutanda qarı, uçuranda qarı

uçursan

.-söz çıpçıq değil, uçursan tutamazsan. (çıpçıq: sərçə)

uçurum

. kaskas : qaşqaq

uçurum

. kaskas

uçurum

. kaskas, qaşqaq

uçurum

. kəsik, kərt

. qaşqaq

. uzaklıq- qıraqlıq bu kəlmədə gizlidi uç uç ! ged ged. uçurmaq: düşürmək,

uçurum

uzaklaşdırmaq.

uçurum

.yar. vərtə.-dəvəni yardan uçuran bir tutam ot olur.

uçurum: uçut, kaskas : qaşqaq, kəsik, kərt .

uçurumtan .uçurumdan. yardan. vərtədən.-dəvəni yardan uçuran bir tutam ot olur. (yar:
uçurum. vərtə)
uçut

. uçurum

uçut

. uçurum

uçutanta

.-kişiyi uçutanda qarı, uçuranda qarı

ud

. öküz

ud

. öküz

ud

. öküz .

uday

. həmişə

uday

. həmişə

uday

. həmişə .

udəl

. özgül : məxsus

udəl

. özgül : məxsus

udəl

. özgül : məxsus .

udumaq

. uyumak

udumaq

. uyumak

udurmaq

. ödürmək, üdürmək : üstün tutmaq, seçmək,

udurmaq

. ödürmək, üdürmək : üstün tutmaq, seçmək,

udurmaq: ödürmək, üdürmək : üstün tutmaq, seçmək .
ufaq

. < oğ . oğaq, oğulu

ufaq

. < oğ . oğaq, oğulu

uğdə

. öc, hinc

uğdə

. öc, hinc

uğdə

. öc, hinc

uğdə
uğra

. öc, hinc .
. ged, yola düş

uğra

. ged, yola düş

uğraq

. sıx - sıx çatılan yer, ovlaq .

uğraq

. sıx - sıx çatılan yer, patıq, ovlaq .

uğraq

. sıx sıx çatılan yer, patıq, ovlaq

uğralcak

. buluşulacak

uğralcak

. buluşulacak

uğralcak: buluşulacak .
uğramaq

. çatmak, yetmək, əldə etmək, yola büşmək, .

uğramaq

. çatmak, yetmək, əldə etmək, yola büşmək, .

uğrar : gedər, durmaz -uğra : ged

uğrar

. gedər, durmaz -uğra : ged

uğraş

. dalaş, daraş, ilğaş, ulğaş

uğraş

. dalaş, daraş, ilğaş, ulğaş

uğraş

. dalaş, talaş, daraş, ilğaş, ulğaş

uğraşmak: arpalış, talaş, sarmaşma .
uğraşmaq

. arpalış, talaş, sarmaşma

uğraşmaq

. arpalış, talaş, sarmaşma

uğraşmaq

. məşqul olmak, düşmək, dəymək, dönmək, ilişmək, savaşmak, suvaşmaq,
çalışmaq, didinmək, birləşmək, gücləşmək

uğraşmaq

. məşqul olmak, düşmək, dəymək, dönmək, ilişmək, savaşmak, suvaşmaq,
çalışmaq, didinmək, birləşmək, gücləşmək

uğraşmaq

. üzbə üz olmak, uğurbəş olmak, üz üzə durmak

uğraşmaq

. üzbə üz olmak, uğurbəş olmak, üz üzə durmak

uğraştırma

. oyalama, alaqoyma, məşğul etmə

uğratmaq

. : uğurlamak, uzatmak, yola salmak, göz atmak

uğratmaq

. uğurlamak, uzatmak, yola salmak, göz atmak

uğratmaq

. keçirmək, yol uzunluğu etmək

uğratmaq

. keçirmək, yol uzunluğu etmək

uğratmaq

. uğurlamak, uzatmak, yola salmak, göz atmak

uğruqdurmaq : axdırmaq, aparmaq, hidayət etmək.

uğruqdurmaq . axdırmaq, aparmaq, hidayət etmək.
uğruqmaq

. bir tərəfə gönülmək, doğrulanmaq

uğruqmaq

. bir tərəfə gönülmək, doğrulanmaq

uğruqmaq

. gönülmək

uğrunda

. yol üstündə

uğrunda

. yol üstündə

uğulmaq

. duyulmak

uğundurmak: qatmaq, oyalamaq, məşqul etmək

uğundurmaq . qatmaq, oyalamaq, məşqul etmək
uğunmak: düşünmək .
uğunmaq

. düşünmək

uğunmaq

. düşünmək

uğur almak: adi olmak, örgənmək .
uğur almaq

. adi olmak, örgənmək

uğur almaq . adi olmak, örgənmək
uğur olsun . nuş olsun, sinsin
uğur

. addım, qədəm § uğurlı : qədəmli

uğur

. amal, çara, əməl..

uğur

. amal, çara, əməl..

uğur

. əməc

uğur

. əməc

uğur

. uvakt, vax, fürsət, şans

uğur

. uyğur, uyqar, mədəni

uğur

. uyux uyak

uğur

. uyux uyak

uğur

. yola

uğur

. yola

uğur

. yön, üz, tərəf, tərəp, tərəb, dilək, istək, yüm, çəm, yol, xeyir, yüm, şans, bol,fayda,
düz, ..

uğur

. yön, üz, tərəf, tərəp, tərəb, dilək, istək, yüm, çəm, yol, xeyir, yüm, şans,
bol,fayda, düz,

uğur

. uyux, oyak,

uğurdaş

. həmfikir, uğurlaşıq, təvafüq

uğurdaş

. həmfikir, uğurlaşıq, təvafüq

uğurdaş

. yoldaş

uğurdaş

. yoldaş

uğurlamak : yola salmak, ozqatuv, uzatuv, uğratmak,
uğurlamaq

. : uzatmak, yola salmak, göz atmak, uğratmak

uğurlamaq

. uzatmak, yola salmak, uğratmak, göz atmak

uğurlamaq

. : uzatmak, yola salmak, göz atmak, uğratmak

uğurlamaq

. yola salmak, ozqatuv, uzatuv , uğratmak,

uğurlamaq

. yola salmaq

uğurlamaq

. yola salmaq

uğurlık

. uyqarlık, uyğurluk mədəniyyət

uğurlu

. bönüksüz, müsəmməm, .

uğurlu

. bönüksüz, müsəmməm, .

uğurluk

. bolluk, bərəkət .

uğurluk

. bolluk, bərəkət.

uğurluk: bolluk, bərəkət .
uğursuz

. pis adam

uğursuz

. pis adam

uğursuz

. yümsüz, nəs, kələk, çəmsiz, boluşsuz, qaltaq, xeyirsiz,

uğursuz

. yümsüz, nəs, kələk, çəmsiz, boluşsuz, qaltaq, xeyirsiz,

uxmaq

. anlamaq, duymaq, eşitmək

uianc

. zəhləgedən, darıxdıran

uianc

. zəhləgedən, darıxdıran

uk (x)

. eşitmək - ukkan : eşidən (> aqah) .

uk

. eşitmək - ukkan : eşidən

uk

. eşitmək - ukkan : eşidən

uka

. çiçik qardaş <> aka böyük qardaş

ukdurmaq

. düşündürmək, aqahlandιrmaq

ukdurmaq

. düşündürmək, aqahlandιrmaq

ukdurmaq: > aqahlandιrmaq, düşündürmək .

uki

. bayquş

ukip

. qbiliyyət

ukip

. qbiliyyət

ukış

. qabış, tanış, qabiliyyət

ukkamaq

. eşitmək

ukkamaq

. eşitmək

uklamak, alqılamak: qanmak, qədir vermək, tanımak, bilmək, kabıldav .
ukmakuyğu

. anlamak

ukmakuyğu

. anlamak

ukmaq

. dinləmək

ukmaq

. dinləmək

uksas

. anlamdaş

uksas

. anlamdaş

uksək

. yüksək

uksək

. yüksək

uksək

. yüksək .

ukumək

. duymaq, eşitmək, anlamaq, hiss etmək

ukur

. munasip, uğur, uvakt, vax, fürsət, şans

.

ukur

. munasip, uğur, uvakt, vax, fürsət, şans

.

uq

. üq : yuq - yüq : yuca - yücə .

uq

. üq . yuq - yüq : yuca - yücə

uq

. üq : yuq - yüq : yuca - yücə

uq(k)ulmaq

. eşidilmək..

uq(k)ulmaq . eşidilmək..
uqıbsız

. gəvşək, yavsal, yaramaz, cıdamsız, yusul, keyeng, sust, tənbəl

uqıbsız: gəvşək, ğavşaq, yusal, yavsal, yaramaz, yaravsιz, cıdamsız, yusul, keyeng, keh, keying,
sust, tənbəl .
uqipsiz

. keh, keying, yusal, yaravsιz, ğavşaq

uqipsiz

. keh, keying, yusal, yaravsιz, ğavşaq

uqlamaq

. dinləmək

uqlamaq

. dinləmək

uqmak,: uqqamaq, uqlamaq, dinləmək, anlamak, eşitmək, hiss etmək, izləmək.
uqmaq
uqmaq

. yığmak
. yığmak

uqmaq

. yığmak

uqra

.-düşmanı düşdə görsəm uğra yozma.

uqraq

.uğrağ. kanal. -şiir uğrağı

uqraqı

.uğrağı. -şiir uğrağı

uqrayış

. hərəkət

uqrayış

. hərəkət

uqsaş

. anlamdaş .

uqsək

. üqsək : yüksək, üsgük .

uqsək

. üqsək : yüksək, üsgük

uquçu

. eşidən

uquçu

. eşidən

uquluk

. fala

uquluk

. fala

uqun

. damğa

uqun

. damğa

uqun

.

.

. damğa .

uqur

.-dözümdə uğur, dözümsüz cumur

uqur

.-dözümlə gör işini, uğur yapsın işini.

uqur

.-dözümlü ol işinə, uğur gəlsin başinə.

uqur

.-dözümlü ol uğur dilə işinə, sağlıq olsun dadlı gəlsin dişinə.

.-uğur söyləməzə demişlər, ''uğur söylə, yoldan dönər başı gətirim'', demiş,

uqur

''indi ver, bəlki gedər gəlməzsin''
ulağan

. uca

ulağan

. uca

ulak

. xəbərçi, carçı,

ulak

. xəbərçi, carçı,

ulak

.

ulaq

. yamaq

ulaq

. yamaq

ulaq

. çapar, atlı(yeyin) xəbərçi

ulaq

. məktub, ulaq at, əl altı at, elə belə işlənən at - şey - vəsilə

ulaq

. məktub, ulaq at, əl altı at, elə belə işlənən at - şey - vəsilə

ulaq

. yamaq

ulaq

. yamaq

ulaq

.ulağ.arac. alət. -əl ulağım. .yardımçı. .maavin.

ulaqım

.- əl ulağım: əl aracım

ulalmaq

. bəygəlmək ., böyümək, qarası görümü artmak .

ulalmaq

.böyümək. -çağa yıxıla yıxıla ulalar. -çağa yıxıla sürüşə ulalar

ulam - ulam: növbətilə .
ulam ulam

. növbətilə

ulam ulam

. növbətilə

ulam

. bənd, bət, bağ

ulam

. bənd, bət, bağ

ulam

. qurup, dəsdə

ulam

. qurup, dəsdə

ulam

. növbət, keşik, sıra, - klam-ulam : sıra sıra - ulum : suda dayaz, keçilə bilən yer,
keçit - su ulam vermir,

. növbət, keşik, sıra, - klam-ulam : sıra sıra - ulum : suda dayaz, keçilə bilən yer,

ulam

keçit - su ulam vermir,
ulam

. növbət, keşik, sıra, bənd, bət, qurup, dəsdə, bağ, suda dayaz, keçilə bilən yer,
keçərgə, keçit - su ulam vermir - ulam öküz - ulam - ulam : sıra - sıra - -

ulam

. sıra, növbət, ulam öküz - keçərgə., dağda, çayda keçit ala bilən yer

ulam

. sıra, növbət, ulam öküz - keçərgə., dağda, çayda keçit ala bilən yer

ulamaq

. gur sәslə çığırmaq

ulamaq

. yaymak, qovuşdurmak

ulamaq

. yaymak, qovuşdurmak

ulamaq: yaymak, qovuşdurmak, gur sәslə çığırmaq .
ulamoğol

. dağ

ulamoğol

. dağ

ulan

. davam,

ulan

. qırmızı at

ulan

. qırmızı at

ulanar

. qoyulaşır. bərkir.-un qoysan ulanar, su qoysan sulanar . (qoysan: töksən).

sürə, uzaytu, dayam, süzüm, çalqaşu

(sulanar: boşalar) . (iş bir təhər düzəlmir)
ulanmaq

. bulanmak - qayğa ol - bul

.

.

.
ulanmaq: bağlı olmək, yığılmək, yetişmək, düzülmək (ard arda).
ulanmək

. bağli olmək, yığılmək, yetişmək, düzülmək ( ard arda )

ulanmək

. bağli olmək, yığılmək, yetişmək, düzülmək ( ard arda )

ulaş

. səhm, pay

ulaş

. səhm, pay

ulaşdırmaq : ərişdirmək, irqürmək, irürmək, ərqürmək, ərürmək -ərürgən : yetirən

ulaşdırmaq . ərişdirmək, irqürmək, irürmək, ərqürmək, ərürmək -ərürgən : yetirən
ulaşdırmaq: ərişdirmək, irqürmək, irürmək, ərqürmək, ərürmək, yetişdirmək, çatdırmək - ərürgən :
yetirən .
ulaşdırmək

. yetişdirmək, çatdırmək

ulaşdırmək . yetişdirmək, çatdırmək

ulaşma

. qovuşma, birləşmə

ulaşmaq

. yetişmək

ulaşmək

. yetişmək, görüşmək

ulaşmək

. yetişmək, görüşmək

ulatır

.uladır. əladır. ovladır. oləvdir. yaxcıdır.

ulatmaq

.

ulcaytu

. səadt bəxş..

ulcaytu

. səadt bəxş..

ulduz quyruğu ,böcəği : uçan ulduz .
ulduz parlayar uşaqlıqda başqa

ulduz parlayar uşaqlıqda başqa
ulduz

. - köçmək – akmaq – kaymaq .

uləc, öləc

. öləş ( uşaklara deyilir ) : sənnən ötür ökən

uləc, öləc

. öləş ( uşaklara deyilir ) : sənnən ötür ökən

uləng

. göy otlu, sulu meydan

uləng

. göy otlu, sulu meydan

ulənqaşmak : ulaşmak, utğaşmak, birikmək

ulənqaşmak : ulaşmak, utğaşmak, birikmək
ulğam

. dağ ətəyi - ulali : alt - üst, eniş - yokkuş, alçaq – uca .

ulğam

. dağ ətəyi - ulali : alt-üst, eniş-yokkuş, alçaq-uca

ulğam

. dağ ətəyi - ulali : alt-üst, eniş-yokkuş, alçaq-uca

ulğan

. böğan

ulğan

. böğan

ulğan

. elxan, ulu, böyük

ulkən şarıt

. kamil məharət

ullaqan

. çok, kallan

ulma

. olma : təsti

ulma

ulma

. olma : təsti

. olma : təsti??

ulttık

. milli

ulttık

. milli

ulu saymak: silamak

ulu saymak: silamak
ulu

. bacı

., böyük, apay, apa, əcə, əcək, əcəkə, ağa-əçə

ulu

. elxan, ulğan, böyük

ulu

. qoba, quba, böyük § ğubaqaz : ullaqan ağ qaz

ulu

.-ulu suyun keçit yeri sığ olur. (sığ: dayaz)

uluk dondivan : әpgi don

uluk dondivan . әpgi don
uluk donka: әpgi don .
uluqsamaq

. hər şeyin böyüyün istəmək

uluqsamaq . hər şeyin böyüyün istəmək
uluqsamaq: hər şeyin böyüyün istəmək .
uluqvarlık : heybət, kuramιn.

uluqvarlık

. heybət, kuramιn

ulumaq

. böyümək, qocalmaq

ulumaq

. böyümək, qocalmaq .

ulusay

. böyük nənə, əcə, alasan nənə, abı, sonk ənə, çonk ənə, dev ani, qartı əbə

ulusi

. içi yetməyən, cicikli, mənçil

ulusi

. içi yetməyən, cicikli, mənçil

ulusı

.

. içi yetməyən, cicikli, mənçil .

uluş

. kət, şəhər, yığılcan yer

uluş

. kət, şəhər, yığılcan yer

uluş

. pay, sәhm, bölüş, kəsim, qısım

uluş

. pay, sәhm, bölüş, kəsim, qısım

ulutuk

. xeyli

ulutuk

. xeyli

um
uma

. qadın ağrısı, ölçüsüz, çətin aci xəstəlik
. umaq, sümük

uma

. umaq, sümük

uma

.-uma uma, dönmə muma

umağ

. umba, sümük ( umosqırek )

.

umağ

. umba, sümük ( umosqırek )

.

umaq

. uma, umba, sümük (umosqırek) .

umar .arzu

. kəlö, kala,

umar

. arzu, kəlö

umar

. arzu, kəlö

umar

. arzu, kəlö

umar

. arzu, kəlö, gözləyən .

umlama

. bəkləm, görləmə, mə'mul etmə

umlama: bəkləm, görləmə, mə'mul etmə .
ummaq

. bel bağlamaq

ummaq

. bel bağlamaq

ummaq: bel bağlamaq .

ummalmaq

.

iki qat olmaq, qəddənmək

ummalmaq: iki qat olmaq, qəddənmək

umpa

. tars, aslak, silağınq sınmak : əldən düşmək, gözdən

umtuluş

. təmayül

umtuluş

. təmayül

umulan

. bəklənən, görünən, mə'muli

umulur.

.-gümüş yükünden değil, yemiş yükünden umulur.

umursamak: maraxlanmak, əhmiyət vermək, qızıksınıv

umursamaq . maraxlanmak, əhmiyət vermək, qızıksınıv
un aş

. ərişdə aşı

un aş

. ərişdə aşı

un

.-un qoysan ulanar, su qoysan sulanar . (qoysan: töksən). (ulanar: qoyulaşır.
bərkir). (sulanar: boşalar) . (iş bir təhər düzəlmir)

unamaq

. düşünmək

unamaq

. düşünmək

unamaq

. düşünmək

unamaq

. törətmək

unamaq

. törətmək

unamaq: düşünmək, törəmək .
unayli

. avadan

unayli

. avadan

unaylı

. avadan .

unğış

.:

unğış

. talanğ, başarı, yetiştik, utuk, yol unqiu

unğış

. talanğ, başarı, yetiştik, utuk, yol unqiu

unğış

.

unğışiız

. başarıksız

unğışiız

. başarıksız

unğqu

. kök, tamır. tomur, tübir, neqiz, özək

unim

. bərəkət

unim

. bərəkət

unqaylı

. bəxtiyar

unqaylı

. bəxtiyar

unqun

. xoşbəxt, unqınqun, unqğun

unqun

. xoşbəxt, unqınqun, unqğun

unqur

. mağara

unqur

. mağara

unqur

üstünlük, yutuq, başarı, yetik, iygilik, müvəffəqiyyət

üstünlük, yutuq, başarı, yetik, iygilik, müvəffəqiyyət

. mağara .

unquş

. yetiólik, iyqilik, yetiókinlik, başrı, utuk, talan, yolungi,

unquş

. yetiólik, iyqilik, yetiókinlik, başrı, utuk, talan, yolungi,

unquş

. yetişlik, iyqilik, yetişkinlik, başarı, utuk, talan, yolungı .

unquşuqsuz : nasaz .
unquşuqsuz : nasaz, .

unquşuqsuz : nasaz, .
unlama

. xırdalama, ufalama, ovmak, uşaklamak

unta

. yonta, ovuq

untıq

. un yali, xəkə, kül yani, narın

untıq

. un yali, xəkə, kül yani, narın

untma.

.-ata mindin yerdəkin, atdan endin atın untma.

unudar gözdə, arzuda yekəcə. unutmaz ürəkdən sevən sevəni, mən özüm özümə unut
desəmdə, özümü unudub sevərin səni. (yekəcə: təkcə. yalnızca)

unun

.-arpa unun yoxdusa dadlı dilən nə gəlmiş

ununtan

.-elti eltiyə əş olmaz, arpa unundan aş olmaz. (elti: qayınxatın)

u-oylamaq

. açmak, u-oylama: konfırans

u-oylamaq

. açmak, u-oylama: konfırans

ur

. bez, quddə, şiş

ur

. bez, quddə, şiş .

ur

. bez, quddə, şiş

uramaq

. tə`sir etmək, etkiləmək

uramaq

. tə`sir etmək, etkiləmək

uramaq: tə`sir etmək, etkiləmək .

uranus: ( uqyanus.
urənkiriş . veyran ( üyrən, viyran )
urğaal

.

gərgin, urğalduu

urğaal: gərgin, urğalduu.
urğaşı

. qancık

urğaşı

. qancık

urğaşı

. qancık .

urğı(n)

. sarsığın, sarsıdan, toqğunli, təsirli

urğı(n)

. sarsığın, sarsıdan, toqğunli, təsirli

urğı(n)

urın

. sarsığın, sarsıdan, toqğunlı, təsirli .

. aymak, yer, məmləkət, ölkə

urınşak . huysuz

urkuy

. durkuy, sivri, uykuyğan

urkuy

. durkuy, sivri, uykuyğan

urkuy

. durkuy, sivri, uykuyğan .

urqaç

. orğat, ovrət, dişi,

urqaçı

. inək cinsli

urqaçı

. inək cinsli

urqun

. ulqun, çok

urqun

. ulqun, çok

urqun

. ulqun, çok .

urquş

.

qaqış, nəbz, tıpış., soxum,

urquş

.

nəbz, tıpış., soxum, qaqış

urluk

. tuxum .

urmaq

. şişmək > ərik ( erik, eruk .).

urmək

. şişmək

urmək

. şişmək

urmək

. şişmək

urməq

. artmaq, çoğalmaq, örngəmək, örbüv, örşüv, törö, töldö

urməq

. artmaq, çoğalmaq, örngəmək, örbüv, örşüv, törö, töldö

urnamaq

. qonulamak, qutulamak, yerləşdirmək

urnamaq

. qonulamak, qutulamak, yerləşdirmək

urnamaq

. ur . or . yerləşməşk, yer almaq

urnamaq

. ur . or . yerləşməşk, yer almaq

urpay

. ovlad, çiçik

urşık

. ( nıry ): rəştən

uru

. şaxa, şayka, urı.

uru

. ulus

uru

. ulus

uruba

. örə, don, örtük(robfırans : don)- üstük = örtük- ör : örə, ura : hisar, çəpər

uruba

. örə, don, örtük(robfırans : don)- üstük = örtük- ör : örə, ura : hisar, çəpər

uruc

. urc. örc, möj.

uruğ qayaş . tayfa türük
uruğ qayaş: tayfa türük
uruğ tutğan : kökdən gəlmə, əsli, zti, doğal, apparente, allie

uruğ tutğan . kökdən gəlmə, əsli, zti, doğal, apparente, allie
uruğ

. ıru, uruv, ırıv

uruğ

. ıru, uruv, ırıv

uruğ

. oymaq, ulusdan bir bölük

uruğ

. oymaq, ulusdan bir bölük

uruğlamaq

. çoğalmak, köksalmak

uruğlamaq

. çoğalmak, köksalmak

uruğlamaq

. çoxalmak, yığılmak

uruğlamaq

. çoxalmak, yığılmak

uruğlamaq

. çoxalmak, yığılmak

uruk

. boy, soy, törük, el, oymak

uruk

. boy, soy, törük, el, oymak

uruk

. əsl, kök, ailə

uruk

. əsl, kök, ailə

uruk

. ur : bez - urmak : şişmək → ərik ( erik, eruk )

uruk

. ur : bez - urmak : şişmək → ərik ( erik, eruk )

uruk

. uzanmış, şişmiş, gəbəmiş

uruk

. uzanmış, şişmiş, gəbəmiş

uruq tutmaq : qohumanmak - birləşmək

uruq tutmaq . qohumanmak - birləşmək
uruq-qayaş : qohum-qardaş

uruq-qayaş . qohum-qardaş
urun

. dərəcə

urun

. dərəcə

urun

. ev, otrak

urun

. ev, otrak

urun

. yer( zaman = geçk urun - toprak = - halət = )

urun

. yer( zaman = geçk urun - toprak = - halət = )

urunmaq

. vurunmaq, çabalamaq

urunmaq

. vurunmaq, çabalamaq

uruşanlar

. uruş+yanlar..

uruşma

.-alplar birle uruşma, beğler birle turuşma. (yiğitlerle vuruşma, beğlerle
sürtüşme, iddialaşma).(divan)

urü

. taypa, ulus

us

. bilgi, düz, doğru

us

. bilgi, düz, doğru

usa vurmaq . məhakimə etmək
usa vurmaq: məhakimə etmək
usal

. ğafil, tənbəl

usal

. ğafil, tənbəl

usal . rəhimsiz, daş ürək.

usal . rəhimsiz, daş ürək.
usallık

. kötülük, utanlık

usallık

. kötülük, utanlık

usallık

. yavuzlık, şərrilik

usallık

. yavuzlık, şərrilik

usandırıcı

. bıkdırıcı

.

usandırıcı

. bıkdırıcı

.

usanmaq

. bezikmək., doymak, qanıksamak, soğumaq, bıkmaq, berçikmək, könikləmək.,
könüqü

usanmaq

. bıkmaq, doymaq

usanmaq

. bıkmaq, doymaq, sıxılmaq

usanmaq

. bıkmaq, doymaq, sıxılmaq

usanmaq

. bunalmaq, bıkmaq, doymaq, yorulmaq

usanmaq

. darıxmak, sustalmak

usanmaq

. darıxmak, sustalmak ?

usanmaq: darıxmak, sustalmak, sıxılmaq, bezikmək, doymak, qanıksamak, soğumaq, bıkmaq,
bunalmaq, berçikmək, yorulmaq, könikləmək., könüqü

usanmış

. bizar-bitinq

usbut

. itminan, arkayιn..

usbut

. itminan, arkayιn..

usda

. unğqan, maman, yetik, bilgir, bilimdan

usda

. unğqan, maman, yetik, bilgir, bilimdan

usda

., bıkılmış

. unğqan, maman, yetik, bilgir, bilimlən, bacarıqlı, paxmu, vergili, çəpər, çalabər, ozan,
biləgət iyəsi, zirək, mahir, uz, işmər, işmərdik.

usda

. əşkin, yorıqlıq, açık yerişli olmaq

usda

. yorıqlıq, açık yerişli olmaq, əşkin

uslanmaq

. ayağ axsatmak, düşünmək, fikirləşmək

uslu başlı adam genlciğin çalışar, yaşlılığa qanığar .qanığar =razı olar
usmaq

. ötmək, bitmək, çιkmaq - osadiqan : bitən

usmaq

. ötmək, bitmək, çιkmaq - osadiqan : bitən

usmaq

. ötmək, bitmək, çιkmaq - osadiqan : bitən .

usnamaq

. xoşu gəlmək

usnamaq

. xoşu gəlmək

usnamaq: xoşu gəlmək
usta bacarıqlı: paxmu, vergili,

usta

. bacarıqlı, paxmu, vergili

usta

. çəpər, çalabər, ozan, biləgət iyəsi, zirək, mahir uz

usta

. işmər, işmərdik

usta

. işmər, işmərdik

usta

. uz .

usta

. uz .

ustalık

. hünər, seberlik, severlik, sivrilik, önör , üstəlik

ustalık

. hünər, seberlik, severlik, sivrilik, önör, üstəlik

ustalık

. hünər, seberlik, severlik, sivrilik, önör, üstəlik

ustamaq

. tutmak, işlətmək

ustamaq

. tutmak, işlətmək

usturə

. aştura : hər şeydən yüksək .

usulış

. qılışık, rizayət, ödəşim, ötüşüm, uzulış, usuş, qanık

usulış

. qılışık, rizayət, ödəşim,ötüşüm, uzulış, usulış, usuş,

usulış

. qılışık, rizayət, ödəşim,ötüşüm, uzulış, usulış, usuş,

usun

. suv, suvsak.

usun

. suv, suvsak.

usuş

. qanık, qılış, ötüş, uzuş, rizayət, usul

usuş

. qanık, qılış, ötüş, uzuş, rizayət, usul

usuş

. qanık, qılış, ötüş, üzüş, rizayət, usul, məntiq

usuş

. qılışık, rizayət, ödəşim, ötüşüm, uzulış, usulış, qanık

uş

. iştə, şimdi

uş

. iştə, şimdi

uş.

.-handa iş, ordan uş. .(uş: uç)
.-handa aş, ora qaş, handa iş, ordan uş . (qaş: qaç).(uş: uç)

uşak

. baldak, halqa, döngələk, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, yarpak, budak, sap

uşak

. gözəl, iyi

uşak

. gözəl, iyi

uşak

. yanqğı, yeni, budak, imirkay, doğan, çağa, çağalak, bəbək, bala, bula, gödək,
alba

uşak

. yanqğı, yeni, budak, imirkay, doğan, çağa, çağalak, bəbək, bala, bula, gödək,
alba

uşak

. gənc, cavan, yilkinsək, tifil, arısda

uşaklamaq . xırdalama, ufalama, unlama, ovmak
uşaklık

. balalık , balayatkı, balayatık, yatın , beçəiən , analık yatğı , balıyatkı, tuxumluk

uşaklık

. balalık, balayatkı, balayatık, yatın , beçəiən , analık yatğı , balıyatkı, tuxumluk

uşaq

. ucaq

uşaqı

.-uşağı işə qoş, özündə ardıca qoş.

uşaqı

.-aralıq uşağı: eloğlu.-eloğlu yumurtaya qıp taxar.

uşamak : uşatmak : oğmak

uşamak

. uşatmak : oğmak

uşamaq

. avnamaq, avınmaq, ağrımaq

uşamaq

. avnamaq, avınmaq, ağrımaq

uşatmaq

. uşaq( av + şak), ovmak, üzmək, dağıtmak, usmak

uşatmaq

. uşaq( av + şak), ovmak, üzmək, dağıtmak, usmak

uşkış

. xələban

uşlamaq

. tutmak

uşlamaq

. tutmak

uşuq

. huş

uşuq

. təvəccüh

uşuq

. təvəccüh

uşul

. ekenda, imişda

ut

. yumurta .

ut

. yumurta

ut

. yumurta

utax

. his, quraq, qurama, düd, tortoqlox, qalıt

utax

. tortoqlox, düd, qalıt, his, quraq, qurama

utan

. ut: ud, duymak, düşünmək

utanc

. sıkıntı

utancaklık

. oyalsanlık, uyalşanlık, uyalçanlık

utancaklık

. oyalsanlık, uyalşanlık, uyalçanlık

utancaq : dartıncaq, çəkinqən .

utancaq

. dartıncaq, çəkinqən

utanmaq

. bozarmaq

utanmaq

. oyanmaq, açılmaq, diqqət etmək

utansın

.-ay doğar gədiyindən, ər utansın dediyindən.

utğaşık

. birikən, müttəsil, səpişən

utğaşık

. müttəsil, birikən, səpişən

utğaşık

. müttəsil, birikən, səpişən

utğay

. atğay, sonra

utğay

. atğay, sonra

utğay

. atğay, sonra

utğay
utqu
utmaq

utulur.

. atğay, sonra .
. yengi, üstün .
. yok etmək = itmək : yok olmaq.

.-əkmək çeynənincə utulur.

uturumduk : ötəri
utuzmaq
uurlav

. aldırmak, əldən vermək
. oğurlamak

uuyqulamaq . işə bağlamaq, həyata keçirmək, etkiləmək, işə qoymaq, işə aşιrmaq, gerçəkləmə

uuyqulamaq . işə bağlamaq, həyata keçirmək, etkiləmək, işə qoymaq, işə aşιrmaq,
gerçəkləmə
u-üşiniş

. usınc-sın, pişnəhat, də’vət

u-üşiniş

. usınc-sın, pişnəhat, də’vət

uvax

. kəpək

uvax

. kəpək .

uvamaq: həll etmək .

uvand # tərs ( tərs uvand : yaxci pis )
uvand

. üz, üzər - tərs uvand .

uvatmaq: açmaq, üzləmək, təp - çevir etmək .
uvinmək

. özü üçün şey şüy yığmaq - uvinən : üyşirilən : yığışan, cəmnənən, kumnanan

uvinmək

. özü üçün şey şüy yığmaq - uvinən : üyşirilən : yığışan, cəmnənən, kumnanan

uvinmək: (ev) . özü üçün şey - şüy yığmaq - uvinən : üyşirilən : yığışan, cəmlənən, kumlanan .
uvut

. uud : şərm haya, utanmak

uvuz

. uz, yaxci, unqat avadan

uvuz

. uz, yaxci, unqat avadan

uvuz

. uz, yaxcı, unqat avadan .

uy oy

. ayqınış, oyanmaq, ayqın, aydın

uy

. fikir, xəyal, rə’y

.

uy

. fikir, xəyal, rə’y

.

uy

. oy, ok, uy, ut,ud, uş, us, is, uz : fikir, ağıl, təfəkkür

uy

. oy, ok, uy, ut,ud, uş, us, is, uz : fikir, ağıl, təfəkkür

uy

.-çağ uymadı sənə, sən uy çağuva.

uy, oy, ut, uş, us, is, uz, : fikir, ağıl, təfəkkür
uy, oy, ut, uş, us, is, uz, : fikir, ağıl, təfəkkür

uy, oy, ut, uş, us, is, uz, : fikir, ağıl, təfəkkür
uyalbağan . utanmayan
uyamak: - ) güvənmək - ) utanmak .
uyamaq

. )güvənmək ) utanmak

uyamaq

. )güvənmək ) utanmak

uyan

. ovsar

uyan

. ovsar

uyan

. yatan, yaxci, üyur

uyanc

. utanc, zəhləgedən, darıxdıran .

uyarı

. agah

uyarılqan

. islahpəzir

uyarılqan: islahpəzir

.

ayıb

uyat

.

uyav

. haya

uyav

. haya

uydu

.

. aysal : mahvara

uydurmaq

. uy : uk, ukdurmaq

. düşündürmək, aqahlandιrmaq

uydurmaq

. uy : uk, ukdurmaq

. düşündürmək, aqahlandιrmaq

uydurmaq

. uzlaşmaq, uyuşmaq, həməhəngləşmək

uydurmaq

. uzlaşmaq, uyuşmaq, həməhəngləşmək

uydurmaq: uy : uk . ukdurmaq : düşündürmək, ukatmaq, aqahlandιrmaq, uzlaşmaq, uyuşmaq,
həməhəngləşmək

uygun

. amatlı

uygun

. amatlı

uygun

. amatlı .

uyğar

. uyğun, mütərəqqi - uyğarlık : mədəniyyət

.

uyğar

. uyğun, mütərəqqi - uyğarlık : mədəniyyət

.

uyğaysız

. kötü, gödək, bayağı, köpal, kopəl, tübəq

uyğaysız: uyqarsız, uğursuz, mədəniyyətsiz, kötü, gödək, bayağı, köpal, kopəl, tübəq .

uyğun

. uyqulu, piratikə uyar, əməlli

uyğur

. uyqar, uğur, mədəni

uyğurluk

. uyqarlık, uğurlık, mədəniyyət

uyğursuz

. uyqarsız, uğursuz, mədəniyyətsiz

uyınsak . yaramaz

uykaş

. qafiyə

uykaş

. qafiyə

uykaş

. qafiyə .

uykular boşuna, duyular puçuna, yaşam sevgi qutuna.( qutuna: aşqına)

uyqar

. uyğur, uğur, mədəni

uyqarlık

. uyğurluk, uğurlık, mədəniyyət

uyqulama

. piratik, əməlləşmə

uyqulama

. piratik, əməlləşmə

uyqulamaq

. hazırlamaq, çırmalanmaq, cumalanmaq

uyqulamaq . hazırlamaq, çırmalanmaq, cumalanmaq
uyqulamaq: hazırlamaq, çırmalanmaq, cumalanmaq, tutmaq .
uyqulamaq: işə bağlamaq, həyata keçirmək, etkiləmək, işə qoymaq, işə aşιrmaq, gerçəkləmək .

uyqulu

. uyğun, piratikə uyar,əməlli

uyqun olmayan . çəməsiz, bəcəriksiz, əlverişsiz, sakar
uyqun

. batqın, batnıq, sevimli, simpatik, ruhlu, yaxımlı, gözəl

uyqun

. biçə, okşaş, eyni, bərabər

uyqun

. münasib,yerli, yerində, orunda

.

uyqun

. münasib,yerli, yerində, orunda

uyqunk

. gözəllik, simpatik, batqın, batnıq, sevimlik, ruhlu, yaxımlık, görk, yakışıklık

uyqunk

. gözəllik, simpatik, batqın, batnıq, sevimlik, ruhlu, yaxımlık, görk, yakışıklık

uyqunolmayan: çəməsiz, əlverişsiz, bəcəriksiz, sakar
uylaq

.başmaq kəfi.

uylamaq

. fikirləşmək

uylamaq

. fikirləşmək

uylanmaq

. təmmül, sabir etmək

uylanmaq

. təmmül, səbir etmək

uylanmaq

. təmmül, səbir etmək

uylaş

. konfırans

uylaş

. konfırans

uylaşım

. uyuşma, anlaşma, e'tilaf

uyluk

. bud

uyluk

.

. dizdən götəcan . bacak bölümü . bud .

uymaq . tabe' olmak, yatmak, okşamak

uymatı

.-çağ uymadı sənə, sən uy çağuva.

uymaz

.-asdarı üzünə uymaz, işinə savları tutmaz.(savları: sözləri. iddiaları)

uyrulmaq: dolanmaq, burulmaq .
uysal

.

osal, məzlum, əl - ayaqsız, kala - keh, yavaşlık .

uysal
uysal

.

osal, məzlum, əl-ayaqsız, kala-keh, yavaşlık

. xoşbavər

uysız sargərdan : hryran
uytqətmək

. özgələşmək, özgərmәk

uytqətmək

. özgələşmək, özgərmәk

uyturur

.-sağır duymaz uydurur, kor görməz oxşadır.

uyum

. harmonya

uyum

. harmonya

uyum

. harmonya .

uyumamış .-acığan uyumuş, acıyan uyumamış
uyumlu

. qıvrıklı, bacaraklı

uyumlu: qıvrıklı, bacaraklı .

uyumuş

.-acığan uyumuş, acıyan uyumamış

uyur

. yatmak, alışmak, yapışmak

uyur

. yatmak, alışmak, yapışmak

uyur

.-az yeyən az uyur, çox yeyən güc uyur

uyuş

. birləş

uyuş

. birləş

uyuşma

. birləşmə, sözləşmə, bağlaşma, bağdaşma, ittifaq

uyuşma

. anlaşma, uylaşım, e'tilaf

uyuşmaq : barış < bar . barlışmaq, varlaşmaq, barışmaq, barlaşmaq, varaşmaq : uzlaşmaq,
anlaşmaq, birləşmək, birlikdə yaşamaq, quruşmaq, keçələşmək, uydurmaq,
həməhəngləşmək .
uyuşmaq

. barış < bar . barlışmaq, varlaşmaq, barlaşmaq, varaşmaq : anlaşmaq

uyuşmaq

. barış < bar . barlışmaq, varlaşmaq, barlaşmaq, varaşmaq : anlaşmaq

uyuşmaq

. barlışmaq, barışmaq, uzlaşmaq, anlaşmaq, birlikdə yaşamaq

uyuşmaq

. birləşmək

uyuşmaq

. birləşmək

uyuşmaq

. quruşmaq, keçələşmək

uyuşmaq

. uzlaşmaq, uydurmaq, həməhəngləşmək

uyuşmaq

. uzlaşmaq, uydurmaq, həməhəngləşmək

uyuşuk

. boşanğ, gəvşək, cansız, soluk

uyuşuq (at) . çaman, təmbəl, yaramaz, yıldam olmayan
uyuşuq: boşanğ, gəvşək, cansız, soluk, çaman (at), təmbəl, yaramaz, yıldam olmayan

uyuşurqa

. intibaq, gəlişirgə

uyuşurqa: uyuşurma, intibaq, gəlişirgə .

uyuşurma

. gəlişirgə, intibaq

uy-uzarlarımız : ev-eóik

.

uz

. düz, uzun, uzaq

uz

. çəpər, çalabər, ozan, biləgət iyəsi, zirək, mahir, usta

uz

. işə yatqın -əli uz

uz

. işə yatqın -əli uz

uz

. usta

uz

. usta

uz

. uyğun

uz

. uyğun

uz

. yaxci

uz

. yaxci

uza

. : uzar, uzatuçı, həmrah

uzadivan

.

keçmiş zamanlar

uzadivan

.

keçmiş zamanlar

uzak : zağ

.

uzak

. > özgə

uzak

. alıs

uzak

. arı, bəri, ötə, təmiz § uzaklaş : arıla § ötəyə geddi : arılap geddi § ötəyə at :

.

arılat § arı-bəri demədən : oyan buyan danışmadan
uzak

. zağ

.

uzak

. zağ

.

uzaka

.

keçmiş zamanlar .

uzakkı aşırkı . - aşırkı yurt : uzaq ölkə - yabançı : öcman, düşman
uzaklaş :arıla : - ötəyə geddi : arılap geddi - ötəyə at : arılat - arı-bəri demədən : oyan buyan
danışmadan

uzaklaşdırma . arıltmak, təmizləmək
uzaklaşmak: alısmak, arısamaq .
uzaklaşmak: alısmaq

.

uzaklaşmaq . alısmaq

.

uzaklaşmaq . çətləşmək, savışmaq
uzaklaşmaq: çətləşmək, savışmaq .

uzakrağ (daha+) : anιrrak . daha uzak otur : anırrak otur

.

uzakrağ (daha+) : arırak . anırrak - daha uzak otur : anırrak otur .
uzakrak

. arcak, arıcak

uzakrak

. arcak, arıcak

uzakrak: arcak, arıcak .

uzaq

. çox, aldan, bol, gen, dərin, gey, geyn, astam, qalın, çaçak

uzaq gen

. kan, kən, bol, çok, aldan, bolluq, dərin

uzaq yerin arpasından, yaxın yerin samanı yaxşıdır.

uzaq yol

. uzak yeriyən

uzaq

. aldan, bolluq, çok, bol, gen, dərin

uzaq

. arıq

uzaq

.- uzaq görən:irəli görüşlü. gözəm.-eldə yüzdən biri çiçen, mindən biri gözəm
olur.

uzaq

.-ilk atılan daş uzaq düşər.

uzaq

.-uzaq yerin yalanı böyük olar

uzaqdan

. gen yakadan: gen yerdən, gendən

uzaqlanmaq: çəkinmək, dağılmaq, parçalanmaq
uzal

. bayaq, qabax, öng

uzal

. bayaq, qabax, öng

uzal

. bayaq, qabax, öng

uzalqi

. burunki, əsgi, əvvəlki, önki, qabaxki

uzalqi

. qabaxki

., önki

uzalqi

. qabaxki

., önki

uzanmaq : gəvşəmək, yayılmaq, arıklamaq, gəvmək, genişləmək, gücsüz qalmaq, yumuşamaq,
qışarmaq, kəsərmək, yatmaq .

uzanmaq

. gəvşəmək, yayılmaq, arıklamaq, gəvmək, genişləmək, gücsüz qalmaq,
yumuşamaq

uzanmaq

. qışarmaq, kəsərmək, yatmaq

uzanmaq

. qışarmaq, yatmaq, kəsərmək

uzanti

. ulandi, azaytu,ozınlaytu

uzanti

. ulandi, azaytu,ozınlaytu

uzar

. : uza, uzatuçı, həmrah

uzarqa

. durbin .

uzarqa: durbün .
uzatmaq

. uğurlamak, yola salmak, göz atmak, uğratmak

uzatmaq

. uğurlamak, yola salmak, göz atmak, uğratmak

uzatmaq

. uğurlamak, yola salmak, uğratmak, göz atmak

uzatmaq

. gərmək

uzatmaq

.sürütləmək

uzatmaq: uğurlamak, yola salmak, göz atmak, uğratmak - gərmək

uzatmaz.

.-artıq mal göz çıxartmaz, çox yeyib qonuşmaq yaş uzatmaz.

uzatuçı

. : uza, uzar, həmrah

uzaytu

. davam, sürə, dayam, süzüm, çalqaşu, ulan

uzaytu: davam, sürə, dayam, süzüm, çalqaşu, ulan.
uzən çay

. iti çay

uzən çay

. iti çay

uzğan

. keçici, keçən, çağlık, müvəqqət, uzğğan., üzülən, ötkən, ötən

uzıb

. qabax, ön

uzıb

. qabax, ön

uzıb

. qabax, ön .

uzlaşmaq

. barlışmaq, barışmaq, anlaşmaq, uyuşmaq, birlikdə yaşamaq

uzlaşmaq

. sözü sözə qovuşdurmaq, fikir birligi, uyuşmaq, uydurmaq, həməhəngləşmək.

uzlaşmaq

. sözü sözə qovuşdurmaq, fikir birligi, uyuşmaq, uydurmaq, həməhəngləşmək.

uzluk

. yetərlik, yararul.

uzluq

. hünər

uzluq

. hünər

uzman

. bənd

uzman

. bət, bənd

uzman

. bət, bənd

uzmək

. üzmək : incitmək hüzürlətmək, xəstələmək

uzmək

. üzmək : incitmək hüzürlətmək, xəstələmək

uzuq

. iyi

uzuq

.

. iyi

uzuq

. iyi

uzulış

. qılışık, rizayət, ödəşim, ötüşüm, usulış, usuş, qanık

uzun boylu, dadlı dilli, qıyma gözlü, ətli canlı,
uzun danışma: darıtma! dartılma

.

uzun danışma: darıtma! dartılma

.

uzun danışma: darıtma! dartılma

.

uzun dilli, düşüncədə qıs (güdə) gəlir

uzun

.-uzun dil, ilan kimidir, ağızdan çıxsa boyuna sarılar.

uzun

.-uzun dil yaş gəbərdir. (yaş gəbərdir: gənc öldürür)
. yalğız, tək .

ücrə

ücrə

. yalğız, tək,

üç sayış

. üçlü yarış

üç sayış

. üçlü yarış

üç

.-biri var, üç nal ilə bir ata qaldı işimiz.

üç

.-eyitim üçün üç arac-ağız qulaq dil

üçək

. çatı, dam, sarlak, çardak., çatrat, şatır (çatır), çətir, öqüzə

üçək

. dam, çatı, çatılmış neçə şeydən oluşan örtü, sarlak, çatrat, şatır(çatır), çardak.,
çətir, öqüzə, səqf

üçgül

üçgül

:müsəlləs -üç bucağ

. müsəlləs -üç bucağ

üçık

. damın üstü - bamı

üçık

. damın üstü - bamı

üçün

. bilən( bəllənmiş, həsr olmuş), ötürü § bayram üçün (ötrü, bayramçılık bilən)doğum günü üçün(ötrü, bilən- evlənmək üçün (ötür, bilən) qutuklar
(qutluklar)
.-eyitim üçün üç arac-ağız qulaq dil

üçün
üçüz

: se qulu

üçüz

. se qulu

üçüz

. üçluk, - üçqül, müsəlləs

üçüz

. üçluk, - üçqül, müsəlləs

üdətmək

. ititmək, hızlatmak

üdətmək

. ititmək, hızlatmak

üdətmək: ititmək, hızlatmak .
üfüq

. gözyetim, kıyır,kökjiyək

üfüq

. gözyetim, kıyır,kökjiyək

üfürükçi

. bakşı, baxıcı

üfürükçi

. bakşı, baxıcı

üğü

üğü
ük

: qanmaq-ükdim =qandım -ükmadım=qanmadım

ük

. qanmaq-ükdim =qandım -ükmadım=qanmadım

ükən

. böyük, alağar

ükmək : qanmaq

ükmək

. qanmaq

ül

. böyük- yekə –gen

ül : böyük, yekə, gen .
ül = böyük- yekə –gen
ülə : səhm, pay, bölək, qurbanlıq .
ülə .

= səhm - pay - bölək - qurbanlıq

. səhm - pay - bölək - qurbanlıq

ülə .

üləmək = kəsmək - bölmək - yetirmək

üləmək

. kəsmək - bölmək - yetirmək

üləmək: kəsmək, bölmək, yetirmək .

ülən

. ot, ələf, şalqιn, yaşan, çöp

ülən

. ot, ələf, şalqιn, yaşan, çöp.

üləómək

. yetiómək, çatmaq

üləómək

. yetiómək, çatmaq

= qazanc - giriş - gəlir

üləs

. qazanc - giriş - gəlir

üləs
üləs

: üləş, qazanc, giriş, gəlir, bölmə, pay .

üləş

. bölmə, pay

üləşmə

. təqsim § üləştirmə : bölmə, təqsim etmə

üləşmək

. bölünmək - ayrılmaq

üləşmək = bölünmək - ayrılmaq
üləşmək: bölünmək, ayrılmaq .
üləştirmək

. bölmək

üləştirmək

. bölmək

ülgən

. ulu tanrı

ülgən

. ulu tanrı

ülgər söz

. ata sözü

ülgər söz: ata sözü

ülgərçi

.

şair

ülgərçi: şair

ülgü

. < ölçü - ülgüləncsiz : ölçülməz - ülgüsüz : ölçüsüz

ülgü

. < ölçü, -biçi - ülgüc

ülgü

. < ölçü, -biçi - ülgüc

ülgü

. < ül .( üləmək : bölmək ) ölçü - ülgüləncsiz : ölçülməz - ülgüsüz : ölçüsüz

ülgü

. çəlim, çalım, rəftar, davranış, biçim, ölçü, uyqun

üli = ülkən - böyük-yekə – gen

üli

. ülkən - böyük-yekə – gen

üli

. ülkən

üli

. ülkən

ülişmək

. : bölüşmək - paylaşmak

ülişmək = bölüşmək - paylaşmak
ülişmək: bölüşmək, paylaşmak .
ülkə = məsahət –böyüklük - genişlik

. məsahət –böyüklük - genişlik

ülkə

ülkəmək = genişlətmək - qoğzamak

. genişlətmək - qoğzamak

ülkəmək

ülkəmək: genişlətmək, qoğzamak .
ülkənrax =böyükrax

ülkənrax

. böyükrax

ülkər = avril

ülkər

. avril

ülkər

. anlamlı söz, biilqəcə söz, ışıqlı söz, aydın söz

ülkər

. sürəyya

ülkər

. yeyin

ülkər

. yeyin

ülkidən = böyüdən

ülkidən

. böyüdən

ülkmək

. qoğzanmak, genişlənmək, böyümək, qalkmak, zorlanmak

ülkmək

. qoğzanmak, genişlənmək, böyümək, qalkmak, zorlanmak

ülkü

. ideal - ülküçü : idealist .

ülkü

. ideal § ülküçü : idealist

ülqi = olqu

ülqi

. olqu

ülqütər.

.-sütdən yananı, yoğurd ülküdər.

ülmək

. ölçmək, bölmək, ülgüləmək : ölçmək (ülçmək - ölçmək)

ülmək
ült

. ölçmək, bölmək, ülgüləmək: ölçmək (ülçmək - ölçmək)

= millət - ulus

ült

. millət - ulus

ülüvi

. savlətli

ümid

= muyuş - umuş - uyuş

. : muyuş - umuş - uyuş

ümid
ümitip

. unudub

ümitlə

.-ümidlə keçinən aclıqla ölür.

ümlük

. iç sözlər

ümlük

. iç sözlər

ümür

. meh - şeh - duman - buxar

ümür = meh - şeh - duman - buxar
ümür

. meh, şeh, duman

ümür

. meh, şeh, duman

ümürləmək . dumanlamaq - şehləmək - buxarlamaq
ümürləmək= dumanlamaq - şehləmək - buxarlamaq
ümürsin = sulu yetənəkli-bitənəkli - bolluk -gurluq

ümürsin

. sulu yetənəkli-bitənəkli - bolluk -gurluq

ümürsin: sulu, yetənəkli, bitənəkli, bolluk, gurluq .

ümüt

. umanc

ümüt

. umanc

ün

. şöhrət - tanıklık - adak

ün

: şöhrət, tanıklık, adak, bat, hız, çab, qudur, etki .

ün = şöhrət - tanıklık - adak

ün qazanmak : atak almak
ün

. bat, hızlıca, çabük, şöhrət, qudrət, etkili

ünaymak : xoşa gəlmək .
ünaymak = xoşa gəlmək

ünaymaq

. xoşa gəlmək

ünaymaq

. xoşagəlmək

ünaymaq

. xoşagəlmək

üncı

. tə’mmüq, alada, anqqış, incəliksiz duy

ündə

. ünlə, çağır, cavab , səs vermək .

ündəmək

. ünləmək

ündəmək

. ünləmək

ündəş

. cinas .

ündəş

. harmoni, hamoni qanuni : ündəş zanğı

ündüç

. çığıran, bağıran, səsləyən

ündüç

. çığıran, bağıran, səsləyən

ündüçi

. muşavir: məşvərətçi

ündüçi

. muşavir: məşvərətçi

ünədi

. xoş gəldi

ünləmək

. çağιrmaq

ünləmək

. çağιrmaq

ünlənmək ada qonmaq

.

ünlü

. ağızlı-burunlu adam:, şəxsiyyətli adam

ünlü

. çağlı, tale'li.

ünmək . yuklamak
üns

. alada, əsəvənlik

üns

. əsəvənlik, diqqət, təvəccıh

ünsalmaq

. ad qazanmak, ad çıkarmak, ad bağlanmak, ad olarak

ünsalmaq

. ad qazanmak, ad çıkarmak, ad bağlanmak, ad olarak

ünvan

. atak , adak

ünvan

. atak , adak

ünvan

. atak, adak, sanday .

üpür - çüpür: yığrık, əpləm - əpləm, üpür - süpür .
üpür çüpür

. yığrık, əpləm əpləm, üpür süpür,

üpür çüpür

. yığrık, əpləm əpləm, üpür süpür,

üpürdik

. pürz

üpürdik: pürz
ür -or- ör = örüş-ürləş - yokuş - uca - qala - toplum - çox

ür -or- ör

. örüş-ürləş - yokuş - uca - qala - toplum - çox

ür

. or,uca, qala, topluk, çox

ür

. or,uca, qala, topluk, çox

ür

. ürdə, çok öncə, əsgi § ür deyil . çokdan deyil, qısa sürə öncə § ürdən bəri :
əsgidən bəri

. ürdə, çok öncə, əsgi § ür deyil

ür

. çokdan deyil, qısa sürə öncə § ürdən

bəri : əsgidən bəri
. ör, örə, örüş, yokuş, çıkış, götəriv

ür.
ürç

. rəğbət, istək .

ürç

. rəğbət, istək, ..

ürç

. rəğbət, istək, ..

ürdügər

. üstünə

.

ürdügər

. üstünə

.

ürəgi suli = mütməin - özünə güvənli

ürəgi suli

. mütməin - özünə güvənli

ürəgim dingə səni sevər,
qursağdaki yürəgim dingə səni deyər
dilimdə dingə sənin adınğ bolar
canım dingə mən səni sevərim

(dingə: təkcə)

ürək

ürəklə

.) kürək ( yüyrək

. batırğay, igitgin, ürəkli, atılqan, cəsurca, batırıl, mərdana

ürəklənmək . batırsıramaq, güclənmək
ürəkli

. batırğay, igitgin, atılqan, cəsurca, ürəklə, mərdana

.-dil acısı ürək başın yarçalar. (yarçalar: yarar. parçalar)başın

ürəq

ürək başın yarçalar. (yarçalar: yarar. parçalar)

ürəlmək

. inkióaf, böyümək.

ürəlmək

. inkióaf, böyümək.

ürəlmək

. inkişaf, böyümək.

ürəlmək: inkişaf, böyümək .
ürəmək: şişmək

ürətci

. ürtəc, jeneratör

ürətim = doğurmaq - törətmək - öndürüş - yasamaq

. doğurmaq - törətmək - öndürüş - yasamaq

ürətim

ürfan = anğli - anğlık - sanğlık

. anğli - anğlık - sanğlık

ürfan

ürfan : anğlı, anğlık, sanğlık .
ürkana

. : anqav, mönq, sadə, inancank .

ürkana

. anqav, mönq, sadə, inancank

ürkək

: qorxaq, örkək, hürkmək .

ürkək

= qorxaq - örkək- hürkmək

ürkək

. qorxaq - örkək- hürkmək

ürkü

. ürküntü, tirör

ürkü

. ürküntü, tirör .

ürküşük

. narazılıq

.

ürküşük

. narazılıq

.

ürkütmək

. qorkutmək

ürkü-ürküc = vəhşət - vəlvələ - ürküntü

ürkü-ürküc

. vəhşət - vəlvələ - ürküntü

ürküzmək

. qorkuzmaq

ürqəq

.-ürkək atla qorxaq iğid sevilməz.

ürpəmək

. çıkmak.

ürpəmək

. çıkmak.

ürpəmək: çıkmak .

.-dil acısı

ürpərmək

. < ür : şiş, qalxık, yellənmək, şişmək

ürpərmək

. < ür : şiş, qalxık, yellənmək, şişmək

ürpərmək

. türpərmək, titrəmək..

ürpərmək

. türpərmək, titrəmək..

ürpərmək: (< ür : şiş, qalxık) yellənmək, şişmək, türpərmək, titrəmək .
ürpük

. əriş ucları, saçak, pürçük, avnuk, yumşak

ürpük

. əriş ucları, saçak, pürçük, avnuk, yumşak

ürpük

. əriş ucları, saçak, pürçük, avnuk, yumşak .

ürtəc
ürtəc

. ürətci, jeneratör
. ürətci, jeneratör .

ürün

. hasıl

ürün

. hasıl

ürünğ

. ağ

ürünğ

. ağ

üs

. = düz

üs

. düz

üsarə

. şırış.

üsdü-başlı

. üslü-başlı > eslü- başlu : ayıq hissili ağıllı adam, ağras, ağır başlı, toplu,

üsənc

. tənbəl

üsənc

. tənbəl

üsənmək : tənbəllik etmək .
üsənmək

. tənbəllik etmək

üsənmək

. tənbəllik etmək

üsgük

= az - xırda - balaca -bir

üsgük

= ucluk

üsgük

. az - xırda - balaca -bir

üsgük

. ucluk

üsgük : ucluk .

üskük
üslü başlı

. < ötkük : uckuk : yüksük : yüskük
= ağılli başlı

üslü başlı

. ağılli başlı

üsnəmək : bəyənmək

üsnəmək

. bəyənmək

üsnəmək: bəyənmək .
üsnıs

. önərgi, pişnahad

üst üsdə

. dalba dal, tez tez

üst üsdə

. dalba dal, tez tez

üst üsdə

. dalba dal, tez tez

üst üsdə: dalba dal, tez - tez .
üstaqata: üst keçid .

üstalğan

. ikinci əl

üstəki

. öröki § örü: yukarı, iləri

üstəki

. öröki § örü: yukarı, iləri

üstəl = dikəl .

.

.

üstəl

. dikəl

.

.

.

üstələmə

. tətabüq

üstəlik

. hünər, ustalık, seberlik, severlik, sivrilik, önör ,

üstəlik

. hünər, ustalık, seberlik, severlik, sivrilik, önör,

üsti = vəsilə -yol - araç

üsti
üsti

. vəsilə -yol - araç
. vəsilə, yol, araç .

üstörtü

. arxalık, pencək

üstü

. .üzrə, .arkan § arka üstü

üstün

. artık, ağdık, daşqιn, aşkın, aşιrι

üstün

. aşkın, artık, daşqιn, ağdık, aşιrι

üstün

. basımlı, vurqulu, hakim, əzici

üstün

. basımlı, vurqulu, hakim, əzici

üstün

. basımlı, vurqulu, hakim, əzici

.

., aparan, aparıcı, ğalib

üstün

. bəsli

üstün

. daşqιn, artık, ağdık, aşkın, aşιrι

üstün, artık

. aşkın, daşqιn, ağdık, aşιrι

üstündən

. üst aşır

üstündən

. üst aşır

üstünə

.-dağ dağ üstünə olur, ev ev üstünə olmaz

üstüng
üstüng
üstünlük başarı

. yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, ütük, talan, yolungi,

üstünlük

. mt, utuk, yitik, unqış

üstünlük

. ağıklık

üstünlük

. başarı, yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, ütük, talan, yolungi

üstünlük

. bəslik, ğalibiyyət

üstünlük

. yetiólik, iyqilik, yetiókinlik, utuk, talan, yolungi, şuvluluk

üstünlük

. yetişlik, iyqilik, yetiókinlik, utuk, talan, yolungi, şuvluluk

üstünlük

. yutuq, unğış, başarı, yetik, iygilik, müvəffəqiyyət

üstünlük

. yutuq, unğış, başarı, yetik, iygilik, müvəffəqiyyət

üstünü dəyişmək: çalşırmaq, dəyiştirmək
üst-üstə

. dal-ba-dal,

üst-üstə

. dal-ba-dal,

üsün

. övsün, yalpıldak, övısmək

üsün

. övsün, yalpıldak, övısmək

üşəlmək

. uşalmaq, oğulmaq

üşəlmək

. uşalmaq, oğulmaq

üşəmək . yığışmaq .
üşəndirmək: qorkutmaq, xofdurmaq .
üşəng - c = tənbəl təntih -

üşəng - c

. tənbəl təntih -

üşəngək = ərincək - irincək - yalkav
üşəngək : ərincək, irincək, yalkav .

.

üşəngək

. ərincək - irincək - yalkav

üşənmək = şəkkeləmək -şəhlənmək

üşənmək

. şəkkeləmək -şəhlənmək

üşənmək = arlıq - tənbəllik
üşənmək

. danğ qalmaq.

üşənmək

. arlıq - tənbəllik

üşənmək: oyçanmaq : dikirləşmək .
üşiklik - tapkırlık

üşki

. burği deşən, direl, mətə

üşki

. burği, deşən, direl, mətə

üşki

. deşən, burği, direl, mətə

üşki

.

üşüq

burği, deşən, direl, mətə

. üns, diqqət, əsvanlık

üşümə.

.-anıyı yokmuş say. anı oduna qızışma, anı qarına üşümə.

üşümək = üşünmək - qorxmaq - çəkinmək
üşümək

. ayazlamak

üşümək

. ayazlamak

üşümək

. üşünmək - qorxmaq - çəkinmək

üşürsün

.-çox açılma üşürsün

ütgin odu

. bibər, qurç(kəsgin) ötgir, iştik

ütkir

= iti - ötən

ütkir

. iti - ötən

ütqir

.ütgir. ötgir. -ötgir piçaq qınına uç, ötrük söz cana üç. (uç: itik. zərər. ziyan).

ütrük

. yalan

ütrük

. yalan

ütrük

. yalan .

üttar

. dövlət

ütük

. başarı, yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, ütük, talan, yolungi, üstünlük

ütük

. yetiólik, iyqilik, yetiókinlik, başrı, utuk, talan, yolungi, üstünlük, şuvluluk

ütük

. yetişlik, iyqilik, yetiklik, yetişkinlik, başrı, utuk, talan, yolungi, üstünlük, şuvluluk

. yetişlik, iyqilik, yetişkinlik, başrı, utuk, talan, yolungi, üstünlük, şuvluluk

ütük

ütük, başarı . yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, talan, yolungi, üstünlük
ütülmək: gutulmək .
ü-uşiniş

. usınc-sın, pişnəhat, də’vət

ü-uşiniş

. usınc-sın, pişnəhat, də’vət

üüydəş

. törən

üüydəş

. törən

üüyələt

. parçalat, parçalayan

üüyələt

. parçalat, parçalayan

üy

. üyə ) duraq, ev ) buğun, bənd, məfsəl ( diz, dayanqaq, üyə sümüyü)) üzüv,( bölük,
parça) ( hca - altı üyəli səs

)

kuşak, boy, soy, nəsil - üyələmə : parçalamaq,

hicalamaq bölümlərin tanımaq, ağrabaların tanımaq

. üyə ) duraq, ev ) buğun, bənd, məfsəl ( diz, dayanqaq, üyə sümüyü)) üzüv,(

üy

bölük, parça) ( hca - altı üyəli səs

)

kuşak, boy, soy, nəsil - üyələmə :

parçalamaq, hicalamaq bölümlərin tanımaq, ağrabaların tanımaq
üydələk

.durak, yam, istirahət etmək, yoldaşlık etmək

üydələk

.durak, yam, istirahət etmək, yoldaşlık etmək

üydəş

. törən .

üyələt

. parçalat, parçalayan .

üyləmək

. üfləmək, püfləmək

üyləmək

. üfləmək, püfləmək

üyómək

. öyóəmək, ev qurmaq, toplanmaq, çoğdamaq

üyşik

. : yığık, öyöm, üyind, öyim, üyüm, todə

üyşik

. : yığık, öyöm, üyind, öyim, üyüm, todə

üyşirmək

. < üyş : yığlmak haləti . yığışmək

üyşirmək

. < üyş : yığlmak haləti . yığışmək

üyşmək

. : qurumak, yığnamak

üyşmək

. : qurumaq

üyşmək

. öyşəmək, ev qurmaq, toplanmaq, çoğdamaq

., yığnamak

üyşmək: üyşütüv, öyşəmək, ev qurmaq, qurumak, toplanmaq, sürləmək, toplamaq, səməmək,
cəməmək .çoğdamaq, yığnamak, yığmak, işəytiv., köpərtmək, arttırmak,
köpeytiv .

üyşütüv
üytgə

. yığmak, işəytiv., köpərtmək, arttırmak, köpeytiv
= ötə - başga

üytgə

. ötə - başga

üytgəmək

. köhnəlmək, ötünmək

üytgəşik

. dəyişik, özgə, özgəçə, özgəşə, ayrıkşa, ayrımşa, bölək

üytkəni

: çünki .

üytkəni = çünki

üytkəni

. çünki

üytqəmək = özqərmək - değişmək - değşirmək

üytqəmək

. özqərmək - değişmək - değşirmək

üytqəmək: özqərmək, değişmək, değşirmək, köhnəlmək, ötünmək .
üyüntü: < ev . yığıntı, kümə, kütlə .
üyür

. < ev . sürü .

üz = qoparmaq kəsmək - sıyırmak

üz

. qoparmaq kəsmək - sıyırmak

üz = üs = düz
üz göz

üz tutmaq

. girişmək, quraşmaq, başlamaq

üz tutmaq

. iradə etmək, istəmək

üz tutmaq

. iradə etmək, istəmək

üz tutmaq

. iradə etmək, istəmək

üz

. ös, öst, üst

.

üz

. ös, öst, üst

.

üz

. bet, üz bə üz : üz üzə : bet bə bet § üzün yansın : betin küysün

üz

. bəniz, yüz, tös, sıray, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit

üz

. bənzər, yan, yanı, yali, mənqiz, yanaq

üz

. bənzər, yan, yanı, yali, mənqiz, yanaq

üz

. bənzər, yan, yanı, yalı, mənqiz, yanaq

üz

. qapak, örtü

üz

. qapak, örtü

üz

. qaş, qarşı, ön, qabax

üz

. qoparmak, kəsmək, - üzlüksüz : arasız- üzgüntü :

üz

. qoparmak, kəsmək, - üzlüksüz : arasız- üzgüntü :

üz

. tamak, yemək

üz

. tamak, yemək

üz

. üs = düz

üz

. üs = düz, üz göz

üz

.-acığ gəlir üz qızarır, acığ gedir üz qaralır

üz

.-dadlı dil gülər üz .-dadlıq dilindən gülmə üzündən əsgilməsin.

üz.

.-gənclikdə qocalığa güc (pay) saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla,
savaşırsan, barışığa üz saxla.

üzdara

. xuttaraş

üzə

.-arxada düşmən olan, üzə çıxcaq dosd olar.

üzə

.-sıxışsa pişi üzə salar.

üzə.

.-doymamış ac bakmaq ilə tox üzə.

üzəğ

.

üzəri

üzəğ

.

üzəri

üzəngə

. arası açık, qatnaşıksız, uzak

üzəngə

. arası açık, qatnaşıksız, uzak

üzəngə

. arası açık, qatnaşıksız, uzak

üzərində, aykanlı .barəsində, bağasındə, dövrəsində .
üzərində, barəsində: bağasındə, dövrəsində, .aykanlı

üzgü

. sıkıntı, tasa, qayqı, üzüntü

.

üzgün olmak istiyorsanız geçmişte yaşayın. endişeli olmak istiyorsanız gelecekte yaşayın.
huzurlu olmak istiyorsanız şimdide yaşayın.
üzgün

. bozqun, darqın

üzgün

. bozqun, darqın

üzgün

. göylü bozuķ

üzgün

. göylü bozuķ

üziliş

= soluk – tənəffüs

üziliş

. soluk – tənəffüs

üziliş : soluk, tənəffüs .
üzqün - bozgün
üzlənmə

. nida işarəsi

., ünləm bəlgəsi

üzlənmə

. nida işarəsi

., ünləm bəlgəsi

üzlənmək = . yalvarmaq - üz tutmaq - xhiş etmək -üz tutmaq

üzlənmək

. . yalvarmaq - üz tutmaq - xhiş etmək -üz tutmaq

üzləşirmək

. gəlişdirmək - yayratmaq

üzləşirmək= gəlişdirmək - yayratmaq
üzli

= üstün - qlib-

üzli

. üstün - qlib-

üzlü

. sırtıq, çıkarcı, asan, asıcı, asıcıl, üzücü, mənfəətçi

üzlük

. xuruş, qaplama, dəşlama, örtüm, örtük, örtmə

üzlük

. xuruş, qaplama, dəşlama, örtüm, örtük, örtmə

üzlük

.

qaplama, dəşlama, örtüm, örtük, örtmə

üzlük

.

qaplama, dəşlama, örtüm, örtük, örtmə

üzmək =soymak-sıyırmək

üzmək . batil - tə’til etmək
üzmək . batil - tə’til etmək

üzmək

. qıymaq, muzayiqə etmək : kəsmək, qırmək, çəkinməmək

üzmək . soymak, sıdırıv, sıyrımak,
üzmək . soymak, sıdırıv, sıyrımak,

üzmək . toktatmak, yatırmak, taratuv

üzmək

.=soymak-sıyırmək

üzniksiz . tükəniksiz
üzr -ozr : üzüntü
üzr

. ozr : üzüntü

üzr

. ozr : üzüntü

üzr

. ozr : üzüntü

üzr

. ozr : üzüntü .

üzrə

. movzu

üzrə

. movzu

üztara

. xudtıraş..

üztən

.-düz kişinin içi üzdən ayrılmaz, er kişinin verən sözü danılmaz.

üzü götündən qırmızı. (deyim)

üzü kötü! üzü götümə, içi götü. (üzü kötü!üzü yaman).
üzü salık

. kəkrəmsi, suratı asık, güvən verməyən, xoş qarşılanmιyan adam

üzü salık: kəkrəmsi, suratı asık, güvən verməyən, xoş qarşılanmιyan adam .

üzü

.-topraq üzü soyuq, aqca üzü sıcaq olur.

üzü

.bənzi. suratı.-ac ölməz gözü qaralır, borclu ölməz bənzi sararır.

üzü

.-paranın üzü sıcaq.

üzücü

. sırtıq, çıkarcı, asan, asıcı, asıcıl, üzlü, mənfəətçi

üzük

üzük

= otağın - alaçığın səqfi- üsti

. otağın - alaçığın səqfi- üsti

üzük : səs : ündış : ün = tavış : səs : ün : avaz : çəkim
üzük

. səs : ündış : ün = tavış : səs : ün : avaz : çəkim - uzak - arası üzük : arası uzak - otağın
, alaçığın səqfi , üsti .

üzük

. uzak -arası üzük : arası uzak

üzük

. uzak -arası üzük : arası uzak

üzük

. səs : ündış : ün = tavış : səs : ün : avaz : çəkim

üzülən

. ötkən, uzğan, keçici, keçən, çağlık, müvəqqət, uzğğan., ötən

üzül-kəsil

. ani, müvəqqəti

üzül-kəsil

. ani, müvəqqəti

üzüm = parça -bir üzüm ət

üzüm

. parça -bir üzüm ət

üzüm

. üzüntü : parça,qırıntı -bir üzüm ət

üzüm

. üzüntü : parça,qırıntı -bir üzüm ət

üzüm

.-üzüm çöpsüz, el sözsüz olmaz

üzümün

.-armıdın sapı var, üzümün çöpü.

üzün

.-dil qızar deyər, yiyəsi üzün qara edər

üzünə

.-asdarı üzünə uymaz, işinə savları tutmaz.(savları: sözləri. iddiaları)

üzüntən

. .-dadlıq dilindən gülmə üzündən əsgilməsin.

üzüntü = bir parça - qırıntı - tətil - antırakt

üzüntü

. bir parça - qırıntı - tətil - antırakt

üzüntü

. küyək, dərd, acı, yanıq, ıztırab

üzüş

.- üzüş bilməz suya girsə batası, sözün bilməz ağız açsa batası.

üzüt

= oruğ - ruh

üzüt

. oruğ - ruh

üzüt

. şəbəh

üzüt

. şəbəh

üzüv

. orqan, müşə, müçö

v

.= n

.tanrı

.təvrì

v

.= n

.tanrı

.təvrì

va xordən: kayurmaq .
vahid : birlik

vahid

. birlik

vahid

. ölçəm, ölşəm .

vakıt geşdikcə . baram baramdan, günü gündən, geddikcə, gün sayın, ged gedə
vakıt geşdikcə . baram baramdan, günü gündən, geddikcə, gün sayın, ged gedə
vaqiən: varlı, bən > bafars

vaqıtsız açqan gul tez solar.
var ol ! yaşa !arma!

.) yadama ! yorulma ! yorulmuyasan )

var olsun gücün : var olsun çəmin §
var olsun gücün : var olsun çəmin §

var

.-var evi görlük evi, yok evi korluq evi. (görlük: dadlılıq. şirinlik)

var

.-yer var qulağun qapat, yer var gözüvü qapat, yerdə var ağuzun qapat.

vara

.-nə vara güvən, nə yoxa gücən

varavar

. birlikdə, əşit, bərabər, əşit

varavar

. əşit, bərabər, birlikdə

varavar: əşit, bərabər, birlikdə - varavarlama: bərabərləmə, əşitləmə .

varavarlama: bərabərləmə, əşitləmə
varça

. barça, varısı, bütün, tamam, həp, kamilən

vardi-gəldi

. bardı-gəldi, vurdi- gəldi, əyər, şayət, gərəkirsə, birdən vurdu-oldu

vardi-gəldi

. bardı-gəldi, vurdi- gəldi, əyər, şayət, gərəkirsə, birdən vurdu-oldu

vardi-gəldi

. bardı-gəldi, vurdi -gəldi, vurdu-oldu, əyər, şayət, gərəkirsə, birdən

vardi-gəldi

. gərəkirsə, bardı-gəldi, vurdi-gəldi, əyər, şayət, birdən vurdu-oldu

varı

. barı, hamı

varına

.- o ki mal qoyub gedir evladına, eşşəyin zadı her ne varına!!

varısı

. barça, varça, bütün, tamam, həp, kamilən

varış

. barlağ, görüş, oluş, sonuc, nəticə

.

varış

. barlağ, oluş, sonuc, nəticə, görüş

varış

. barlağ, təcrübə, barlap, görüş, oluş, sonuc, nəticə

varış

.

. barlağ, təcrübə, barlap, görüş, oluş, sonuc, ölğşiv., irişiv., yetiv., nəticə .

varlı

.açılıq. müfərrəh.-açığlıq ər çabuq qarımaz.

varlığın sonu ilə yoxluğun sonu bir
varlık
varlık

. gənc, barlık
. gənc, barlık .

varlıq

.-qocalıq, sağlıq ilə varlıq ola bir yerdə, nə gözəl sürməli günlər oluru düşsə
ələ.

varlılar

.-sevinir mal varlılar işinə, güvənir yok yoklular düşünə.

varlının

.-yoxsulların baş ucunda durmaqdan, varlının ayağ ucu yeğrəkdir

varlısı

.-sevinir mal varlısı işinə, güvənir yok yoksulu düşünə.

varrıq : uğursuz, qorqaq, gəppining gürrününg uğuri olmayan, çərənd - pərənd .

varsa paran, tanır səni kişilər, yoxsa paran, sən tanısın olari
varsa pulun, çoxlar qulun, yoxsa pulun, dardır yolun
varsa pulun, hammı qulun, yoxsa pulun
varsayım : çəkim, çağım, çağlam, təxmin, ayar - göz çağımiylə : çəkimiylə: dəngəsilə

varsayım

. çəkim, çağım, çağlam, təxmin, ayar § göz çağımiylə : çəkimiylə: dəngəsilə

vartım

.-qada dur vardım deməz. (deyim) . (qada: bəla)

vasitə,araçı . qılışdıran, ortamçı, yaraştıran
vasvasa: xəyalı, uğursuz .
vava

. (uşaq dilində) bubu, yara, baş .

ve bir gün herkes anlar sevdiyinin değərini, biri gedənəcə, biri bitəcə, biri ölənə.

vellə

.boş ver. daşla. at.- dünəni daşla, günüvü başla, yarını boşla.

vellənmək

. aylanq çaylanq, aylanış, gəzələnc, gəzim, iki bağa yeriyib, azacık gəzib
dolanmak

ver

.-ver əldəkin ellərə, vur başını yerlərə

ver

.-ver yeyim, ört yatım, gözləki canım çıxsın.

verdi

. vergi, ölçü, miqdar .

verəcək

.-alacaqla verəcək ödənməz.

verəcəqli

.verimçi. borclu.-alımçı arslan, verimçi sıçan.( alımçı: alacaqlı).

verəməm

.-almadım verəməm, görmədim biləməm

verən

.-azdan verən candan verir, çoxdan verən maldan verir

verən

.-tez verən ikiləm ödür. . (ikiləm: iki kərə)

verərənin

.-verəsi verərənin kisəsi boşalır.( verəsi: qarşılıqsız. əvəzsiz)

verərqə

.verərgə. verməyə.-söz verərgə tələsmə, söz yetirgə tələs. (yetirgə: qılmağa)

verərsin verərsiyə, batarsın qarasuya. (verərsiyə: nisyəyə)

verəsi

. qarşılıqsız. əvəzsiz.-verəsi verərənin kisəsi boşalır.

verəsi

.-alverçinin ömrü tükənmiş, alası verəsi tükənməz.

verəsiyə: başı soyuq, önəm verməyən, könülsüz, özənsiz - nisyə .

vergələli

. çıkarlı, varli

vergi

. bacarıq

vergi

. bacarıq, çıkar, yetənək, anığlığ, qabil - hidyə ehsan - vergili : mühəssin - vergisiz :
xəbis .

vergi

. hidyə .

vergi

. hidyə

vergi

. yetənək, anığlığ, qabil

vergi

. bacarıq, çıkar

.

vergilətmək . becərmək, gəlişdirmək
vergilətmək . becərmək, gəlişdirmək

vergili
vergili

. bacarıqlı, paxmu, usta
. bacarıqlı, paxmu, usta .

vergili, bacarıqlı: paxmu, usta

.-ata vergisi görümlük, qoca vergisi doyumluq. (görümlük: görüşlük). (qoca:

vergisi

ər)
. datalatin, bilgi

veri
veri

. datalatin, bilgi .

verib peşman olma, verməyib düşman ol.
verici

. boşlu .

verici

. boşlu .

verici

. boşlu

verilgən

. amrak, düşgün, xumar, kuştar ( < düştər ), ( üşləmək

verilgən

. amrak, düşgün, xumar, kuştar ( < düştər ? ), ( üşləmək

.

verilgən: amrak, düşgün, xumar, kuştar (< düştər), üşləmək .

. düşüm, gəlir, qazanc

verim
verim

. düşüm, gəlir, qazanc .

verim

. randman - rüşvət

verimçi

. verəcəqli. borclu.-alımçı arslan, verimçi sıçan.( alımçı: alacaqlı).

verimçiliq

.-alımçılıq arslanlığı, verimçilik sıçğanlığı öğrədər.

verimli

. bərəkətli, qutlu, suvli sevli

verimli

. bitginli, bərəkətli § bitgin il

verimli

. borclu, verimlikqә.

verimli

. qutlu, bərəkətli, suvli sevli

verimli

. qutlu, bərəkətli, suvli sevli

verimli: bərəkətli, qutlu, comət, suvli - sevli . bitginli, bərəkətli - bitgin il .

verimsiz

. qısır, doğmayan

verimsiz: qısır, doğmayan .

verinc

.rüşvət.

verir

.-azdan verən candan verir, çoxdan verən maldan verir

verirsin verəsiyə, batarsın qarasuya

verirsin

.-nə verirsin əlinlə, odur gedən səninlə. (deməkki dirirkən malıvı verirsiyə ver)

verqi

.-bəyimsiməyük, bəy olsa, beltir sayu vergi salur, adakumsınmayuq, adıq olsa,
art sayu bayraqlur. (bəyimsiməyük: bəy olmağa dəğməz). (beltir: doğru
nərsədə bükük, əğri, qırıq yer. qavşaq.). (adakumsınmayuq: adlanmağa,
şöhrətə dəğməz). (adıq: adlım, şöhrət). (art:dağ keçidi). (bayraqlur:
bayraq taxdırır)

verqisi

.-mal vergisi keçimlik, kitab vergisi ömürlük.

vermə.

.-acıqmadan yemə, sormadan demə, istəmədən vermə.

vermək

. (qonaqlıq) qurmaq, düzənləmək

vermək

. dartmaq, hidyə etmək

vermək

.-borcun iyisi vermək, dərdin iyisi önmək, yadaki ölmək.( önmək:
önğmək.düzəlmək)

verməqlə

.-borc verməklə, yağu qırmaqla. (yağu: düşmən)

verməyə

.verərgə.-söz verərgə tələsmə, söz yetirgə tələs. (yetirgə: qılmağa)

verməz

.-daş sıxılar su verməz.

verməzlər

.-ayran ver ayransıza, qalmaz bu dövran sizə, çağ gələr ayran olar, verməzlər
ayran sizə.

versən

.-söz versən çiniylə, piçaq versən qınıyla. (çiniylə: doğrusunu)

vertiyin

.-atdığın vurar, tutduğunun qoparar, vurduğun yıxar, verdiyin doyurar.

vəcd

. coşqu, əsrimə .

vəç

. təhər, yol, uğur, yağday .

və'də, qarar : buluş, uğur, tapış
vəhşi

. bovğış, bovuş, boğuş vəhşilik, dizginsizlik

vəhy

. yanğılış, asış, açış

vəhy
vəkalət

. yanğılış, asış, açış
. bakanlık, savçılığ

. akılçı, aklığucı, baxan .

vəkil
vəkil

. aya, birinin yetgisini kullayan
. bakan vəkillik: baknlık.

vəkil

vəliəhd: tak murqəri

. qalıtım, soyaçəkim

vərasət

vərasət: qalıtım, soyaçəkim
vərdiş

. endik, ğılıq, adət

vərəm

. < var. şişmanlıq, varlı, qabarıq, baramlı, dərimli .

vəslət

. uçuru, uçruşuş, yoluğu

vəslət

. uçuru, uçruşuş, yoluğu
. işgil .

vəsvəsə

vəsvəslənmək : işkillənmək .
vətən : batan, ata qonuş
və'z

. < vağız, ağız.

vəzifə

. ödəv, görəv, burış., buıç, borc, bors, börç, mildət, birouz, ötnə, öyqə, tapşırıq,
alacı, alası, alacak, alasak, alğı, alasa. bitirgə, bitirəsi , görüləsi (iş) .

vəzifəşünas: ödəvli, görəvli
vəzin

. durarlı, vazmin, basmın .

vəzir

. < )gözir ) gəzir.

vəzir

. < yazır .
. çap, biçik, durum, yaşantı - iri çapda bir adam - vəziyyətini itirmək çapdan düşmək

vəziyyət

.
vəzn

. ağram, salam, bəskə, baska, yük, ağırlıq, danqı, dartım .

vəznə

. kəssә. - kəsir : vəznəli .

vicdan

. iç duyği, yakşı yamanı sayğaryan .

vıcık

.

batağ, batğa, zığ, palçık, pislik, çamır

vıcık

.

batağ, batğa, zığ, palçık, pislik, çamır .

vicud

. boy .

vilayət: ölkə, oblış., el .
virajlı aylavlı . qιvrımlı,

virajlı

. aylavlı, qιvrımlı

virajlı

. aylavlı, qιvrımlı .

viran

. < örən . ör : kordivan, közdivan ( yanqín yeri, yanqír qíríntílarínín bulunduðu yer,
yíkíntí

vur

.-ver əldəkin ellərə, vur başını yerlərə

vurar

.-atdığın vurar, tutduğunun qoparar, vurduğun yıxar, verdiyin doyurar.

vurdi -gəldi . bardı-gəldi, vardi-gəldi, vurdu-oldu, əyər, şayət, gərəkirsə, birdən
vurdi- gəldi: vardi-gəldi ., bardı-gəldi, əyər, şayət, gərəkirsə, birdən vurdu-oldu

vurdumduymaz,acıkıyık: dikqafalı, qavrayışsız, danqaz, qanmaz
vurdu-oldu

. bardı-gəldi, vardi-gəldi, vurdi -gəldi, əyər, şayət, gərəkirsə, birdən

vurqu

. basım, güc

vurqu

. basım, güc

vurqu

. basım, güc - vurqulu : basımlı, üstün, hakim, əksanli, çalqırt, əzici

vurqulu

. basımlı, üstün, hakim, əzici

vurqulu

. əksanli, çalqırt

vurqun

. ayqın-bayqın, çok bitgin, aşık, hayran

vurqun

. böyük

vurqun

. böyük

vurmaq

. çalmaq, döymək, ititmək, sütmək (boya), atmaq, boyamaq, sarmaq, dolamaq,
süpürmək, qatmaq, qarışdırmaq, yerə yıxmaq, basmaq, əzmək, dağıtmaq

vurmaq

. çırtmaq, çərtmək, kərtmək, çalmaq, cırmaq, bölmək, doğramaq

vurmaq

. daşlamak, bırakmak, atmaq § bomba daşlamaq

vurmaq

. tökmək yağış vurur, doldurmaq yük vurmaq, saçmaq gül vurmaq, salmaq onu
vurdular

vurmaq

. tökmək yağış vurur, doldurmaq yük vurmaq, saçmaq gül vurmaq, salmaq onu
vurdular

vurtuqun

.-atdığın vurar, tutduğunun qoparar, vurduğun yıxar, verdiyin doyurar.

vuruşma

. çınqar, döyüşmə, gurultu

vuruşma: çınqar, döyüşmə, gurultu

vüsal

. qovşut .

vverimli

. borclu, verimlikqә

vverimli

. borclu, verimlikqә

оqurlar

.-lüt götdən tuman оğurlar

sokma

. dövmə, sıkıştırma .

sokma

. patika, cığır .

sokmaçı

. daşlayan, vuran

sokmaq

. çalmaq : saat sokdi : zəng çalmaq § dövmək, vurmaq, düzətmək : pıçak
sokmaq

sokmaq

. vurmaq, çalmaq - qopuz sokmaq

sokuçak

. ağac dələn, ağac kakan, uzun yuvarlak .

sokur

. kor

soqar

. saqar, saqğar, ağ alın, annı ağ .

soqi

. həvəh - soqu daş : həvəh dəsdə

soqlome

. soxulma, dürtülmə .

sol

. tərs, əks, çarpık

solağızlı

. şum söyləyən, tərs, əks

solak

. durqun, ~ su : ~ su .

solak

. özlük qorucu

solak

. türmə, solkxana .

solaşmaq

. solmaq .

sollu sağlı

. muvafiq muxalif

solu

. nəfəs

soluk

. uzanan, qısalan - solkuldağan iyid : nəfəsli iyid .

som

. bütün, salt, əksizlik

som

. kamil, tam, nab, yum, xalis, son, qəvi -

som

. tam, tamamilə

som

. tom, tam

somalak

. pambık

somı

. komaş tək, qalın, bütün, topul kükə, şişman - somu : sam qazaq pul birimi . somu :
yekun, cəm - somulu : imumi, külli .

somon

. qabarıq əkmək

somu

. bütün, ümdə

somun

. şşkin

somut

. doğru, müşəxxəs - somut cavab : müşəxxəs

son kişi

. yaxcı adam - son altın : xalis

son

.sön

sona

. at sinəyi

sonğ qaldı

. baqi

sonğ

. gic, kəç, keş .

sonğəç

. uyluk, kalça .

sonq

. sol

sonra

. < sonğa, sürə??

sonsöz

. söz sonu

sonsuz

. ayaqsız, qonarsız

sonuş etmək: məsləhət vermək .
sopmaq

. yaya yol

sora

. < osra, tra, etra, ertə

sorağ

. < sormaq .

soridən

. < sürülmək, züvmək . sayidən : sürürmək .

sovğat

. < sıylağ ?

soy

. süyək, söykən .

soyla

. topuz, çomaq

soylaşmaq

.sıvışmaq, sürünərək gedmək .

soyma

. kalbuçu tabaqa?

soyma

. soyqırım . qırım . kal qovun .

soymaq

. gərmək, uzatmaq

soymaq

. kəsmək

soyu

. < sozu . uzun sivri diş . köpək, domuz diş .

sozak

. yavaş, yumşaq

sozuk

. taza, təmiz

sö
söbük

. ökcənin yukarısı

söğüd(ağac) . dal., öyəngki. .
sök

. > köç . küs . sök.

sök

. çimən, çim qabıqlaq darı

sökəl

. sakat, gücsüz

sökmək

. başarmaq, yenmək, yaslanmak - sökü, çökü, səki

sökmək

. sövmək, azarlamaq, dövmək - söküşdürmək

sökülmək

. soyulmaq, ütülmək(istəksiz), açılmaq : paltardan ~

sökün

. dağ qarından aşan sel - sökün avı : kəhlik köçündən avlamaq - sökün etmək :
ard arda, kəsilmədən gəlmək, çözülmək

sökün

. köçün (həp birdən ) topluca, uzaqdan birdən görünən topluluq

sökütmək

. yerin dəyişmək, oynatmaq, çıkarmaq : qoyunları burdan söküt

söldür

. uca, uzun bylu

söləmsək

. çok qonuşan

söləpə

. naşı, əlindən iş gəlməyən

sölət

. qurum, böyüklük quruntusu

söltək

. quruğu kəsik .

sömək

. yömək, yumak, tumurcuk, çəkirdək, topluşişman, sivri, böyük

sönğzək

. siflis, qonra, belsoyukluğu

sörün

. kədərli, hüzünlü, qəmli

sösinə

. qəhvə rəngi .

söykə

. söyək, dayaq, arka : sənəd

söykö

. sırqa sürtək söyüş

söz başı

. giriş söz .

söz özgərişi . dəğişməsi .
söz taş

. casut

sözbaşı

. çağrış, düşündürüş

sözçən

. çeçen

sözə gəlmək: anlamaq, dinləmək
sözləm

. cümlə

söz-söz

. fərhəng . sözə- söz : sözbə söz : bir dilin sözlüyü .

sözü

. + ( tutmaq . də durmaq . yerinə gətirmək )

su

. axrn maddə nəsnə sirin > suvcuq qoşun
> sevgi

iti > suvlamaq

> sel, suvıl

iti > sövü, sövmək

aydınlamaq, arasan > sov, söz, sovuzmaq

göndərmək > sovqlamaq
keçirmək > sovmaq

dincəlmək > sevinmək, suvqinmək hidyə > sovqat
su

. sürüş, züvüş??

sucuk

. < su . şirin ?

sucuk

. süyci, şirin, çüuçik .

suç

. sapma, sıçrama

sukur

. çukur, yap

suqarmaq

. sulamaq

suqur

. gözü qurumuş, kor

sulanmaq

. - özləmək - irənmək

sum ət

. bulşık, müskül . mahiçə .

suma

. sumka, muksadağarcık, torba, bastıq, qapcak,

sumaxbalan: sümis ilək, kömis ilək, çumiç
sumer

. < som + ər, kamil insan

sumka

. kumsa, kumça

sumka

. suma, muksa, dağarcık, torba, bastıq, qapcak

sumka

. < yumka . torba,

summal

. summpuldap, avara, sandıra, yıkılab .

susaq

. kəmçə, malağa

susmaq

. sısmaq, sısqa, sısaq - sıs payı

sut

. məhkəmə

suvlu

. sona, gözəl, görülü

suz o sərma: < sazaq . sızaq, sızlamaq .

gözəl > suvli . suvilgi

sübatkar

. ərdəmli, dirəşkən

süksün kötüyü : ənsə kökü
süksün

. əyri, önə əyri duran, düşük - somurtkan, suratı asık

süksün

. içgücü, moral

süksüncək

. əyrik, kambır

süksüncək

. qoz

sükü

. biz

sülh

. yaraşıq, durmaqlı

sümək

. yumak .

sümpüklük

. ısırğab yerimək, tamakın .

süpək

. < sürtək . sürpək, yılmanaq təgələk çay daşı

süpürkə

. püsürkə

süpürtüş

. yügürmək .

sürçək

. əfsanə

sürək

. məhkumiyət

sürəm

. > şuxum . tırmık - sürəm salmaq : tırmık sklmaq .

sürət

. < süyrək (davamlı hərəkət )

sürəyya

. kolaçka

sürgüç

. möhür - sürgəmək h möhürləmək

sürgüçləmək: lak o möhr kərdən .
süri

. uzun, diraz .

sürkür

. süzür .

sürlənmək

. cəmlənmək, üyişmək .

sürpülən

. sürtülən yenilmanan .

sürük

. iradəsiz, sörük .

sürüm

. şuxum .

sürüş

.ötüş, ösüş .

süryən

. rahat yaşıyan .

süvənişli

. kübənişli

süzdürmək . uzarmaq,

süzdürüş

. uzanış .

süzmək

. uzatmaq, çəkmək, genişləymək - qulağın bir süz : çək, bur .

süzmək

. üzmək

süzük

. donık, duri, açıq, şəffaf .

süzük

. duri, donık .

süzük

. uzun, uzunça,

sәrab

. alqım salqım

sәs

. tavış, şınqırav, konğğurqi .

şaban

. şaftalı

şaxmaq

. < şağmaq < şığmaq, şahmaq

şakı

. mirəkkəb.

şaqar

. şair

şalvar

. culbar

şamana

. çırak, sırak, məşəl .

şanqlamaq . şaqqıldamaq .
şapşı

. xəmir

şar

. baş, törağaası, başqaraçı .

şarayaçılık

. becətmək .(mal§

şava

. ölkə, vətən

şaylı

. şanlı

şekəm

. < işkəm < içkəm < iç .

şəhab

. ulduz otu

şəkk

. qaralıq

şərbət

. siropfı, şarab, suyuq .

şığmaq

. çıkmaq .

şik

. halqa

şikuftə dəm . sökük dan - softə : söktə, sökük
şincir

. zincir

şirin

. sirin, siruvlat

şirkət konəndə: qarışan, ğatnaşan

şitab

. < daşab, daşıq, hərəkətdə itilik

şoylə

. şolay

şölən

. dabara, şənlik, saltanat, toy

şumar

. < şanar, şamar, şımar .

şunqur

. doğan, ağ doğan - omuzları busuşunkunu andıran igid .

şuyeş

. < suyuş, yuyuş .

şübhə

. güdük . şübhəsiz : güdüksüz .

tacir

. sarık, sərik

taimiyyət

. bəylik

takım

. tim

takma

. atalar sözü

takmaq

. tikmək

tal

. otlak

tala

. tarla, ova

talağ

. yara

talamaq

. yağmalamaq, - dalaşmaq

talay

. tale'

talkı

. kətən tokmağı

talmaq

. yorulmaq

tam

. duvar

tamaq

. damaq, dadak, anak, tanak, tanımaq, dadanmaq

taman

. daban, toprak, ökçə

taman

. yetər, tamam

tamınqa

. damqa

tamır

. kök

tammaq

. akıntı

tanışlı

. ünlü, məşhur

tanışlık

. tanışma

tanrı

. durucı

tap gəlmək . bərabərlik etmək, tablanmaq, tablaşmaq, gərəyincə yetər olmaq

tap

. arka, art : tapımı takıp et

tap

. bab : dəng . bir birinə tapdır : babdır . iki çətuk(pişik) bir aslana tapdır .
yoldaşın tap elə, görən desin habelə

tap

. bərabər, dəş, dəng, tay, əşit, musavi : huri tap

tap

. diqqət

tap

. düz, doğru, xətasız : tap adam . tap qızıl : xalis qızıl . tap yol : düz yol . tap
ucuyla . tap qara

tap

. həmən : elə, indi, dayanmadan : tap ged . tap gəl . tap gə . tapın gə

tap

. kafi, yetər, çok - tap olsun . tap değil . tap ötmüş - bu qədr söz tapdır : bəsdir .
tap dedi : bəs dedi

tap

. lap, doğru : tap özüdü : lap

tap

. sap, taplak-taplak : sambalam sap, düzbələm-düz,

tapa

. iyrənc, mənfur, başa qakılan çəkiştirilən, qaxınc : başıma tapa . qanun tapası,
dos düşman tapası

tapağ

. tapma, iş, görəv

tapalamaq

. xor görmək, kötüləmək, çəkiştirmək : ölünü tapalamaq : qaxınclamaq

tapalamaq

. xor görmək, təpmək

tapan

. duzaq

tapğçı

. tapan, işçi

tapı

. tabu, tapu, mə'bud

tapı

. zat, hizur, ali

tapıcı

. xidmətçi, tapaş, taya

tapıcı

. pərəstar

tapıcılıq

. xitmətgüzarlık

tapığ

. tapma, sayqı

tapık

. ön, öndə olan

tapılmaq

. bulunmaq

tapımça

. diləyimcə, istəyimcə

tapınmaq

. yakınmaq, tanrıya yönəlmək, çalışmaq, dilənmək, sevinmək

tapışmaq

. buluşmaq, qarşı-qarşıya gəlmək, önəşmək

tapqır

. sıra, dizi

taplama

. somon, qalın təndir çörəgi

taplamaq

. bəyənmək, onaylamaq, doğrulama

taplamaq

. razi olmaq

taplamaq

. razı olmaq : könlü tapladı, o yeməyi çok tapladı

taplamaq

. saplamaq, sanlamaq, qəbul etmək, uğramaq, həds vurmaq, kəstirmək - iyi
taplamışım : dediyim çıktı - nəhayət ağlı tapladı : razılaşdı, ağlına batdı

tapmaq

. istəmək, diləmək, yalvarıb yakarmaq, inanc yoluda çalışmaq, uğraşmaq, bir
şeyə tutqun olmaq, düşgünlük göstərmək : ona elə tapdı ki hər şeyi unuddu

tapmaq

. təqdim etmək, sunmaq

tapmaq

. tə'zim etmək, inqiyad, tabe', muvafiq, razılıq etmə : tapmayana ölüm : qul ola
cümlə cihan onğa tapa

tapmaq

. yapmaq, qapmaq, tikmək

tappılamaq . öncədən sezmək : ürəgim tappıladı
tapsak

. görəvli, yardımçı, hitmətçi

tapu

. dilək, islək, tapmaq, doğrulmaq, yönəlmək : evə tapa : evə tərəf

tapu

. satış, itaat, qulluq, xidmət, uca tutmaq, təslim, yetərli, kafi,

tapucu

. mə'mur

tarık

. gərək, lazım - yırqıça tarık bir saz bir söz

tarımaq

. daralmaq

tarkmaq

. üğütmək - buğda ~ .

tarqalmaq

. dağılmaq

tarmaq

. ırmaq

tarmar

. darğatmaq, dağıtmaq

tatap etmək: dəvə kimi basaraq yerimək
tavlamaq

. qızdırmaq - dəmiri tazında döy,sok) .

tay

. misl

taya

. ənəgə

tayfa-tırık

. < tayfa- törük : törək, törəş, uruq, ırq .

taylamaq

. misl bi misl etmək, cütləmək

taymaq

. gedmək, çəkip gedmək, ayrılmaq

teqenek

. tikan

tel

. xət

telo qoryan . telmurmaq, tellənmək, vellənmək, sellənmək
tenqinqiri

. tanrı

terə

. o - tedə : onlar

tez

. tiz, tir

təadül

. dəng

təbar

. < dip, tüp, tübir, - topar : top : girdə..

təbərmək

. itmək, qaqmaq, dürtmək

təbil

. davul, dövül

təcrübə

. sınav, qarav, teksiriş, dənəmə, barlak

tədbir

. qarayış, bir zada olan fikirləniş

təğiş

. düz, kayqan

təhqiq

. dipləmək ka

təhvil vermə: ötkəru, ötkiru, tapşırıv, beriv
təhvil vermək: qavşarmaq, tapşırmaq
tək

. tah, ta, tə, yək - yəkə, tay

təkavər

. < təkə + vər, yorqa

təkin

. badava, boşuna

təkin

. boşuna,

tə'qib

. takılmaq .

təlvasa

. dalbasa, şaşkınlık + basamaq, sonsuz xəyallar, boş sözlər

təlvasə

. < talvasa - talvasadn düşdü

təmirləmək . bərkitmək, tıkmaq
təmtik

. budala, abdal

tənbəl

. yatuqka

təndir

. < tamdır < tamu : cəhənnəm - < tan : ışıq, ot

təngələş

. tanqalaq : şaşıb qalmaq - tanqamaq : təccübə gətirmək - tanqlaşıq :
düşündürücü, xiyala dalmaq - tanqaq : danqaz - tanğmı ? : şaşılırmı ? :
təəcüblü deyil

tənzimçi

. düzücü

təpər

. obohət, gücli - təpərsiz : buxarsız

təpgi

. inikas

təpmək

. sıçmaq - təptik : pox - yəptiq : təzək

təpsəmək

. titrəmək

tərcüman

. başlanqıç < tərcimək < türcəməkka . dirçəmək, dirsəmək, dikətmək, başlamaq

tərəf

.< tapı . dilək, islək, tapmaq, doğrulmaq, yönəlmək : evə tapa : evə tərəf

tərəkə

. < törəgə

tərəkidən

. taraqğan

tərgəmək

. gözətləmək, gözətmək, riayət et . dikkət

tərgəmək

. gözətləmək, gözləmək

tərk etmək

. bırakmaq, tökmək, atmaq

tərqivçi

. diqqətli, oyanık

tərsəygən

. tərs, əlverişsiz

tərsiçi

. geriçi, əsgiçi, əsgiyətçi, mürtəci

tərsidən

. < tərsəmək

tərtib

. dərləb

tərtibləmək . dəribləmək
tərz

. darak, tarzda, təhər?

təsfiyə

. durlanış .

təvazü'

. yavaşlık, sayqılıq

təvinmək

. tapınmaq, çokunmaq, baş əyu.

təyzə

. xalk

təzə

. < düzəmək, təzəmək, tərəmək, türcəməkka . dirçəmək, dirsəmək, dikətmək,
başlamaq

təzyiq

. basarqıya, qısarqıya, sıkarqıyağ

tıxıl

. boğul - bası-tıxı- qır + lınqa

tikan

. təkənək

tikmək

. summaltıp, cummaltıp .

tikrar

. qaytalama

tıqırık

. yol

tiniş

. = tənəffüs, dinc?

tipa

. < təpik

tir

. tiz, tez

tirə

. dirəy, təbar, no', topar

tirəmək

. dayanmaq

tirən

. dərin

tırmanmaq

. tırmaşmaq

tirmən

. dəğirmən

tırnamaq

. tırmamaq

tırp

. < tupka: dib, kök, bu yemişin kökü ilə adlanmışdır .

tiz

. tez, tir

tizətmək

. qorkutmaq

toğalaq

. fındıq kimi

tox

. yoğun

toxtamaq

. bəkləmək

toxu

. bulçuğ

toxuçu

. yalançı

toxunak

. pürüz, əngəl .

toxunmaq

. takınmaq, itəmək .

tokalkşmaq: dalaşmaq, dövüşmək
tokmaq

. < tok . döğ . döğməç

tokmaq

. <>döymək

toktalış

. duracak, durak, duralğa, ayaldama, bəkit.

toktatmaq

. kəsmək .

tokumaq

. çalmaq, vurmaq, çırpmaq

toqalamaq

. düyürmək, yığıb almaq

toqanaq

. sürgü

toqaslamaq: qarşılamaq
toqay

. dərә

toqqa

. tokuka, tokunan yer, birləşdirən şey, tokunmaq işini görən alət .

tolamaq

. ödəmək

tolık

. odük

tolqun

. dalqa

tom

. girdə - omalmaq : şişmək, tomurmaq : girdəşmək, tomurcuk

tom

. qalın, yoğun .

tompak

. tümsük, çıkıntı, dışbükey .

tomurmaq

. dik, şiş, girdə

tonağçı

. qurşun

tonqko

. kambır

toplantı

. toplarqa, tosun : aşırı böyük olum, güclü, tosuncuk : güclügə

topuk

. diz

topulmaq

. həmlə, vurmaq .

torak

. kömürçülükdə qurulur

toraman

. tobul, izli-yapılı cöcuk

torba

.durba

torba

. qapcak, sumka, suma, muksa, dağarcık, bastıq

torun

. toran, bulanıq, tutqun, tozan

toy oynamak: toy qurmaq .

.

tozulmaq

. məhvolmaq

töbələmək

. vurmaq, dövmək

töküm

. bərnamə, göz önünə alınan utum, sərmaya qoymaq

töküm

. çözüm, hicum .

töküntü sular: bol bol axan
tölək

. malyat .

töləmək

. törəmək, doğmaq : quzu tölədi .

töləmək

. ödəmək .

tömən

. alt, ən alt

tör

. şərəfli yer

tör

.tor, toz

törə

. axlaq, qural, qanun - gücə törə yok : hidud

törətci

. tanqrı, müxtəri'

törətmək

. yaratmaq

tudə

. < tüpdə, töplə, topalak, yumalaq

tulğa.

. durğa, tağan., mosı, saçayaq, üçayaq

tulu

. < doğu?

tumaq

. tutmaq > duman

tumalaq

. top

tummaq

. donmaq qapanmaq, qaranlamaq, toxalmaq, butunmaq, bütünmaq, dolunmaq

tumurcuk

. qunça

tuncukmaq . darlıqmaq
turşuca

. quru lumu, əmani(lumu)

tus

. rəng

tuşalmaq

. sanaşmaq, düşüşmək, qabat gəlmək, tapmaq

tutı

. pərdə, gərdək

.

tutuşdurmaq . çənəşdirmək
tübən

. bayağı, topas, onğayası, kopal, yabay, pəst

tük

. < tüka : rəng, don - nə tük də adamdı : nə qılıq dadı, nə rəh dədi .

tükəl

. sapsım, bütünü, barıs, varyok, hamısı, boydan baş .

tüm

. dim, cuv, ap, lap, bütün : örən

tümcə

. cümlə

tünəgün

. gecə gündüz

tünlük

. çoxlu . < tün, tüm, dolu

türlənmək

. dəyişmək

tüstü

. tütün, duman

tütün

. tüstü, duman

tüycəri

. tüklü

tüymək

. sarmaq, bükmək

tüyrəyiç

. toplu iğnə

uçar

. bazar yeri

uçraşmaq

. mulaqat, çağ düşmək .

uçtağıç

. yonğuç, qələ uclağıç, qələm tiraş

uçun

. < uçuq, solqun

ulalmaq

. qalkmaq

ulama

. ulux, uluu

ulduz quyruğu, böcəği : uçan ulduz
ulduz

. - köçmək –akmaq –kaymaq

ulduzu düşgün : talehsiz
uluğaş

. ihsan, ölüaşı

umursamaq . önəm vermək
unə

. qiymət

unlamaq

. maydamaq, yarmaq, ovmaq, dövmək

unutşak.

. dalğın, tarkav., yubalğı, alçıranğ, pərişan

unutulmuş

. yatıq < atmaq . atılmış

urğuç

. iğ

urluk

. tuxum

uruk

. ırk

uruq

. soy, toxum, quşak, nəsil . boy, uruq-aymaq

us

. su

usul

. dans, rəqs

uşatmaq

. xoşuna getmək - uşau : xoşa gedmək

utğaşmaq

. ulaşmaq, səpələşmək, vəsl etmək

utmaq

. < ötmək < öt .

utuk

. yeniş, yengiş

uyalmaq

. utanmaq

uyat

. azar, ayıb

uyğu

. şübhə, fikir

uyləğə

. ağlamaq

uyrulmaq

. dolanmaq, burulmaq

uyuştur

. qarıştır

uzluk

. yetərlik, yararul

uzman(.+)

. .şinas . .çi, bir işin ustası .

uzun

. süzəmpay

üfüq

. ətək

üfüq

. gözcəğən

üfüqi

. kəsə, köldənənq, düz, boy(sızık, duruş)

ündə

. çağır, cavab, səs, vermək

ürəmək

. şişmək

ürləqiş

. pomp

üstaqata

. üst keçid .

üşənmək

. < oyçanmaq : dikirləşmək .

üyşəmək

. sürləmək, toplamaq, səməmək, cəməmək

va xordən

. kayurmaq

vağırdamaq, saqırdamaq, vəjjaci
vahid

. ölçəm, ölşəm

vahşi

. vağşi, kırqıy, kırıs., qırağay, yabayı, cırtık, tağı

vaqiən

. varlı, bən > bafars

varax

. oorax, dərdə dəyməyən - vasaqı : dəyərsiz - varxam : veyran, bulaşıq, xarab,
yıxıq - varrıq : uğursuz, qorqaq gəppining gürrününg uğuri olmayan,
çərənd-pərənd

var-gəl

. var-ged

varış

. ölğşiv., irişiv., yetiv.

varsak

. fərsəng?

vasvasa

. xəyalı, uğursuz

vatandaş

. bir yurtda ötüb ösənlər

vava

. (uşaı dilində) bubu, yara, baş

vaz geçmək . aynamaq., oyun özgərti

verdi

. vergi, ölçü, miqdar

verəsiyə

. başı soyuq, önəm verməyən, könülsüz, özənsiz

verəsyə

. nisyə

vergi

. ehsan - vergili : mühəssin - vergisiz : xəbis

verimli

. comət

vestiyer

. geyimlik, paltar yeri

vəba

. qırqın, çuma.

vəç

. təhər, yol, uğur, yağday, rəiş

vəliəhd

. tak murqəri

vərdiş

. endik, ğılıq, adət

vərəm

. < var. şişmanlıq, varlı, qabarıq, baramlı, dərmli

vərtaxam

. bulaşıq, aqan tökən, çaşıp yatan, veyran

vəş

. pambık dənəsi

vəz' emək

. çıkarmaq, oldurmaq, varlamaq, qoymaq, qurmaq, yaratmaq

və'z

. < uvağız, ağız, vağız

vəzifə

. burış, borc, mildət,

vəzin

. durarlı, vazmin, basmin

vəzir

. < yazır

vəznə

. kəssә. - kəsir : vəznəli

vicdan

. iç duyği, yakşı yamanı sayğaryan

vicud

. boy

vilayət

. el .

vilayət

. ölkə, oblış.

viranə

. qalık, yimirik, qırana

virgül

. ötör, ütir, otur, pəş

vişnə

. albalı, siyə., alça

vurquç

. vurma aləti

vurulmaq

. həmrah olmaq, yakınlık

yaddaş

. < yad + əş

yadsımaq

. batmaq, yaşmaq, gizləmək

yağız

. dəri .

yağız

. əsmər, qaramtıl buğday rəng

yağlamaq

. şişitmək, bəsləmək, bərkitmək

yağmır

. yamçı

yah

. vicdan, mərhəmət

yahalmaq

. < yan .( doğru olmayan, əyri ) yanalmaq, yanılmaq, yanqılışmaq, yanakı,
çarpmaq

yaxın

. yayuq

yak

. çağ, zaman - bu yakda

yaklauçı

. akşı edici . esirkevsi .

yaquşaqan . dayak, kötək
yal varmaq . yol getmək, davam etmək, doğru yol getmək
yal

. sikun, səssizlik, istirahat, dinlənmək - yal almaq

ydavəri

. ( ağzamak : yadavarmak, yadavramak )ağzama : yaddaş

ydavəri

. ( ağzamak : yadavarmak, yadavramak )ağzama : yaddaş

ya . ya

. gərək bu. gərək o - istər bu.istər o - istər bu .istərsə o - nə bu.nə o - kalay
bu . salay o - gərək olsa bu . gərək olsa o - gərəksə bu . gərəkməsə o olsa bu . olsa o - olsa bu . olmsa o - yaki bu . tada o - yaki bu . yaki o - islə
bu . islə o.

ya . ya

. gərək bu. gərək o - istər bu.istər o - istər bu .istərsə o - nə bu.nə o - kalay bu .
salay o - gərək olsa bu . gərək olsa o - gərəksə bu . gərəkməsə o - olsa bu .
olsa o - olsa bu . olmsa o - yaki bu . tada o - yaki bu . yaki o - islə bu . islə o.

ya bir yol tap, ya bir yol aç, yada yoldan çəkil

ya

. yada

ya

. yada

yaba

. gengərək

.yabağu. özgə. biqanə. .-təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz olmaz. (yoldan

yabaqu

keçən iç olmaz, yaxın özgə əş, bir olmaz. ) .( təqmə kişi: yoldan keçən.
hər gələn) (düz: əş. bir. bərabər)
yabançı

. çet § çet kişi : yad adam § çet yurd : yad ölkə

yabançı

. çət, çet, qırak

yabançı

. çətəl, yad

yabançı

. çətəl, yad, çət, çet, qırak

yabançı

. öcman, düşman

yabançı

. öcman, düşman

yabançi

.yad,kəsəki , çet-çit-sit ., şetel

yabançi

.yad,kəsəki , çet-çit-sit ., şetel

.

yabaş

. yavaş

yabay

. gödək, topas, bayağı, onğaysız, kopal, tübən .

yabıl

. yapıl : rafiq, doslar arası, him bir , işə başamak, əməkdaşlık .

yabıl

. yapıl : rafiq, doslar arası, him bir işə başamak, məkdaşlık

yabıl

. yapıl : rafiq, doslar arası, him bir işə başamak, məkdaşlık

yabız

. yavız .

yablak: yavlak, kötü, yaraşıksız .
yad

(d:ğ)

yad

(d:ğ)

: yağmır daşı

. yağmır daşı

yad etmək

. ad tutmak

yad etmək

. ad tutmak

?

yad etmək, ad tutmak, yadavərlık, addamak, yaddama.
yad

. < ad - adın = yadın - adın: özgə, özgənin, başqasının

yad

. çətəl, yabançı, çət, çet, qırak

yad

. xas, qırıq, ayrı, ayrıq, kəsik, öz, özəl,

yad

. xas, qırıq, ayrı, ayrıq, kəsik, öz, özəl,

yad

. küy, fikir, huş

yad

. yabançı, çet § çet kişi : yad adam

yad

. qırğık., yava, yavayı,üağı, yağı, yaban, yabanı, kəsəki

yad

. qırğık., yava, yavayı,üağı, yağı, yaban, yabanı, kəsəki

yad, zrd,

yadama !

. arma! ) yorulma ! yorulmuyasan ) var ol ! yaşa !

yadama !

. yorulma, yrulmuyasan, arma

yadama !

. yorulma, yrulmuyasan, arma

yadama !

. yorulma, yrulmuyasan, arma

yadama !

. yorulma, yrulmuyasan, arma

yadamaq

. zayıflamak, güçsüz

yadamaq

. zayıflamak, güçsüz

yadan

. arğın, bezar, aran

yadan

. arğın, bezar, aran

yadan

. yorqun

yadan

. yorqun

yadasalmaq . addamak, ad tutmak, yad etmək, yaddama
yadasalmaq . addamak, ad tutmak, yad etmək, yaddama

yadav

. arğın

., işdən yadab duran adam

yadavəri

. ağzamak : yadavamak, yadavramak

yadavəri: ( ağzamak : yadavarmak, yadavramak )ağzama : yaddaş

yadavərlık ad tutmak, addamak, yad etmək, yaddama.
yadavlık

.

yorqunluk

yadavlık

.

yorqunluk

yadavramak : yad avəri )

yadırqamaq.

.yadırqamaq. yadaşmaq. yaddan çıxarmaq. unutmaq. -dün gördüyüm bu gün
yadaşır

yağış yağsunda varsun kərpişçi ağlasun.
yağmur olsa kəndi tarlasına yağar. (çinis.dargöz)
yağmurdan qaçıb, doluya tutulmaq.
yağmurdan qaçıb, doluya tutulmaq.

yahalmaz

.yazmaz. çaşmaz .-yazmaz atım olmaz, yanığmaz bilgə {çaşmaz (yahalmaz) ox,
yanılmaz bilən (bilgin) olmaz}.

yal

.yəl.-yəl quyruğu tökülmüş tülkü.

yalab

.-yeb doymağan, yalab doymaz.

yalan

. uydurma. toxuma.

yalan

.-güdə yolu iti çapar yalan söz.

yalan

.-iyi doğru yararlı, kötü yalan yaxarlı. (yaxarlı: yandıran. yaman)

yalan

.-yalan yalançıdan iti qoşar.

yalan

.-yalan demək: yalanlamaq.aldatmaq.

yalançı

.-yalançı qoşur, yalanı uçur

yalançılıq

.-eşitdənini söyləmək yalançılıq öğrədər.

yalançınımn.-yalançınımn ömrü qısa olsada, yalanın ömrü çox uzun
yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.
yalançının tanıqlığı tutulmaz. (tanıqlığı: şahidiligi)
yalançının .- axar sular dayanmaz, yalançının yalanları tükənməz
yalançının .- yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.
yalançının .- yalançının tanıqlığı tutulmaz. (tanıqlığı: şahidiligi)
yalançının .ötrükçünü.-ötrükçünü düz sözü boş.
yalançıtan .-yalan yalançıdan iti qoşar.
yalanı

.-yalançı qoşur, yalanı uçur

yalanın

.-yalançınımn ömrü qısa olsada, yalanın ömrü çox uzun

yalanır

.-bal töksən yalanır .(çox arın, təmiz). (deyim)

yalanla inanc, bir yuvada duranmaz
yalanla

.- yalanla inanc, bir yuvada duranmaz

yalanla

.-yalanla gerçək bir nərsənin iki üzü.

yalanlamaq . yalan demək. aldatmaq.
yalanları
yalınlıq

.- axar sular dayanmaz, yalançının yalanları tükənməz

.lütlük.-aclıq dışar çıxarır, lütlük içər qaçırır.

yalnız qalan qurda yem
yalnız qalıbda yalnız yat. (subay. bekar)
yalnız yeyən, saçağın kəndi yığar.( saçağın: süfrəsin)
yalnız

.- yalnız qalan qurda yem

yalnız

.- yalnız qalıbda yalnız yat. (subay. bekar)

yalnız

.- yalnız yeyən, saçağın kəndi yığar.( saçağın: süfrəsin)

yalnız

.-kötülük iyilik eskilərdəndi, dəğişən yalnız ölçülər olmuş

yalnız

.-yalnız yiyən əkməğin, yükün kəndi qaldırar.

yalnız

.-yel dəyirmanı olduğunu anladıq, yalnız suyu nərdən gəlir. (su dəyirmanı su ilə,
yellininki yel ilə)

yalnızlıqdan .-'kəndi olmaq' yalnızlıqdan başlır, yalnızlıqdan keçir, yalnızlıqda qalır, yalnızlıqda bitir
yalqa

yalun

.sürgü. dil. qapı dalqasına (halqasına. həlqəsinə). keçən sürgü .
yalun. çılpaq.lüt.- düşman nəmə deyməz, yalun nəmə geyməz.(yalun: çılpaq.lüt)

yalvarmaq .zarımaq

yama

yaman

.-dəlik böyük, yama kiçik.
.- malız bolansun, canız uzansın, yaman günün nisgili, kötü qaya yağulsun. (alqış)
. (qay: nakəs)

.- cırıq daban, dili yaman.

yaman

yaman

.- yaman erkək toy pozar, yaman qadın ev pozar

yaman

.-söğüd dayaq verməz, yaman aman verməz

yaman

.-yaman at axırın pozar, yaman it yiyəsin üzər.

yaman

.-yaman günlər yaxşıyar, yaman kişi yaxşımaz. (yaxşıyar: yaxşılaşar). (yaxşımaz
yaxşılamaz)

yaman

.-yaman günlər yaxşıyar, yaman kişi yaxşımaz. (yaxşıyar: yaxşılaşar). (yaxşımaz
yaxşılamaz)

yaman

.-yaman ilə yoldaşsan, yamandan ön ölərsən, yaxşı ilə sırdaşsan, iygilikdə olarsan.

yaman

.-yaman yavqa yaxar. (yavqa: düşmana).(yaxar: yakışar).

yaman

.-yamanı yaman kəsər, acını acı.

yaman

.-yaxşı söz can azığı, yaman söz baş qazığı (qazığ: mismar. mıx)

yaman

.yavuz.-yağış yağsa qabın olsa yapınqu gərərk, yavuz kişi yakın gəlsə abınqu gerek.
(yapınqu: örtmək) (abınqu: gizlənmək)

yaman
yaman.

.yaxarlı: yandıran. yaman.-iyi doğru yararlı, kötü yalan yaxarlı.

.-alqış aman, qarqış yaman. (aman: sağlamlıq)
.- iyiyə çatanmasan, yamana döz, yamanacadan qaçasan.

yamana

yamana

.-qazana yaxlaş qarası yoğar, yamana yaxlaş qadası

yamana

.-yamana öz qayğısı, yaxşıya el qayğısı

yamana

.-yaxşıya tinim yox, yamana ölüm yox.( tinim: dinclik)

yamanacatan

.- iyiyə çatanmasan, yamana döz, yamanacadan qaçasan.

yamanı

.-yamanı yaman kəsər, acını acı.

yamanın

.-yamanın üzü qurusun, gəpirgən sözü qurusun

yamanla

.-yamanla yoldaş olsan, yamandan ön ölərsən, yaxşıynan sırdaş olsan, yaxşılıqda
olarsan.

yamanla

.-qanmazla sırdaş, yamanla yoldaş (olma)

yamanlara .-yaxşılara tiniş yox, yamanlara ölüm yox. ( tiniş: dinclik. rahatlıq.)
yamanlıq

yamanqa

.-çox yaxcılıq qarşılığı yamanlıq. (artıq dəğər, başıvı əyər)

.-var yetirsə yamanqa, kəndin qoyar xaqanqa.

yamansız

.yavuzsuz.-qopuzsuz baxşı, yavuzsuz yaxşı. (baxşı: aşıq).

yamantan

.-yamanla yoldaş olsan, yamandan ön ölərsən, yaxşıynan sırdaş olsan, yaxşılıqda
olarsan.

yamantan

.-söğütdən dayaq olmaz, yamandan ayaq. (ayaq: yoldaş)

yamantan

.-yaman ilə yoldaşsan, yamandan ön ölərsən, yaxşı ilə sırdaşsan, iygilikdə olarsan.

yamantan

.-yamandan qaç, yaxşıya qoyun aç.

yamantan .-yavdan yaxşılıq, yamandan iyilik gözləmə. (yavdan: düşmandan)
yan

.qarab . doğru. tərəf.

yanan

.küygən.-ağzı küygən, savuq suyu püfleb içər.

yanaqıntan .-acıyan yanağından, susayan dodağından belli.
yanasın.

.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

yandan.

.yandan. oğruca. görsənmədən. gizlicə.- dosdunilə doğruca, yağunilə oğruca.
(doğruca: üzbəüz). (yağunilə. düşmanınla).

yanğına gedən qor alır.
yanğına gedən qor alır.

yanğına gedən qor alır.
yanğına körüklə gedilməz
yanılır
yanılır.
yanılmaq

.- işləyən yanılır. (su gətirəndə bir, küzə qıranda bir)

.- çok bilən çox yanılır.

. yanlışmaq. adaşmaq. azaşmaq. xəta qılmaq. kırıxmaq. .- adaşmasam dünüdü.

yanılmatan .-axsaqlığın bilənlər, yanılmadan qorxmazlar. (axsaqlığın: kəndi zəf nuqtəsin)
yanılmaz

.yanığmaz.-yazmaz atım olmaz, yanığmaz bilgə {çaşmaz (yahalmaz) ox, yanılmaz
bilən (bilgin) olmaz}.

yanınca

.-odun yanınca kül, adam yanınca qul olur

yanınta

.-səndən böyüklə qonuş, yanında yatma.

yanıqmaz

.yanığmaz. yanılmaz.-yazmaz atım olmaz, yanığmaz bilgə {çaşmaz (yahalmaz) ox,
yanılmaz bilən (bilgin) olmaz}.

yanlış

.- əğri kişi yanlış işi, doğru kişi düzdü işi.

yanlışmaq .yanılmaq. adaşmaq. azaşmaq. xəta qılmaq. kırıxmaq. .- adaşmasam dünüdü.
yanmaq

.- dərdin yanmaq: dərtdən gileylənmək.-dərdin yansan dərmana, dərman fır fır
fırlanar

yanmaz

.-oda düşsə yanmaz, suya düşsə axmaz. (tapmaca).(kölgə)

yanmaz.

.- əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq : şeh. nəmli)

yanmaz.

.yanğmaz.yanğımaz. yankımaz. təpgi verməz.-göz görməsə ürək yanmaz.

yanmış
yanqımaz

.- yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.
.yanğmaz. yanğımaz. yanmaz. yankımaz. təpgi verməz. -göz görməsə ürək
yanmaz.

yanqına

- yanğına körüklə gedilməz

yanqına

.- yanğına gedən qor alır.

yanqına

.- yanğına körüklə gedilməz

yanqına

.-yanğına gedən qor alır.
- yanğına körüklə gedilməz

yanqmaz

.yanğmaz.yanğımaz. yankımaz. yanmaz. təpgi verməz. -göz görməsə ürək
yanmaz.

yanşağın belin sağır bükər. (yanşağın: gəvəzənin. çox danışanın).( sağır: kar).(yanşağa qarşı
dinməz olan tablaşır.)

yansan

.-dərdin yansan dərmana, dərman fır fır fırlanar.(dərdin yanmaq: dərtdən
gileylənmək)

yanşaqa

.- yanşağa qarşı dinməz olan tablaşır {yanşağın belin sağır bükər. (yanşağın:
gəvəzənin. çox danışanın).( sağır: kar).}

yanşaqın

.yanşağın. gəvəzənin. çox danışanın. - yanşağın belin sağır bükər.( sağır:
kar).(yanşağa qarşı dinməz olan tablaşır.)

yansılamaq .öygünmək. ötgünmək. özgünmək .təqlid edmək. -qarqa qazı ötgünsə, budu
sınar.

yansıtar.
yansıtar.
yanta

.-göz ışığı ürək sirin yansıtar.

mütəsəvvir edər.- durqun sulr ulduzları yansıtar.

.-pulun gücü danılmaz, eldə alver olunca, sınmaz düşman tapılmaz, yanda dosdun
olunca

yantaq

yantaq

.-dəvəyə yandaq gərək olsa boynun üzer.

.yandaq. devedikeni. dulavradotu.-yandaqdan ətir çıxmaz, axmaqdan batır .

yantıran

.yandıran. yaxarlı. yaman.-iyi doğru yararlı, kötü yalan yaxarlı.

yap

.-axdar tap, yoğur yap

yapa

.-yapa yapa yapıcı, çəkə çəkə çəkici olur. (çəkici: daşqaçı. arabaçı. çarxçı)

yapar .

.yapar. qapar. bükər.- dörd çapar, birin açar, birin yapar .

yapar

.- bilgən bilənin yapar, bilməyən nəyini yapar.

yapar

.-quş yuvada gördüyün yapar

yapar

.-biri sınar, biri sönər, biri yapar, biri qınar.

yapar.

.-arayan tapar, bacaran yapar. (arayan: qımıran. qıdıran. qıbıran)

yaparqən

.-qaş yaparkən göz çıxarır. (deyim)

yapıcı

.-yapa yapa yapıcı, çəkə çəkə çəkici olur. (çəkici: daşqaçı. arabaçı. çarxçı)

yapılan

.-poxla yapılan, sidikle gedər.

yapınqu

.örtmək.-yağış yağsa qabın olsa yapınqu gərərk, yavuz kişi yakın gəlsə abınqu gerek.
(yavuz: yaman) (abınqu: gizlənmək)

yapırsa

. . . -kim yapırsa doğrucana bir işi, kəndi bilər dəğər biçə uz kişi.

yapısı.

.- çilə oldu el günümün yapısı. (çilə: ağrı. qada bəla)

yapıştırma. .yapışdırma. ekleme: -ekleme quyruq, tez qopar.
yapmış.
yapraq

.yapmış. qapamış. qapmış.-bilinc qafanı açmış, inanc qafanı yapmış.

- dalsız yapraq yel küləyin əsiri.

yapraq

.-yar məni ansun yeşil yapraq ilə.

yapraq

.-yel olmasa yapraq belə qımırmaz.

yapraqıyla .-ağac yaprağıyla gurlar.
yaq

.-qışın qar yazın yağ, olsa ilin bol keçər.

yaq
yaqanın

.-süt, yağ, yuğtlu kökə: quymaq

.- bilməyən bilənin sözünə, qov yaxanın gözünə

yaqar

.-yağmur olsa kəndi tarlasına yağar. (çinis.dargöz)

yaqar.

.-toyda qız bəyənən, götünə xına yaxar.

yaqar.

.yaxar. yakışar.-yaman yavqa yaxar. (yavqa: düşmana).

yaqarlı

.yaxarlı. yandıran. yaman.-iyi doğru yararlı, kötü yalan yaxarlı. (yaxarlı: yandıran.
yaman)

yaqası

.- eğrinin iki yaxası bir araya gəlməz

yaqavı

.-ağzından çıxan yaxavı tutsun. (qarqışın özüvü tutsun).

yaqcı
yaqcı
yaqcı

.- düşünənki yaxcı pisi ayırsın, yaşı ötdü, günü keçdi qarrıdı.( düşün işə keç)

.-yaxcı olar: yeğər
eyku. iyi.- düşündüyün sözündə, qonuşduğun işində, işlədiyin alın yazın qazdırır.
böyləisə eyku danış, eyku qılın, eyku san. (san: düşün)

yaqcılıq

.-çox yaxcılıq qarşılığı yamanlıq. (artıq dəğər, başıvı əyər)

yaqın

.- varsa malın yadın sənə dosd olur, yoxsa malın yaxın belə yad olur
- varsa malın yadın sənə yoğ olur, yoxsa malın yaxın belə yox olur.( yoğ: yaxın)

yaqın

.-yaxın qohumlar:ağayın

yaqının

.-uzağın buğdasından, yaxının arpası yeğ.

yaqınlaştırır

.-bilim adamları yazınları qarşılaşdırır, olduğları yakınlaşdırır, söztükləri
anlaşdırır,davranışları uzaqlaşdırır. (yazınları: qədərləri) . (olduğları:
karakterləri) . (söztükləri: qərarları)

yaqınlatan

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

yaqır

yağır. ışıq - dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır (yarğın: ışıq)

yaqırlıq

.-hər gələndən igidlik, hər bulutdan yağırlıq gözləmə

yaqış

.- yağış yağsunda varsun kərpişçi ağlasun.

yaqış

.-bir bulutla yağış, bir çiçəklə yaz gəlməz

yaqış

.-əkinçi yağış ister, kərpişçi quraq.

yaqış

.-əkişdə, yağış nəmiş gərəkir, iş uyar çağda qılış görəkir. (görəkir: uyğun görülür,
məsləhət görülür).

yaqış

.-yağış yağsa qabın olsa yapınqu gərərk, yavuz kişi yakın gəlsə abınqu gerek.
(yapınqu: örtmək) (yavuz: yaman) (abınqu: gizlənmək)

yaqışar.

.yakışar. yaxar. -yaman yavqa yaxar. (yavqa: düşmana).

yaqışı

.-yağışı savıb damcıya düşdük.

yaqışı.

.yaxışı. bəzəyi. . iffəti. . -tən yaxışı don.

yaqışır.

.-düğünə səs, ölümə yas yaxışır.

yaqıtan

.-irtənin yağıdan, bu günün şoru yeğ. (irtənin: yarısının)

yaqla

.-ağızla pilav pişməz, yağla düğü olmayınca.

yaqlaş

.-qazana yaxlaş qarası yoğar, yamana yaxlaş qadası

yaqlavçı

.yaklavçı. tərəfdar.

yaqlı

.-dili yağlı sözü ballı çeçenler (çeçenler: söz usdaları. xətiblər)

yaqlıca
yaqmaq

yağlıca. səlmətərə

.yaxmaq.xoşa gəlmək. -bu moda hamıya yaxmır. .ləzzət vermək. -hər yemək amıya
xmır.

yaqmaysın .yakmaysın. xoşuna gəlməzsin. -qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan
axıb gedədi. (aytsan: desən). (axırın: yavaş ). (axıb gedədi: boşa gedər).

yaqmaz

.-ac qarınqa gəp yakmaz.( gəp: söz)

yaqmaza

.-iş yaxmaza iş desən, sənin baça us qoyar

yaqmur

.- bulutlar dağayıb (sıtqayıb) , yağmur ağladı. (sıtqayıb: höggə)

yaqmur

.-çağı gələr yağmur dinər su durular

yaqmur

.-yağmur olsa kəndi tarlasına yağar. (çinis.dargöz)

yaqmur

.-yağmur istəyən ağac əkər, ağac istəyən tuxum əkər (səpər)

yaqmurtan .-yağmurdan qaçıb, doluya tutulmaq.

yaqsa

.-yağış yağsa qabın olsa yapınqu gərərk, yavuz kişi yakın gəlsə abınqu gerek.
(yapınqu: örtmək) (yavuz: yaman) (abınqu: gizlənmək)

yaqşı

.-gözü köz görən, odu yaxşı tanır.

yaqşı

.-yaman ilə yoldaşsan, yamandan ön ölərsən, yaxşı ilə sırdaşsan, iygilikdə olarsan.

yaqşı

.-yaxşı söz can azığı, yaman söz baş qazığı (qazığ: mismar. mıx)

yaqşi

.-yaxşi görmək: bəğənmək. sevmək.

yaqşı.

.-qopuzsuz baxşı, yavuzsuz yaxşı. (baxşı: aşıq). (yavuzsuz: yamansız)

yaqşılamaz. .yaxşılamaz. yaxşımaz. -yaman günlər yaxşıyar, yaman kişi yaxşımaz. (yaxşıyar:
yaxşılaşar).

yaqşılara

.-yaxşılara tiniş yox, yamanlara ölüm yox. ( tiniş: dinclik. rahatlıq.)

yaqşılaşar. .yaxşılaşar. yaxşıyar. -yaman günlər yaxşıyar, yaman kişi yaxşımaz. (yaxşıyar:
yaxşılaşar). (yaxşımaz yaxşılamaz)

yaqşılıq

.-altın yerdə yatmaz, yaxşılıq əldə qalmaz.

yaqşılıq

.-yavdan yaxşılıq, yamandan iyilik gözləmə. (yavdan: düşmandan)

yaqşılıq

.-yaxşılıq qarşılıq görməz

yaqşılıqta

.-yamanla yoldaş olsan, yamandan ön ölərsən, yaxşıynan sırdaş olsan, yaxşılıqda
olarsan.

yaqşımaz.

.yaxşımaz. yaxşılamaz.-yaman günlər yaxşıyar, yaman kişi yaxşımaz. (yaxşıyar:
yaxşılaşar).

yaqsın

.-axsın gözdən qanlı yaş, yağsın göydən qara daş .(qarqış)

yaqşısı

.- anılar keçmiş, pisi yaxşısı, yaxşısı nisgil, pisi qaxınc

yaqşıya

.-yamana öz qayğısı, yaxşıya el qayğısı

yaqşıya

.-yamandan qaç, yaxşıya qoyun aç.

yaqşıya

.-yaxşıya tinim yox, yamana ölüm yox.( tinim: dinclik)

yaqşıyar

.yaxşıyar. yaxşılaşar.-yaman günlər yaxşıyar, yaman kişi yaxşımaz. (yaxşıyar:
yaxşılaşar). (yaxşımaz yaxşılamaz)

yaqşıynan .-yamanla yoldaş olsan, yamandan ön ölərsən, yaxşıynan sırdaş olsan, yaxşılıqda
olarsan.

yaqsunta

.- yağış yağsunda varsun kərpişçi ağlasun.

yaqtı

.yağtı. ışıq. şöğlə. yenur (> nur). yanığ. ışıq. aydınlıq. nur. şölə.

yaqtı

.yağtı. yalqım. yaldız. yıldız. açıq. yaşın > roşən.

yaqtı

.yaxtı. yaxtıq. çarıq. açıq. aydın. ayğın. aylın. yarıt. anğıt. anığlıq. ışıq. ot. gün
yaxtısı : gün ışıqı.

yaqtıya

.-yağtıya qarşı: ışığa qarşı

yaqu

.-bölüngəni yağu yer. (bölüngəni börü yer).

yaqu

.-dosd ağladıb üzə deyər, yağu arxan sökər, üzə gülər

yaqu.

yaqulsun

.-yoxsul ölsə, ağu yox, arrıq ölsə yağu yok.

.- malız bolansun, canız uzansın, yaman günün nisgili, kötü qaya yağulsun.
(alqış) . (qay: nakəs)

yaqunilə

.yağunilə. düşmanınla. - dosdunilə doğruca, yağunilə oğruca. (doğruca: üzbəüz).
(oğruca: yandan. görsənmədən. gizlicə)

yaqunisə

.yağunisə .düşmanınsa.-dosdunisə söyləgilən eykusun, yağunisə söyləməqıl
heçnəyun. (eykusun: yaxcı sözlər) .

yaquva

yar

.yağuva.düşmanan.- dosduva çinin yağuva yava söylə qıl. (çinin: düzün).

.- yaramazdan yar olmaz, iyilərdən al öğüt

yar

.-yar məni ansun çürük alma ilə. (yeşil yapraq)

yar

.küz. kövz. (< köz). uçurum.

yar.
yaramaz

.- mansızın yar arıyan, yar tapabilməz.
.- yaramaz, parasız olmaz

yaramaz, parasız olmaz
yaramaza kəndi qadası yarar. (yarar: halaldi.yetər)
yaramaza kəndi qadası yetər
yaramaza

.-yaramaza kəndi qadası yarar. (yarar: halaldi.yetər)

yaramazdan yar olmaz, iyilərdən al öğüt
yaramazdan yar olmaz, iyilərdən öğüt al
yaramaztan .- yaramazdan yar olmaz, iyilərdən al öğüt
yaranmış

.-başla könül, bir gövdədə yaranmış.

yaraqımız .- düzəldi hər yarağımız, qalmışdı saqqal darağımız
yaraqın

.-yol yarağın yoxdusa, yola çıxmaq gərəksiz

yarar

. halaldi.yetər.-yaramaza kəndi qadası yarar.

yarar

.- artıq tamah daş yarar, daş qayıdıb baş yarar.

yarar

.-başlı yarar hər işə, yetərli yox heç işə.

yararlı

.-iyi doğru yararlı, kötü yalan yaxarlı. (yaxarlı: yandıran. yaman)

yaraş.

.-düğünə el, xırmana yel yaraş.

yarası

.- ayrılıqla ölüm ayraqı bir, yarası ayrıq. (ayraqı: arası. fasiləsi). (ayrıq: dəğişik. dərkli.
fərqli)

yaraşıq

.-qazana yaraşıq qapağı

yarı

.-evlənmədən göz qulağı dörd açın, evləndikdən yarı yarıya qapatın

yarımadıq istisinə, kor olduq tüstüsünə
yarımçıq

yarın

.naqis

.-bu gün var olan, yarın üçün yox olar, sürəm qıssa olayları çox olar. ( sürəm:
ara. zaman)

yarın
yarına.
yarının
yarınınla
yarıq
yarışma

.-kim sorulmaz kimsədən yarın günahi kimsənün. (dosdun yükü sənə yüklənməz)
.- dün qalmamış bu günə, bu gün qalmaz yarına.

.-bu günün borclusu, yarının yolçusu .(yolçusu: dilənçisi)

.-dünün getdi günün keçdi yarınınla barış.
.-gün yarıq: günaydın. dan uğra. süb bexeyr.

.-yellə yarışma, selə qarışma. (yellə yarışma, sellə çalışma)

yarıtış

.ışıtış.

yarıya

.-evlənmədən göz qulağı dörd açın, evləndikdən yarı yarıya qapatın

yarıya

.-paylaşılan bir acı yarıya enər

yarlıq

. bəxşiş.-başdan artıq baylıq yok, söz artıq yarlıq yok. (başdan: ağıldan).

yarpız
yarqıc

punə
.yarğıc. qıran- buz yarğıc: buzqıran (gəmi).

yarqın

yarğın. ışıq.- dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır

yarqın

.- dalma keçmişə, bax irəli, dan atır, yarğın yağır

yaş yaş: gən .-yaş ösər, qart ölər. (yaş: gən) . (ösər: ötər. böyüyər). (qart: qoca)
yaş

.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan od
çaxmır

yaş

.-at almağa yaş göndər, qız almağa yaşlı. (yaş: gənc)

yaş

.-axsın gözdən qanlı yaş, yağsın göydən qara daş .(qarqış)

yas

.-düğünə səs, ölümə yas yaxışır.

yaş

.-ölü gözündən yaş, molla evindən aş çıxmaz

yaş

.-pək yaş olma sıxılırsın, pəkdə quru qırılırsın

yas

.çilən. matəm. tə'ziyə. sök (> suq).

yas

çilən . matəm. təziyə. sök (> suq) .
.- duyan könül yaş saymaz.

yaşa

.-arzular yaşa baxmır, qocalıq başa baxmır, çox çabala az isdə, yaş çaxmaqdan od
çaxmır

yaşa
yaşa
yaşa.
yaşam

.-uslu kişi başa baxar, ussuzu yaşa.

.-mən dedim gül kimi yaşa, gül qədərki yox, düşməz ayrı, tikən güldən

.- yurd almısan, içində gülüb oynab yaşa. (ev alana alıqış sözü)

.-yaşam bir yerdə başlar, hər yerdə bitər

yaşam

.- yırıq ırmaq, yaşam bir çəmçəcikdir ondan. (yırıq: müzük)

yaşam

.-düşüb qalmaq, ölüm, düşüb qalxmaq, yaşam yasası.

yaşam

.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

yaşam

.-yaşam dəğişir, çalış onla dəğiş.

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

.- arzular yelə, yaşamım çilə. (arzularım heçə getde, yaşamım dərdə döndü)

yaşamın

.-yaşamın dadın bəy alır, ağrısı yoxsula qalır. (yaşamda dadı bəy alır, ağrısı yoxsula
qalır).

yaşamta

.-ağzında bircə dişi yox, yaşamda görcək işi yox.

yaşanır.

.- illər aylar günlərilə yaşanır.

yaşanmır

.- düşünməklə yaşanmır, tənim tənin, tinim tinin özləyir. (tinin: nəfəsin)

yasası.

.-düşüb qalmaq, ölüm, düşüb qalxmaq, yaşam yasası.

yasav

.sənət

yasavı
yaşayan

.-bir söz yasavı, sənəti: dodağ yaxmaz. dodağ dəğməz.

.- çox görən bilər, çox yaşayan görər

yaşayan

.- çox görən bilər, çox yaşayan gördüyün bilər.

yaşayan

.-çox yaşayan gördüyün, çox görəgən çox bilər.

yaşı

.- düşünənki yaxcı pisi ayırsın, yaşı ötdü, günü keçdi qarrıdı.( düşün işə keç)

yaşı yaşına, başı başına dəng olmaq
yaşı

.-yaşı nə, başı nə

yaşı

.-yaşı yaşına, başı başına dəng olmaq

yaşı.

.-yastıq başı, yıllar yaşı.

yaşın

.-erkək yaşın gizlətməyə, qadın yaşın bəllətməyə başlırsa, qocalığa söz olmaz.

yaşına

.-yaşı yaşına, başı başına dəng olmaq

yaşıqın

huququn.-adamlıq yaşıqın pozan, adamlıqdan qonuşanmaz. ( yaşıq: huquq)

yasır

.abay . amadə. hazir.

yaşlar

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

yaşlı.

.-at almağa yaş göndər, qız almağa yaşlı. (yaş: gənc)

yaşlılar.

.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər
yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril
verməz: yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

yaşlıq

. gənclik.-yaşlıq ömür çiçəyi.

yaşlıq

.-yaşlıq başqa bir kərə. (gənclik başa bir kərə gəlir)

yaşta

.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca yaşda
gənc alma, elə gedər.

yaştan

.-adamı başdan, ağacı yaşdan (tanı).

yastıq

.-aclığnı yastıq götürər. (yatan aclıq bilməz)

yastıq

.-yastıq başı, yıllar yaşı.

yastıqa

.-baş qoyub yastıqa qoşluqda keçirsən ömürü, hər nəyin bir sonu vardı günü çatcaq
olacaq. .

yastıqı

.-yastığı yüngül olsun. (xəsdiyə deyilir). (deyim)

yasturğan

.yasturğan > dəsdərxan.-ağappağın yasturğan, yer üzüni qaplağan (tapmaca). (qor)

yat

.- varsa malın yadın sənə dosd olur, yoxsa malın yaxın belə yad olur
- varsa malın yadın sənə yoğ olur, yoxsa malın yaxın belə yox olur.( yoğ: yaxın)

yat

.-hər yad bir yadın qohumudu

yat

.-yad ocağı qızdırmaz, yad kölgəsi ısıtmaz. (ısıtmaz: güvətməz)

yat.

.- yalnız qalıbda yalnız yat. (subay. bekar)

yat.

.-yoxsul olsan, qardaş yad.

yata salmaz tanrını . anğımazıb. -davar üçun anğımazıb tanrını, götün sikər malın çapar ölkənin.
(anğımazıb: yada salmaz)

yata

.- əbbək minmişdir ata, yoxsul qala ac yata. (əbbək:çörək)

yata

.-qavun qarpuz yata yata böyür.

yatan

.-arayan əldə, yatan yuxuda. (arayan əldə edər, yatan yuxuda görər)

yatanmaz .-təmbəl axşam yatanmaz, dan irtədə duranmaz.
yataq

.-(tapmaca). yol üstündə yorğan döşək. (koprü. yataq).

yataşmaq

. yadaşmaq. yadırqamaq. yaddan çıxarmaq. unutmaq. -dün gördüyüm bu gün
yadaşır

yatıb

.-qarığan it yatıb hürür. (qarığan: qarıyan. qocalan)

yatıbən

.-gec yatıbən irtin dur, altpişəki artıq ur. (altpişəki: altı qıçlı tuluq çalxama aracı)

yatım

.-ver yeyim, ört yatım gözlə canım çıxmasın. (deyim)

yatın

.-hər yad bir yadın qohumudu

yatın

.yadın. yadlar. - varsa malın yadın sənə dosd olur, yoxsa malın yaxın belə yad olur
- varsa malın yadın sənə yoğ olur, yoxsa malın yaxın belə yox olur.( yoğ: yaxın)

yatırmaq

.-çağ yatırmaq: çağ qoymaq. vax yatırmaq

yatlar

.yadlar. yadın. - varsa malın yadın sənə dosd olur, yoxsa malın yaxın belə yad olur
- varsa malın yadın sənə yoğ olur, yoxsa malın yaxın belə yox olur.( yoğ:
yaxın)

yatma.

.-səndən böyüklə qonuş, yanında yatma.

yatmaq.

.-ürəyə yatmaq: könül çalmaq.

yatmaz

.-altın yerdə yatmaz, yaxşılıq əldə qalmaz.

yatqanın

.-yürgənin yolu bitər, yatqanın günü

yattan

.-yaddan çıxarmaq: yadaşmaq. yadırqamaq. unutmaq. -dün gördüyüm bu gün
yadaşır

yava
yavaş

.- dosduva çinin yağuva yava söylə qıl. (çinin: düzün). (yağuya: düşmana)

.axırın. asda. aram.-qatı aytsan qardaşına yakmaysın, axırın aytsan axıb gedədi.
(aytsan: desən). (yakmaysın: xoşuna gəlməzsin). (axıb gedədi: boşa gedər).

yavqa

. . düşmana.-yaman yavqa yaxar.(yaxar: yakışar).

yavru quşun ağzı böyük olur.
yavru

.- yavru quşun ağzı böyük olur.

yavrusu

.-qurd yavrusu evcilənməz.

yavtan

.yavdan: düşmandan.-yavdan yaxşılıq, yamandan iyilik gözləmə.

yavuz

.yaman.-yağış yağsa qabın olsa yapınqu gərərk, yavuz kişi yakın gəlsə abınqu gerek.
(yapınqu: örtmək) (abınqu: gizlənmək)

yavuzsuz

. yamansız.-qopuzsuz baxşı, yavuzsuz yaxşı. (baxşı: aşıq).

yaxşılıq

.-altın yerdə qalmır, yaxşılıq ayaqda. (yaxşılığa deyer verilmir).

yaya

.-subay gözlü qız alma, yaya gözlü at alma. (gözlü: gözüylə) (yaya: yayaq. piyada)

yaya

.-yaya gözüylə at, subay gözüylə qız alma.

yayınmaq

.gizlənmək. -gözdən yayınmaq: gözdən gizlənmək

yayta

.- bayramda aclıqdan ölən, yayda donuqdan ölür

yaytın

.qustərdə

yaz

.- yaz gəliri yaz gəlir düz bəzənir, dağ bəzənir, çöl bəzənir, bağ bəzənir, el bəzənər, el
bəyənər, yaz gəliri yaz gəlir.

yaz

.-bir bulut qış gətirməz, bir çiçək yaz

yaz

.-bir bulutla yağış, bir çiçəklə yaz gəlməz

yaz

.-gəvşəyin işi bitməz, yaz gəlsədə qışı bitməz

yaza

.-qışın keçər çox güdə, verməlin olsa yaza

yaza

.-yaza çıxartdıq danayı, bəğənməz oldu anayı.

yaza

.ədəbiyyat

yazatayım .ansızın. təsadüfən.
yazı
yazılu

.sözqab sözqabı.

. abunə

yazın yapasız, qışın torbasız

yazın

.-qışın qar yazın yağ, olsa ilin bol keçər.

yazın

.-yazın ayransız, qışın yorqansız olmasın

yazınları

qədərləri.-bilim adamları yazınları qarşılaşdırır, olduğları yakınlaşdırır, söztükləri
anlaşdırır,davranışları uzaqlaşdırır. (yazınları: qədərləri) . (söztükləri: qərarları)

yazıqla

.-bir yazıqla ər ölməz, heç yazıqsız ər bolmaz. (yazıq: suç. günah)

yazıqsız

.-bir yazıqla ər ölməz, heç yazıqsız ər bolmaz. (yazıq: suç. günah)

yazmaçı

.katib.

yazmaq

.sözqabına tökmək. (sözqabı:sözqab. yazı)

yazmaq

.üz tutmaq. üzrə olmaq. - ölə yazmaq: ölümə üz tutmaq. nərədəysə ölmək. öləsi
olmaq

yazmaz

.çaşmaz .yahalmaz.-yazmaz atım olmaz, yanığmaz bilgə {çaşmaz (yahalmaz) ox,
yanılmaz bilən (bilgin) olmaz}.

yaztan

.-qarıncadan öğüd al, yazdan qışı qarşılar.

yeb

.-yeb doymağan, yalab doymaz.

yəğma : < yağırıltu, düşük, pay (yağmak, düşmək).

yəhərtən

yel

yel .

.-atdan düşmüş, yəhərdən yox
- dalsız yapraq yel küləyin əsiri.

.-düğünə el, xırmana yel yaraş.

yel dəyirmanı olduğunu anladıq, yalnız suyu nərdən gəlir. (su dəyirmanı su ilə, yellininki yel ilə)
yel qayadan nə alır

yel

.- yel əsməyincə dal qımılmaz. (qımılmaz: qımıldamaz)

yel

.- yel qayadan nə alır

yel

.-düğün el ilə, xərmən yel ilə olur

yel

.-düğün qurdun el ilə, xırman qurdun yel ilə.

yel

.-əl əlilə, dərman yel ilə.

yel

.-yel dəyirmanı olduğunu anladıq, yalnız suyu nərdən gəlir. (su dəyirmanı su ilə,
yellininki yel ilə)

yel

.-yel olmasa yapraq belə qımırmaz.

yel

.-yel yepələk, yelkən kürək.

yəl

.yal.-yəl quyruğu tökülmüş tülkü.

yel

.-yurd yuvanı od yel suv pozar, el arasın söz pozar

yelə

.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca yaşda
gənc alma, elə gedər.

yelə

.heçə.- arzular yelə, yaşamım çilə. (arzularım heçə getde, yaşamım dərdə döndü)

yele

.yelin əsən yönü.

yələk

. < yel + ək

yeləm

.yel önü. -yeləmdə durma ikimə geç. (ik: yelin əsən yönün qarşısı)

yeləqni

.-sən tutqan tavuqnu, yeləgni yolqan men.

yelin

.-yelin əsən yönü: yele

yelin.

.-alçaq selin, yüksək yelin.

yellə

.-yellə yarışma, selə qarışma. (yellə yarışma, sellə çalışma)

yelpiq

.-sis çən yelpik ilə dağılmaz

yelqən

.-yel yepələk, yelkən kürək.

yeltenmek .başlamağa niyet edmək, istənmək. qalxışmaq. təşbbüs edmək. özənmək.

yem

.- yalnız qalan qurda yem

yem.

.-baltalıya baltasıza yıxıq ağac yem olar.

yemə

.-anlayanla daş daşı, anlamazla yemə aşı.

yemə

.-bilgə olub yemə özgə qəmini, dəmi tut qoy yesin özgə qəmivi.

yemək

.-yemək içmək: azıq tulı.

yeməqtən

.-mal yeməkdən səmirir, kişi sıydan. (sıydan: sılağdan. sayqıdan)

yeməyə

.- bir kötünün etdigi, artıq poxdur yeməyə, bir iyinin bir sözü, baldan dadlı deməyə.

yeməz

.- aşını yeməz işin görməz

yeməz

.-ağlamaz bala süt yeməz

yemiş

.-çiçəklənmirsə ağac ondan yemiş gözləmə.

yeni gə’lin kimi qızarmaq
yeni gəlin kimi qızarmış

yeni

.- evrən çönər, ötün dönər, yeni devran artıq gəlməz keçənlər. (ötün: zaman)

yenilə.

.- arvad təğvim değilki ildən ilə yenilə.

yenilənmək . acarlanmaq
yenilmiş.

.- bir başlısı min daşlıdan qorunmuş, bir daşlı baş, bir başsıza yenilmiş.

yenitən

.-yenidən gəncolmaz gəniclənməz:.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar
gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir
azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril verməz: yenidən dirilməz). (çoğan: > cihan)

yenqəşib

.yengəşib. engəşib. əğilib .-alçaq qapıdan engəşib öt.

yenqi

yenqini

.yenği. yanğı. sevgi.
.- donun yenğini, dosdun gendiği. (gendiği: geyindiği: könəsi)

yepələq

.-yel yepələk, yelkən kürək.

yeq

.-basqıdaki altından, asqıdaki salxım yeğ.( basqı: gizli. örtnük)

yeq.

.-irtənin yağıdan, bu günün şoru yeğ. (irtənin: yarısının)

yeq.

.-uzağın buğdasından, yaxının arpası yeğ.

yeqə

.-ağzı qarnından yekə ac qalar

yeqələr.

.yekələr. yekər. -qarxağın gözü yekər. .(qarxağın: ülkərin)

yeqəlməz. .-kiçik dam üstünə çıqsada, yiyəsindən yekəlməz.

yeqər

.yeğər. yaxcı olar.

yeqər.

.yekər. yekələr.-qarxağın gözü yekər. .(qarxağın: ülkərin)

yeqəsin.

.yekəsin. kəttəsin. -vuranmaz, dayağın kəttəsin alır.

yeqətən.

.-könüllü çoban süt alar təkədən, çıxarlı bala bac alar yekədən.
.- çalış öz kəndivi kəndi özün qanasan, ondan yeğki özgə dərdə yanasın.

yeqqi

yəquvci

.yəğuvci.toplayan. cəmləyən. - bulaqları yəğuvci ırmaq.

yer hər nəyi yer.
yer

.-ağappağın yasturğan, yer üzüni qaplağan. (yasturğan: dəsdərxan). (tapmaca). (qor)

yer

.-atası qoruk yer, oğlun dişi qamaşır. (qoruk: qora)

yer

.-göy ağlarsa yer gülər.

yer

.-yer qatıqsa, öküz öküzdən görər.

yer

.-yer, hər nəyi yer.

yer

.-yoxsul kişi var taparsa yer tapmaz

yer, hər nəyi yer.

yer.

.-bölüngəni yağu yer. (bölüngəni börü yer).

yerə

.- ağır toxmaq, yun qazığı yerə basar. (qazığ: iri çivi, mıx)

yerə

.-aytqan yerə ərinmə, aytmaqan yerdə görünmə. (aytqan: çağrılan)

yere

.-çağrılmayan yere, çörekçi geder.

yerə

.-çay qırağın ev tikmə selə gedər, başsız yerə vermə salam, yelə gedər, qoca yaşda
gənc alma, elə gedər.
-çatacaq yerə: sər mənzilə.-çatacaq yerə çatmış, gedəcək yeri almış.

yerə

.-yerə vurmaq: kiçitmək. kəmsitmək. alçaltmaq.

yerəcəq

.yerəcək. qınacaq.-dosduvu övürkən, yerəcək yer bıraq.

yeri

yerin
yerincə
yerinə

.-çatacaq yerə çatmış, gedəcək yeri almış. (çatacaq yerə: sər mənzilə)

.-dolu yerin tutmuş: ötgəm.
.-düşüncələrsə düzənə soxulur, uçan keçmiş yerincə, unutulur.

.- iyilik ed yerinə ver, görən bilməz alan bilər.

yerinə görə (baxıb) söz söylə.
yerinə görə (baxıb) söz söylə.,
yerinə

.-yerinə görə (baxıb) söz söylə.

yerintə

.- hər nə olur sonu var, donsuzların donu var, dışda durma içə var, son durağı öz
yerində görərsən.

yerintə

.-istək yerində doğur, tutuq çalışla olur. (tutuq: təsmim. amac)

yerintən

.-baş başa verməyincə daş yerindən oynamaz.

yerintən

.-baş başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.

yerir.

.- at adamına görə yerir.

yeriyənlə

.yürünğlə.-çox yürünğlə yürünmə, çox bilənlə yürün

yerlərə

.-ver əlindəkin ellərə, vurda başın yerlərə

yersən

.-toyuğ yesən bir gün, yumurtasın min gün yersən

yərsin

.-yürsən sayaq, yərsin dayaq

yertə

.-aytqan yerə ərinmə, aytmaqan yerdə görünmə. (aytqan: çağrılan)

yertə

.-heç bir nəyi, heç bir çağın, olduğu tək sevməsən, axtardığın mutluluq heç bir yerdə
tapılmaz!

yertə

yertə.

.-yaşam bir yerdə başlar, hər yerdə bitər

.-ağır olur daş köpdüğü yerdə.

yesən

.-bibər acı, dadlı yesən dad verər

yesən

.-birin kəssən onun ək, onun yesən birin qoy. (qoy: saxla)

yesən

.-toyuğ yesən bir gün, yumurtasın min gün yersən

yeşil

.-yar məni ansun yeşil yapraq ilə.

yesin

.-bilgə olub yemə özgə qəmini, dəmi tut qoy yesin özgə qəmivi.

yetə

.-alma yeyib ağrıyınca, ərik yedə öl.

yetəli

.-başlı yarar hər işə, yetərli yox heç işə.

yetən

yetənlərtən

.- əğik olursa ənsən, salmış olur hər yetən

.-dalarmışmən bu dəryadə, itərmiş mən bu sevdadə, qanarmışmən su içdikcə, bu
sevsarlı (sevgi dolu) çanağındən. uzaqlardan yaxınladan salıq almış, yetənlərdən
ərənlərdən sorağ tutmuş, demişlər itmiş ol bir bəllənilməzdə, tapa bilsən
tapınqılsən tapınqılsən. (tapınqılsən: ayaqlarına düş)

yətəqlər.

yetər

.yədəklər. dalıcan çəkər. dolaşdırar.-bir tülkü yeddi qurdu yədəklər.

.- bu nə işlər ədalar sən görüsən, yetər yetməzə sözdü söyüsən.

yetər

.- başlıya bir söz yetər, başsıza min az gələr.

yetər

.-altı ötər, yeddi yetər, birdə görüşərik.

yetər

.yarar.-yaramaza kəndi qadası yarar.

yetər.

.-göz yetməzə söz yetər.

yetərli

.anıqlı. qanıqlı. qanıtan. qane edən. toxdalı. gərəkli dərəcədə güclü, etgili olan.

yetərqi

.-mutluluq hər kəsin ayaq altda, yetərki onu tutasan.

yetəti.

.-dözəqən istəqə yetədi.

yeti

.-aşında yedi, başında

yetinliq

.yetinlik. çıxar ölçüsü. edinlik. zərfiyət

yetinliq

yetinlik. edinlik.çıxar ölçüsü zərfiyyət.

yetiqini

.-can yediğini, ten geydiğini, tın sevdiyini ister. (tın: ruh)

yetirsə

.-var yetirsə yamanqa, kəndin qoyar xaqanqa.

yetirsin

.-qovduq qışı, ayazı, kəsdik çillə qarpızı, allah yetirsin ruzi, el qalmasın tamarzı.

yetiyin.

.-tox dediyin düşünsün, ac yediyin.

yetməyən

.-gücün yetməyən daşı öpüb öt.

yetməz.

.- əl ərməz, güc yetməz.

yetmez.

.- çalıda gül bitmez, kalağa söz yetmez. (kalağa: kala. cahile)

yetmez.

.-artmadan yetmez.

yetməzə

yetməzə

.- bu nə işlər ədalar sən görüsən, yetər yetməzə sözdü söyüsən.

.-göz yetməzə söz yetər.

yetmiş yemiş kəndi düşər.
yetmiş

.-yetmiş yemiş kəndi düşər.

yetti

.-altı ötər, yeddi yetər, birdə görüşərik.

yetti

.-bir tülkü yeddi qurdu yədəklər. (yədəklər: dalıcan çəkər. dolaşdırar.))

yetürmək

.-can yedürmək: can qoymaq. özün fəda edmək.

yeyə. .

.- hammı gərək yol verə birbirinə, qoymuya qoyunu qurdcığaz yeyə. .

yeyən

.- yalnız yeyən, saçağın kəndi yığar.( saçağın: süfrəsin)

yeyən

.-yeyən ağız öğrəşər

yeyər.

.-qol işlər, ağız yeyər. (qol: əl)

yeyib

.-alma yeyib ağrıyınca, ərik yedə öl.

yeyim

.-ver yeyim, ört yatım gözlə canım çıxmasın. (deyim)

yıllar

.-yastıq başı, yıllar yaşı.

yıqan

.- evdə oturub, evi yıxan, altında qalar.

yıqar .

.-altına dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər
yıxar demişlər. . (azmaz: çönməz.-altına dəmir azmaz: dəmir qızıl olmaz). (diril
verməz: yenidən dirilməz). (gəniclənməz: yenidən gəncolmaz). (çoğan: > cihan)

yıqar
yıqar

.- yalnız yeyən, saçağın kəndi yığar.( saçağın: süfrəsin)
.-duvarı nəm yıxar, kişini qəm.

yıqılmanın
yıqılmaz
yıqılsa

.-çürüme, yıkılmanın bildəridir (bildəridir: ulağçısıdır. xəbərçisidir) .

.-asda qaçan yıxılmaz.

.- bulaq başdan bulansa, tınğızacaq kim olur, ağac dibden yıxılsa, durğuzacaq kim
olur. (tınğızacaq: duruldacaq)

yıqıltı
yıqın
yıqıq .
yiqitliq
yıqma
yıqmaq

.- belə qoyuldu kökü dünyanın, evi yıxıldı tez inananın.
.- düşün. yığın. qılın. bitir.

.-baltalıya baltasıza yıxıq ağac yem olar.

.-yiğitlik keçməklə, ağalıq verməklə.

.- dart üzmə, it yıxma

.- el oğludur söyler geçer, yıxmaq için nələr seçər, her gördüğün dos sanma, qara
gündür gelir geçər.

yıqva
yiriq
yırıq

.- milli yığva: bəylik evi. yurd evi. ort evi. milli məclis. dövlətin oturacağı.

irəli. - iyilikdə geri, kötülükdə yirik .
.yırıq. müzük.- yırıq ırmaq, yaşam bir çəmçəcikdir ondan. .yırqı. hava. mahnı. türkü.

yırlayamam . ötəməm. oxuyamam.-deveyi düğünə çağırmışlar, -“dabanım yırtıq, oynayamam,
dodağım yırtıq, yırlayamam. “ demiş.

yirqən

.yirgən.nifrət

yirqənmək .yirgənmək.söğünmək.nifrətlənmək.
yırqı

.yırıqı. hava. mahnı. türkü.

yırtar

.-quruq qaşıq ağız yırtar

yırtıq

.-deveyi düğünə çağırmışlar, -“dabanım yırtıq, oynayamam, dodağım yırtıq,
yırlayamam. “ demiş. (yırlayamam: ötəməm. oxuyamam)

yiyə

.-yiyə durmaq: malik olmaq.

yiyən

.-yalnız yiyən əkməğin, yükün kəndi qaldırar.

yiyənin

.- çox yiyənin poxu yoğun

yiyər

.-qovun sərəsin it yiyər, alma sərəsin qurd yiyər. (sərəsin: seçilmişin)

yiyəsi.

.-bilgi qonaq, us ev yiyəsi. (bilgi: savad)

yiyəsin

.-göz yiyəsin görməydi

yiyəsin

.-yaman at axırın pozar, yaman it yiyəsin üzər.

yiyəsintən .-kiçik dam üstünə çıqsada, yiyəsindən yekəlməz.
yoğunlar.

.-yonduğunca yoğunlar. (tapmaca). (quyu.çuxur).

yol

.- gələnə qapı, gedənə yol açıx.

yol

.- hammı gərək yol verə birbirinə, qoymuya qoyunu qurdcığaz yeyə. .

yol

.- yürüş bilməz yol pozar, söyləş bilməz gəp pozar

yol

.-aldın gedən yol alır. (aldın gedən: irəli gedən)

yol

.-arda baxan yol azmaz

yol

.-armanilə ulduzun iki olur oxşarı, hər ikisi tutlmaz, bırak tün gecədə yol açır. (bırak:
fəqət. ama). (tün gecədə yol açır: tul qaranlıq gecəcədə gılavuzluq edir)

yol

.-borc bitər, ödə, yol tükər, yürü.

yol

.-dirnəklik yol açar, təmbəllik gor açar.( dirnəklik: çalışqanlıq)

yol

.-iş bitincə yol göstərən çox olar

yol

.-kərvan bilən yol yaxşi, bilgə bilən söz yaxşi

yol

.-sınanmış yol barılsın, sınanmamış qalınsın.

yol

.-söyləsən el bəyənsin, yüryüşün yol bəyənsin

yol

.-yol değerin yolçudan, əkin nədir unçudan.

yol

.-yol sormadan yol alma.

yol

.-yol yarağın yoxdusa, yola çıxmaq gərəksiz

yol

.-yolu bilən , yol üstünə tək çıxmaz

yol

.-yürənə yol yaxşı, qalana öy.

yol

.-iş biləni yol uzunu üzənməz

yol

.-yol üstündə yorğan döşək.(tapmaca). (koprü. yataq).

yol

biçəm. çıxıntı. təpək. tərz. şivə. istil. səbk. əzgi dərəm. dərim. gediş. tutum.
sıy. sayaq. uslub. tempo. -bu sıyda gedməkdə, çatış bəklənmir: bu ayağla
gedişdə, müvəffəqiyyət görünmür.

yola

.-çalış axmaqla yola ged, uslu səninlə yolun tapar

yola

.-günlük çıxırsan yola, neçə günlük bul azuq.

yola

.-ilan qoğsa yola qaç, dəvə qoğsa dağa.

yola

.-yol yarağın yoxdusa, yola çıxmaq gərəksiz

yola

.-yola çıxsan azıqlı, toyun olsa aşıqlı.

yola

.-yola çıxsan yoldaşlı, işə girsən qoldaşlı. (qoldaşlı: köməkli)

yola

.-ir yola çıxar gün qarşılar. (ir:tez. erkən)
-ir yola çıx gün qarşıla, tir yola çıx tün qarşıla . (ir:tez. erkən). (tir: gec)

yola

.-yuxu görüb yola çıxma

yolağ. zolağ. dar yol. cığır. dəhliz. tunel.

yolaq

yolağ. zolağ. dar yol. cığır. dəhliz. tunel.

yolçu

.- ovçu ovda, yolçu yolda gərək

yolcu

.-xançı xanında, yolcu yolunda gərək.

yolçusu

yolçutan

.-bu günün borclusu, yarının yolçusu .(yolçusu: dilənçisi)

.-yol değerin yolçudan, əkin nədir unçudan.

yoldaşlının yolu gen (açıq).

yolla

.-əğri yolla ulaşdıq, sapıq yoluğda batdıq.

yolqan

.-sən tutqan tavuqnu, yeləgni yolqan men.

yolqun

yolta

yolğun. gəzkolu

.- olmalıdır iştə. -bel incəliyi dildə, üz gözəlliyi ürəkdə, bəy kökətliyi özdə, doğruluq
yolda, sözdə, işdə. (kökətliyi : əsilligi).

yolta

.- ovçu ovda, yolçu yolda gərək

yolta

.-yoldaş yolda sınalyar.

yoltan

yoltan
yoltaqın
yoltaş

.-yürüyən yoldan tapar, oturan hardan tapar

.-yoldan çıxmış: azğıru. azğır.

.-bitəni düşünməkdənsə, yoldakın düşün.

.-yamanla yoldaş olsan, yamandan ön ölərsən, yaxşıynan sırdaş olsan, yaxşılıqda
olarsan.

yoltaş

.-qanmazla sırdaş, yamanla yoldaş (olma)

yoltaş

.-yoldaş yolda sınalyar.

yoltaş.

.yoldaş. ayaq. -söğütdən dayaq olmaz, yamandan ayaq.

yoltaşlı

.-yola çıxsan yoldaşlı, işə girsən qoldaşlı. (qoldaşlı: köməkli)

yoltaşlının .-yoldaşlının yolu gen (açıq).
yoltaşsan
yolu

.-yaman ilə yoldaşsan, yamandan ön ölərsən, yaxşı ilə sırdaşsan, iygilikdə olarsan.

.- axır yaşlar gözümdən, neyləyirəm dayanmır, gələcəyə baxıram, heç bir yolu
alanmır, keçmişlərdə gözüm yox, gələnlərə sözüm çox.

yolu

.- hançı yolu tutsan irəli, tap çıxışın ora girəli.

yolu

.-güdə yolu iti çapar yalan söz.

yolu

.-yoldaşlının yolu gen (açıq).

yolu

.-yolu bilən , yol üstünə tək çıxmaz

yolu

yolu

.-yürgənin yolu bitər, yatqanın günü
.-çıxış yolu: ayla. çara. tədbir.

yolun bilməz, barağ görməz. (barağ: mənzil )
yolun
yolun

.-axan su yolun tapar
.-axan su yolun tapar.

yolun

.-çalış axmaqla yola ged, uslu səninlə yolun tapar

yolun

.-qazan quyu, quran körpü bir kişi, suyun içən, keçən yolun min kişi.

yolun

.-su axar yolun tapar.

yolun

.-yolun bilməz gej qalmış, yolun bilər tez varmış

yolun

.-yolun bilməz gej qalmış, yolun bilər tez varmış

yolun

.-yolun bilməz, barağ görməz. (barağ: mənzil )

yolunta

.-xançı xanında, yolcu yolunda gərək.

yolunu

.-alveri bilən ac qalmaz, yolunu bilən gej qalmaz

yoluqta

.-əğri yolla ulaşdıq, sapıq yoluğda batdıq.

yoluva

.-gözüvə tiksən yoluva çıxar

yoluyla

.- düz yoluyla gedənlər , dusdağda can verirlər.

yoluyla

.-hamı öz yoluyla kəndisini aldadır.

yöntəri

.-din yöndəri: burkanlar.-buyanlıq kişi burkanlar birlə düz ol, buyansız kişi buk bakır
birlə düz ol . (buyanlıq: iyilik yapan).(buyansız: iyilik yapmayan) (buk bakır: boş
qab) (düz ol: birdir)

yönü

.-yelin əsən yönü: yele

yonur

.-arac yonur əl öğünür.

yoq

.yoğ. yoxun. yaxın. - varsa malın yadın sənə yoğ olur, yoxsa malın yaxın belə
yox olur.( yoğ: yaxın)

yoqalqan

.yoxalqan. itən.

yoqan

.yoğan> noğan. noyan. bir toplumun başbuğu.

yoqar

.-qazana yaxlaş qarası yoğar, yamana yaxlaş qadası

yoqartmaq

-ciqər yoxartmaq: ciyərdən taybaytmaq. . ruhdan düşmək. -al ciqərinən
taybaytmaq : al ciqərin yoxatpayt : o, ruhdan düşmür. cəsarətini itirmir.

yoqatış.

.- ərkin yoxatış: ərkin itiriş. öznü unutuş. özün unutuş. özün ötürüş.

yoqluq

.yoxluq. yetişməzlik. qayiblik. qeybət.

yoqqən

.- istəklilərin əlində yoxkən, əldə olanın sevməyə öğrən.

yoqrularlar

.-dartılıb, oğulub yoğrularlar

yoqsa

.- dayandın bir yerə danışdın sözün, yoxsa iç dağarcığın heç nədir özün.

yoqsa

.-aytqanımı et ansı ururma: söylədiğimi yap yoqsa vururum.

yoqsa

.- varsa malın yadın sənə dosd olur, yoxsa malın yaxın belə yad olur
- varsa malın yadın sənə yoğ olur, yoxsa malın yaxın belə yox olur.( yoğ: yaxın)

yoqsa

yoqsa

.-xanım yoxsa ər ölməz, təki dinclik üzünü görməz.
.-yürüyürsən yürü ged kəndivi ver çaylar axarı, yoxsa hündürlüyə-bascaqdı səni
gedmə yuxarı.

yoqsa

ansı.-aytqanımı et ansı ururma: söylədiğimi yap yoqsa vururum.

yoqşamaz. .yoğşamaz. bəğənməz, oxşamaz. -dolumsuz qızı bəy yoğşamaz. {dolumsuz.
sapsız (nərsiyə saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərsə). cahazsız. cihazsız}.
(cahazsız qızı kürəkən bəğənməz, oxşamaz).

yoqsul

.- əbbək minmişdir ata, yoxsul qala ac yata. (əbbək:çörək)

yoqsul

.-yoxsul əlivə baxarsa, səndə kesənə bax.

yoqsul

.-yoxsul kişi var taparsa yer tapmaz

yoqsul

.-yoxsul olsan, qardaş yad.

yoqsul

.-yoxsul ölsə, ağu yox, arrıq ölsə yağu yok.

yoqsul

.-zengin bulsa “qutlu ola”, yoxsul bulsa “nerden ola?”.

yoqsula

.-yaşamın dadın bəy alır, ağrısı yoxsula qalır. (yaşamda dadı bəy alır, ağrısı yoxsula
qalır).

yoqsulluq

.-zenginlik yürüyüş, yoxsulluq döğüş öğredir. (yürüyüş: oturuş duruş)

yoqtur

.- bilən varsa nədir aşq, gərək yokdur söz deyə, könüldə varsa aşqın, gəlməz ağza
söz ilə.

yoqu

.-varı bilməyən yoxu bilməz, azı bilməyən çoxu bilməz

.- iyi gərək qoruna, kötü gərək qoğula, iyi gərək övünərək yoğula, kötü gərək

yoqula

burnu yerə oğula.

yoqun

.- çox yiyənin poxu yoğun

yoqunluqtan

.- hər nə incəlikdən , ər yoğunluqdan qırılır.(ər: adam)

yoqunluqtan.

.-hər nə incəlikdən sınar, kişi yoğunluqdan.

yoqur

.-axdar tap, yoğur yap

yoquran

.-doğuran yoğuran

yoquş

.yoğuş. şükür.-aşağ baxıb yoğuş qıl, yuxar baxıb düşün qıl (yoğuş: şükür) (düşün
qıl: oyuş qıl)

yoqutu.

.-axşam baxdım çoxudu, irt qalxdım yoxudu. (irt: səhər). (tapmaca).(ulduz).

yorcu

.-tüşgə nəmə girməydi, yorcu nəmə diyməydi.

yorqan

.-qalın yorqan, iy ötürməz

yorqan

.-yol üstündə yorğan döşək.(tapmaca). (koprü. yataq).

yorqansız

.-yazın ayransız, qışın yorqansız olmasın

yorqun

.-sınanmışı sınama, yorqun atın qınanma

yorulmaq

.-çox yürüyüb yorulmaq. (ayaqlarıma qara su inmək. dolaşmaqdan yorulmaq)

yorulur

.-öndən gedən yorulur, geydən gedən soyulur. (geydən: daldan)

yoş.

.xoş. qoyqun. onqun.

yovşan

dermene

yoxsul əlivə baxarsa, səndə kesənə bax.

yubanma

.əğlənmə. gecikmə. durma. -yigidlik bir yaşıllıq yaz çağından, yazın durmaz keçər
əylənməz. (yigidlik: gənclik)

yularsız

.-yularsız at baxımsız bağ olmaz.

yumruqla

.-əkmək yumruqla pişər

yumruqlamaq . büktəğləmək. - daşı büktəğləmək: yumruğiylə daşa vurmaq.
yumtuqlarımız .- bu gün göz yumduqlarımız, yarın bize göz açdırmayacaq olanlardır.
yumurta

.-qazıq üsdə qar durmaz. (qazıq: yekə çivi) (tapmaca). (yumurta)

yumurtasın .-toyuğ yesən bir gün, yumurtasın min gün yersən

yun

.- ağır toxmaq, yun qazığı yerə basar. (qazığ: iri çivi, mıx)

yünqül

.-ağır otur yüngül qop, gerçək içrə olmaz gop.

yünqül.

.-yastığı yüngül olsun. (xəsdiyə deyilir). (deyim)

yünqülün

.-ağırın üstündən, yüngülün dibindən keç.

yunu

.-adamdısa ünü yok, qoyundusa yunu yok

yüq

.-can gövdəyə qulaq başa yük olmaz

yüq

.-çəkməz ata, quyruq yük. (çəkməz: zayıf. aciz)

yüq

.-dosduvu yük altda olanda sına.

yüq

.-dağa görə qar, gülə görə tikən, gücə görə yük, güvəşə görə sınaq var. (güvəşə
güvənə)

yuqar

.-aşağ baxıb yoğuş qıl, yuxar baxıb düşün qıl (yoğuş: şükür) (düşün qıl: oyuş qıl)

yuqari .

.yuxar .gündoğar. gündoğar yan. məşriq

yuqarı.

.-yürüyürsən yürü ged kəndivi ver çaylar axarı, yoxsa hündürlüyə-bascaqdı səni
gedmə yuxarı.

yüqənməz.

yükənməz. barlanmaz. bara gəlməz. .-məndə öcüş səndə seviş yükənməz.
(öcüş: kin. nifrət)

yüqlənir

yüqrəq

.- bir kərə yüklənir bir ömür daşınır
.-söz atı yügrək olar.

yüqsələnlər .-alçalanlar basılır, yüksələnlər asılır
yüqsəq

.-alçaq selin, yüksək yelin.

yüqsəq

.-alqış alsan elindən, yüksək durar altından

yüqsəq

.-alqış alsan elindən, yüksək olmaz altından

yuqtlu

.-süt, yağ, yuğtlu kökə: quymaq

yuqu

.-yuxu görüb yola çıxma

yuquma

.-gəlməzdi yuxuma bir an, unutsun belə sevilən sevənin

yüqün

.-yalnız yiyən əkməğin, yükün kəndi qaldırar.

yüqün

.yükün. borcun.-ölüler yükün diriler çəkər.

yüqünarqa .yükünarxa. namazarxa. gündoğar bilən dəmirqazıqın aralığı.

yuquta.

.-arayan əldə, yatan yuxuda. (arayan əldə edər, yatan yuxuda görər)

yürənə

.-yürənə yol yaxşı, qalana öy.

yürəqən.

yürəqinq

.-bəylər iti hürəgən, atı yürəgən olur.

.-qöz yürəging güzgüsü

yürqən

.- yürgən atın başına vurma

yürqənin

.-yürgənin yolu bitər, yatqanın günü

yürsən

.-yürsən sayaq, yərsin dayaq

yurt evi

yurd evi. dövlətin oturacağı. ort evi. bəylik evi.

yurt

.- yurd evi: bəylik evi. ort evi. milli yığva. milli məclis. dövlətin oturacağı.

yurt

.- yurd almısan, içində gülüb oynab yaşa. (ev alana alıqış sözü)

yurt

.-yurd yuvanı od yel suv pozar, el arasın söz pozar

yurtda

.-başsız yurtda tülkü bəy.

yurtun

.-ana yurdun altın beşik.

yurtun

.-doğma yurdun altın beşik.

yurtunta

yürü

.-bilisən ürəgim nədən alışır, az. yurdunda türk uşağı fas danışır

.-yürüyürsən yürü ged kəndivi ver çaylar axarı, yoxsa hündürlüyə-bascaqdı səni
gedmə yuxarı.

yürü.

.-borc bitər, ödə, yol tükər, yürü.

yürüb

.-yürüb gedər izi yox, tufan qoyar, tozu yox. (tapmaca). (qayıq).

yürün

.-çox yürünğlə yürünmə, çox bilənlə yürün. (yürünğlə: yeriyənlə)

yürünmə

.-çox yürünğlə yürünmə, çox bilənlə yürün. (yürünğlə: yeriyənlə)

yürünqlə

.yürünğlə. yeriyənlə.-çox yürünğlə yürünmə, çox bilənlə yürün

yürür

.- at adımına göre değil, adamına göre yürür.(ata iyi binmek için qorxmaz (cesur) ve
yetenekli olmaq gərəkir. bunun gibi, bir işin de doğru yönetilebilmesi için o işin
başındaki kişinin qorxmaz, bilgili ve ileri görüşlü olması gerekir).

yürür.

.-düşünüb düşünməsəndə, qılınıb qılınmasanda, evrən çevrinir, içindəkin devirir,
yaşam sürür, onunla yürür.

yürüş bilməz yol pozar, söyləş bilməz gəp pozar
yürüş
yürüşü
yürüyən

.- yürüş bilməz yol pozar, söyləş bilməz gəp pozar
.qılığı. rəfdarı -it qılığı iygəsiqə bəllidir.

.-yürüyən yoldan tapar, oturan hardan tapar

yürüyürsən .-yürüyürsən yürü ged kəndivi ver çaylar axarı, yoxsa hündürlüyə-bascaqdı səni
gedmə yuxarı.

yürüyüş

.yürüyüş: oturuş duruş.-zenginlik yürüyüş, yoxsulluq döğüş öğredir. (yürüyüş: oturuş
duruş)

yüryüşün
yutları

.-söyləsən el bəyənsin, yüryüşün yol bəyənsin

.-yudları ölkə edən bil eğitimdir, eğitimdir,eğitim. (eğitim: tərbiyət)

yuvanı

.-yurd yuvanı od yel suv pozar, el arasın söz pozar

yuvarlaq

.-qoz yuvarlaq, hər yuvarlaq qoz degül.

yuvası.

.-tapmaca.-uzun gedər dar küçə, içi dolu çorbiçə. (qarışqa yuvası).

yuvata

.- yalanla inanc, bir yuvada duranmaz

yuvata

.-quş yuvada gördüyün yapar

yuvata.

.-qartalın gözü qayada, balanın gözü yuvada.

yüztən

.-yüzdən ayrı tək başına qurda gedsə bir kişi, quşqu yoxdur yüzdən bir az qurda heçin
basamaz, birləşirsə yüz kişi, qarşı dursa min qurda, quşqu yoxdur yüz üsdə yüz
qurd sürüsün basarmış. (yüz insan əgər tək gedə ,bir qurda batanmaz, bahəm
gedilən yolda nə üz versə zəfərdir).

yüzü

.-birəvdin sözü gözəl, birəvdin yüzü gözəl. (birəvdin: birəvin. birinin).

yüzün

.-ereb erebə yüzün qara demiş.

yüzünten

.- astrı yüzünden bahalı.

zalimane

.qıyıncıq

zaman

.-zaman hər nəyi bitirir.

zarımaq

.yalvarmaq

zənqin

.-iğid dedi candan, zəngin dedi maldan etdi

zəfərlənmək .üstəmək &qələbə çalmaq.

zenqin

.-zengin bulsa “qutlu ola”, yoxsul bulsa “nerden ola?”.

zənqin

.-iğid dedi candan, zəngin dedi maldan etdi

zenqinliq

.-zenginlik yürüyüş, yoxsulluq döğüş öğredir. (yürüyüş: oturuş duruş)

zintan

.zindan. abaq. türmə. həbs.

zolağ. yolağ. dar yol. cığır. dəhliz. tunel.

zolaq

zor

.-sevgi en zor gücdür, çünkü sınırı yoxdur

zora

.-zora qoymaq: arxasından çıxarmq götündən çıxarmq.

zorlamaq

.-qonuşmağa zorlamaq: aytqızutmaq

zorlu

.alımlı. alp. güclü. qəvi.

yadçı ( d : ğ ) : yağmır büyüçü

yadçı ( d : ğ )

. yağmır büyüçü ?

yaddamaq, ad tutmak, yadavərlık, addamak, yad etmək .
yaddaş

. ağzama ( ağzamak : yadavamak, yadavramak : ydavəri )

yaddaş

. ağzama ( ağzamak : yadavamak, yadavramak : ydavəri )

yaddaş: < yad + əş . ağzama (ağzamak : yadavamak, yadavramak : yad avəri) .

yaðdírmaq

. yandírmaq

yadigar

. estelik, sıylık, bələk

yadigar . yediyar : yara layiq
yadıgar: andıç, andırıç, anmalık, estelik, sıylık, bələk.

yadımsamaq . xatirləmək, anıksamaq, anιmsanmaq
yadsımaq

. danmaq, inkar etmək, rəd etmək

yadsımaq

. inkar etmək, danmaq, rəd etmək

yadvsız

. yorulmadan

yadvsız

. yorulmadan

yæğın

. yağış

yæğın

. yağış

yagent

. fil, caqanmo.

yagent

. fil, caqanmomonqul

yagent

. fil, caqanmomonqul

yağ

. arı § yağlı : ) arılağ

yağ

. su yağı, süzmə- duru - boş yağ - sərik yağ, sarı yağ

yağ

. su yağı, süzmə- duru - boş yağ - sərik yağ, sarı yağ

yağav

. tək, yalnız

yağav

. tək, yalnız

yağcarmaq . yağa düşmək, yağı süzmək
yağcarmaq

. yağa düşmək, yağı süzmək

yağcımaq

. yağlanmak

yağcımaq

. yağlanmak

yağdar

. (buyruq haləti) : aydınlat, aç, görsət, başla, yaşla, faşla, faş et, daşla .

yağdar

. buyuruq haləti :: aydınlat, aç, görsət, başla, yaşla, faşla, faş et, daşla §

yağdarmaq . yağmaq

.

yağdarmaq . yakdırmaq, yandırmaq, ışıqlatmaq
yağday

. durum, fırsət, ləhzə, an, imkan, olanak, şərt, qoşul, hava,

yağday

. durum, fırsət, ləhzə, an, imkan, olanak, şərt, qoşul, hava,

yağday

. oluş dərəcə, kef hal, halıəhval, imkan, olağan, hadisə, fürsət

yağday

. oluş dərəcə, kef hal, halıəhval, imkan, olağan, hadisə, fürsət

yağday

. yaşday, çağday ( zaman, ruzqar ), ( şərt, ılalaşık .

yağday

. yaşday, çağday ( zaman, ruzqar ), ( şərt, ılalaşık .?

yağday: ılalaşık .
yağday: oluş dərəcə, kef hal, hal - əhval, imkan, olağan, hadisə, fürsət, olanak, şərt, qoşul, hava,
ləhzə, an, durum, yaşday, çağday (zaman, keçinəcaq),

yağdaylı

. tutumlu, yağdaylı, idarəli - yağdaylı sovmaq - +sız : imkansız, olmayan

yağdaylı

. tutumlu, yağdaylı, idarəli - yağdaylı sovmaq - +sız : imkansız, olmayan

yağdırmaq

. yandırmaq

yağdırmaq

. yandırmaq?

yağı

. düşman - el elə yağı oldu - yağılık : düşmənlik

yağı

. düşman - el elə yağı oldu - yağılık : düşmənlik

yağım

. suluq, ışıklık, yağtılık ( yağış )

yağım

. suluq, ışıklık, yağtılık ( yağış? )

yağımli

. :yaxci

yağımli

. :yaxci

yağına qıymayan, çöreğin yavan (yoz, quru) yer.
yağınan

. yanınnan < aynınnan : çevrəsindən, dövrəsindən

yağınan

. yanınnan < aynınnan : çevrəsindən, dövrəsindən

yağınan: yanından

met (ya =

ay) < aynından : çevrəsindən, dövrəsindən .

yağır

. arka, sırt

yağır

. arka, sırt

yağır

. arka, sırt

yağır

. təkiz, yalama, saf

yağır

. təkiz, yalama, saf

yağış

. suluq, ışıklık, yağtılık, yağım ağ = yağ

yağıt

. ışıt : ışıqlat, yarığ, yarıt. - yarığ : carık, ışık - yarıtlan, yağtılan, yağıtlan : ışıklan .

yağıt

. ışıt : yarıt.- ışık: yarığ - ışıklan : yarıtlan, yağtılan, yağıtlan

yağıt

. ışıt, yarığ, yarıt, carık, ışıq

yağıt: ışıt : yarıt

.- ışık: yarığ - ışıklan : yarıtlan, yağtılan, yağıtlan

yağıt: ışıt : yarıt

.- ışık: yarığ - ışıklan : yarıtlan, yağtılan, yağıtlan

yağıtlanmak: aydınlanmak, yarıtılmak, carıklanmak, yarık görmək, yakırtılıq, yarıyamaq .

yağıtlanmaq . aydınlanmak, yarıtılmak, carıklanmak, yarık görmək, yakırtılık, yarıyamak
yağıtlık

. ıldırım

yağıtlık

. ıldırım

yağlı

. arılağ

yağlık

. yaylık, baş örtüsü, şal

yağlık

. yaylık, baş örtüsü, şal

yağma

. alıntı, çapıl, qənimət

yağma

. qapma,, çapıl, qəsb

yağmaçı

. çapılçı, qasip

yağmaçılık

. basqınçılık

., soyqunçılık, çapılçılık

yağmaq : qırçamak, qoymaq, tökmək, axmaq, saçmaq - yağmır , yağış , qar yavaş - yavaş yağır .

yağmaq

. qırçamak . yağış -yağmur -qar yavaş yavaş yağmak

yağmaq

. qoymaq, tökmək, axmaq, saçmaq

yağrın : arka, kürək

yağrın uy

. arka, kürək

yağrın uy

. arka, kürək

yağtalmak: açılmak, durlanmak, durulmak

yağtalmaq

. açılmak, durlanmak, durulmak

yağtı gözün : günün batan çağı, aranlık qarışmak çağı-gözü

yağtı gözün . günün batan çağı, aranlık qarışmak çağı-gözü
yağtı

. ışık, şöğlə

yağtı

. ışık, şöğlə

yağtılık

. ışıqlık - yağtılıp başlaq : ortalık ağarmaya başlamaq

yağtılık

. ışıqlık - yağtılıp başlaq : ortalık ağarmaya başlamaq

yağtılık

. şimşək, yıldırım - yıldır : şöğlə - yıldırmak : parıldamak -

yağtılık

. şimşək, yıldırım - yıldır : şöğlə - yıldırmak : parıldamak -

yağtılık

. yaktılık, yaktı, aydın, ot, açıklık, aylın, anıklık, carıklık

yağtılık

. yaktılık, yaktı, aydın, ot, açıklık, aylın, anıklık, carıklık

yağtılıq . yaktılık, yaktı, ışıqlık, aydın, ot, açıklık, aylın, anıklık, carıklık - yağtılıp başlaq : ortalık
ağarmaya başlamaq - şimşək, yıldırım - yıldır : şöğlə - yıldırmak : parıldamak astar

yağιrlık

. astar

yağιrlık

. astar

yah

. vicdan, mərhəmət

yahalma = ysalma

yahalma

. < yalanğan < yalan, yapmacık

yahalma

. aldanma, yapalma, yasalma

yahalma

. ysalma

yahalmaq: < yan (doğru olmayan, əyri, yanakı, çarpıq) yuğalmək, itmək, gaymak, gorum - curum
olmak yanalmaq, yanılmaq, yanqılışmaq .

yahalmək

. yuğalmək, itmək, gaymak, gorum curum olmak

yahalmək

. yuğalmək, itmək, gaymak, gorum curum olmak

yaxa

. mərz, sınır

yaxa

. mərz, sınır

yaxalanmaq . aldırmak, faşolmak, çaldırmak
yaxci pis

. kor-topal, iyi-kötü

yaxci pis

. kor-topal, iyi-kötü

yaxci

. onqat, iyi

yaxci

. onqat, iyi

yaxci

. yakşı, iyi, gözəl, doğru, yakışmaq, uyqun gəlmək, iyi olmaq uyqun, yakışan

yaxci

. yakşı, iyi, gözəl, doğru, yakışmaq, uyqun gəlmək, iyi olmaq uyqun, yakışan

yaxcı

. yakti < yak . yakmaq, ışıq §yatı: günəş

yaxcı

. görkən, önəriş § görkən filim : hünəri filim

yaxcı: yakti < yak . yakmaq, ışıq §yatı: günəş

yaxılı

. yoklu, bulaşık

yaxılı

. yoklu, bulaşık

yaxımlı

. batqın, batnıq, sevimli, simpatik, ruhlu, gözəl, uyqun

yaxımlı

. bəsil

yaxımli

. möhkəm, tə´sirli, bəsil : bəsli

yaxımli

. möhkəm, tə´sirli, bəsil : bəsli

yaxımlık

. gözəllik, simpatik, batqın, batnıq, sevimlik, ruhlu, uyqunk, görk, yakışıklık

yaxın

. bəri, üz bə üz

yaxın

. yan + qın

yaxın

. yan + qın

yaxmaq

. yokmaq, kirlətmək, pislətmək, ləkəmək § qara yokdurmaq : yakmaq, rəzil

., möhkəm, tə´srili, bəsli

etmək § yapışmaq paltarıma palçık yokdi
yaxşı

. yaxşat, yağşat, yakşat, açıq, durı, görməyə kömək edən ışıq

yaxşı

. yakıçı, yakımlı, yaramlı, söykümlü, tartımlı

yaxşıca, gerçəkdən, tak
yaxşın yoldaş uzun yollar qıssadar, amac birgin acı ölüm dadladar

yaxtarmaq

. axtarmaq, ışıqlandırmaq, aşmaq, açıqlığa gedmək, yol göstərmək

yak : ışık ) yakonğa, sanğli
yak

. : tərəf, yön

yak

. tərəf, yön

yak

. yaxa, yan, tərəf, darab, yakından : tərəfindən

yak

. yaxa, yan, tərəf, darab, yakından : tərəfindən .

yaka

. baka, başa, yana

yaka

. çət, qırak, uç-çək, son, sınır, uc- bucak

yaka

. mərz, sınır .

yaka

. yama, çayın (yaka-yama)sında

yaka

. yama, çayın yakasında : yamasında : yanısında

.

.

yakalamaq . birgərmәk
yakalamaq

. birgərmәk

yakalaşmaq bəcəlləşmək: cəbəlləşmək :

yakaşmaq
yakcı

. yaraşmaq, yanaşır, əkəşmək

. yakti < yak . (görməyə kömək edən ışıq) yakşı, yakmaq, yaxşat, yağşat, yakşat, yakıçı,
yakımlı, yaramlı, söykümlü, tartımlı, açıq, durı, iyi, gözəl, doğru, görkən, onqat,
önəriş, iyi, ışıq - görkən filim : hünəri filim .

yakci
yakdaş

. iyakci
. ayıldaş, yerləş, eldaş, yutdaş, həmşəhri

yakdaş: ayıldaş, yerləş, eldaş, yutdaş, həmşəhri

.

..

yakıcı

. tutuşturan, alışdıran, yaxan

yakıcı

. tutuşturan, alışdıran, yaxan

yakıcı

. yandıran, köydürüci

yakıçı

. yaxşı, yakımlı, yaramlı, söykümlü, tartımlı

yakımlı yokum . şəfa

yakımlı

. alımlı, qolay, alay, alaylı, əlverişli, tutumlı

.

yakımlı . batqın, batnıq, sevimli, simpatik, ruhlu, gözəl, uyqun, bəsil, bəsli, möhkəm, tə´srili.

yakımlı

. qolay, alay, alaylı, alımlı, tutumlı, əlverişli

.

yakımlı

. qolay, alay, alaylı, əlverişli, alımlı, tutumlı

.

yakımli

. uyğun, məzəli, gönlü oxşayan, şirin, dadli, xoşagəlim, hüzürli, yapışan,

yakımli

. uyğun, məzəli, gönlü oxşayan, şirin, dadli, xoşagəlim, hüzürli, yapışan, .

yakımlı

. yakıçı, yaxşı, yaramlı, söykümlü, tartımlı

yakımlı

. yokımlı, gərəkli, məzəli, hüzürli, yapımlı, göyülli, tutuşli, otlı

yakımlı.

. çəkici, sevimli., gəlişli, görkəmli, görüklü, görməgəy, dartımlı, cəzzab

yakımlı.

.

çəkici, sevimli., gəlşli, görkəmli, görməgəy, dartımlı, görüklü, cəzzab

yakımlı.

.

çəkici, sevimli., gəlşli, görkəmli, görməgəy, dartımlı, görüklü, cəzzab

yakımlı: yakıçı, yokımlı, yaxşı, yaramlı, söykümlü, tartımlı, dartımlı, çəkici, uyğun, gönlü oxşayan,
şirin, dadlı, xoşagəlim, hüzürli, yapışan, alımlı, qolay, alay, alaylı, əlverişli,
tutumlı, tutuşli, otlı, gərəkli, məzəli, yapımlı, göyülli, sevimli., gəlişli,sevimli.,
görkəmli, görməgəy, görüklü, məzəli, cəzzab
yakımlık: gözəllik, simpatik, batqın, batnıq, sevimlik, ruhlu, uyqunk, görk, yakışıklık

yakımlılıq

. xoşamaylıq, xoş əxlaq

yakımsız

. yoqumsuz, yakımsız, məzəsiz, könülə yokmayan, irgənc

yakımsız

. yoqumsuz, yakımsız, məzəsiz, könülə yokmayan, irgənc

yakın

. qolay, çəmə

yakın

. qolay, çəmə

yakın

. qolay, çəmə .

yakın.

. yakci, yakınli : xeyirxah

yakın.

. yakci, yakınli : xeyirxah

yakın.: yakcı, yakınlı : xeyirxah .
yakınlaşdırmak : ilələşdirmək, anlaşdırmak

yakınlaşdırmaq . ilələşdirmək, anlaşdırmak
yakınlaşmaq . cütləşmək, qolaylaşmaq, yanaşmaq, birləşmək
yakınlaşmaq . yandaşmaq
yakınlıq etmək : sevişmək

yakınlıq etmək

. sevişmək

yakınma

. şikayət

yakınma

. şikayət

yakınma

. yanıqma, sızıltı, sızlanma, şikayət .

yakınma: şikayət .

yakışıklı

.

gözəl, göstərişli, görkəm

yakışıklık

. görk, gözəllik

yakışıklık

. gözəllik, görk

yakışıklık

. gözəllik, simpatik, batqın, batnıq, sevimlik, ruhlu, yaxımlık, uyqunk, görk,

yakışıksız

. kifir, bədbeşir

yakışıksız

. kifir, bədbeşir

yaklaşık

. çəmə, cıvar, uyqun durum

yaklaşıq

. çəməsində, civarında, ölçüsündə

yaklaşmak : yakılaşmak, yakışmak : yaraşmak, yak. yan .yanğ

yaklaşmaq

. calğaşmaq

yaklaşmaq

. calğaşmaq

yaklaşmaq

. yakılaşmak, yakışmak : yaraşmak, yak. yan .yanğ ?

yaklauçı: akşı edici . esirkevsi .

yakmaq

. xoş gəlmək § bu sözlər mənə yadı

yakşan . > rəxşan

yakşı çok

. aşa çok, bərk çok, çok çok, lap çok, iyi çok, bol bol

yaktı

. çarık, çarıv., açıq, aydın, aykın, anğıt

yaktı

. aydın

yaktı

. aydın

yaktı

. aydın, aykın, yarıt, anğıt, çarıv. carık, açıq

yaktı

. aydın, aykın, yarıt, anğıt, çarıv. carık, açıq

yaktı

. ışıq

yaktı

. ışıq

yaktı

. yağtılık, yaktılık, aydın, ot, açıklık, aylın, anıklık, carıklık

yaktı

. yağtılık, yaktılık, aydın, ot, açıklık, aylın, anıklık, carıklık

yaktı

. aydın

yaktıq

. ışıq - ay yaktığı

yaktıq

. ışıq - ay yaktığı

yaktılık

. carık, yarık, ışıq

yaktılık

. carık, yarık, ışıq

yaktılık

. yağtılık, yaktı, aydın,, ot, açıklık, aylın, anıklık, carıklık,

yaktılık

. yağtılık, yaktı, aydın,, ot, açıklık, aylın, anıklık, carıklık,

yaktır

. yandar, yandır, yankır, yandırmaq, yaqdır, ot vur, ot ver, otlat

yaq

.-ətçiyə yağ qayusu, qoyuna can qayusu . (qayusu: qayğusu. dərdi)

yaq

.-yetim oğlaq saxlasan, ağzın burnun yağ edər, yetim oğlan saxlasan,
qarabaşan qay eder. (oğlaq: heyvan balası). (oğlan: uşaq). (qarabaşan:
bəxsiz başıva). (qay: bəla. ağrı)

yaq

.yak. yaxın -təqmə kişi öz olmaz, yak yabağu düz olmaz. (yoldan keçən iç
olmaz, yaxın özgə əş, bir olmaz. ) .( təqmə kişi: yoldan keçən. hər gələn)
(düz: əş. bir. bərabər)

yaqa

.yağa. yağuya. düşmənə.-sirni vermə yetən paşıya, olar yağa sözün daşıya.

yaqanta.

.yaxanda. küydürəndə. -kişini güldürəndə dil, küydürəndə.

yaqar.

.yaxar. mərhəm.-acı dil soxar, dadlı dil yaxar. (soxar: sancar).

yaqasın

.-subayın malın it yər, bağrını bit yər (yaxasın bit yər)

yaqcılıqun .-yapasan hər kimə sən yaxcılığun, sakın ondan gözünə dəğməyəsən.
yaqcıtır.

.yaxcıdır.uladır əladır. ovladır. oləvdir.

yaqdır

. yaktır, yandar, yandır, yankır, yandırmaq, ot vur, ot ver, otlat

yaqış

.-eşiği elə yakış, içiği menə yakış. (yakış: yaxış. .bəzək. cəzb edici. çəkən.
cəzzab. .bıqdırıcı. yaxdıran). (dışarısı elə bəzək, icherisi menə təzək)

yaqmur

.-sağnaqlı yağmur tez keçer, tez alışan tez sönər.

yaqmurtan .- od odundan, dəniz sudan, yer yağmurdan, kişi yaşdan doymaz.
yaqrıtma

. gözdən qoyma, gözdən salma. -alp əri yaprıtma, yörük atı yağrıtma. (gənc əri
yaprıtma: gənc əri gözdən qoyma, gözdən salma) (yaprıtmaq: saymamaq.

alçatmaq. önəmsəmək. dəğərləməmək.). (yağrıtma: malqaranın yağrın (bel
kürək bölümün) yaralama.
yaqrıtma

. yağrıtma. malqaranın yağrın (bel kürək bölümün) yaralama. -alp əri yaprıtma,
yörük atı yağrıtma. (gənc əri yaprıtma: gənc əri gözdən qoyma, gözdən
salma) (yaprıtmaq: saymamaq. alçatmaq. önəmsəmək. dəğərləməmək.).

yaqşı

.-daş əridər yaxşı söz, baş çürüdər yaman söz.( baş çürüdər: başdan
çıxarar).

yaqşı

.-qışa saxla kömürü, yaxşı işə ömürü.

yaqşı

.-yaxşı kişi düz sözlü, at yaxşısı boz tüyslu.(tüyslu: boyalı)

yaqşı

.-yaxşı sözə can qurban, yaman sözdən can qurtar.

yaqşı

.-dərə təpəni sel tanır, yaxşı yamanı el tanır.

yaqşısı

.-dil yaxşısı ipəkdən, dil yamanı tikəndən

yaqşısı

.-yaxşı kişi düz sözlü, at yaxşısı boz tüyslu.(tüyslu: boyalı)

yaqta

.-teyxa düğü pilov olmaz, yağda gərək qazana, ata malı ir tükənir, oğul gərək
qazana. (ir: tez)

yaqtı

. ışıq, gün yaqtısı: gün ışıqı

yaqtı

. ışıq, gün yaqtısı: gün ışıqı

yaqtı

. ışıq, gün yaqtısı: gün ışıqı

yaqu

.-borc verməklə, yağu qırmaqla. (yağu: düşmən)

yaqu

.-dosd ağladur, yağu güldürür.

yaquntan.

.yağundan. düşmənindən.-dosd acı söylər, ballusun dinlə yağundan.

yaquşaqan: dayak, kötək .

yaquya

.yağuya. yağ. düşmənə.-sirni vermə yetən paşıya, olar yağa sözün daşıya.

yal varmaq: yol getmək, davam etmək, doğru yol getmək .

yal
yal
yal

. iki tərəfi dərə olan yer, yan-qıraq, yanböyür, yamaç
. iki yanı dərə olan yer, yan, qıraq, yanböyür, yamaç .
. it yeməyi, çox heyvanların ənsəsində çıxan tük

yal

. sikun, səssizlik, istirahat, dinlənmək - yal almaq
. yalın, yalık, yalınğ : ışık, şövlə, yenir < nur

yal
yal

. yalın, yalık, yalınğ : ışık, şövlə, yenir > nur .

yal

. yələ

yal

. it yeməyi, çox heyvanların ənsəsində çıxan tük

yal

. yalın, yalık, yalınğ : ışık, şövlə, yenir < nur

yala gəlmək : itlərin cütləşməsi

yala gəlmək . itlərin cütləşməsi
yalab

. alav, ışıqlık, ağlık,

yalab

. alav, ışıqlık, ağlık,

yalabaçyenisey : avan qard:: yulavuc,

yalavuc, yelvac, yayalavac, yalavacuyğur, yalauçuyğu, elçi.

(pilot, qid, avan qard)) qılavuz

yalaçı
yalaçı

. tamahkar
. tamahkar

yalağ
yalağ

. əsgik, yalım, yaltak
. əsgik, yalım, yaltak .

yalaxçı

. mütəməlliq, yalığ

yalaxçı

. mütəməlliq, yalığ

yalaxçı . yalığ, mütəməlliq .
yalakçılık : dalqavıklık, yağcılık, yardakçılık

yalakçılık

. dalqavıklık, yağcılık, yardakçılık

yalakçılık: dalqavıklık, yağcılık, yardakçılık

yalama

. təkiz, yağır, saf

yalama

. təkiz, yağır, saf

yalama . təkiz, yağır, saf .

yalamaq

. sürtərək bir şeyi özünə götürmək

yalan

yalan demə . aldama
yalan demə: aldama

.

yalan nədir: -yaxını uzaq uzağı yaxın göstərən

yalan
yalan

. < yanğılış
. < yanğılış, ikit, aldağ, çin yok, yalın, çıplak, yalnız, tək, yasama, casalma, calğan, tərs,
yalğan, hilə, kələk, quraş, quraq, quru, boş, boyama, saxta - alqacı : aldav yalan demə: aldama

yalan

. aldağ, çin yok, tərs, yalğan, hilə, kələk

yalan

. alqacı : aldav -

yalan

. alqacı : aldav -

yalan

. boyama, saxta

yalan

. boyama, saxta

yalan

. ikit

yalan

. ikit

yalan

. quraş, quraq, quru, boş

yalan

. yalın

yalan

. yalın, çıplak, yalnız, tək

yalan

. yalın, çıplak, yalnız, tək

yalan

. yalnız, yalın

yalan

. yasama, yalğan, casalma, calğan,

yalan

. yasama, yalğan, casalma, calğan,

yalan

.-aş daşı əridər, yalan başı çürüdər.

yalan

.-bir yalan min doğruyu qoğalar

yalan

.-girişdə güldürən yalan, çıxışda ağladarmış.

yalan

.-sevda keçər yalan olur, sonra soxar ilan olur. (sevda: istək.həvəs) (soxar:
soxan. çalan)

yalan

.-yalnış sözdən keçilsə, yalan sözdən keçilməz

yalançı

. ağιzι yelli, palvarçı, boş boğaz

yalançı

. aldaç

yalançı

. aldaç

yalançi

. gəvəzə

yalançı

. uğursuz, varsaqı, vəcərrə

yalançı: ağιzι yelli, palvarçı, boş boğaz, aldaç, gəvəzə, uğursuz, varsaqı, vəcərrə

yalançının .-yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.
yalanı

.-uzaq yerin yalanı böyük olar

yalanq

. köplənc, həmişə, müdam

yalanq

. köplənc, həmişə, müdam

yalanq

. köplənc, həmişə, müdam . yalanqaç, çıplak .

yalanq

. yalanqaç, çıplak

yalanq

. yalanqaç, çıplak

yalanqaç

. soyunmaq

yalanqaç

. soyunmaq

yalanqaç: soyunmaq .

yalanmaq
yalanmaq
yalanmaq: yalınmaq, lütlənmək .

.-kasasın yalar, sonra dönər yiyəsin talar.

yalar

yalaşaraq .-evlilik qonuşaraq, qoxuşaraq, yalaşaraq baş tutur.
yalatmaq

. suvarmaq

yalatmaq

. suvarmaq

yalatmaq: suvarmaq

yalav

. bayrak, tuğ

yalav

. bayrak, tuğ

yalav

. bayrak, tuğ

yalav

. bayrak, tuğ, pərçəm

yalav

. pərçəm

yalav

. pərçəm

yalavac

. tapqır, öndər, yol göstərən

yalavac: tapqır, öndər, yol göstərən, yasayıl.

yalavaç

. yasayıl

. yasayıl

yalavaç

yalavlamaq . odlanmaq (savaş odu yalavadı).
yalaz

. alav, yalap, alaz .

yalaz

. alev, yalap, alaz..

yalaz

. alev, yalap, alaz..

yalaz

. yalap, alav

yalazi

. çöl, düz, takır

yalazi

. çöl, düz, takır

yalazı

. çöl, düz, takır, təkiz, yazı, açıklık, yatan gen meydan, otsuz susuz yaban

yalazı

. təkiz, yazı, açıklık, yatan gen meydan, otsuz susuz yaban

yalazı

. təkiz, yazı, açıklık, yatan gen meydan, otsuz susuz yaban

yalazlamak : yalavlamak, alovlamak
yalazlamak: yalavlarmak, alovlamak .

yalazlamaq . yalavlamak, alovlamak
yalbımak: parıldamak, ışıklamak

yalbımaq

. parıldamak, ışıklamak

yalbımaq

. parıldamak, ışıklamak

yalça

. yança, alçak

yalça

. yança, alçak

yalça

. yança, alçak .

yalçu

. ( < yalımak : parıldamak ), elçi

yalçu

. ( < yalımak : parıldamak ), elçi

yalçuk

. elçi

yalçuk

. elçi

yaldama

. adigar, xatirə

yaldama

. adigar, xatirə

yaldır

. şöğlə, şövlə, yalğtır, yalğpır, ışıqlat, yandır

yaldıramak : balqıldamak, parıldamak, övsümək,

yaldıramaq . balqıldamak, parıldamak, övsümək
yaldıramaq . balqıldamak, parıldamak, övsümək,

yaldıravuq

. parıldayan

yaldıravuq

. parıldayan

yaldırım

. yalığdırım, ıldırım

yaldırım: yalığdırım, ıldırım .

yaldırmaq

. parıldamaq

yaldız

. altına yalatılğan, .

yaldız

. altına yalatılğan, .

yaldız

. altına yalatılğan, qızıl bəzəyi .

yalğav

. bağlamak

yalğav

. bağlamak

yalğav

. bağlamak .

yalğım

. yalpıldı, yarmak

yalğım

. yalpıldı, yarmak

yalğım

. yalpıldı, yarmak .

yalğız – yarımlık .

yalğız-yarımlık
yalğız-yarımlık

yalğtır

. yaldır, şöğlə, şövlə, yalğpır, ışıqlat, yandır

yali

. bənzər, yan, yanı, mənqiz, yanaq, üz

yali

. bənzər, yan, yanı, mənqiz, yanaq, üz

yali

. bənzər, yan, yanı, mənqiz, yanaq, üz

yali

. bənzər, yan, yanı, mənqiz, yanaq, üz

yalı

. dəniz qırağı

yalı

. dəniz qırağı

yalı

.

yalı

. yə'ni, kimi

yalı

. yə'ni, kimi

yalığ

. qarar, əmir

yalığ

. qarar, əmir

yalığ

. yarlıq, qarar, əmir .

yanı, yanaq

yalığar

. iftiraçı

yalığar

. iftiraçı

yalığar

. iftiraçı .

yalıldamaq : parıldamaq

yalıldamaq . parıldamaq
yalımaq

. parıldamak

yalımaq

. parıldamak

yalımaq

. parıldamak > alçı, yalçu ( arqos, arjilefirans, arqlosyu, arjilla )

yalımaq

. parıldamak > alçı, yalçu ( arqos, arjilefirans, arqlosyu, arjilla )

yalımaq

. parıldamak > alçı, yalçu ( arqos, arjilefirans, arqlosyu, arjilla )

yalımaq

. yanmak, ışıldamak

yalımaq

. yanmak, ışıldamak

yalımaq: parıldamak yanmaq, ışıldamaq (> alçı, yalçu) .
yalımaq: parıldamaq, yanmaq, ışıldamaq (> alçı, yalçu ) ( arqos, arjilefirans, arqlosyu, arjilla) .

yalımək

. yilimək, yalınqmək, yalıklamək, yarumək

yalımək

. yilimək, yalınqmək, yalıklamək, yarumək

yalın

. od

yalın

. ot

yalın

. ot

yalın

. od

yalınqarmaq : eləmək

yalınqarmaq . : eləmək
yalınqat

. bir qat

yalınqatı

. bir qat paltarı olan

yalın-yavalak

.

yalan – saxta

yalın-yavalak: yalan – saxta

yalışmaq

. alışmak

yalışmaq

. alışmak

yalışmaq

. alışmak

yalıtım

. izolasyon

yalıtım: izolasyon . ayiq işi .

yalıtqan

. izolatör

yalıtqan: izolatör . ayiq edən .

yalız

. od

yalız

. od

yalız

. od .

yalkav

. tənbəl, danqasa

yalkav

. tənbəl, üşəngən

yalkav

. tənbəl, üşəngən

yalkav

. tənbəl, üşəngən .

yalkav. : aylak, avara, işsiz, bekar .

yalkav.

. avara, aylak

yalkav.

. avara, aylak

yalkav.

. aylak, avara, işsiz, bekar

yalkay

. tənbəl

yalkay

. tənbəl

yalkay

. tənbəl

yalkı

. tək balalayan heyvan

yalkı

. tər, müzd

yalkı

. tər, müzd

yalkı

. tər, müzd .

yalkın

. yalın, alev

yalkın

. yalın, alev

yalkın

. yalın, alev, alov, alav, alanğa ataş

yalku söyləşu, yılkı iyləşu. (yalku: insan). (yılkı: heyvan).
yalqaq dəri . pöz, yoxacık dəri, ğişa’
yalqaq

. ətin üzərində olan nazik dəri

yalqaq

. ətin üzərində olan nazik dəri

yalqaq

. pöz, yoxacık dəri, ğiş’

. pöz, yoxacık dəri, ğiş’

yalqaq
yalqalduruk
yalqamaq

. bağışlamak

yalqamaq

. bağışlamak - tanri yalqasın : allah keçsin

yalqamaq

. bağışlamak - tanri yalqasın : allah keçsin

yalqamaq

. yalqapmaq, bağışlamaq

yalqamaq

. yalqapmaq, bağışlamaq

yalqım

. şö´lə, yıldır

yalqım

. şö´lə, yıldır

yalqın = yanqın

yalqın

. yanqın

yalqış

. bağış

yalqış

. bağış

yalqış

. bağış .

yalqız

. dinqə . yanğız (n = l)

yalqız

. dinqə .

yalqız

. yanğız (n > l)

yalquz ayak yol : keçi yolu
yalquz ayak yol : keçi yolu

yallah

. < yeri ha - yallah ged : yeri ged, tələs ged

yallah

. alqala

yallah

. alqala

yallah

. alqala

yallanma

. kiralık § yallanma əsgər : ücrətli əsgər § yallığçı : kiraçı

yallanma

. kiralık § yallanma əsgər : ücrətli əsgər § yallığçı : kiraçı

yallanma: kiralık - yallanma əsgər : ücrətli əsgər - yallığçı : kiraçı
yallanmauyğur : kiralık

yallanmauyğur . : kiralık
yallıkçi uyğur : kiraçı

yallıkçi uyğur

.

kiraçı

yalmaq

. alav

yalmaq

. alav

yalmaq

. alav

yalmaq

. yalav

yalman

. əğri kəsilmiş, dik, sarp, yalçın, əğrilik . doğrultunu dəyişdirən ağac parçası,
yonqa .

yalman: əğri kəsilmiş, dik, sarp, yalçın, əğrilik . suyun yolunu , doğrultusunu dəyişdirən ağac
parçası, yonqa .
yalmavuz: ö´cubə, əjdəha, canavar

yalmavuzuy

.

ö´cubə, əjdəha, canavar

yalmavuzuy: ö´cubə, əjdəha, canavar

yalnış

. kınqır

yalnış

. met < yanlış

yalnış

.-yalnış sözdən keçilsə, yalan sözdən keçilməz

yalnız

. < tanqız < tanqır..

yalnız

. < yanqı + sız . yanaşsız, yansız

yalnız

. azlın

yalnız

. met < yanlız . qıraq düşmüş, tək qalmış

yalnız

. pərt, qırax, atqın

yalnız

. pərt, qırax, atqın

yalnız

.-tünlükdə söyləyənin sözü itər, yollarda yalnız gedənin özü itər. (tünlükdə:
qalabalıqda)

yalpak

. dayaz, ağzı gen

yalpak

. dayaz, ağzı gen

yalpak

. düz, yassı

yalpak

. sarp yer, yokuş, əyri yassı daş .

yalpak

. yassı, düz

yalpak

. yassı, düz

yalpaq

.) dayaz çay, ) ağzı gen olan ) kiçik küzə

yalpaq

.) dayaz çay, ) ağzı gen olan ) kiçik küzə .

.

yalpalamaq: əğilmək, enişli yokuşlu olmaq
yalpalamaq: əğilmək, enişli yokuşlu olmaq

yalpalı

. enişli yokuşlu

yalpalı

. enişli yokuşlu

yalpı

. gənəlliklə, imumən

yalpı

. gənəlliklə, imumən

yalpı

.

yalpı

. naxlis, navijə

yalpı

. naxlis, navijə

hamı, ortak, imumiyyət

yalpıldatmaq: silkəmək
yalpıldavuk . yalpıldab, yıldırab,parrak
yalpıldavuk: yalpıldab, yıldırab,parrak
yalta

. kəyəng, rahət tələb .

yalta

. tənbəl, yaramaz, qavşak, yaravsız, kəyəng, əringən

yalta

. tənbəl, yaramaz, qavşak, yaravsız, kəyəng, əringən

yalta

.-alçacıq yalda doruq olmaz. (doruq: zirvə)

yaltak

. < yaran-msak .

yaltak

. əyilmiş, sokulmuş, bükük

yaltak

. əyilmiş, sokulmuş, bükük

yaltak

. yağçı , yağlayan, yalağæay, yaransak . ( yaramsak ),

yaltaq yarncanq,

yaltaq

. alkavuk, yalağay, yalakçı, yarncanq, yaramsak, yalmakay, jağımpaz

yaltaq

. sarladan, şişirən, yaldıraqan

yaltaq) < yalaqan< yalamaq ) ğaltaq: yalaq vuran, fırlanan. qaltağan> ğəltəban

yaltarmaq

. vaz keçmək, caymaq

yaltarmaq

. vaz keçmək, caymaq

yaltaymakuy : vaz geçmək, çaymak

yaltaymakuy . vaz geçmək, çaymak
yaltıramaq

. parıldamak, iltirəmək

yaltıramaq: parıldamaq, iltirəmək .

yaltırmaq

. yeyinlətmək, dabanı yaltırmaq

yaltu

. nakəs

yalvaç, ylavaçuyğur
yalvaç, ylavaçuyğur

yalvarmak
yalvarmak
yalvarmak: yalamak .
yalvarmaq

. yalamak .

yalvarmaq

. yalamak .?

yalvarmaq

. yavzarmak

yalvarmaq

. yavzarmak

yalvaryan

. yalınyan

yam

. ddurak ( at bəsləmək üçün )

yam

. ddurak ( at bəsləmək üçün )

yam

. durak (at bəsləmək üçün) . keşik atı, post, xəbər .

yam

. keşik atı, post, xəbər

yam

. keşik atı, post, xəbər

yama

. yamaq ( mamaqan ← yamaqan

yamaq

. bəzək

yamaq

. bəzək

yamaq

. bəzək, kömək, yoldaş, hazırlık, əməkdaş, yarak, quruk, qovuşuk, vəslət

yamaq

. kömək, yoldaş, hazırlık, əməkdaş, yarak, quruk

yamaq

. kömək, yoldaş, hazırlık, əməkdaş, yarak, quruk

yamaq

. qovuşuk, vəslət

yamaq

. qovuşuk, vəslət

yamaq

. yanak, yeniləmək

yamamaq

. gözəmək

., ipəkdən xallamaq

yamamaq

. gözəmək

., ipəkdən xallamaq

yamamaq

. gözəmək, ipəkdən xallamaq

yamamaq

. yapamak,

örtmək, yamılğı : yapılğı, örtgü

yamamaq

. yapamak,

örtmək, yamılğı : yapılğı, örtgü

yamamaq: yapamak, örtmək, gözəmək, ipəkdən xallamaq

yaman

. bərk, çok

yaman

. künti, tələkə, pis

yaman

.-ara düzər eyku söz, ara pozar yaman söz.

yaman

.-daş əridər yaxşı söz, baş çürüdər yaman söz.( baş çürüdər: başdan çıxarar).

yaman

.-qudurmuş yaman, alışmış beş ondan yaman

yaman

.-yaxşı sözə can qurban, yaman sözdən can qurtar.

yaman

.yavuz.-atla eşək yarışmaz, yavuz eyi barışmaz.

yaman.

.-dili yamanın günü yaman.

yaman: künti, tələkə, pis, bərk, çok .

yamanca

.-eyicə söz ev qurar, yamanca söz ev yıxar.
-eyicə söz ev düzər, yamanca söz ev tozar. (tozar: yıxar).

yamanı

.-dil yaxşısı ipəkdən, dil yamanı tikəndən

yamanı

.-dərə təpəni sel tanır, yaxşı yamanı el tanır.

yamanın

.-dili dadlının dosdu çox, dili yamanın dosdu yox

yamanın

.-dili yamanın günü yaman.

yamanmak: yaxınlaşmak .

yamanmaq . yaxınlaşmak
yamanmaq

. yaxınlaşmak

yamaşğadan : yamaşğandan : yanaşğadan :yanğadan, ğaytalab, iki lay, ikilab, yenidən

yamaşğadan . yamaşğandan : yanaşğadan :yanğadan, ğaytalab, iki lay, ikilab, yenidən

yamaşğadan: yamaşğandan : yanaşğadan : yanğadan, qaytalab, iki lay, ikilab, yenidən .

yamat

. amadə .

yamat

. amadə .

yama-yan

. yanyana, düzə-düzə, sırailə,

yambu

. kuruşə

yambu

. kuruşə

yambu

. kuruşə .

yamçı

. xəbərçi, keşikçi, mə´mur, qsid

yamçı

. xəbərçi, keşikçi, mə´mur, qsid

yamçı

. xəbərçi, keşikçi, mə´mur, qasid .

yamğır-yeşin : tutuk hava

yamğır-yeşin . tutuk hava
yamğır-yeşin . tutuk hava
yamılğı : yapılğı, örtgü .

yamul

. tutuq

yamul

. tutuq

yamul

yamzık

. tutuq .

. yancık § quruğunu yamzık qısdırmaq

yamzık: yancık - quruğunu yamzık qısdırmaq .

yan baş

. begin, bevir, böyür, qapdal ( qapının dalları - yanları ?

yan baş

. begin, bevir, böyür, qapdal ( qapının dalları - yanları

yan baş

.

yan

. bənzər, yanı, yali, mənqiz, yanaq, üz

yan

. bənzər, yanı, yali, mənqiz, yanaq, üz

yan

. bənzər, yanı, yalı, mənqiz, yanaq, üz

yan

. çet § yan qapı : çet qapı § bir çetdə : bir yanda § özüvü çetə al : özüvü yana

böyür, qapdal

çək
yan

. qabırqa, böyür, qapdal ., yantık , bıkın ,

.

yan

. qabırqa, böyür, qapdal ., yantık, bıkın ,

.

yan

. yön, yör, cəhət

yan

.-yersizə hər yan yer.

yana

. baka, başa, yaka

yana

. nədәn, ötür, cəhət

yana

. nədәn, ötür, cəhət

yana

. ötrü, üçün - qojxudan yana : qorxu içində, qorxarak, qorxulu, qorxudan qorxudan yana qaçmaq –sanğıldamaq : qorxudan qaçmaq - titrəmək
.-yerqə yana: topraq içinə.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu

yana

oq alur. (nəqu: hər nə) (evrə: çevrə. dünya) (oq: elə).
yanacağ

. yanğıç , ödun , otın, yakılğı, kyüçü, yanarmay yaqulık, yağılık

yanacağ

. yanğıç , ödun , otın, yakılğı, kyüçü, yanarmay yaqulık, yağılık

yanacağ: yanğıç, ödun, otın, yakılğı, kyüçü, yanarmay, yaqulık, yağılık .

yanak

. dəvə tikani

yanak

. dəvə tikani

yanak

. yankak, almalık

yanak

. yankak, almalık

yanak

. yankak, almalık .

yanaq

. bənzər, yan, yanı, yali, mənqiz, üz

yanaq

. bənzər, yan, yanı, yali, mənqiz, üz

yanaq

. bənzər, yan, yanı, yalı, mənqiz, üz

yanal

. cənbi, haşiyə, fəri

yanal

. cənbi, haşiyə, fər'i .

yanamak: yakınlaşmak, yanaşmak - yana : yakın gəl, yakınlaş, yanına var .

yanamaq

. yakınlaşmak, yanaşmak ( yana : yakın gəl, yakınlaş, yanına var

yanamaq

. yakınlaşmak, yanaşmak ( yana : yakın gəl, yakınlaş, yanına var

yananı

.-sütdən yananı, yoğurd ülküdər.

yanaş

. yönəş, yörəş, həmcəhət

yanaş

yanaş

. yönəş, yörəş, həmcəhət .

.-nərdə ac, ordan qaç, nərdə aş yürü yanaş

yanaşa

. sırayla

yanaşa . sırayla .

yanaşdırmaq. eşmək, qoşamaq, bağlamak, toxumak, cüddəmak
yanaşık

. yantaşık, qonşi

yanaşık

. yantaşık, qonşi

yanaşlık

. qohumluk

yanaşlık

. qohumluk

yanaşlık: qohumluk

yanaşmaq

. cütləşmək, qolaylaşmaq, yakınlaşmaq, birləşmək

yanaşmaq

. yamanmak

yanaşmaq

. yamanmak

yanavıc

. ovuc, əvic, qaşavıc( əl+ iç..

yanavıc

. ovuc, əvic, qaşavıc( əl+ iç..?

yanayı

. ayrı, yad adam, ayrı bir adam

yanayı

. ayrı, yad adam, ayrı bir adam

yanayı

. ayrı, yad adam, ayrı bir adam .

yanbas

. yanbes, tərəfdar

yanbas: yanbes, tərəfdar .

yanbasmaq . tutmaq, dəstəkləmək, tərəfdarlık
yanbaş

. ləgən

yanbaş

. omba, kalça

yanbaş

. omba, kalça

yanbaş

. omba, kalça

yanbaş

. uyluk, basak, baldır

yanbaşlamaq . yanbasmaq, uzanmaq
yanbaşlamaq: yanbasmaq, uzanmaq .

yanbes

. yanbas, tərəfdar

yanböyür

. yamaç, eniş

yanböyür: yamaç, eniş .

yanbudak

. sürgün, filiz

yanbudak: sürgün, filiz

yancık

. cib, yan cib

yancık

. cib, yan cib

yancık

. cib, yan cib .

yançıkçi

. yankəsici, cibkəsən, cibgir < cibə girən, cibə əl uzadan, cib vuran,

yandamaq : yandaşmaq, yakınlaşmaq .

yandamaq

. yandaşmaq, yakınlaşmaq

yandar

. yaktır, yandır, yankır, yandırmaq, yaqdır, ot vur, ot ver, otlat

yandaş

. bitişik, müttəsil, bağlı

yandaş: bitişik, müttəsil, bağlı .

yandaşmaq . yakınlaşmaq, yandamaq
yandırdıq: saldırıq, həmlə .
yandırıp - yandırıp: təkrar - təkrar .

yandırıp-yandırıp: təkrar təkrar
yandırış

. cavab

yandırış: cavab

yandırmaq

. : yaqdır, ot vur, ot ver, otlat, yandar, yandır, yaktır, yankır

yandırmaq

. damdurmak

yandırmaq

. döndərmək, çevirmək, gerilərmək, geri yollamaq, caydırmaq düşmənin
saldırısın yandırdıq

yandırmaq

. kunduklamaq, otlamaq

yandırmaq

. qastırmaq

yandırmaq

. qoymaq

.§ yanmaq : göynəmək

yandırmaq

. qoymaq

.§ yanmaq : göynəmək

yandırmaq

. qusmaq, bulanmaq

yandırmaq: damdurmak, kunduklamaq, otlamaq, qastırmaq, qoymaq, qusmaq, bulanmaq,
döndərmək, çevirmək, gerilərmək, geri yollamaq, caydırmaq, saldırmaq düşməni yandırmaq : düşmənə saldırmaq - geyin yandırmaq : geri çevirmək .

yandιran

. küydürücü

yang

. bang

yang

. bang

yang

. bang

yangi

. < yeni, bundan bir azcıq önq, bayağ, yanqıca : yenicə, yapyanqi : lap yeni

yangi

. < yeni, bundan bir azcıq önq, yanqıca : yenicə, yapyanqi : lap yeni

yangi

. < yeni, bundan bir azcıq önq, yanqıca : yenicə, yapyanqi : lap yeni

yanğak

.

cəviz

yanğak: cəviz.

yanğılış

. vəhy, asış, açış

yanğılış

. vəhy, asış, açış

yanğılış

. yalan, yan, əyri, doğru olmayan, tərs

yanğızıymaq: sezdirmək, qaş - gözlə bildirmək .

yanğızıymaq: sezdirmək, qaş gözlə bildirmək
yanğsılı

. alaycı, ironik, məsqərə

yanğsılı: alaycı, ironik, məsqərə .

yanı

. bənzər, yan, yali, mənqiz, yanaq, üz

yanı

. bənzər, yan, yali, mənqiz, yanaq, üz

yanı

. bənzər, yan, yalı, mənqiz, yanaq, üz

yanık qoxu . körük burak
yanık qoxu: körük burak, yanıq iy .
yanık

. < yanmaq : dönmək . pejvak - küyək, dərd, acı, ıztırab, üzüntü

yanık

. < yanmaq

yanık

.

yanık

. pejvak

yanık

. pejvak

yanıq

. küyək, dərd, acı, ıztırab, üzüntü

yanıqma

. yakınma, sızıltı, sızlanma, şikayət .

yanıla

.-yanıla yanıla bilgin, yıxıla yıxıla yürgün olur.

yanılır

.-çox işləyib bilən çox, az yanılır.

yanılmaq

. e'tiraz, cəvab vermək .

. dönmək

göynəmiş, köyük

yanılmaq: e'tiraz, cəvab vermək .

yanılmamış. .-soran yanılmamış.
yanımı
yanımı

. təkrar
. təkrar

yanın

. yanakı, (yalan < yanğılış, yanaşı, yalnış

yanında

. oranla, görə, nisbətən

yanırak

. yavaşrak

yanırak

. yavaşrak

yanırak: yavaşrak

yanısıra

. qatarlı, .

yanısıra

. qatarlı, .

yanış

. yanaş, yanıt, yanba yan, qarşılıq, tabax-tabax, taba-taba, (təvatür)

yanıt

. yansı .

yanıt

.-sorulmadan yanıt yok.

yanıtır.

.-azın getdiyi çoxun yanıdır.

yanıtır.

.-azın yolu çoxun yanıdır.

yankamaq

. qarşamaq, yanşamaq, dəyişmək, cavablamaq, əvəzləmək

yankamaq

. yanşamaq, qarşamaq, dəyişmək, cavablamaq, əvəzləmək

yankəsicı

. dırnaxcı

yankır

. yaktır, yandar, yandır, yandırmaq, yaqdır, ot vur, ot ver, otlat

yanq

. bang

yanq

., ava(səs) yanqlanıb çıkan sәs

. bang, yanqlanıb çıkan sәs .

yanq

. banq, yanqılanıp, çıkyan səs

yanq

. banq, yanqılanıp, çıkyan səs

yanqa yeni . taza, lap təzə, yep yeni, daha yeni
yanqa yeni

. taza, lap təzə, yep yeni, daha yeni

yanqadan

. qaytadan, yamaóğan, tazadan, yenədən, yansıdan

yanqadan

. qaytadan, yamaóğan, tazadan, yenədən, yansıdan

yanqadan: qaytadan, yamaşdan, tazadan, yenədən, yansıdan .

yanqağı

. bayakki, dəminki, aldağı, alğı,

yanqğak

. girdə,dolanan ( < aynamak : dolanmək, fırlanmək )> yanak

yanqğak

. girdə,dolanan ( < aynamak : dolanmək, fırlanmək )> yanak

yanqğak: girdə, dolanan (< aynamak : dolanmək, fırlanmək ) > yanak : girdə .
yanqğı

. yeni, budak, imirkay, doğan, çağa, çağalak, bəbə, uşak .

yanqğı

. yeni, budak, imirkay, doğan, öağa, çağalak, bəbə, uşak

yanqğı

. yeni, budak, imirkay, doğan, öağa, çağalak, bəbə, uşak

yanqı

. kibrit

yanqı

. kibrit

yanqı

. kibrit.

yanqıqa: gün .

yanqır

. boş söz, laqğa, yanqıra, sandırak, şatpak, ağat

yanqıra

. boş söz, laqğa, yanqır, sandırak, şatpak, ağat

yanqıra: yanqır, boş söz, laqğa, sandırak, şatpak, ağat.
yanqıramak: səfehləmək .

yanqıramaq . səfehləmək
yanqlamaq . yansımak
yanqlamaq

. yansımak

yanqlanmak : səslənmək
yanqlanmak : səslənmək

yanqsı

. cicik, təhqir

yanqsı

. cicik, təhqir

yanqsı: cicik, təhqir .

yanqyödə

. qaldırım, yolka, səggi

yanqyödə: qaldırım, yolka, səggi.
yanqyu : yer alma .
yanqyuuyğur : yer alma

yanqyuuyğur

.

yer alma

yanqza: tür, şəkil, cür .

yanqzauyğur . tür, şəkil, cür

yanqzauyğur

. tür, şəkil, cür

yanlamaq

. yantaymaq

yanlar

. dolay, ətraf, çevrə

yanlık

. < yanda götürülmüş tulum -tuluk

., əğilmək

yanlışı -əğrini-qoğ, doğrunu
oğru varkən doğru

yanma

. geri., qayru, izə dönmə, qaytarı § geri vermək : kayru vermək

yanma

. qayru, geri

.izə dönmə, qaytarı

yanma

. qayru, geri

.izə dönmə, qaytarı

yanmaq

. dönmək - geyin yanmaq : geri dönmək

yanmaq

. dönmək : geyin yanmaq : geri dönmək - geyin yandırmaq : geri çevirmək

yanmaq

. dönmək : geyin yanmaq : geri dönmək - geyin yandırmaq : geri çevirmək

yanmaq

. dönmək : geyin yanmaq : geri dönmək - geyin yandırmaq : geri çevirmək

yanmaq

. dönmək, çönmək, geriləmək, caydırmaq düşmənin saldırısına yanmaq yana-yana geri bakdı : dönə-dönə geri bakdı

yanmaq

. dönmək, çönmək, qayıtmaq, oralmaq, dolanmaq

yanmaq

. göynəmək

yanmaq

. qayıtmak

yanmaq

. qayıtmak

yanmaq: damuqmaq, göynəmək, kundukmaq, otulmaq, qasıtmaq, qusmaq, qoymaq, bulanmaq,
dönmək, çevirmək, çönmək, qayıtmaq, oralmaq, dolanmaq, gerilmək, caymaq,
salınmaq - düşmənəi yanmaq : düşmənə saldırmaq - geyin yanmaq : geri
dönmək .

yanmış

. kuyqan, quru, qovrulmuş

yanmış

.-yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.

yanperti

. əyri üyri

yanpuri

. əğri, bükük

yanpuri

. əğri, bükük

yansa

.-od yansa tütün tütər

yansılamaq . alaylamaq, məsqərə etmək
yansıma

. inikas .

yanşamaq

. qarşamaq, yankamaq, dəyişmək, cavablamaq, əvəzləmək

yanşamaq

. yankamaq, qarşamaq, dəyişmək, cavablamaq, əvəzləmək

yantaşιq

. qonşu

yantaşιq

. qonşu

yantaymaq . yanlamaq, əğilmək
yantərəfə

. yanyaka

yantı

. yantık, yanlı, əğik, sapık

yantı

. yantık, yanlı, əğik, sapık .

yantı

.- ocaq yandı tüstüsü bizə düşdü, aşı qonşuya .

yanyaka

. yantərəfə

yap, yapğıt, yayşak.
yapalma

. aldanma, yahalma, yasalma

yapalma: aldanma, yahalma, yasalma .

yapan

.-iyilik yapan bal dolu, kötülük yapan pox dolu. (dolu: dolçası)

yaparsın

.-döşəyivi nasıl yaparsın, öyləsinə yatarsın

yapasan

.-yapasan hər kimə sən yaxcılığun, sakın ondan gözünə dəğməyəsən.

yapdığın iyiliği unutda, gördüğün iyiliği unutma
yapdığın iyilikden qonuşma, gördüğün iyiliği unutma
yapık bazar : örtülü bazar

yapık bazar . örtülü bazar
yapık bazar: örtülü bazar .

yapık

. allı, süsli, bəzəkli geyim

yapık

. allı, süsli, bəzəkli geyim

yapık

. bağlı - yapındi yollar : kəsildi - bağlandi yollar

yapık

. bağlı - yapındi yollar : kəsildi - bağlandi yollar

yapık

. kaplanğan, qapaklı, qapalı, örtülü .

yapık
•

. kaplanğan, qapaklı, qapalı, örtülü, kaplanğan
yapılğan . yapışğan işyər görəvçi, mə'mur

yapılğan: yapışğan işyər, görəvçi, mə'mur

yapısız

. biçimsiz

yapısız

. biçimsiz

yapısız

. biçimsiz

yapısız

. biçimsiz

yapısız

. biçimsiz

yapışdırmaq, becərmək: hazırlamak, yasamak, bitirmək, düzətmək, bəsərmək, başarmaq,
bəsləmək

yapışdırmaq: bitirmək, düzətmək, bəcərmək
yapışdırmaq: bitirmək, düzətmək, bəcərmək .
•

yapışğan . yapılğan işyər görəvçi, mə'mur

yapışkan

. tutkal

yapışkan

. tutkal

yapışkan: tutkal .

yapışmaq

. çaplaşmaq, yatışmaq

yapışmaq: çaplaşmaq, yatışmaq .

yapışmış

.əkli. -əkli quyruq tez qopar.

yapıt

. enniş, ensizcə bölük parça, eniş

yapıt

. əsər

yapıt

. əsər, yaratma

yapıt

. əsər, yaratma

yapkın

. kefli

.

yapkın

. kefli

.

yapkın: kefli .

yaplamaq

. : himləmək, dipləmək, yerinə loymak

yaplamaq

. : himləmək, dipləmək, yerinə loymak

yapləmək

. himləmək, ½dipləmək

yapləmək

. himləmək, ½dipləmək

yapma

. məsnvı + sevgi - + gözəllik - + süs

yapma

. məsnvı + sevgi - + gözəllik - + süs

yapmaq

. bürkmək, örtmək

yapmaq

. bürkmək, örtmək

yapmaq

. qapmaq, örtmək, gizləmək, saklamaq,

yapmaq

. qapmaq, örtmək, gizləmək, saklamaq,

yapmaq

. yapur, yapır, yapığmak, yaylaman, yapşırmak, yapırık,

yapmaq

. yapur, yapır, yapığmak, yaylaman, yapşırmak, yapırık,

yapmışlar .-suçu gəlin yapmışlar, kimsə güvey durmamış.
yaprak

. yafrak, yavrak

yapraq

. yapırqan, yapırqaqsaklayan, gizləyən, örtbasedən

yapraq

. yapırqan, yapırqaqsaklayan, gizləyən, örtbasedən

yapraq

. yatrak, yafrak, yavrak

yapraq

. yopurmaq

yaprılımaq

. qabrılıtmaq, əzmək, çukurlatmaq

yaprıtma

.-gənc əri yaprıtma: gənc əri gözdən qoyma, gözdən salma

yaprıtmaq

. saymamaq. alçatmaq. önəmsəmək. dəğərləməmək

yapsın

.-dözümlə gör işini, uğur yapsın işini.

yaptanmaq . təyərlənmək, yaraqlanmaq
yaptanmaq

. təyərlənmək, yaraqlanmaq

yar

. < ar - araçı : yaraçı, quran

yar

. uçurum, dərə, yarlav, upkın, şınqırav, uçut

yar

. uçurum, yarqan

yar

. uçurumlu qaya

yar

. yaraşmaq, yanaşır, yakaşmaq, əkəşmək

yar

. əş, dəngəş

yar

. əş, dəngəş

yar

. uçurum, dərə, yarlav, upkın, şınqırav, uçut

yar

. uçurumlu qaya

yar

.-o yar gözün, kim görüb o yar gözün, aslan gücündən düşsə, qarınca oyar
gözün.

yar

.uçurum. vərtə.-dəvəni yardan uçuran bir tutam ot olur.

yara izi

. dartık

yara

. baş

yara

. kəsəl

yara

. baş

yara

. kəsəl

yara

. kəsəl

yaradıcı

. törəyən, törətici, enerji,enikər

yaradıcı: törəyən, törətici, enerji, enikər .

yarağlı
yarağlı

. qurallı, təyərli, mücəhhəz
. qurallı, təyərli, mücəhhəz .

yaraklık

. dalkavıklık, yaltaklık, yaranmaya çalışan

yaraksız

. bozuk., inğqay bulmağan, yararsız, eğrəti, bozulğanlık

yaraksız: bozuk, inğqay bulmağan, yararsız, eğrəti, bozulğanlık .

yaraq

. fürsət, imkan, sıra, hazırlık

yaraq

. silah, tüfəh

yaraq

. silah, tüfəh

yaramaq

. oxşamaq § bu iş mənə yaramaz : oxşamaz

yaramay

. yaramaz, namümkün

yaramay

. yaramaz, olmaz, namümkün

yaramaz

. aciz, yaravsız, yavuz

yaramaz

. təmbəl, çaman(at), uyuşuq, yıldam olmayan

yaramaz

. çala-çula, yarpı yalta, yarı yamalaq, boş, yetərsizlik, bacarıksız, naqis

yaramaz

. gəvşək, yavsal, cıdamsız, yusul, keyeng, uqıbsız, sust, tənbəl

yaramaz

. kaypaq

yaramaz

. kaypaq

yaramaz

. yavsal, gəvşək, cıdamsız, yusul, keyeng, uqibsiz, sust, sabırsız, tənbəl

yaramazlık . çalılık, əksiklik, bəcəriksizlik, səfehlik
yaramazlık . çalılık, əksiklik, bəcəriksizlik, səfehlik
yaramlı

. yakıçı, yaxşı, yakımlı, söykümlü, tartımlı

yarar

. : ası, çıkar, mənfəət

yarar

. fayda, qazanc

yarar

. fayda, qazanc

yarar

. yaraş, yaxcı

yarar

.-qılıc yarar onqalır, dil yarası onqalmaz. (onqalır: düzəlir)

yarar

.yarçalar. parçalar.-dil acısı ürək başın yarçalar.

yararlı

. kararlı

yararlı

. kararlı

yararsız

. bozuk., inğqay bulmağan, eğrəti, yaraksız, bozulğanlık

yararsız

. inğqay bulmağan, bozuk,, eğrəti, yaraksız ,

yararsız

. inğqay bulmağan, bozuk,, eğrəti, yaraksız ,

yarasa

. yarğanat . şapıran.

yarası

.- dil yarası kök salar.

yarası

. -əl yarası onğulur, dil yarası onğulmaz

yarası

.-qılıc yarar onqalır, dil yarası onqalmaz. (onqalır: düzəlir)

yarası

.-pıçaq yarası onğulur, dil yarası onğulmaz. (onğulur: onulur. sağalır)

yaraş

.

yaraş

. yarıştaş, bəsəş, bəsdəş, bəsiş, tinqdəş, tingəş, dənqdəş, dəngəş, atandaş,

sevimli, alaşa gözəl, çiraylı

atnaş, qaraş, qarşıdaş, rəqib
yaraş

. yarıştaş, dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, atandaş, atnaş, bəsdəş, bəsəş,
bəsiş, tinqdəş, tingəş, rəqib

yaraş: yarıştaş, bəsəş, bəsdəş, bəsiş, tinqdəş, tingəş, dənqdəş, dəngəş, atandaş, atnaş, qaraş,
qarşıdaş, sevimli, alaşa, gözəl, çiraylı, rəqib .

yaraşık bağlamaq: barışa anlaşılmaq
yaraşık

. barış

yaraşık

. barış - yaraşık bağlamaq : barışa anlaşılmaq

yaraşık

. barış - yaraşık bağlamaq : barışa anlaşılmaq

yaraşık . barış, kilişiv, tınişiv, tatuvlık, künlü, künü, tatuvlaşu, buysınu - yaraşık bağlamaq :
barışa anlaşılmaq .

yaraşık

. kilişiv, tınişiv, tatuvlık, künlü, künü, tatuvlaşu, buysınu??

yaraşık

. kilişiv, tınişiv, tatuvlık, künlü, künü, tatuvlaşu, buysınu

yaraşıklı

. xoş : gözəl, simpatik, batqın, batnıq, sevimli, ruhlu, yaxımlı calib, uyğun

yaraşıklı

. xoş : gözəl, simpatik, batqın, batnıq, sevimli, ruhlu, yaxımlı calib, uyğun

yaraşlı

. düz, düzgün, qanuni (qanılın . ), zakonli, zakonğa ( yak :

yaraşlı

. düz, düzgün, qanuni (qanılın .? ), zakonli, zakonğa ( yak :

yaraşmaq

. barışmaq

yaraşmaq

. barışmaq, gəlişmək

yaraşmaq

. yanaşır, yakaşmaq, əkəşmək, yar

yaraştıran

. qılışdıran, vasitə, araçı, ortamçı

yaraştıran

. vasitə, araçı, ortamçı, qılışdıran

yaraştıran

. vasitə, araçı, ortamçı, qılışdıran

yaraştırmaq . quraştırmaq,düzətmək
yaratmaq

. bacarmak iyiləşdirmək, sona çatdırabilmək, bitirmək, işləmək, aşırmaq,
qazanmaq

yaravsız

. aciz, yaramaz, yavuz

yaravsız

. əhliyətsiz

yarça

. parça

yarça

. parça .

yarçalar.

. yarar. parçalar.-dil acısı ürək başın yarçalar.

yardakçı

. qeyrətkeş

.

yardakçı

. şərik, sıbaylaş, yaran, ğalçı

yardakçı: şərik, sıbaylaş, yaran, ğalçı, qeyrətkeş .

yardamlık

. baqış, qoldavlık, kömək

yardamlık

. baqış, qoldavlık, kömək

yardamlık

. baqış, qoldavlık, kömək

yardamlık

. qoldavlık, baqış, kömək

yardamlık: baqış, qoldavlık, kömək .

yardım

. dayanık, kömək

yardım

. ışıqltma, açıqlama

yardım

. kömək, dayanık

yardım

. qoldav

yardım

. quruy .

yardım

. püştiban, qoldav

yardım: dayanık, kömək, qatqι, qoldav, püştiban .

yardımlaş

. yardımdaş, arkadaş, köməkdəş

yardιm

. qatqι

yarğa

. coşğan, yaşın, ıldırım, çakmak, çağılğan, nayzağay, göçgün

yarğa

. çakmak, yaşın, ıldırım, çağılğan, nayzağay, qıvılcım, otık

yarğa

. qıvılcım, çakmak, uçkun, çakım, yaşın, ıldırım, çağılğan, nayzağay, otık

yarğa

. yaşın, ıldırım, çakmak, çağılğan, nayzağay

yarğa

. yaşın, ıldırım, çakmak, çağılğan, nayzağay

yarğaşayan . açıklayan
yarğaşayan: açıklayan .

yarı yamalaq . çala-çula, olar olmaz, yarpı yalta, boş, yetərsizlik, yaramaz, bacarıksız başdan
sovma, naqis
yarı

. gön

yarı

. gön

yarı

. qoldav, yardım

yarı

. qoldav, yardım

yarığ

. ışıt, yarıt, yağıt, carık, ışıq

yarık

. carık, yaktılık, ışıq

yarık

. açık - açık-sarı : yarık- sarı

yarık

. açık - açık-sarı : yarık- sarı

yarık

. aydınlık, yanık, ışıt, ışıq, yarıt, yağıt, yaktılık, carık, çapık, kəsik, kərtik, parça, açık
(açık - sarı : yarık - sarı). xeyirli, şövlə, səvlə, xeyir(yarık olsun : xeyir olsun),
cırıq > şırıq > şəriq > şərq - barı gözüm yaruğı .

yarık

. xeyir

yarık

. xeyir

yarık

. xeyirli, şövlə, səvlə, xeyir - yarık olsun : xeyir olsun

yarık

. xeyirli, şövlə, səvlə, xeyir - yarık olsun : xeyir olsun

yarık

. yaktılık, carık, ışıq

yarık

. yanık

yarık

. yanık : ışık ( brı gözüm yaruğı ) ) xeyirli ( gec yarık : gecəz xeyrə )

yarık

. yanık : ışık ( brı gözüm yaruğı ) ) xeyirli ( gec yarık : gecəz xeyrə )

yarık

. çapık, kəsik

yarık

. yanık

yarık-yarık

. çapım-çapım, kəsik-kəsik, parça-parça, qırıq-qırıq

yarıq

. aydınlık

yarıq

. kərtik, parça

yarıq

. kərtik, parça

yarıq

. kəsmə, kərtik, parça

yarılqa

. = məf´uldan törəmə ad

yarılqa

. = məf´uldan törəmə ad

yarılqamaq . qəzavət etmək, yarqamak
yarım alma, könül alma
yarım yamalak
yarımaq

. çala-biçik, çala - bula : az çok, biraz, əsgig, qarışık

. oxşamaq, qəbul etmək, bəğənmək, razı qalmaq § bu iş mənə oxşamaz :
yaramaz

yarımaq

. şans gətirmək, xoş bəxt olmaq, bəxli olmaq, bəxlənmək, bəxdəvərlik yarıyasan : xoş bəxt olsan - yarımışam : şans gətirmişəm

yarımaq: ağarmak .
yarımaq: şans gətirmək, xoş bəxt olmaq, bəxli olmaq, bəxlənmək, bəxdəvərlik - yarıyasan : xoş
bəxt olsan - yarımışam : şans gətirmişəm - oxşamaq, qəbul etmək, bəğənmək,
razı qalmaq - bu iş mənə oxşamaz : yaramaz

yarımçık kisə . boğdak
yarımçıq

. çala işləmiş

yarımək

. ağarmak

.

yarın akşam . ertə gecə

.

yarın akşam . ertə gecə

.

yarın

. < yar, yarmaq, yarqaq

yarın

. sabah, ertənğ, t

yarın

. sabah, ertənğ, t

yarın

.-dün hardadır, qırıq körpü ucunda, gün hardadır, olan körpü üzündə, yarın
durur qurusuq körpü başında . (qurusuq: qurulmuş görünən)

yarına

.irtəyə. sabaha.-irtəyə qalan, arxaya qalar.

yarını

.- dünəni daşla, günüvü başla, yarını boşla. (daşla: at. boş ver)

yarını

.irtəsi. sabahı.-aqşamların irtəsi var, kimsizlərin kimi var!.

yarış

. bəs, rəqabət, müsabiqə

yarış

. bəyqə ., qoşuş (quruşmak, qoşuşmak, məşləşmək)

yarış

. bəyqə, koşuv ( quruşmak, q-koşuşmak, məşləşmək, mərcləşmək)..

yarış

. bəyqə, koşuv ( quruşmak, q-koşuşmak, məşləşmək, mərcləşmək)..

yarış

. üzüş., ütüş

yarış

. üzüş., ütüş

yarış

. çapışık

yarış

. çapışık

yarış

. çapışık

yarış

.-topal ördək yorqa qaz, yarış olmaz beynə yaz

yarışçı

. bəsdəş, bəsləş, yarışmaçı, rəqib, bəsə-bəsçi

yarışka

. bölüş, paylaş

yarışmaçı

. bəsdəş, bəsləş, yarışçı, rəqib, bəsə-bəsçi

yarışmaq

. açıqlama, durulma, aydınlama, armaq, yarqımaq, yardamaq, donukma

yarışmaq

. bəsləşmək, bağlaşmaq, dartışmaq, çəkişmək

yarışmaz

.-atla eşək yarışmaz, yavuz eyi barışmaz. (yavuz: yaman)

yarıştaş

. yaraş, bəsəş, bəsdəş, bəsiş, tinqdəş, tingəş, dənqdəş, dəngəş, atandaş, atnaş,
qaraş, qarşıdaş, rəqib

yarıştaş

. yaraş, dənqdəş, dəngəş, qarşıdaş, qaraş, atandaş, atnaş, bəsdəş, bəsəş,
bəsiş, tinqdəş, tingəş, rəqib

yarıştaş: yaraş, bəsəş, bəsdəş, bəsiş, tinqdəş, tingəş, dənqdəş, dəngəş, atandaş, atnaş, qaraş,
qarşıdaş, rəqib

yarıt

. anğıt

., çarık, çarıv., açıq, aydın, aykın, yaktı, yarıt

yarıt

. aydın, ayaktı, aykın, çarık, çarıv., açıq, anğıt, yağtlık, carıklık, anıklık, aylın, ot

yarıt

. çarık, çarıv., açıq, aydın, aykın, yaktı, anğıt

yarıt

. çarık, çarıv., açıq, aydın, aykın, yaktı, anğıt

yarıt

. ışıt, yarığ, yağıt, carık, ışıq

yarıtmak: yağtılandırmaq, yeniləmək .

yarıtmaq

. ışıklatmak

yarıtmaq

. ışıklatmak

yarıtmaq

. yağtılandırmak, yeniləmək

yarıtmaq

. yağtılandırmak, yeniləmək

yarkıç

. yonqa

yarkıç: yonqa .

yarqa

. = yarılqa

yarqa

. = yarılqa

yarqa

. ətli toyuq

yarqa

. ətli toyuq

yarqa

. qəzavət, yarılqa

yarqa

. qəzavət, yarılqa

yarqamaq

. qəzavət etmək, yarılqamak

yarqan

. cahanşimul, yer yarqan - atığı yer yarqan .

yarqan

. cahanşimul, yer yarqan- atığı yer yarqan

yarqan

. cahanşimul, yer yarqan- atığı yer yarqan

yarqı

. ) höküm, qarar, əmir ) məhkəmə işləri

yarqı

. ) höküm, qarar, əmir ) məhkəmə işləri

yarqı

. ) höküm, qarar, əmir, qәzavət ) məhkəmə işləri .

yarqı

. qәzavət

yarqıç

. hakim

yarqıç

. hakim

yarqıç

.

yonqa

yarqıç: yonqa .

yarqıhı

. yarı

yarqıhı

. yarı

yarqır

. yarmaq, cırmaq, yartır, açmaq, çaqmaq, yartqır

yarqır

yarlı
yarlı

. yarmaq, cırmaq, yartır, açmaq, çaqmaq, yartqır .

. badbax, zavallı - yarılsın : məhv olsun .
. badbax, zavallı - yarılsın : məhv olsun .

yarlık

. buruk, əmir, carlık

yarlık

. buruk, əmir, carlık

yarlık

. buyruk, qarar, əmir, carlık- dağlık yer,

yarlık

. carlık, buruk, əmir

yarlık

. dağlık yer,

yarlık

. dağlık yer,

yarlıla

. fəlakət

yarlıla

. fəlakət

yarlıla

. fəlakət .

yarmada

. yarımada., şibhi cəzirə, yarımaral, yarımutrau, tübək

yarmada

. yarımada., şibhi cəzirə, yarımaral, yarımutrau, tübək

yarmaq

. gümüş, para, pul, ağça, dəmir pul

yarmaq

. gümüş, para, pul, ağça, dəmir pul

yarmaq

. unlamaq, maydamaq, ovmaq,dövmək

yarmaq

. yaraşmaq

yarmaq

. yarımaq

yarmək

. açmək, çapmək

yarmək

. açmək, çapmək

yarnaşı

. payçi

yarnaşı

. payçi

yarnaşı: payçi

yarpak

. baldak, halqa, döngələk, bucra, yιğιrιk, şιğιrsιk, qurşav, budak, uşak, sap

yarpı yalta

. çala-çula, olar olmaz, yarı yamalaq, boş, yetərsizlik, yaramaz, bacarıksız
başdan sovma, naqis

yarpı
yarpı

. yarım
. yarım .

yarşık

. atandaşlık, rəqabət, bəsdəşlık , bəsəkə, alandaşlık

yartan

.yardan. uçurumdan. vərtədən.-dəvəni yardan uçuran bir tutam ot olur. (yar:
uçurum. vərtə)

yartı

yartı

. ulduz . istar: sterreainqiliş, - ester > ste(o)rre, steralman, estellalatin, asterqırek, istarə sitarə

.istar

. sterreainqiliş, - ester > ste(o)rre, steralman, estellalatin, asterqırek, istarə

sitarə
yartım

.-sən yardım ed quluna, hər iş girsin yoluna.

yartımçı

.yardımçı. ulağ.

yaruk yaşuk. : ışıklı parıltılı.

yaruk yaşuk.: ışıklı parıltılı.
yarumaq

. yalıak, parıldamak

yarumaq

. yalıak, parıldamak

yar-yamaç

. yarqan-yamaç, dik-çukur, çala-çukur, eniş-yokuş, atar-tutar, tutsal

yarιm adam : sakat.

yarιm adam . sakat.
yarιş

. çapış .

yarιş

. çapış

yarιş

. çapış

.

yas (yassı) . yay, yal, yaz, yap.
yas (yassı)

. yay, yal, yaz, yap.

yas

. qara

yas

. qara

yas

. cavan, gənc

yas

. cavan, gənc

yasa

. düzən, tor, tələ, al, qanun

yasa

. türə, yosun, usul, yol, qanun

yasa

. yapa

yasa

. yasaq, qanun

yasa

. yasaq, qanun

yasa

.-iyi yasa iyi kişi yetirir

yasaklamaq . qadağalamaq, əngəlləmə, önləmək, durdurmaq, əsirgəmək
yasaklamaq . qadağalamaq, əngəlləmə, önləmək, durdurmaq, əsirgəmək
yasaqçı

. carçı, pişqaravıl, dövlət adamı, vergiçi, vergi alan

yasaqçı

. carçı, pişqaravıl, dövlət adamı, vergiçi, vergi alan

yasalama

. yasaklama, çəkləmə

., sınırlama, şəkilləmə

yasalma : aldanma, yahalma, yapalma .

yasalma

. aldanma, yahalma, yapalma

yasama

. məsno’i

yasama

. məsno’i.

.

yasamak, becərmək: hazırlamak, bitirmək, yapışdırmaq, düzətmək, bəsərmək, başarmaq,
bəsləmək

yasamak: ) yaşamak, yüksəlmək, yaşlanmak - ) yaratmak, törəyim, düzətmək - ) doldurmak,
çağlamak - ) açmak, yazmak, tasarlamak - ) sonuçlamak - ) görmək, yapmak - )
dayanış, güvənc - ) bəzək, cavan, yaş, taza, qondarılmış - ) əkmək, ağac salmak
-

yasamaq

) becərmək, hazırlamak, eləmək, yapamak, bəzəmək, sanlamaq, donamaq .

. ) yaşamak, yüksəlmək ) yaratmak, törəyim, düzətmək
)

)

doldurmak, çağlamak .

açmak, yazmak, tasarlamak ) sonuçlamak .) görmək, yapmak ) dayanış,

güvənc

)

bəzək ?, cavan, yaş, taza, qondarılmış ) əkmək, ağac salmak )

yaşlanmak
. ) yaşamak, yüksəlmək ) yaratmak, törəyim, düzətmək

yasamaq

)

doldurmak, çağlamak . )

açmak, yazmak, tasarlamak ) sonuçlamak .) görmək, yapmak ) dayanış, güvənc
)

bəzək, cavan, yaş, taza, qondarılmış ) əkmək, ağac salmak ) yaşlanmak

yasamaq

. becərmək, hazırlamak

yasamaq

. becərmək, hazırlamak

yasamaq

. becərmək, hazırlamak

yasamaq

. bəzəmək, sanlamaq, donamaq

yasamaq

. eləmək

yasamaq

. eləmək

yasamaq

. yapamak

yasamaq

. yapamak

yasaul

. astsubay

yasaul: astsubay .

yasav

. amadə, hazır ( yasav güni : hazırlık güni, amadəlik güni

yasav

. amadə, hazır ( yasav güni : hazırlık güni, amadəlik güni

yasav

. amadə, hazır ( yasav güni : hazırlık güni, amadəlik güni

yasav

. amadə, hazır (yasav güni : hazırlık güni, amadəlik güni).

yasavlamaq: mindirmək, ( savarləmək < suər) .
yasavləmək : suər ( savar ) ləmək, mindirmək

yasavləmək . suər ( savar ) ləmək, mindirmək
yasıma

. inikas

yasıma . inikas .

yasın

.acın. rəhm ed.

yasınmatan .yasınmadan. acınmadan. rəhm edmədən.
yasış
yasış

. yapış .
. yapış .

.alçaq. -yasqa yerdən qar yağar.

yasqa

yaslamaq: söyləmək yaplamaq yapımaq yasımaq

yaslanma

. dayanma, istinad

yaslanma: dayanma, istinad .
yasmak: yaymak : düz duruma gətirmək .

yasmaq

. yaymak : uüz duruma gətirmək

yasmaq

. yaymak : uüz duruma gətirmək

yassı

. düz, yalpak

yassı

. günün batan çağı, yastı

yassι

. gecə

yassι

. küqüm, gecə, keşqurum, yatsu,( şam)

yastı

. günün batan çağı, yassı

yastıq

. < yatsıq : yatmaq üçün qurulmuş - < bastıq : yatanda baş altına qoymaq

., keşqurum, küqüm, yatsu,(şam)

üçün basılmış doldurulmuş nəsnə, dağarcık
yasulka yassı, yayvan> susul

yasun

. sümük

yasun

. sümük

yasun

yaş

. sümük

. ) tər, taza ) il, sinn ( yaşamak ) .) gizli, örtülü ( yaşmak,yaşırmək : gizləmək :
yatırmək - gün yaşanda - batanda

yaş

. ) tər, taza ) il, sinn ( yaşamak ) .) gizli, örtülü ( yaşmak,yaşırmək : gizləmək :
yatırmək - gün yaşanda - batanda

yaş

. < aş yaşlı : aşıralı .

yaş

. xam > cəvan, cocuk, taza - körpə : yaş uşaq

.

yaş

.-artıq mal göz çıxartmaz, çox yeyib qonuşmaq yaş uzatmaz.

yaş

.-deyilən söz, atılan ox, yaşanan yaş geri dönməz.

yaş

.-yaş bitər iş bitər

yaş

.-yaş gəbərdir: gənc öldürür. -uzun dil yaş gəbərdir.

yaş.

. gənc. -aşını yaşıran ər bolmaz, yaşını yaşıyan yaş bolmaz. (yaşıran:
gizləyən). (yaşıyan: savan).

yaşa !

. arma! var ol !

yaşa !

. arma! var ol !

yaşa !

. arma! var ol !

yaşam bir oyun, oynamağı bilməlisən
yaşam bu. adın sən qoy: heç, yalan
yaşam olmasın gülünc oyun. pis olmasa qutluq nədir yaşanmaz, səs olmasa susqunluq
yaşam sınğar öğrədər, öğrədib sınamaz. (sınğar: imtahan edər. təcrübə edidər)
yaşam uzun, bir sevgiyə, min sevgiyə yetər
yaşam

. çarqmaq, güzəran

yaşamaq

. duruv, yaşirmək

yaşamaq

. duruv, yaşirmək

yaşamda erkən olmasan -çox gec.
yaşamın dəğəri mən verərəndi, duyan yok
yaşamta.

.yaşamda. dirikdə. olmuşda. durmuşda.-alp çərikdə, bilgə dirikdə. (alp: iğid.
batur. bağadur. pəhləvan). (çərikdə: orduda).

yaşanan

.-deyilən söz, atılan ox, yaşanan yaş geri dönməz.

yaşar

.-dili yavaş şən yaşar, dili qatı güc yaşar. (yavaş:yumşaq)

yaşar

.-dili yavaş şən yaşar, dili qatı güc yaşar. (yavaş:yumşaq)

yaşar

.-öz ağlasa, göz yaşar. (öz: iç. zat)

yaşar

.-yaşar durur: ölməz durur.- nisgilli sevgilər yaşar durur.

yaşarma

. yastav,

yaşarma

. yastav,

yaşatmaq

. yasatmak

yas = yaş

yaşatmaq

. yasatmak

yas = yaş

yaşayan

.-açılan solmuş, danışan susmuş, alışan sönmüş, yaşayan ölmüş.

yaşçıq

. gutuca, post

yaşçıq

. gutuca, post

yaşdaş

. bassaş .

yaşdaş

. bassaş .

yaşdaş

. bassaş, rəqib

yaşdaş

. kürdəş

yaşdaş

. qurdaş, yaşıt

yaşdırmaq

. < yas . yasdırmaq, yatıtmaq .

yaşı

.-yaşı yetmiş, işi bitmiş.

yaşıl

. çiçik uşak

yaşıl

. çiçik uşak

yaşım

.-yaşım keçdi doslar düşdü aralı, çevrəm oldu düşmən alalı

yaşın

. coşğan, ıldırım, çakmak, çağılğan, yarğa, nayzağay, göçgün

yaşın

. çakmak, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, qıvılcım, otık

yaşın değil, olsun yaşadıqların, düşündüklərin öğrətir yaşamı

yaşın

. çağılğan, ıldırım, çakmak, yarğa, nayzağay

yaşın

. ıldırım, çakmak, çağılğan, yarğa, nayzağay

yaşın

. ıldırım, çakmak, çağılğan, yarğa, nayzağay

yaşın

. qıvılcım, çakmak, uçkun, çakım, ıldırım, çağılğan, yarğa, nayzağay, otık

yaşın

. şimşək - yaşın yaşmaq : şimşək çakmaq

yaşını

.-aşını yaşıran ər bolmaz, yaşını yaşıyan yaş bolmaz. (yaşıran: gizləyən).
(yaşıyan: savan). (yaş: gənc)

yaşınta

.-elli yaşında dana, indi düşüb meydana.

yaşır bekit

. gizlət, qaçır, qasır, buka,.

yaşır

. qasır, qaçır, gizlət, buka, bekit

yaşır

. gizlət, qaçır, qasır, buka, bekit,

yaşıran

.yaşıran. gizləyən.-aşını yaşıran ər bolmaz, yaşını yaşıyan yaş bolmaz.
(yaşıyan: savan). (yaş: gənc)

yaşırılğan

. yaşırun, yaşırınli, yuşιrιn saklı, gizli,çolav, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan ,
tıkıvlı, qatılğan, assırınlayın, astırın, astan,, astιrtιn, bildirməy, bükük, oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar

yaşırın

. astırın, astırdan, gizlin, caşırın

yaşırın

. astırın, astırdan, gizlin, caşırın

yaşırın

. bükük, gizli, örtülü, daldax

yaşırın

. çolav, gizlin, darab< dar

yaşırın

. daldax, gizli, örtülü, bükük

yaşırın

. darab < dar, gizlin, çolav

yaşırın

. gizli, örtülü, bükük, daldax

yaşırın

. gizlin, darab< dar, çolav

yaşırın

. gizlin, darab< dar, çolav

yaşırın

. için için, gizlin gizlin, içtən, içnən, astırtın, aqrın

yaşırın

. oğrın

yaşırın

. oğrın

yaşırınlı

. yaşırılğan., yaşırun, yuşιrιn saklı, gizli, çolav, sinsi, yaşırın, gizlin, kasırılğan ,
tıkıvlı, qatılğan, assırınlayın, astırın, astan, astιrtιn, bildirməy bükük, oğrun,
duymadan, örtülü, daldax, darab< dar

yaşırınlık : çaşırinliq, məhrumiyyət .

yaşırınlık

. : çaşırinliq, məhrumiyyət

yaşırmək

. gögərmək ( yaş .+ əriv .+ ıllınıv . + nimək .+ namak )

yaşırmək

. gögərmək ( yaş .+ əriv .+ ıllınıv . + nimək .+ namak )

yaşırun

. assırın, gizli, astırın

yaşırun

. yuşιrιn, assırınlayın, astırın, astan, astιrtιn çolav ., saklı, gizli, sinsi, yaşırın,
gizlin, kasırılğan , yaşırılğan, yaşırınli, tıkıvlı, qatılğan, bildirməy, bükük
oğrun, duymadan, örtülü, daldax, darab< dar

yaşıt

. qurdaş, yaşdaş

yaşıt

. dəngə-tüş, yakın

yaşıt

. dəngə-tüş, yakın

yaşıyan

. savan.-aşını yaşıran ər bolmaz, yaşını yaşıyan yaş bolmaz. (yaşıran:

.

gizləyən). (yaş: gənc)
yaşqanmaq: çəkinən, utancak,
yaşqanmaq: çəkinən, utancak,

yaşlanmaq . karmaq < ker : kar : böyük, kerimək, ulqaymaq
yaşlanmaq: karmaq < ker : kar : böyük, kerimək, ulqaymaq

yaşlar

. gənclər

yaşlı

. çal, ağ saçlı

yaşlı

. çal, ağ saçlı

yaşlılıqta

.-gənclikdə pul qazan, yaşlılıqda qur qazan

yaşmak: hər şeyin səpişən yerinə , bərkidilən , yapışdırılan uzun içəcik , zavar .

yaşmaq

. batmak

yaşmaq

. batmak

yaşmaq

. zavar, hər şeyin səpişən yerinə, bərkidilən icəcik, uzun,

yaşmaq

. zavar, hər şeyin səpişən yerinə, bərkidilən icəcik, uzun,

yaşmaq

. zavar, hər şeyin səpişən yerinə, bərkidilən icəcik, uzun,

yaşnaş

. gülləniş, gülləb, gәliniş

yaşnaş . gülləniş, gülləb, gәliniş .

yaştan

.- od odundan, dəniz sudan, yer yağmurdan, kişi yaşdan doymaz.

yaştı

.-boş boğazi at oda, odun yaşdı diyə bağırmış

yaşumaq

. ışımaq

yaşumaq: ışımaq .

yat

. bat.

yatak

. akak, kəsim məcra

yatak

. akak, məcra, kəsim

yataq

. iznə § çayın yatağı : çayın iznəsi, kontur, çevrə cizqisi, çevrə

yataq

. iznə, akak, kəsim, məcra - çayın yatağı : çayın iznəsi , konturu , çevrə cizqisi, çevrəsi .

yataqı

.-çaqal eniği qurd olmaz, arslan yatağı yurd olmaz. (eniği: balası)

yatalak

. kötürüm, enməkəli, düşük, fələc

yatalak . kötürüm, enməkəli, düşük, fələc .

yatan

.- ac yatan dinc yatar

yatar

.- ac yatan dinc yatar

yatarsın

.-döşəyivi nasıl yaparsın, öyləsinə yatarsın

yatdığa

. könüküş, türgələşik

yatğı

. beçədən , yatın , balayatkı, uşaklık, balalık , balayatık analık , balıyatkı,
tuxumluk

yatğı
yatğı

yatı

. beçədən , yatın , balayatkı, uşaklık, balalık, balayatık analık, balıyatkı, tuxumluk
. beçədən, yatın, balayatkı, uşaklık, balalık, balayatık, analık, balıyatkı, tuxumluk

. günəş

yatı
yatık

. günəş
. yıkık., yukut <> aytık oyat uyat ukat : yüksək, uca - ukat dağlar .

yatık

.yıkık

yatım

. döl yatağı

yatım

. döl yatağı

yatım

. döl yatağı

yatım

.yukut .<> aytık oyat uyat ukat : yüksək, uca § ukat dağlar .

. döl yatağı

yatım

.-ver yeyim, ört yatım, gözləki canım çıxsın.

yatın

. balayatkı : uşaklık, balalık , balayatık, beçədən , analık , yatğı , balıyatkı,
tuxumluk

yatın
yatın

. balayatkı : uşaklık, balalık, balayatık, beçədən , analık, yatğı , balıyatkı, tuxumluk
. rəhim .

yatırmaq

. qımmaq

yatırmaq: qımmaq .

yatışmaq

. çaplaşmaq, yapışmaq

yatışmaq: çaplaşmaq, yapışmaq .

yatlamaq

. xatırlamaq

yatlamaq

. xatırlamaq

yatlamaq: xatırlamaq .

yatlanır

.-sevən qatlanır, gedən yadlanır, azı dadlanır.

yatmaq

. bastamaq, alçalmaq, enmək, dinmək, yavaşlamaq, ağırlamaq

yatmaq

. baymaq

yatmaq

. baymaq § günbayış : günbatış

yatmaq

. kəsərmək, qışarmaq, uzanmaq

yatmaq

. qışarmaq, kəsərmək, uzanmaq

yatmaq

. qışarmaq, uzanmaq, kəsərmək

yatmaz

.-təzək qarda yatmaz, edqu isiz qatmaz. (edqu: iyi) (isiz: pis. pəs.kötü).
(qatmaz: qarışmaz). (təzək çox sürə qar altında qalmaz, yaxcı pis birbirinə
qarışmaz)

yatmışta

.-su yatmışda, ayığ düşmən demişlər

yatsu (şam) : gecə, keşqurum, küqüm, yassι .

yatsu (şam) . : gecə ., keşqurum, küqüm, yassι
yatsu : .yassι : gecə

yatsu

. küqüm, gecə, keşqurum, yassι,,( şam)

yattık

. təmrin

yattık

. təmrin

yattık

. təmrin .

. atılmışlar tənbəllər .

yatuqlar

yatuqlar: atılmışlar, tənbəllər .
yav - ğ

. ) kərə ) düşmən, qonak, özgə, yad : yavçın

yav - ğ

. ) kərə ) düşmən, qonak, özgə,yad : yavçın

yav

. ) kərə ) yağı, düşmən, qonak, özgə, yad : yavçın

yava

. yaha, yasa : qayrılma, düzəlmə, qondarma

yava

. yaha, yasa : qayrılma, düzəlmə, qondarma

yavalmək

. yasalmək : yahalmək

yavalmək

. yasalmək : yahalmək

yavan

. yaman

yavan

. yaman

yavaş - yavaş : sinğəcə - sinğəcə, sinə - sinə, çişələyə - çişələyə .
yavaş yavaş : baram baranm
yavaş yavaş : çala çala
yavaş yavaş : tokta tokta

yavaş yavaş . azar azar
yavaş yavaş . azar azar

.

yavaş yavaş . baram baram
yavaş yavaş . çala çala
yavaş yavaş . kəm-kəmdən
yavaş yavaş . tokta tokta
yavaş yavaş: azar azar

yavaş yavaş:yumşaq

.-dili yavaş şən yaşar, dili qatı güc yaşar. (yavaş:yumşaq)

yavaş yerimək . : bastırmaq, ayaqa qaldırmaq
yavaş yerimək: bastırmaq, ayaqa qaldırmaq .

yavaş

. ( ip - ıp + ək )yap, ıp, yumşak,

yavaş

. avay, diqqət, dinc § yavaşca : avaylap, diqqətlə § yavaşsız : dincsiz, avaysız

yavaş

. avay, diqqət, dinc, imil, himil, yay, cayqın, akrın, ağırın, sekin, asta, aldırımay - yavaşca
: avaylap, diqqətlə - yavaşsız : dincsiz, avaysız

yavaş

. emil uyğdr - yavaş yavaş : emil emil, helmli - yavaşlık :

yavaş

. emil uyğdr - yavaş yavaş : emil emil, helmli - yavaşlık :

yavaş

. yay, cayqın, akrın, ağırın, sekin, asta, aldırımay

yavaş

. yay, cayqın, akrın, ağırın, sekin, asta, aldırımay

yavaş

.təvək. .-ac ivəcik, tox yavaş olur. (ivəcik: tələsgən)
.-ac ivək, tox təvək. (təvək: yavaş)

yavaş

.təvlük.-anası təvlük yufqa yapar, oğlu tetik qoşa qapar.

yavaşki

. çalaca, yavaşca

yavaşki

. çalaca, yavaşca

yavaşlamaq . bastamaq, alçalmaq, enmək, dinmək, yatmaq, ağırlamaq
yavaşlamaq . bəkləmək, ayalmaq, gözləmək, əylənmək, açılmaq
yavaşlık

. emüllük,naşılık

yavaşlık

. uysal, osal, məzlum, əl-ayaqsız, kala-keh, yazık

yavaşrak

. yayırak

yavaşrak

. yayırak

yavçın

. özgə, düşman, yad ( naşı ), qonak

yavçın

. özgə, düşman, yad ( naşı ), qonak

yavər

. < yarav .yarar .

yavız gün

. qara gün

yavız gün

. qara gün

yavız

. yavuz, aciz, yaravsız, yaramaz, asav,, yasav, vəhşi, yobaz, çətin, ağir yavı, yağı, yu :
düşman - yavuz gün : qara gün, talanan gün - yovuzdurmaq, yavə, yava, hava,

yavız

. yavuz, aciz, yaravsız, yaramaz, asav,, yasav, vəhşi, yobaz, çətin, ağir yavı, yağı, yu :
düşman - yavuz gün : qara gün, talanan gün - yovuzdurmaq, yavə, yava, hava,

yavız

. yavuz, yavı, yağı, yu : düşman - yavuz gün : talanan gün

yavız

. yavuz, yavı, yağı, yu : düşman - yavuz gün : talanan gün??

yavru

. < yarım, yarpı

yavru

. < yarım, yarpı

yavrusun

.-qarqa yavrusun qartal görür.

yavsal

. gəvşək, yaramaz, cıdamsız, yusul, keyeng, uqıbsız, sust, tənbəl

yavsal

. yaramaz, gəvşək, cıdamsız, yusul, keyeng, uqibsiz, sust, sabırsız tənbəl

yavsal

. yusul, yosul, tənbəl, yayal, yalta

yavsal

. yusul, yosul, tənbəl, yayal, yalta

yavukli

. nişanli

yavukli

. nişanli

yavuklu

. nişanlı

yavuz

. aciz, yaravsız, yaramaz

yavuz

. asav, vəhşi, yobaz

yavuz

. asav, vəhşi, yobaz

yavuz

. çətin, ağir

yavuz

. çətin, ağir

yavuz

. yobaz, yasav, vəhşi

yavuz

. yobaz, yasav, vəhşi

yavuz

. yaman.-atla eşək yarışmaz, yavuz eyi barışmaz.

yavuz

.yovuzdurmaq, yavə, yava, hava,

yay qara

. gurultu, hay küy

yay qara

. gurultu, hay küy

yay

. yavaş, asta, aram, tez gəl yay ged

yay

. yavaş, asta, aram, tez gəl yay ged

yay

. bayağı, önqrəqi, önqki, ardaki, yönəki, pəs, cönököy, bayak

yaya yol

. baytak,

yaya

. < yan . yanğyan, yanğa.

yayak

. yanaq

dar yol

yayav
yayav

. qaraçι, piyada
. qaraçι, piyada, yaya (< yan), yanğyan, yanğa .

yaybanq

. gen, yayranq, vəsi’

yaybanq

. gen, yayranq, vəsi’

yaybanq: gen, yayranq, açıq, vəsi’
yaydax

. gəmilərdə köməkçi qayık, ortancı şeylər ( yol, iş . üçün )

yaydax

. gəmilərdə köməkçi qayık, ortancı şeylər ( yol, iş . üçün )

yaydak

. çılpak at, yalın qat

yaydak

. yədək at, dəğişik at.

yaydak

. yədək at, dəğişik at.

yaydak . yədək, yədək at, dəğişik at, çılpak at, yalın qat, gəmilərdə köməkçi qayık, ortancı şeylər
(yol, iş . üçün) .

yayılır.

.-bir ağızdan çıxan min dilə yayılır.

yayılmaq : gəvşəmək, gəvmək, genişləmək, arıklamaq, uzanmaq, gücsüz qalmaq, yumuşamaq çaşmak, qəflət etmək .

yayılmaq

. çaşmak, qəflət etmək.

yayılmaq

. çaşmak, qəflət etmək.

yayılmaq

. gəvşəmək, arıklamaq, uzanmaq, gəvmək, genişləmək, gücsüz qalmaq,
yumuşamaq

yayılmış

. anğıkıt, çıkarılmış, açılmış

yayılmış: anğıkıt, çıkarılmış, açılmış .

yayım

.-əğri ağaca yayım, hər gələnə dayım demə.

yayın

.-yayın pişsə baş, qışa pişmiş aş.

yayınlamak- -,, -,yayınlamak- -,, -,-

yayınmaq

. çəkilmək, qaşınmak, saçılmak, şaşılmak

yayınmaq

. çəkilmək, qaşınmak, saçılmak, şaşılmak

yayqamaq

. aralamaq, ırlamaq

yayqanak

. jilatin, suvaşıp duran zat

.

yayqanak

. jilatin, suvaşıp duran zat

yaylamaq

. dolamaq, sarmaq, aylamaq

yaylı

. asan, onqoy,onqay, unqay, kulay, qolay, caylı, köylü,

yaylı

. asan, onqoy,onqay, unqay, kulay, qolay, caylı, köylü,

yayli

. yaxşi

yayli

. yaxşi

yayli

. yaxşi

yayli

. yaxşi

yaylıq

. dəsmal, əl yaylıq

yaylıq

. dəsmal, əl yaylıq

yaylım

. otlak, otlana yer..

yaylım

. otlak, otlana yer..

yaymax

. bölüş, bulaş, bulamax, açıp genişləndirmək

yaymaq

. saçmaq, sıçramaq, tökmək, sərpmək

yaymaq

. yozmak, çaşmak, gaymak, uzaklatmak, özgətmək

yaymaq

. yozmak, çaşmak, gaymak, uzaklatmak, özgətmək

yaynamaq

. geniş yaşmak, ərgin yaşamak

yaynamaq

. geniş yaşmak, ərgin yaşamak

yayrağ

. yazğan, genişlik, gen torpax

yayrağ

. yazğan, genişlik, gen torpax

yayramaq

. paylamak, pıtratmak, yaymak,

yayramaq

. paylamak, pıtratmak, yaymak,

yayran

. ceyran, karaca, cüyür, yüyür, kır kəzəsi, kıralay, kır keçisi, keyik, tağ öçki, elik

yayran

. enli, gen, gən

yayran

. enli, gen, gən

yaz gününün yağışı, ər arvadın savışı. (savışı: savaşı)
yaz

. bahar, göktəm .

yaz

. bürünc

yaz

. yayrat, döşət

yaz

. yayrat, döşət

yaz

.-topal ördək yorqa qaz, yarış olmaz beynə yaz

yazan

. yayan

yazboşa

. yazı ilə, kətbən

yazboşa

. yazı ilə, kətbən

yazğa

.

cəza, yaptırım, şara

yazğa

.

cəza, yaptırım, şara

yazğa

. piş, qəbeh

yazğarmaq . azarlamak, kəyemək, ursuşu, urısuv, kinələmək, danlamak, arlav, öpkə bildiriv
yazğarmaq

. azarlamak, kəyemək, ursuşu, urısuv, kinələmək, danlamak, arlav, öpkə bildiriv

yazği

. günah, tələkə

yazği

. günah, tələkə

yazği

. günah, tələkə

yazğın

. yayğın, yayrap

yazğın

. yayğın, yayrap

yazğın

. yayılmış, yayranğ, yazılan, sərilən

yazğın

. yayılmış, yayranğ, yazılan, sərilən

yazğıt

. alın yazısı, yazılqan, yazmış, peşenə, pişanı

yazğıt

. alın yazısı, yazılqan, yazmış, peşenə, pişanı

yazğıt

. baş yazısı, manqlay, qısmət, bağıt

yazğıt

. baş yazısı, manqlay, qısmət, bağıt

yazğıt

. baş yazısı, manqlay, qısmət, bağıt

yazı

. bitik, yazı bitik

yazı

. bitik, yazı bitik

yazı

. çöl

yazı

. düz, çöl, meydan, sahra

yazı

. düz, çöl, meydan, sahra

yazı

. düz, çöl, meydan, sahra

yazıb

. açıb

yazıb

. açıb

yazık y

. avaşlık, uysal, osal, məzlum, əl-ayaqsız, kala-keh

yazık

. alabilsiz

yazik

.

yazık

. heyif - yazıklar olsun sənə : heyiflər olsun sənə

yazık

. heyif - yazıklar olsun sənə : heyiflər olsun sənə

yazılmaq

. açılmak, gerilmək, əl əyağın uzatmak

yazılmaq

. açılmak, gerilmək, əl əyağın uzatmak

yazılmək

. bitilmək

yazılmək

. bitilmək

yazılmək

. bitilmək

yazın

. uzan, gərin

yazın

. uzan, gərin

yazınmaq

. ) sərilmək, uzanmak ) özü üçün döşək salmak

yazınmaq

. ) sərilmək, uzanmak ) özü üçün döşək salmak

.

aydınlık, anıklık, açıklık, aşıklık, eniklik, düşünüklük, yazuv.

.

yazıp getmək : qoyub qaçmak

yazıp getmək . qoyub qaçmak
yazqarçı

. qaralayıcı, yazqarmaq : qaralamaq, eybqu

yazqı

.

sürə, zaman

yazqı

.

sürə, zaman

yazqı

.

sürə, zaman

yazqı

.

sürə, zaman .

yazlamaq

. yaylamak

yazlamaq

. yaylamak

yazmaq

. açmak

yazmaq

. açmak

yazmaq

. dolaşmaq, avaralık

yazmaq

. qızışmaq, açılmaq, gözəlləşmək

yazmaq

. yaymaq, sərmək

yazmaq

. yaymaq, sərmək

yazmış

. alın yazısı, yazğıt, yazılqan, peşenə, pişanı

yazmış

. alın yazısı, yazğıt, yazılqan, peşenə, pişanı

yaztan

.-qarınca tək yazdan qışı qarşula

yazuv.

. ziyalı, açıq

yazuv.

. ziyalı, açıq

yazuv.

.

yazuv.

. aydınlık,

aydınlık, anıklık, a(ş-ç)ıklık, eniklik, düşünüklük, yezik
anıklık, açıklık, aşıklık, eniklik, düşünüklük, yazik

yazuv.: aydınlık, anıklık, a(ş-ç)ıklık, eniklik, düşünüklük, yezik

ye

.-gənclikdə daş daşı, qocalıqda ye aşı.

yedi

. həftə

yedi

. həftə

yedi

. həftə

yeditmək

. aşılatmaq, aşlamaq

yedmək

. sürmək, aparmak, çəkmək, başçılık → yədək

yedmək

. sürmək, aparmak, çəkmək, başçılık → yədək .

yegin

. yeyin, li, üstə, foquladə

yegin

. yeyin, ali, üstə, foquladə

yekə yek

. başabaş, iki baş, birlikdə, payapay

.

yekə yek: başabaş, iki baş, birlikdə, payapay .
yekə

. < əkə . ağa, böyük . yekkə, yenqqə, tənqqə, tək, yanqağa, tanğqa, tənha

yekə

. yekkə, yenqqə, tənqqə, tək, yanqağa, tanğqa, tənha

yekə

. yekkə, yenqqə, tənqqə, tək, yanqağa, tanğqa, tənha

yekəxan

. bənçil, yekəxan

yekəxan: bənçil .

yekələmə

. yayratma, səlçənəmə, pıtratma

yekələmə

. yayratma, səlçənəmə, pıtratma

yekgin

. bitgin, iyi yetişmiş, böyümüş

yekkə

. yekə, yalnız, dikcə, təkcə

yekkə

. yekə, yalnız, dikcə, təkcə

yekun

. ) yekitmək, birikmək, yakın( aydın, açık, bəlli )

yekun

. < yük . yekunlaşdırmaq : yükləmək, bir biri üsdə vurmaq, bağlamaq .

yekun

. tukun, tekun

yeq

. yer, iyi, yeqin : yaxci

yeq

. yer, iyi, yeqin : yaxci

yeq

.-basqıdaki altundan, asqıdaki salxım yeğ. (basqıdaki: quylanmış)

yeq

.-boş oturmaqdan, aylaqçılıq yeğ durur. (aylaqçılıq: günlük işçilik).

yeq

.-ortaq öküzdən, başqa bizov yeğ. (başqa: tək başına, özünə mal. ortaqsız.
şəriksiz)

yeq

.yeğ. evla. ovla.
.-eşək var çulundan yeğ, çul var eşəkdən yeğ.

yeqə

.-yekə əkmək yoğun yoğurdan olur.

yeqrəqtir

.-yoxsulların baş ucunda durmaqdan, varlının ayağ ucu yeğrəkdir

yeqtir

.-çox arayandan, çox soran yeğdir.

yeqtir

.yeğdir. evladır. ovladır.

yel batlanır . yellənir, güclənir
yel batlanır

. yellənir, güclənir

yel əkib tufan biçən,

yel

.-dağ başında xırman, savurduğun yel alır, sel önünde dəğirmən, öğütdüyün
sel alır

yel

.-dəliyə yel ver, əlinə bel ver

yel

.-xırman yel ilə, dügün el ilə.

yel

.-hava, yel almıyan yer: qoy. quy. çuxur.

yeləman

. yələman ( yeyin, cəld davranmak )

yeləman

. yələman ( yeyin, cəld davranmak )

yeləman: yələman (yeyin, cəld davranmak).

yelətmaq

. elətmak

yelətmaq

. elətmak

yelətmək: ilətmək .

yelgəmək

. əymək

yelgəmək: əymək .

yelgin

. yellədən abzal

yelgin

. yellədən abzal, yelpik .

yeli

.-burnun yeli xırman savurur.

yelim ləhim

., uyğur : yalim : yapışdırıcı, tutqal, qavuş, qavşur yelimlik : yapışqan

yelim

. yelməşən, yapışqan, çiriş, çəsb

yelim

. yelməşən, yapışqan, çiriş, çəsb .

yelin

. əmcək - yelinləmək : əmcəyin şişməsi, doğum zamanı yetmək

yelkə

. : çiyin, yilkə

yelkə

. yilkə, pesər, ənsə

yelqənə

.-bulut yelkənə sığmaz

yelqıldamaq . yüngül tavlanıb gedmək, şovqı həvəslə gedmək
yelləmək

. tovlamaq, uçutmaq, badlamaq, sallamaq

yellənmək

. qabalanmak

yellətkıc

. yelpik

yellətkıc

. yelpik

yelli qayıq

. ürməli qayıq

yelli qayıq

. ürməli qayıq

yelli-tut tozanlı hava : qulı-kirşanlı yel, yelli çavğa - yel səmiyər : yuvaşcanğ yel ösyər
yelmək . < yel, qaçmaq, ılğamaq, çapmaq, yortmaq, uzaklaşmak, getmək, irəliləmək, tələmək .

yelmək

. < yel, qaçmək, uzaklaşmak, getmək, irəliləmək, tələmək,

yelmək

. < yel, qaçmək, uzaklaşmak, getmək, irəliləmək, tələmək,

yelmək

. qaçmaq

yelmək

. qaçmaq, ılğamaq, çapmaq, yortmaq

yelməşik

. sırık, yumşaq .

yelməşiklik . süynəqənlik, saqızlık, dözli, suvaşqan
yelməşiklik: süynəqənlik, saqızlık, dözli, suvaşqan, davamlı .

yelməşmək . yapışmaq
yelpənək

. püfənə, yumuşaq, kövrək, tənik, yüngül

yelpəvəş

.yeipik

yelpəvəş

.yeipik

yelpüngən

. tüklü, yumuşak

yelpüngən

. tüklü, yumuşak

yeltəmək

. yığmaq

yeltəmək: yığmaq .

yeltənməyən . əldən gəlmiyən işə yapışmaq
yem

. boğaz, azıq

yem

.- iki qarqa çokuşsa, bir quzquna yem olar. (çokuşsa: dimdişsə. qaqalaşsa)

yem

.-bölüngən mal, qurda yem. (bölüngən: dağılqan)

yemə

.-acıqmadan yemə, sormadan demə, istəmədən vermə.

yemək

. aş, as., aşamlık, tamak

yemək

. aş, as., aşamlık, tamak

yemək

. aşındırma, tokunarak əritmə

yemək

.-ilkin yemək, andan demək

yemək

.-kiminə əmək, kiminə yemək düşərmiş.

yemək

.-tox ikən yemək yeyən, qəbrin dişiylə qazır.

yeməksiz

. azıksız, ac

yeməqlə

.-et ilə dəri, yeməklə diri.

yeməm

.-bir ac olsa yoldaşın, yeməm deyib sömürür.

yeməz

.-ota qatsan at yeməz, ətə qatsan it yeməz

yemik

. baş əmcəyi

yemik

. kimi - mənim yemik : kimi .

yemik: kimi - mənim yemik : kimi .

yemiş

. < ye. yem, yeməli .

yemiş

.-gümüş yükünden değil, yemiş yükünden umulur.

yemişin

.-ağacın yemişin yeyib, (ağacın) qabuğun soyma.

yemlə

. gözəl

yemlə

. gözəl

yenə yengə : taza

yenə yengə . taza
yenə yengə: taza .

yenə

.-atdan enən yenə minər demişlər.

yeng

. qol paltarda

yeng

. < en . enmək . lingə, astın, qolın aşağı bölüyü - yenglik : uzun qollu əlcək

yengə

. < yanğı > met yaxın, yanaşı

yengə

. yol göstərən, aparıcı, yolçu, yol açan,

yengə

. yol göstərən, aparıcı, yolçu, yol açan,

yengi

. utqu, üstün .

yengi

. yangı, yanqu, yeni, taza- tər,sulu, gənc

yengi

. yangı, yanqu, yeni, taza- tər,sulu, gənc

yengil

yengil
yengil

. qalib, yenən, üstün .

. mə'mul
. mə'mul .

yengil

. piruz, yenən, üstün

yengil

. piruz, yenən, üstün

yengisәr

. yeynisәrmək, yengisәr olmak, yünküləşmək, sarsaklamaq, yeynişəmək daha
xəfifləşmək??

yengisәr: yeynisәrmək, yengisәr olmak, yünküləşmək, sarsaklamaq - yeynisəmək : daha
xəfifləşmək .

yengiş

. yeniş, utuk

yengiş

. yeniş, utuk, qələbə .

yengləs

. yüngülrak

yenglik

. uzun qollu əlcək

yengsə

. peysər, boynun sırtı, kəllənin aşağ tərəfi

yenğmək

. yenmək, üstün olmak ← yencmək .

yenğmək

. yenmək, üstün olmak ← yencmək .?

yeni

. alaca, təzə,

yeni

. yankı

yeni

. yanqınan, tağı, cana

yeni

. yanqınan, tağı, cana

yenidən

. kabat, kaytadan

yenidən

. kabat, kaytadan

yenidən

. qaytadan, qabat

yenik : yüngüllük - yenikçilik : yüngüllük - yenikləşmək :
yenik : yüngüllük - yenikçilik : yüngüllük - yenikləşmək : yüngülləşmək .

yenik
yenik

. yüngüllük - yenikçilik : yüngüllük - yenikləşmək :
. yeyik, yencik, yeyilmiş, zay, zədə, iz, ısırıq, ısırılmış - sıçan , güvə yeniyi : diş yeri .

yenik

. yeyik, yeyilmiş, zay, zədə, iz, ısırıq, ısırılmış § sıçan yeniyi, güvə

yenik

. zədə, yeyilmiş .

yenil

. qəza

yenil

. qəza .

yeniləmə

. bazsazi

yeniləmə

. qaytalama, təkərləmə

yeniləmə: tazalama (bazsazi).
yeniləmək : yansımək, yinələmək

yeniləmək

. yansımək, yinələmək

yenilgi

. enilgi, məğlubiyət

yenilgi: enilgi, məğlubiyət .
yenimsərə(alçaq göyülə) yenilgil başın yerə dəysin
yenir > nur .
yenir

. hənuz, yeni olarak, son zaman .

yenir

. hənuz, yeni olarak, son zaman

yeniş

. yengiş, utuk

yeniyi
yenqildik

. üstünlük, artıkçılık

yenqildik

. üstünlük, artıkçılık

yenqildik: üstünlük, artıkçılık .
yenmək : doğmak

yenmək

. : doğmak

yenmək

. : doğmak

yenmək

. aparmaq, üstün çıkmaq

yenmək

. udmak, ütmək

yenmək

. udmak, ütmək

yenmək: aparmaq, üstün çıkmaq, udmak, ütmək

yeprik

. yıpranmış, bükülmüş, ayrılmış

yeprik

. yıpranmış, bükülmüş, ayrılmış

yer - əkin ayda-əkin ayda - yer ayda : əkin - toprak sürmək
yer - əkin ayda-əkin ayda - yer ayda : əkin - toprak sürmək

yer tutmaq

. dura tutmak

yer vermək . barındırmak, yerləşdirmək § barınak : pənahqah
yer

. aymak, tayfa

yer

. dura

yer

. ger, cer, orın, qıral, yurt (geniş yer, şəhər, kənd) - yer tutmaq: dura tutmak - yer
vermək: barındırmaq, yerləşdirmək - barınak : pənahqah - yer - yurd: barιş,
otraq, dura, topraq - yerinə : ornuna .

yer

. kıral, yurt

yer

. kıral, yurt

yer

. qer, cer

yer

. orın, yurt

yer

. orın, yurt

yer

. yeğ, iyi

yer

. yeğ, iyi

yer

. yey, yeğ, iyi .

yer

.- od odundan, dəniz sudan, yer yağmurdan, kişi yaşdan doymaz.

yer

.-qalırsa el bəğənsin, ölürsə yer bəğənsin

yer

.-ölürsə yer, qalırsa el bəğənsin

yer

.-yer bərk girilməz, göy uca çıxılmaz.

yer

.-yer var qulağun qapat, yer var gözüvü qapat, yerdə var ağuzun qapat.

yer, ( geniş yer, şəhər, kənd
yer, ( geniş yer, şəhər, kənd

yer.

.-yersizə hər yan yer.

yerə

.-çatal qazıq yerə taxılmaz.

yeridici

. sürücü

yeridici

. sürücü

yerikləmək

. alqaşımaq, qızık istək

yerilən

.qınanan. alçaltılan. qəbih sayılan

yerimə

. icrayi § yerimə bakanlığı.

yerimə

. yerimək, atmak, hərəkətə gətirmək işləri, icrayi - yerimə bakanlığı .

yerimək, atmak, hərəkətə gətirmək
yerimək, atmak, hərəkətə gətirmək

yerin

. : çalıklı

yerin

.-alçaq yerin təpəciyi dağ gələr.

yerin

.-it doyan yerin özlər, ər doğan yerin

yerin

.-it doyan yerin özlər, ər doğan yerin

yerin

.-uzaq yerin yalanı böyük olar

yerinə

. ornuna .

yerinə

. ornuna .

yerinə

. ornuna .

yerinərim

.-nə buldum sevinərim, nə itirdim yerinərim

yeriş - duruş: cürüm - türüm, qιlιk - yoruk, qılık, xuy .
yeriş

. çalışma, işləmə - maşının yerişi .

yeriş-duruş . cürüm-türüm, qιlιk-yoruk, qılık, xuy

yeritir

.- dil kimliyin evidir, yurd kimliyin yeridir

yerivə

.-yerivə görən yuvan olsun, ağrıva görən davan

yeriyiş

. basık, davranış, hərəkət, gediş, rəftar, gedişat

yeriyiş

. davranış, basıl, axıl, hərəkət, gedişat, gediş, rəftar, yörüm-durum, qılık-yoruk

yerkli

. istəkli

yerkli

. istəkli .

yer-küy

. yer-kov

yer-küy

. yer-kov

yer-küy: yer-kov .

yerqə

.-yerqə yana: topraq içinə.-nəqu əksə yerqə yana ol önür, nəqu versə evrə anu
oq alur. (nəqu: hər nə) (evrə: çevrə. dünya) (oq: elə).

yerləmə

. yerləşdirmə, əhliləmə, uyqunlama, quylama, ğunamlama

yerləmə

. yerləşdirmə, əhliləmə, uyqunlama, quylama, ğunamlama

yerləmə: yerləşdirmə, əhliləmə, uyqunlama, quylama, qunamlama

yerləmək

. dururmaq

yerləmək

. gömləmək, quyləmək .

yerləmək

. gömləmək, quyləmək .

yerlərə

.-ver əldəkin ellərə, vur başını yerlərə

yerləş

. ayıldaş, yakdaş, eldaş, yutdaş, həmşəhri

.

yerləşdirmək . barındırmak, yer vermək § barınak : pənahqah
yerləşmək

. calaşmak

yerləşmək

. calaşmak

yerləşmək

. kökərmək., kökəşmək, kökəlmək, kögürmək, bərkimək, ağarmak, göyərmək

yerləşmək

. qapalanmak

yerləşmək

. qapolanmak

yerləşmək

. qapolanmak

yerli

. münasib,yerində, uyqun, orunda

yerli

. münasib,yerində, uyqun, orunda

yerlik

. məqam, ösüş, iyəlik

yerlik

. məqam, ösüş, iyəlik

yerlikli

. ədəbli, qılıqli, dərəkli, sanlı, saylı

yerlikli

. ədəbli, qılıqli, dərəkli, sanlı, saylı

yersizə

.-yersizə hər yan yer.

yertə

.-qocalıq, sağlıq ilə varlıq ola bir yerdə, nə gözəl sürməli günlər oluru düşsə
ələ.

yertə

.-yer var qulağun qapat, yer var gözüvü qapat, yerdə var ağuzun qapat.

yertə.

.-dəli qız evdə qalmaz, dəlik daş yerdə.

yertəqin

.-ata mindin yerdəkin, atdan endin atın untma.

yertən

.-iş işləsən düşünüb işlə, gedişən yerdən dönüşün düşlə.

yertən

.-qaz gələn yerdən tavuq əsirgənməz.

yer-yurd

. barιş, otraq

yesir

. dul

yeşik

. < yaş . yaşmaq, gizləmək, bekitmək: bükmək, büküt . qapalı, bağlı - yaşut
bəkutka : gizli bağlı .

yeşik
yeşik

. < yaş : gizli, gizli şey, bağlı, qutu, qab
. < yaş : yaşmaq, gizləmək . yaşık : bağlı . yüküş : bağlanmış gizli, gizli şey, bağlı, qutu,
qab - yaşut bəkutka : gizli bağlı (bekitmək : bükmək, büküt . qapalı, bağlı).

yeşik

. < yaş : gizli, gizli şey, bağlı, qutu, qab

yeşikka

. bağ, hörülmüş bağ

yeşim

. yaşıl qiymətli daş

yeşküçiuyğdr . çözən, həll edən, çıxardan - paltarıvı yeş .
yeşküçiuyğdr

. çözən, həll edən, çıxardan - paltarıvı yeş .

yeşmək

. deşmək, açmak, ötürmək

yeşmək

. deşmək, açmak, ötürmək

yeşmək

. ötürmək, düyünü açmak

yeşmək

. ötürmək, düyünü açmak

yet

. yetili, bütün, kamil, bacarıq - yetisiz : çıxarsız .

yet

. yetili, yetisiz

yet

. yetili, yetisiz?

yetəksi

. başçı, törəgə, başkarma, yolbaşçı, başlık

yetəksi . başçı, törəgə, başkarma, yolbaşçı, başlık .

yetən

.-sirni vermə yetən paşıya, olar yağa sözün daşıya. (yağa: yağuya. düşmənə)

yetənək

. anığlığ, vergi, qabil

yetənək

. bacarı

yetənək

. bacarı

yetənək

. dərəcə

yetənək

. yatkınlık, bəcəriklik

yetənək

. yatkınlık, bəcəriklik

yetənək: bacarı, dərəcə, yatkınlık, bəcəriklik, anıqlıq, vergi, qabil .

yetər
yetər

yetər
yetər

. aşa, daha, çok, kafi
. aşa, daha, çok, kafi .

. ehtiyac
. ehtiyac .

yetər

.-göz yetməzə söz yetər

yetər

.-qanan olsan bir gül yetər qoxmağa, qanmaz olsan gir baxcanı yıxmağa
(pozmağa)

yetərlik

. yetinmə, qanık > qənaat, qanış, razılıq, qanıklıq, artmaz, doyum, düşüncə qanıtlanmaq, yetinmək - qanığan : bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar

yetərlik: yetinmə, qanık > qənaat, qanış, razılıq, qanıklıq, artmaz, doyum, düşüncə - qanıtlanmaq,
yetinmək - qanığan : bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar .

yetərsizlik

. çala-çula, yarpı yalta, yarı yamalaq, boş, yaramaz, bacarıksız, naqis

yetgin meyvə . göynük
yetgin meyvə: göynük

yetgin meyvə: göynük

.

yetgin meyvə: göynük .

yeti

. qabiliyyət

.

yeti

. qabiliyyət

.

yetik

. aşıt, aşıq

yetik

. aşıt, aşıq, bilən, anlayan, aydın, anık - çürükçi : çürükçülük eləmə, hər şeyi
qurdalamaq, yetişgən,

yetik

. bilən, anlayan, aydın, anık bilən

yetik

. bilən, anlayan, aydın, anık bilən

yetik

. üstünlük, yutuq, unğış, başarı, iygilik, müvəffəqiyyət

yetik

. üstünlük, yutuq, unğış, başarı, iygilik, müvəffəqiyyət

yetik

. yetək, yetərli, olqun, yetişçi

yetik

. yetək, yetərli, olqun, yetişçi

yetik

. yetək, yetərli, olqun, yetişçi

yetik

. çürükçi -çürükçülük eləmə, hər şeyi qurdalama, yetişgən,

yetik

. çürükçi -çürükçülük eləmə, hər şeyi qurdalama, yetişgən,

yetiklik

. üstünlük, başarı, iyqilik, yetişkinlik, ütük, talan, yolungi

yetiklik,iyqilik, başarı

. yetişkinlik, ütük, talan, yolungi, üstünlük

yetim

. kamil, olqun, dəymiş

yetim

. kamil, olqun, dəymiş

yetim

.-yetim ovlaq saxlasan, ağzın burnun yağ edər, yetim oğlan saxlasan,
qarabaşan qay eder. (oğlaq: heyvan balası). (oğlan: uşaq). (qarabaşan:
bəxsiz başıva). (qay: bəla. ağrı)

. yetərlik, qanık > qənaat, qanış, razılıq, qanıklıq, artmaz, doyum, düşüncə -

yetinmə

qanıtlanmaq, yetinmək - qanığan : bir aza razı qalan, qanıxar, qanıtkar
yetinmək

. idarə olmaq, qanıqmaq, qane' olmaq

yetinmək

. idarə olmaq, qanıqmaq, qane' olmaq

yetinməz

.-özümüzdəndi yetinməz gileyim özgəsinə.

yetirir

.-iyi yasa iyi kişi yetirir

yetirqə

.yetirgə. qılmağa.-söz verərgə tələsmə, söz yetirgə tələs. (verərgə: verməyə).

yetirmək

. vermək - əvəzin - qarşısın - cavabın- yanıtın.

yetirmək

. vermək - əvəzin - qarşısın - cavabın- yanıtın.

yetişik

. başarı

yetişik

. başarı

yetişik

. başarı

yetişik

. iyqilik, yetiókinlik, başrı, utuk, talan, yolungi, üstünlük, şuvluluk

yetişik

. iyqilik, yetiókinlik, başrı, utuk, talan, yolungi, üstünlük, şuvluluk

yetişik

. iyqilik, yetişkinlik, başarı, utuk, talan, yolungi, üstünlük, şuvluluk .

yetişməz
yetkə

. rahnama .

. saydırış, baskı, otoritə

yetkə
yetkə

. petişməz, bərəftar, yola gəlmiyən

. saydırış, baskı, otoritə .

yetmək

. ulaşmak, irişiv, olqaşiv, çatmak, yatmak

yetmək

. ulaşmak, irişiv, olqaşiv, çatmak, yatmak

yetmək

. yatmak, ərişmək, erişmək

yetmək

. yatmak, ərişmək, erişmək

yetmək: sürmək, aparmak, çəkmək (başçılık > yədək )

yetməzçilik . dağdarış, böhran, tənglik, sınılış
yetməzçilik: dağdarış, böhran, tənglik, sınılış.

yetməzə

.-göz yetməzə söz yetər

yetmiş yıldız doğsa da,yarığı ayğa yetmez.
yetmiş

.-yaşı yetmiş, işi bitmiş.

yetul

. yer, toprak

yetul

. yer, toprak

yetәrsiz

. gəvşək, kötü, zayıf

yey

. < yeynirək, yüngül, ağırsız, yaxcı, əl verişli, yola .

yeyə.

.-axmaq odur dünyz üçün qəm yiyə, kim nə bilir kim qazana kim yiyə.

yeyən

.-az yeyən az uyur, çox yeyən güc uyur

yeyən

.-az yeyən çox gün yeyər, çox yeyən az gün yeyər

yeyən

.-az yeyən tazı, çox yeyən qoyun olur

yeyən

.-bol bol yeyən bəl bəl baxar. (bəl:> bər. açıq. -bəl bəl baxmaq: bər bər
baxmaq: domba, didik gözlə baxmaq)

yeyən

.-tox ikən yemək yeyən, qəbrin dişiylə qazır.

yeyən

.aşağan. aşıran.-az aşağan bir gün, çox aşağan bir gün.

yeyər

.-az yeyən çox gün yeyər, çox yeyən az gün yeyər

yeyib

.-ağacın yemişin yeyib, (ağacın) qabuğun soyma.

yeyib

.-artıq mal göz çıxartmaz, çox yeyib qonuşmaq yaş uzatmaz.

yeyim

.-ver yeyim, ört yatım, gözləki canım çıxsın.

yeyin

. çalıklı .

yeyin

. yegin, li, üstə, foquladə

yeyin

. yegin, li, üstə, foquladə

yeyinlik

. çalıtlıq

yeyinlik

. şiddət, azış § hizlənmək : azışmaq

yeyir

.-acıyan bilməz nə yeyir, acığan bilməz nə deyir

yeyir

.-qəcələ küçük ət yeyir, dəvəsi böyük ot yeyir.

yeyiş

. eyiş

yeyiş

. eyiş

yeykə

. : saç, əsəb.

yeykə

. : saç,əsəb

yeyni

. yüngül : yeyni yüklü . boş, aşağı : yeyni tutmaq : yüngül görmək . hesabıvı
yeynilə : yüngüllət . günahını yeynilədi : yüngüllədi .

yeynicək adam: düşüncəsiz sarsak adam,
. yüngülrak, daha boş

yeynirək

yeynisәrmək . yengisәr olmak, yünküləşmək, sarsaklamaq, yeynişəmək : daha xəfifləşmək??
yeyşak . yumşak .

yə’ni

. yağni : yenği, yanği

yədək

. yetək

yədək

. yetək

yədəmək : çəkmək, sürütmək, sürmək
yədəmək : çəkmək, sürütmək, sürmək

yəğma

. < yarğa . < yəğma

yəx

.< yığ, yığılmış su vəya hər başqa bir şey< yığ.

yəxdən

.< yığqan < yığmaq.

yəxdən< yığqan < yığmaq

yək nəsəq

. bir türlü, yalkıtkış., bir sazlı, bir qıl, bir hıl, bir sıdırğın,

yək nəsəq

. bir türlü, yalkıtkış., bir sazlı, bir qıl, bir hıl, bir sıdırğın,

yək nəsəq: tək sayaq, bir türlü, yalkıtkış., bir sazlı, bir qıl, bir hıl, bir sıdırğın,

yəqin

. aydınq, ayıq, açıq, anıq, bəlli

yəqinən

. < tək, dib,təkindən, dipləyin , inanışli, doğri , anık biliv

yəqinən

. təkindən, dipləyin , inanışli, doğri , anık biliv, yaxşıca,

yəqinən

. təkindən, dipləyin , inanışli, doğri , anık biliv, yaxşıca,

yəqinən: təkindən, dipləyin, inanışlı, doğrı, anık biliv, yaxşıca.

yəlkən
yəlkən

yəltə

. kəviş, başmaq, çəpək
. kəviş, başmaq, çəpək

. ənnam, gövrə, tən

.
.

yəltə

. gəvrә

yəmşək

. bürüncək, çırpı, çabıt, başdon

yəmşək

. bürüncək, çırpı, çabıt, başdon

yəmşək: bürüncək, çırpı, çabıt, başdon .

yər

.-biri bir ay işlir, bir gün yər, biri bir gün işlir, bir ay yər

yər

.-subayın malın it yər, bağrını bit yər (yaxasın bit yər)

yərəqən

. sarı bağır .

yərəqən: sarı bağır .

yərmək

. ələsalmaq .

yəsər

. : hiləgər, aldavçı, yəsərlik

yəsər

. hiləgər, aldavçı, yəsərlik

yəsər

. yrsir, pis adam, hərzə, kələkbaz - yəsərlk : kələkbazlık

yəsər

. yrsir, pis adam, hərzə, kələkbaz - yəsərlk : kələkbazlık

yəsərlik

. yəşərlik, hiləgərlık, aldavçılık.emel

yəsərlik

. yəşərlik, hiləgərlık, aldavçılık.emel

yəsərlik

. yəşərlik, hiləgərlık, aldavçılık.emel.

yətәrәbi məğlubiyyət iv yeniliv üv : yeniliüv uv: yeniluv iş: yeniliş dik: yeniğən yeniğənlik

yibanmaq

. keflənmək - yibanç : keyif, nəşə

yibarmaq

. göndərmək

yibermək

. göndərmək

yibermək

. göndərmək

yibermək

. ivətmək, cibermək, yönətmək, göndərmək

yid

. qazanc, girdəç

yig

. pis, xarap, zəhlə getməli, gayıf, incar, cılaz .

yig

. pis, xarap, zəhlə getməli, gayıf, incar, cılaz..

yig

. pis, xarap, zəhlə getməli, gayıf, incar, cılaz..

yigən

. qohum

yigən

. qohum

yigən

. qohum .

yığat

. məhdudiyət, qutuluş

yığcam

. dərli toplu, sәlqə sahman

yığı dan yığı : bir birinə çox yaxın, çox dolu
yığı dan yığı : bir birinə çox yaxın, çox dolu
yığı dan yığı : bir birinə çox yaxın, çox dolu .

yığık

. üyşik, öyöm, üyind, öyim, üyüm, todə

yığık

. üyşik, öyöm, üyind, öyim, üyüm, todə

yığık

. üyşik, öyöm, üyind, öyim, üyüm, todə .

yığılmaq - yığışmaq - qurumaq yığılmaq - yığışmaq - qurumaq yığım

. vergi, xırac .

yığın yığın

. top-top, kütlənən, küt-küt, kültəm-kültəm, kültüm-kültüm, çoğdam-çoğdam,
dəstə-bəstə, bukca-bukca, dəngi-dəngi, qucaq-qucaq, taıxm taxım, topar
topar, tapqır tapqır, öbək öbək : kümə kümə,

yığın
yığın

. bağ, büküt, bağlam, boğı
. bağ, büküt, bağlam, boğı, kümə, küdə, tınaz, ordu, döşəlgə, xalq, dəmət, öbür, qurup,
taxım, bölək, tapqır

yığın

. döşəlgə

yığın

. kümə, küdə, tınaz, dəmət

yığın

. kümə, öbür, qurup, taxım, bölək, tapqır

yığın

. öbür, qurup, taxım, kümə § öbək öbək : kümə kümə, ylğın yığın : taıxm taxım :
topar topar

yığın

. öbür, qurup, taxım, kümə, bölək, tapqır § öbək öbək : kümə kümə, ylğın yığın :
taıxm taxım : topar topar, tapqır tapqır

yığıncaq : barama, qurama

yığıncaq

. barama, qurama

yığışmaq : hazırlanmaq, küykəmək, kirimək, bürüşmək, qatımaq, qarımaq, cicişmək - küykirib
oturmaq : bükülüb oturmaq

yığışmaq

. cicişmək

yığışmaq

. hazırlanmaq

yığışmaq

. küykəmək, kirimək, bürüşmək, qarımaq § küykirib oturmaq : bükülüb oturmaq

yığışmaq

. qarımaq, qatımaq, küykəmək, kirimək, bürüşmək - küykirib oturmaq : bükülüb
oturmaq

yiğitlik

. batırlık, ərkəklik, mətlik

yığma

. karma, kərmə, aralaş.(mütəmərkiz), qarşık., qurma, toplam

yığma

. qurma, toplam, kərmə, karma, aralaş., qarşık.,, mütəmərkiz

yığmaq

. ayalamaq, avuclamaq, avuc boyda alәtlə qar kürəmək, avucla götürmək

yığmaq

. çırmalamaq, tuddurmaq, çəmrəmək, cəmləmək, bitiştirmək

yığmaq

. işəytiv., üyşütüv, köpərtmək, arttırmak, köpeytiv

yığmaq

. tıxmak

yığmaq

. tıxmak

yığmaq

. tutmaq, mane' olmaq : bu işi yığın

yığrık yığrık . çin çin, halta halta, əpləm əpləm, buruşuk buruş
yığrık

. utancak, sakğadarmak, kutkırmak

yığrık

. utancak, sakğadarmak, kutkırmak

yığrıq

. sıkılan . mırşık .

yiğtılık

. yaxcılık, açıklık

yiğtılık

. yaxcılık, açıklık

yıxık

. ağnaq, düşük : ağnaq duvar, ağnak adam

yıxılıb gülənə dəli demişlər
yıxmaq

. döndərmək, devirmək

yııyıl

. yılpıl : yayıl

yııyıl

. yılpıl : yayıl

yııyıl

. yılpıl : yayıl

yıkıx

. kovşak, kovsak, kovsalak, gövşək, kovlangöz, aralık, quşə, buçak, cırık

yıkık

. pozqun.

yıkık

. pozqun .

yıqar

.-arvad var ev yığar, arvad var ev yıxar

yıqar

.-atdığın vurar, tutduğunun qoparar, vurduğun yıxar, verdiyin doyurar.

yıqar.

.tozar.-eyicə söz ev qurar, yamanca söz ev yıxar.
-eyicə söz ev düzər, yamanca söz ev tozar. (tozar: yıxar).

yıqıla

.yıxıla.-yanıla yanıla bilgin, yıxıla yıxıla yürgün olur.

yıqılmaq

. dəf olunmaq, qurtarılmaq

yıqılmaz

.-asda qaçan yıxılmaz

yıqılmaz.

.-qonşun olsa gül kimi, ara duvar yıxılmaz.

yıqılmış.

.-dəviyə sormuşlar enişi sevərsin yokuşu-söyləmiş -düz başına yıxılmış.

yiqitler

.yiğitlerler. alplar.-alplar birle uruşma, beğler birle turuşma. (yiğitlerle
vuruşma, beğlerle sürtüşme, iddialaşma).(divan)

yıqma

.-ev yıxma: ocaq pozma

yıqmaqa pozmağa .-qanan olsan bir gül yetər qoxmağa, qanmaz olsan gir baxcanı
yıxmağa (pozmağa)
yıqvata

.yığvada. məclisdə.-yığvada dilin, saçaqda əlin saxla. (saçaqda: süfrədə)

yılan

. cılan, jılan

yılavuk: parıldayan
yılavuk: parıldayan

yılça

. < yıl : açık, ışık - yalça, sırça : üsti açık yara

yılça

. < yıl : açık, ışık - yalça, sırça : üsti açık yara

yılça

. < yıl : açık, ışık - yalça, sırça : üsti açık yara .

yılçar

. üzü təp təkiz, yılpıklavık, parrak, saf, sığallı

yılçar

. üzü təp təkiz, yılpıklavık, parrak, saf, sığallı

yılda

. yılsayın

yılda

. yılsayın

yıldam

. - yel maya : allı dəvə

yıldam

. çaltaş, cəld

yıldam

. oynak, yılğır, sapsan, yılğır, yöğirik

yıldam

. oynak, yılğır, sapsan, yılğır, yöğirik

yıldam

. sürət < sürmək < sürğət < sürtəğ < süryəş = ildam .,

yıldam

. sürət < sürmək < sürğət < sürtəğ < süryəş = ildam .,

yıldam

. tezrək

yıldam

. tezrək

yıldam

. tezrək, tüt

yıldam

. tezrək, tüt

yıldam

. yel tək, iti, ıldırım - yel maya : allı dəvə

.

yildam, çaltaşlık, çalbaşmak, hız, tiz, tez
yildam, çaltaşlık, çalbaşmak, hız, tiz, tez

yıldamlık

. itilik .

yıldamrak

. tütrək

yıldamrak

. tütrək

yıldır

. şöğlə - yıldırmak : parıldamak - yılavuk: parıldayan- yıldırım:

yıldır

. şöğlə - yıldırmak : parıldamak - yılavuk: parıldayan- yıldırım:

yıldıravıq

. sipidar, ullaqan ağac

yıldırmaq

. yaldırmaq, ıldırmaq

yılğa.

. çay, özən,

yılğır

.

oynak, yılğır, sapsan, yıldam, yöğirik

yılğır

.

oynak, yılğır, sapsan, yıldam, yöğirik

yılğırış

. gülüş § acı yılğırış : şəhvətli gülüş

yılğırmaq

. mılğımak, gülümsəmək,

yılğırmaq

. mılğımak, gülümsəmək,

yılık

. əğri ( gözləri şaşı, yelik)

yilik

. gərəkçə, cili, nəgiz, dəlil

yılıkdırmaq . əymək
yılıkmaq

. yolundançıkmaq, yalkmaq, kaymaq, sapmaq

yilkə

. : yelkə çiyin

. : yelkə, çiyin, omuz, ənsə, peysər .

yilkə

yilkə

. omuz, çiyin

yilkə

. yelkə, ənsə, peysər

yilkə

. yelkə, ənsə, peysər

yilkə

. yelkə, pesər, ənsə

yılkı

. uzun, sürü .

yılkı

. uzun, sürü

yilkinsək

. gənc, cavan, uşak, tifil, arısda

yılqamaq

. qaçdırmaq

yılqı

.yılxı. heyvan.-kişi sözləşu, yılkı iydləşu. (iydləşu: qoxlaşu)

yılqın

. əyri

yılqın

. qorkak

yılqırmaq

. gülmək

yılmaq

. çəkilmək, uzaqlaşmaq

yılmamak : yılma : saf . saflamak, barraklamak, sığallamak .

yılmamaq

. saflamak, barraklamak, sığallamak - saf : yılma

yılmamaq

. saflamak, barraklamak, sığallamak - saf : yılma

yılmanak olmayan: budur sudur, təkiz olmayan
yılmanak

. düpdüz, təptəkiz, endikən

yılmanak

. düpdüz, təptəkiz, endikən

yılmanak

. düpdüz, təptəkiz, endikən

yılpıldatmaq . gözlərini şappıldatmaq
yıltar

. av köpəklərin ipi, zəncir

yiltəmə

. vağzalı .yelötmə : saz havası

yimik

. kimi

yimik

. kimi, .olarak

yınak

: yığnak (pəsəndaz).

yınak

: yiğnak, pəsəndaz

yınak

: yiğnak, pəsəndaz

yinələmək

. yeniləmək, yansımək

yinələmək

. yeniləmək, yansımək

yinəmək

. təkrar, tə´kid : taxıt

yinəmək

. təkrar, tə´kid : taxıt

yinq

. aparıcı, üstülü, yenqmə, uduş, udma, aparma .

yinq

. aparıcı, üstünlük, yenqmə, uduş, udma, aparma

yinq

. aparıcı, üstünlük, yenqmə, uduş, udma, aparma

yinmək

. bastamaq, alçalmaq, enmək, yatmaq, yavaşlamaq, ağırlamaq

yinmək: bastamaq, alçalmaq, enmək, yatmaq, yavaşlamaq, ağırlamaq

yıprak
yıprak

. açıq, yayvan(yara) - yıpranmaq, yumuşamaq, boşanmaq > əprişəm?
. açıq, yayvan(yara) - yıpranmaq, yumuşamaq, boşanmaq (> əprişəm) .

yıpranmış

. əskilmiş

yıpranmış

. əskilmiş

yır ka

. qəzəl, ır, oxu, şarkı .

yır

. mahnı, şarkı .

yır

. mahnı, şarkı

yırav

. oxuyan .

yırçı

. oxuyan .

yırçı
yirən

. okuyan
. aytım .

yirgeru

. sol

yırğa

. ritm

yırğa

. ritm .

yırka

. qəzəl, ır, oxu, şarkı .

yırqamaq

. çalkamaq, çaykamaq, sallamaq, dəbrətmək, tərmətmək, tərbətmək

yırqamaq

. sallamaq, çaykamaq, çalkamaq, dəbrətmək, tərmətmək tərbətmək

yırlamak: oxumak
yırlamaq

. oxumak

yırlamaq

. oxumaq

yırmaq

. yığmak

yırmaq

. yığmak

yırmaq

.yır yığışlamaq.

yirmək

.

. aytmaq .

yırtıcı quşun ömrü az olar.
yırtıcı
yırtıcı

. vəhşi, qıyaq

.

. vəhşi, qıyaq . .

yırtıq

. çırtıq, kərtik, cırıq, kəsik

yırtıqgöz

. gözüyırtıq, alagöz, bula göz, hayasız

yırtılamaq

. parlamaq

yırtılamaq: parlamaq .

yırtmax

. dilkələv

yırtmax

. dilkələv

yırtmaq

. çəntmək, çırtmaq, çəntikləmək, kərtik açmaq, cızmaq

yırtmaq . çırtmaq
yırza

. su yolı, arna, yol, yırğa yolu, say, çay, özən, xana

yiv

. iv, ev, yuva

yiv

. iv, ev, yuva

yiv

. iz, çuxur, haşov, izər, şiyər .

yiv

. iz, cizqi, saçaq

yivişlik

. yüişlik : şeh, nəm

yivişlik

. yüişlik : şeh, nəm

yiyə.

.-axmaq odur dünyz üçün qəm yiyə, kim nə bilir kim qazana kim yiyə.
.-qul özünə yiyə seçmir

yiyəğan

. eydiqan, yiyən

yiyəğan: eydiqan, yiyən .

yiyəlim

.-sizdə yiyəlim içəlim, bizdə gülüb oynyalım.

yiyən

. eydiqan, yiyəğan

yiyən

.-əkməyin kəndi yiyən yüküni kəndi çəkər.

yiyər

.-ac çox yiyər, acığlı çox diyər.

yiyəsi

.-dil qızar deyər, yiyəsi üzün qara edər

yiyəsi

.-sözünün əri, dilinin yiyəsi

yiyəsin

.-at minənin it yiyəsin tanır.

yiyəsin

.-kasasın yalar, sonra dönər yiyəsin talar.

yiyəsiz evə it buyruq

yiyik

. yaya, piyada, yüyrük

yiyik

. yaya, piyada, yüyrük

yiyik

. yaya, piyada, yüyrük .

ykalamak.
ykalamak.

ylavaçuyğur
yo(a)kumlu . yararlı yokumli yemək § əli yokumlu : açıq əl
yobaz

. sırtık, vəhşi, açık, yırtık, cızık, cırık

yobaz

. sırtık, vəhşi, açık, yırtık, cızık, cırık

yobaz

. yavuz, yasav, vəhşi, yabı

yobaz

. yavuz, yasav, vəhşi, yabı

yoğ

. yoğa, ölü üçün verilən yemək

yoğ

. yoğa, ölü üçün verilən yemək

yoğal
yoğal

. ləkə, zigil
. ləkə, zigil .

yoğarmaq

. böyümək, çokalmaq, yetişmək, abarmaq § xəmiri yoğarmaq § yoğa : bir çeşit
kükə

yoğartmaq

. abartmak : qabartmak

yoğartmaq

. abartmak : qabartmak

yoğrulma

. yoqunluk, kıvlaşma

yoğrulma

. yoqunluk, kıvlaşma

yoğrulma: yoqunluk, kıvlaşma .

yoğun baş

. öz sevər

yoğun

. bövən, kisə, qarın

yoğun

. qalın, aşak, tömən, tövən, pəs, konqur, conq

yoğun

. qalın, aşak, tömən, tövən, pəs, konqur, conq

yoğun

. qalın, qatı, iri, pota, qaba, dərin, sıkışık, şişman, səmiz, sağlam, ağır, biçimsiz,

.

dirənici, bəcərəksiz, anlayışsız, qısa boylu
yoğun

. qarın, bövən, kisə, kov, kovsak, qursak

yoğun

. qıssa, küt

yoğun

. qıssa, küt, qalta

yoğun

. yığın

yoğun

.

. yığın, qarın, bövən, kisə, kov, kovsak, qursak, qıssa, küt, qalta, qalın, aşak, tömən,
tövən, pəs, konqur, conq, qatı, iri, pota, qaba, dərin, sıkışık, şişman, səmiz,
sağlam, ağır, biçimsiz, dirənici, bəcərəksiz, anlayışsız, qısa boylu - yoğun baş:
öz sevər - qarnı yoğun : tünqıqı .

yoğun(qarnı+) . tünqıqı
yoğunlaşdırmaq: çitləmək, çıtlamaq, tikmək, artlamaq, artıqlamaq .

yoğunlaşdırmək: çitləmə, çıtlamaq, tikmək, artlamaq, artıqlamaq
yoğunlaşmaq : yığışmaq, yoğunmaq, qalınmaq, yığınmaq
yoğunlaşmaq : yığışmaq, yoğunmaq, qalınmaq, yığınmaq
yoğunlaşmaq : yığışmaq, yoğunmaq, qalınmaq, yığınmaq

yoğurmaq

. : çeyləmək, çeynəmək

yoğurmaq

. < hörmək, burmaq, çulqamaq . biri biriynən örtmək .

yoğurmaq

. açmaq, həll etmək, pozmaq, dəlmək, basqılamaq, basıqlamaq, karmaq,
qatmaq(xəmir, palçık )

yoğurmaq

. açmaq, həll etmək, pozmaq, dəlmək, basqılamaq, basıqlamaq, karmaq,
qatmaq(xəmir, palçık )

yoğurmaq

. çeynəmək, çeyləmək

yoxa

. nazik, - ürəgi yoxa : nazik

yoxa

. nazik, - ürəgi yoxa : nazik

yoxacıq

.çalaca, azacıq, azca, kəmisi, alaca, salca, bir salιm, bir çalιm, bir az

yoxdu : sizin çəkiz yoxdu : sizin həqqiz səlahiyyətiz yoxdu
yoxsul pul tapdı, qoymağa yer tapmadı.
yoxsul yetinir (qənaət edir), yetərki zənginə bölüşməyi öğrədin

yoxumli

. rıxdımli

yoxumli

. rıxdımli

yok iş

. köksüz iş, gərəksiz iş

yok olmaq

. çözülmək ərimək

yok

. (yoğ, yak) itim, kötülük, ölüm, yüsəlmə

yok

. arama, bəğən, çıkış

yok

. bulaşıklık, bulaşık, qoxu, ləkə, iz § mirəkkəb yoku § yemək artıqı § iyi

yok

.yuku yük

yak

.

yaxın tutmlu

yokalma

. çökətmə, həlletmə

yokanc

. yoran

yokanc

. yoran

yoğun

yoğun, yük

yoğun, yük

yokanc: yoran .

yokatmaq

. itirmək, qayb etmək : o özün yokutub qoydi : o şaşdı

yokça

. yok kimi

yoklama

. araştırma, barlaq

yoklama

. barlaq, araştırma, arama

yoklama

. barlaq, araştırma, arama

yoklamaq

. (yük, yoğun)yüksəlmək, yükləmək

yoklamaq

. < yol . yal, yol üsdə baş vurmaq, dəyib keçmək .

yoklamaq

. barlamaq

., araştırmaq

yoklamaq

. barlamaq

., araştırmaq

yoklamaq

. əl sürmək, tokunmaq

yoklamaq

. gözləmək, barlamak, izərləmək

yoklamaq

. gözləmək, barlamak, izərləmək ( iz+ər+ləmək :iz+et+ləmək)

yoklamaq

. gözləmək, barlamak, izərləmək ( iz+ər+ləmək :iz+et+ləmək)

yoklamaq

. xatırlamaq, fikrinə gətirmək, yad etmək gedib onu bir yokluyun § xəşləmək,
sәrf etmək : var yok pulunu yoklaladı § itirmək § öldürmək

yoklamaq

. xəşləmək, sәrf etmək : var yok pulunu yoklaladı

yoklamaq

. izərləmək, gözləmək, barlamak

yoklamaq

. varlığını yokluğunu aramaq, aramaq, daramaq, araşdırmaq, yüksəltmək §
yoklatmaq : aratmaq

yoklamaq: (< yol . yal . yolkamaq ) yol üsdə baş vurmaq, dəyib keçmək, əl sürmək, tokunmaq
(varlığını yokluğunu aramaq), aramaq, daramaq, araşdırmaq, xatırlamaq,
fikrinə gətirmək, yad etmək (gedib onu bir yokluyun) - yoklatmaq : aratmaq .
yoklamaq: xəşləmək, sәrf etmək, itirmək, öldürmək : var yok pulunu yoklaladı .

yoklayan

. kontrolçu, arayan

yoklayan: kontrolçu, arayan .

yoklu
yoklu

. yoksul
. yoksul .

yokluk qalıbı : olumsuzluk biçimi
yokluk

. gəlin cehizi

yokluk

. gəlin cehizi

yokluk: gəlin cehizi .

yokluq bulur bizi, sevgi qalır arxada
. yüksəltmək, övmək, ilişmək, dəymək, keçmək xəstəlik, yaramaq bu yemək

yokmaq

mənə yokır § etkiləmək : ona bu sözlər yokmaz
yoknasız

. inatçı, nadahım yoknatçı çağa § dadsız, naxoş, yöndəmsiz yoknasız adam

yoksamaq

. ağlamaq

yoksul

. əli yoka, yoklu .

yoksul

. əliyoka

yoksul

. yoklu .

yoksuz

. yakımsız, gərəksiz, məzəsiz, göyülsüz, irgənci, cana yatmayan -sınmayan,
yoqmayan,

yokumlu: yakımlı, yararlı yokumlı yemək - əli yokumlu : açıq əl .

yokundi

. təbəqə, pas tozan yokuntusu : toz təbəqәsi

yokundi

. təbəqə, pas tozan yokuntusu : toz təbəqәsi

yokunmaq

. toxunmaq,

yokuş

. dadsız, naxoş, üzücü, ərbət, yaman, tələkə yokuş sözlər § yokuş görünmək :

.

incinmək, gücənmək § yokuş olma : üzgün olma, üzülmə
yokuş

. ör, ür., örə, örüş, çıkış, götəriv

yoq

.-sevinir mal varlısı işinə, güvənir yok yoksulu düşünə.
-sevinir mal varlılar işinə, güvənir yok yoklular düşünə.
.-var evi görlük evi, yok evi korluq evi. (görlük: dadlılıq. şirinlik)

yoqa

.-nə vara güvən, nə yoxa gücən

yoqalmaq

. yüksəlmək, çıkmaq

yoqanc

. yoran

yoqanc

. yoran

yoqlular

.-sevinir mal varlılar işinə, güvənir yok yoklular düşünə.

yoqmuş

.-anıyı yokmuş say. anı oduna qızışma, anı qarına üşümə.

yoqsa

.-işin yoxsa tanıq ol, paran çoxsa qoruc ol. (tanıq: şahid). (qoruc: kəfil)

yoqsa

.-sıylarqa sıyın yoxsa sıyparqa dilin olsun. (sıylarqa: ikram, lütf edməyə).
(sıyın: ikramın, lütfün). (sıyparqa: oxşamaya)

yoqsa

.-torbanda nəyin yoxsa, dilində balın olsun. (nəyin: malın).

yoqsul

.-zəngin bulsa, qutlu ola,yoxsul bulsa, nərdən ola.

yoqsulların .-yoxsulların baş ucunda durmaqdan, varlının ayağ ucu yeğrəkdir
yoqsulu

.-sevinir mal varlısı işinə, güvənir yok yoksulu düşünə.

yoqsulunqi .-yoxsulunki işdən artmaz, dişdən artar

yoqtusa

.-arpa unun yoxdusa dadlı dilən nə gəlmiş

yoqun

.-yekə əkmək yoğun yoğurdan olur.

yoqunluqtan
yoqunur

.-hər nə incəlikdən, ər yoğunluqdan qırılır.

.qazanır -nə arığır, nə yoğunur: nə itirir nə qazanır.-tuğar edməz, nə arığır, nə
yoğunur. ( tuğar: risq)

yoqurmaq

. yohurmaq, yokurmaq

yoqurmaq: yoğurmaq, yokurmaq

yoqurt

.-sütdən yananı, yoğurd ülküdər.

yoqurtan.

.-yekə əkmək yoğun yoğurdan olur.

yoquşu

.-dəvəyə sormuşlar, enişimi sevərsən, yoxuşu. demiş, -düzə nə gəlmişki.

yoquşu

.-dəviyə sormuşlar enişi sevərsin yokuşu-söyləmiş -düz başına yıxılmış.

yol başçı

. başlık, baştık, menqqoruçu

yol görsətmək : ündəmək - muşavir : məşvərətçi, ündüçi
yol görsətmək : ündəmək - muşavir : məşvərətçi, ündüçi

yol kəsən

. basımçı, basıcı, basmaçı

yol yol olan ip - -

yol yol

. darama, cızqı cızqı

yol yol

. darama, cızqı cızqı

yol yol

. darama, cızqı cızqı

yol yürüşlə bitər, borc ödüşlə

yol
yol

. ayla, ıkma, təsil, ülgi
. ıkma, təsil,

yol

. qılık, qιymιl, iş, qιmιldι, fe'l, çəm, adət, meyl, endik, istək

yol

. uğur

yol

. uğur

yol

. yosun, yasa, türə, usul, qanun

yol

.-ac at yol almaz, ac it av almaz
-avçı neçik al bilsə, ayığ ancaq yol bilər.
.-borc ödüşlə, yol yürüşlə.
.-yürüş bilməqən yol pozar, sözün bilməqən söz pozar
-qutluğa yol hər an düzətilişdədir.
-aşq olsun yola, oda çamursuz ola.
-deli birlə çıx yola, minbir qada al qola. (birlə: birirlə) .(qola:ələ)

yola salmak : uğurlamak, uzatmak, göz atmak, uğratmak
yola salmak : uğurlamak, uzatmak, göz atmak, uğratmak
yola salmak : uğurlamak, uzatmak, göz atmak, uğratmak
yola salmak : uğurlamak, uzatmak, göz atmak, uğratmak, atlamak, hazırlamaq

yola salmaq . uğurlamak, uzatmak, uğratmak, göz atmak
yola salmaq: atlamak, hazır lamak
yola
yola

. gələnək, salt., adət
. gələnək, salt., adət .

yolağçi

. yaya

yolaxçı

. musafir

yolaxçı

. musafir

yolaqlı

. yorqa, yüryək, iti, dinc, quvvətli

yolaqlı

. yorqa, yüryək, iti, dinc, quvvətli .

yolam

. kabat, qat, tapğιr, gəzək, səfər, durqun, göz, atar, dəğişən, mərtəm, dəfə

yolam

. kәzәk, kərәn, qayta

yolçu

.-xançı tavuğu, yolçu artığıyla keçinər

yolçusan

.-borclusan ver, yolçusan yür

yolçusan

.-borcluysan ver qutul, yolçusan yür qutul

yoldan çıkmaq: boynamaq, boyuna qalxmaq, haşıralık, həşərlənmək, diklənmək
aşırılanmaq, aşıralık, xuysuzluk

yoldan çıkmaq: boynamaq, boyuna qalxmaq, haşıralık, həşərlənmək, diklənmək aşırılanmaq,
aşıralık, xuysuzluk
yoldan çıkmaq: boynamaq, boyuna qalxmaq, haşıralık, həşərlənmək, aşırılanmaq, aşıralık,
diklənmək xuysuzluk .
yoldan çıkmaq: boynamaq, boyuna qalxmaq, haşıralık, həşərlənmək, diklənmək aşırılanmaq,
aşıralık, xuysuzluk

yoldaş

. ayak

yoldaş

. ayaqdaş

yoldaş

. göründaş, dos

. § kimsəsiz : ayaksiz

yoldaş: ayak ., ayaqdaş, göründaş, dos - ayaksiz : kimsəsiz .

. qaldırım, yanqyödə, səggi

yolka
yolka

. qaldırım, yanqyödə, səggi.

yolkəsən

. basmaçı, qarakçı, qaltamaq, talançı

yolkəsən

. qarakçı, qaltamaq., basmaçı, talançı, əşqiya

yollamaq

. yola qoymak, göndərmək

yollamaq

. yola qoymak, göndərmək

yollarta

.-tünlükdə söyləyənin sözü itər, yollarda yalnız gedənin özü itər. (tünlükdə:
qalabalıqda)

yolmaq

. yonmaq, daramaq, qazmaq

yolta

.-qayğusuz baş gorda, qurd zumarı yolda (olur). (qayğusuz: dərdsiz)
.-yolda deli yoldaşın, başında pişmiş aşın.

yoltan

.-uğur söyləməzə demişlər, ''uğur söylə, yoldan dönər başı gətirim'', demiş,
''indi ver, bəlki gedər gəlməzsin''

yoltaşın

.-bir ac olsa yoldaşın, yeməm deyib sömürür.

yoltaşın

.-yolda deli yoldaşın, başında pişmiş aşın.

yolu yaxın-yükü yüngül (uğur).

yolu

.-azın yolu çoxun yanıdır.
.-borcu verə verə, yolu yürə yürə

yoluğmaq

. uçraşmak, qavuşmak, yetişmək, tapışmak

yoluğmaq

. uçraşmak, qavuşmak, yetişmək, tapışmak

yoluxda nə var, qırığa nə versin.
yolukdurmaq: doğru salğı(məsləhət) vermək, qonukdurmaq .

yolukmaq

. qarşılaşmaq, tapışmaq

yolukmaq

. uğramaq, sataşmaq

yolukmaq

. uğramaq, sataşmaq

yolukmaq: ucraşmaq, qavuşmaq, yetişmək, tapışmaq, qarşılaşmaq, uğramaq, sataşmaq .

yolun

. ilik – sümüyün, bitgilərin içindəki kxıcı maddə

yolun

. ilik – sümüyün, bitgilərin içindəki kxıcı maddə

yolun

. ilik . sümüyün, bitgilərin içindəki axıcı suyuq .

yoluna

.-kömək olsa boluna, hər iş girər yoluna.

yoluna.

.- sən yardım ed quluna, hər iş girsin yoluna.

yolungi : başarı, yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, ütük, talan, üstünlük .

. başarı, yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, ütük, talan, üstünlük

yolungi

yolungi, başarı

. yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, ütük, talan, üstünlük

yolunmag : yalınmaq, pozulmaq, təmizlənmək (günahdan, yazqıdan)- talanmaq, xilas olmaq.

yoluntan

.-qaplan yolundan, iyid sözündən dönməz.

yol-yorık

. gənəlqə, kullanma, görsətmə, buyruk

yol-yorık

. kullanma, görsətmə, buyruk, gənəlqə

yol-yorık

. kullanma, görsətmə, buyruk, gənəlqə

yol-yorık

. kullanma, görsətmə, buyruk, gənəlqə

yomak: lətifə, əğləncə, şaka .

yomaq

. lətifə, əğləncə, şaka

yomğak, soma.
yon ət
yon ət
yonca

. rasta
. rasta
. < yont .

yonğa

. rəndə, yonğı

yonğa

. rəndə, yonğı

yonğa

. rəndə, yonğı .

yonq

. cənazə rəsmiləri

yonqımaq

. ağlın oynatmaq

yonqkuy

. yakışıksız

yonmaq

. oymaq, qazmaq, silmək, yoxatmaq

yont

. at

yont

. at

yonum ) .

yopka

. yoğka, yoğca, yok kimi, yoğa, nazik.

yopka

. yoğka, yoğca, yok kimi, yoğa, nazik.

yordamlık

. çeviklik, tetiklik, yeyinlik

yorıqlıq

. əşkin, usda, açık yerişli olmaq

yorıqlıq

. usda, açık yerişli olmaq, əşkin

yorqa

. yüryək, iti, dinc, yolaqlı, quvvətli

yorqa

.-topal ördək yorqa qaz, yarış olmaz beynə yaz

yorqalamaq . qaçdırmaq
yorqamaq

. qaçmaq, yortmaq

yorqan

. yatqan, yotqan, yayqan >

yorqun

. ağırman, yadav

yorqun

. ağırman, yadav

yorqut

. yorma, yuxu yorma

yorqut

. yorma, yuxu yorma

yorqut

yormaq

. yorma, yuxu yorma .

. alıqoymaq

yormaq: alıqoymaq .

yormək

. qaçmək

yormək

. qaçmək

yort
yort

. nifuz
. nifuz .

yortavul

. qaçan

yortavul

. qaçan

yortavul: qaçan

yortcı
yortcı

. carçı
. carçı, elçi, xəbər ulaşdırıcı .

yortçu

. elçi, xəbər ulaşdırıcı

yortmaq

. yorqamaq, qaçmaq

yortmaq

. yorqamaq, qaçmaq, yolu dəvamlamaq § yortdırmaq : qaçdırmaq § yortcu :
xəbər ulaşdırıcı

yortu

. şənlik, bayram

yortu

. şənlik, bayram

yoruk

. coruk, sıra .

yoruk

. coruk, sıra .

yoruk

. coruk, sıra .

yoruk

. coruk, sıra .

yoruklamaq: yoldamaq, yollamaq .

yoruksuzluk : mizamsızlıq, tamadaysız : anarşı
yoruksuzluk : mizamsızlıq, tamadaysız : anarşı
yoruksuzluk : nizamsızlıq, tamadaysız : anarşı .

yoruq

. axlaq, xuy, gediş

yorul

.-çox çabala tez yorul, az çabala gec yorul

yorulmadan . yadvsız
yorulmadan: yadvsız

yorulmaq

. armak, yadamak, yadab bezar olmak

yorulmaq

. bunalmaq, bıkmaq, doymaq, usanmaq

yorulmaq: bunalmaq, bıkmaq, doymaq, usanmaq, armak, yadamak, yadab bezar olmak
yorum

yorum

. təfsir, düşündürü, anqlatu, yorumlamak, yormak .

. təfsir, düşündürü, anqlatu, yorumlamak, yormak,

yorum

. təfsir, düşündürü, anqlatu, yorumlamak, yormak,

yosmuk

. mərcimək

yosmuk: mərcimək .

yosuk

. sadak, yay qoyulan qab

yosuk: sadak, yay qoyulan qab .

yosun

. < us. yosmaq düzənləmə, yasa, qural, düzən, gələnək, alışqanlık

yosun

. yasa, türə, usul, yol, qanun

yosun

. yoğsun yoğunlaşmış, sıkışmış, toplanmış, çoğalmış § yoksul, yoğsun, yosul,
yosmuk § şəkil, tarz, yol § bu yosun : bu şəkildə § davamlı yosunda

yosun

. yoğsun : yoğunlaşmış, sıkışmış, toplanmış, çoğalmış (# yoksul, yoğsun, yosul,
yosmuk) .

yosun: (< us . yosmaq : düzənləmə) yasa, türə, usul, yol, qanun, qural, düzən, gələnək, alışqanlık
şəkil, tarz (bu yosun : bu şəkildə - davamlı yosunda) .

yoş
yoş

. zəhmət
. zəhmət .

yoşlanır

.xoşlanır.-dəli dəliynən xoşlanır, xoca ölüylə.

yotkurmaq

. öksürmək

youn burun: ətli burun
youn burun: ətli burun

yovqun

. yakın

yovuk

. yakın, yoldaş, arkadaş

yoymak: xəşləmək, yok etmək - yoydi : xəşlədi .

yoymaq

. xəşləmək - yoydi : xəşlədi.

yoymaq

. yok etmək

yoz qoyoun: quzusuz qoyun
yoz qoyoun: quzusuz qoyun

yoz yer

. boz yer

yoz yer

. boz yer

yoz yer: boz yer .

yozana

.-çox söz ozana, az söz yozana. (yozma, açıqlama qısa olmalıdı)

yozma.

.-düşmanı düşdə görsəm uğra yozma.

yöğənsiz

. idəksiz, egisiz

yöğənsiz

. idəksiz, egisiz??

yöğənsiz: idəksiz, egisiz, iyəsiz .

yöğirik

.

oynak, yılğır, sapsan, yıldam, yılğır

yöğirik

.

oynak, yılğır, sapsan, yıldam, yılğır

yöğirik: oynak, yılğır, sapsan, yıldam, yılğır .
yölər

. esersok, təntik, dəlişgə, sərəng, əsivas .

yön

. bağ, tərəf

yön

. doğru, cəhət, yukarı, tərəf § doğuya doğru : yuarı doğru

yön

. doğru, cəhət, yukarı, yan, yüz, vichə, vec, yak, yün, bağıt, təmən, bağ, tərəf - doğuya
doğru : yukarı doğru .

yön

. yan, yak, yün, bağıt , təmən

yön

. yan, yak, yün, bağıt , təmən

yön

. yüz, yan, vichə

yöndəm

. ərdəm, köndəm, yaraşık, tağaşık, taxaşığ

yöndəm

. ərdəm, köndəm, yaraşık, tağaşık, taxaşığ

yöndəm: ərdəm, köndəm, yaraşık, tağaşık, taxaşığ .

yöndəmək:islah eləmək
yöndəmək:islah eləmək
yöndəmək:islah eləmək .

yöndülük

. yündülük, slt, qabiliyyət

yöndülük

. yündülük, slt, qabiliyyət

yöndülük: yündülük, sağat, qabiliyyət .
yönə

. - ) yan, yan - yön - ) yəhərin altında qoyulan parça - ) müfdə -

)

hasat : yönəkəy -

yönölmək : yollanmaq - yönətici : öndər .

yönə

. ) yan, yan yön ) yəhərin altında qoyulan parça ) müfdə) hasat : yönəkəy yönölmək : yollanmax - yönətici : öndər

yönə

. ) yan, yan yön ) yəhərin altında qoyulan parça ) müfdə) hasat : yönəkəy yönölmək : yollanmax - yönətici : öndər

yönə

. lüt

yönə

. lüt

yönə

. lüt .

yönə

.-iyimser ol, hər yönə bax qolaylıq, kötümser ol, hər yönə bax çətinlik.

yönəkey

. qarapay, sadə

yönəkəy

. hanqsat

yönəkəy

. qərəmal, axmax

yönəkəy

. qərəmal, axmax

yönəkəy

. yalın, qoşpasız ., nukura

yönəkəy

. yalın, qoşpasız ., nukura

yönəki

. bayağı, önqrəqi, önqki, ardaki, pəs, yay, cönököy, bayak

yönəli

. mütəəssib, tərəfdar

yönəli

. mütəəssib, tərəfdar

yönəli

. mütəəssib, tərəfdar .

yönəliş

. bağıt ., təmən, betalış, istiqamət

yönəliş

. betalış, yünəliş, təmən, bağıt., istiqamət

yönəliş

. düzəliş

yönəliş

. yünəliş, təmən, bağıt., betalış, istiqamət

., onğalıv, onğlı, ipləniv, onğa salmak

yönəliş: yönəliv, bağıt ., təmən, betalış, istiqamət, düzəliş, onğalıv, onğlı, ipləniv, onğa salmak.

yönəliv

. düzəliş, onğalış., onğlı, ipləniş

yönəmək

. çıxmak, üzə çıxmak

yönəmək

. çıxmak, üzə çıxmak

yönəmək: çıxmak, üzə çıxmak .
yönərgi, yönürgə, akımçılık .

. yanaş, yörəş, həmcəhət

yönəş
yönəş

. yanaş, yörəş, həmcəhət .

yönəşmək

. bir birinə çattırmək, bir yola gətirmək, yarışlamək

yönəşmək

. bir birinə çattırmək, bir yola gətirmək, yarışlamək

yönətim

. bakarma, idarə, yönətmə

yönətim: bakarma, idarə, yönətmə .

yönətiv

. başqarma, yitəksilik, görsətiş, yol-yoruk menğleyüvçi ,

yönətiv

. başqarma, yitəksilik, görsətiş, yol-yoruk menğleyüvçi ,

yönətmə

. bakarma, yönətim, idarə

yönətmək

. başqurmaq

yönətmək

. ivətmək, yibermək, cibermək, göndərmək

.

yönləm : yöndəv,tə´mir

yönləm

. yöndəv,tə´mir ?????????

yönsәmə : əğilim, təmayül .

yönsәmə

. əğilim, təmayül

yörəlgə

. uğur, yol

yörəmək: yerimək, yönəmək, düzətmək, yapmaq, işləmək .
yörənmək

. qurşamaq

yörəş

. yanaş, yönəş, həmcəhət

yörgür

. yügür, tüt

yörgür

. yügür, tüt

yörgür

. yügür, tüt .

yörişə

. görə, uyğun .

yöritə

. özəl,

yöritə

. özəl,

yörqəmək

. sarmak, bağlamaq, çevrələmək

yörqəmək

. sarmak, bağlamaq, çevrələmək

yörmək

. açıklamaq

yörmək

. açıklamaq

yörmək: açıklamaq

yörməşmək . tımanmaq, yukarı çıkmaq
yörməşmək: tımanmaq, yukarı çıkmaq
yörməşmək: tırmanmaq, yukarı çıkmaq .

yörük

. köçər

yörük
yörük

. köçər
. köçər .

yörüklük

. izəh, yorma, istinad

yörüklük

. izəh, yorma, istinad

yörüklük

. təfsir, açıqlama

yörüq

. açıklama, yorum

yörüq

. açıklama, yorum

yörüq

.-alp əri yaprıtma, yörük atı yağrıtma. (gənc əri yaprıtma: gənc əri gözdən
qoyma, gözdən salma) (yaprıtmaq: saymamaq. alçatmaq. önəmsəmək.
dəğərləməmək.). (yağrıtma: malqaranın yağrın (bel kürək bölümün)
yaralama.

yörüm - durum: yeriyiş, davranış, basıl, axıl, hərəkət, gedişat, gediş, rəftar, qılık - yoruk.

yörüm-durum . yeriyiş, davranış, basıl, axıl, hərəkət, gedişat, gediş, rəftar, qılık-yoruk
yörüş

. yorum, tə'bir

yörüş

. yorum, tə'bir

yörüş

. yorum, tə'bir

yöryetə

. məxsus

yöryetə

. məxsus

yöryetə: məxsus
yövrə : dövrə .-yörə bər: dövrə bər
yövrə

. dövrə yörə bər: dövrə bər.

yrişa

. görə, uyğun

yrişa

. görə, uyğun

yu

. düşmən

yu

. düşmən

yubalamaq . ələsərimək
yubalamaq

. ələsərimək

yubatmaq

. saklamaq, alıqoymaq, uşlabdırmaq, qaldırmaq

yufqa

.-anası təvlük yufqa yapar, oğlu tetik qoşa qapar. (təvlük: yavaş).(tetik: iti)

yuğalmaq: itmək, gaymaq, gorum - curum olmak, yahalmək .

yuğalmək

. itmək, gaymak, gorum curum olmak, yahalmək

yuğalmək

. itmək, gaymak, gorum curum olmak, yahalmək

yuğçi : aylyaan : ağlaykı
yuğur

. maya

yuğur

. maya

yuğur

. maya .

yuğurmaq

. mayalamaq - mənim bu iş qanımla yuğurulup : qarışıb

yuğurmaq

. mayalamaq - mənim bu iş qanımla yuğurulup : qarışıb

yuxarı

. < yük, yuqğar

yuxarı

. < yük, yuqğar

yukak

. ovak, ufak

yukak

. ovak, ufak

yukar

. doğu

yukar

. doğu

yukar

. doğu, örü, iləri - öröki : üstəki

yukarı

. az, azaqsumer, ışıldayan, parıldayan, tanqayan, dəgəyən, dikə

yukarı

. doğru § doğuya doğru : yuarı doğru

yukarı

. örü, iləri § öröki : üstəki

yukarı

. örü, iləri § öröki : üstəki

yukarlamaq: iyiləşmək
yukarlamaq: iyiləşmək .
yukpali , yükumli, yokançli

yukuşa doğru: örgə qarap
yukuşa doğru: örgə qarap
yuq

yuqmaq

yulaf

. ox → yoq → yuq ( yer→ cer ) →cuq = cuğ {al : yx - in : yke - fıra:jouq -

.bəğənmək.
. ələf, mal heyvan üçün dənəli ot (avoin) .

yulaf

. ələf, mal heyvan üçün dənəli ot, avoin.

yulaf

. ələf, mal heyvan üçün dənəli ot, avoin.

yular

. heyvanın boyun bağı : ovsarı .

yular

. heyvanın boyun bağı : ovsarı .

yular

. heyvanın boyun bağı : ovsarı .

yulkamaq

. yolmak, yırtmaq, yülümək, tıraş etmək

yum

. girdə, tom - tomalaq : yumalaq

yum

. girdə, tom - tomalaq : yumalaq

. kəmər, komər, kummar

yumar
yumar

. kəmər, komər, kummar .

yumğak: cə'fəri < çat . çətəri .

yummaq

. tummaq

yumşak

. qovşak, kövrək, yüngül, zayıf, alçak, az, kəm, puka

yumşaq

. < kovşaq, sozak, yavaş

yumum : genəl, büt, qomum, imum .

yumum

. genəl, büt, qomum

yumurtaya .-eloğlu yumurtaya qıp taxar. (eloğlu: aralıq uşağı)
yumuru

. kömörö, qozbel

yumuru

. yuvarlak, domalak, tonqalak , cumuru, toqolok ,

yumuru

. yuvarlak, domalak, tonqalak , cumuru, toqolok,

yumuşak

. gəvrək, rahat yiyilən, seyrək

yumuşak

. kəvrəkdivan, gəvrək

yumuşaq

.-yumuşaq su: yüngül su. şirin su

yumuşamak: güşətmək, ovşamaq(oğulmuş), boşatmaq, açmaq .

yumuşamaq . güşətmək, ovşamaq(oğulmuş), boşatmaq, açmaq
yumuşamaq: gəvşəmək, yayılmaq, arıklamaq, uzanmaq, gəvmək, genişləmək, gücsüz
qalmaq
yunaq

.yunağ. hamam.-dügün zırnasız yunağ qınasız olmaz.

yunt

. at

yunt

. at

yupka

. yufka < ) ovqa ) ıpqa ) - yapka, narın, nazın, nazing, nazik, yumsak

yurd

. hal, vəziyyət, əhvalat, ovza, durum, yer - yut .

yurd

. hal, vəziyyət, əhvalat, ovza, durum, yer-yut

yurd

. hal, vəziyyət, əhvalat, ovza, durum, yer-yut

yurd

. hamı, curt, xalq, millət - yurddun aytınca : ölkədə deyilənə görə .

yurd

. hamı, millət

yurd

. hamı, millət

yurddan olmuş oldu türkmən yox eşitməz heçnə söz o (daha heç) türkdən.

yurddun aytınca : ölkədə deyilənə görə
yurddun aytınca : ölkədə deyilənə görə
yurdu

. qədər - bir iynə qədər : bir iynə yurduca .

yurdu

. qədər - bir iynə qədər : bir iynə yurduca

yurmalanıb : yumurlanıb
yurmalanıb : yumurlanıb

yurt

. curt, xalq

.

yurt

. curt, xalq

.

yurt

.- dil kimliyin evidir, yurd kimliyin yeridir
.-çaqal eniği qurd olmaz, arslan yatağı yurd olmaz. (eniği: balası).

yurtçuluk

. hamı, barlık, varlık, tamam millət

yurtçuluk: hamı, barlık, varlık, tamam millət .

yurtsevər

.yurdsevər. yutsevər. torpaqsever. elsever. ölüksever. ölksever.

yuryetə

. qalıb kəsilmiş, ölçüklənmiş

yuryetə

. qalıb kəsilmiş, ölçüklənmiş

yuryetə: yer - yetə, qalıb kəsilmiş, ölçüklənmiş .

yusal
yusal

. keh, keying, uqipsiz, yaravsιz, ğavşaq
. keh, keying, uqipsiz, yaravsιz, ğavşaq .

yusal

. keh, keying, uqipsiz, yaravsιz, ğavşaq

yusul

. uqıbsız, gəvşək

yuşιrιn

. yaşırun, assırınlayın, astırın, astan, astιrtιn, çolav

yutdaş

. ayıldaş, yakdaş, yerləş, eldaş, həmşəhri

. yavsal, yaramaz, cıdamsız, keyeng, sust, tənbəl

.

.,

yutdaş: ayıldaş, yakdaş, yerləş, eldaş, həmşəhri

yuva
yuva

.

.

hövütgə § quş hövütgəsi

hövütgə yava, həvirtkə, kətək, öycik (quş hövütgəsi), qapçık, kovan

yuva

. hövütgə: § quş ~si .

yuva

. qapçık, kovan

yuva

. yava, həvirtkə, kətək, öycik

yuva

. yava, həvirtkə, kətək, öycik

yuvaq

.yuvarlanmış.düşük. şəhid.

yuvan

. duzsuz

yuvan

..

. duzsuz .

yuvan

. duzsuz

.

yuvan

.-yerivə görən yuvan olsun, ağrıva görən davan

yuvarlaq

. qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma, büzük,
burum, qatlama, tavlancak, tavtar(saç)

yuvarlaq

.- qoz yuvarlaq, hər yuvarlaq qoz degül.

yuvarlaq: qıvrım, qıvrıntı, dönəməç, dolama, dolayı, dalqa, çevirmə, sapma, büzük, burum,
qatlama, tavlancak, tavtar(saç) .

yuvarlanmaq

.ölmək

yuvarlanmış

.yuvaq.düşük. şəhid.

yuvarlı daş yosun tutmaz, gəzəgən qoduq ev olmaz
yuvarlıq

.yuvarlığ. fədayi. qurbanlıq.

yuvarlıqı

.yuvarlığı. fədası. qurbanı. -kələk yuvarlığı: hoqqa qurbanı

yuverda

. tezlıkla

yuverda

. tezlıkla

yuvırda: tezlıkla .

yuvqalmaq . yuvqa olmak, ufaklamak, ovsaklamak
yuvqalmaq

. yuvqa olmak, ufaklamak, ovsaklamak

yuvutmaq

. utmak - yuvut : ut

yuvutmaq

. utmak - yuvut : ut

yuvutmaq: utmak - yuvut : ut .

yübay

. ər

yübay

. ər

yübay

. ər.

yücə

. < yük, yükcə, yüksək, yuqğar → yuxari

yücə

. < yük, yükcə, yüksək, yuqğar → yuxari

yügürmək

. azmaq, böyümək, daşmak

yük

. artma, tay, dəng, təngik

yük

. tap § yükləmək : tapın artmaq, tablamaq

yükləmək

. tapın artmaq, tablamaq

yüklənmək

. basa düşmək, batmaq : zorlanmaq, gücənmək

yüklətiv.

. gərəklik, kalavray, hökmənlik

yüklətiv.: gərəklik, kalavray, hökmənlik.

yüklətmək.: arttırma, ırıksız, ettirgən, buyruk, icbar
yüklətmək.: arttırmaq(ırıksızqa, ettirgən, buyruk, icbar).
yüklətmk ., arttırma, ırıksız, ettirgən, buyruk, icbari

yüklü

. boğaz, qısırdal, iki qat, ağır ayak, alkın

yükmək

. yukmək, ukmək, ağırlık : yığınlık

yükmək

. yukmək, ukmək, ağırlık : yığınlık

yüksək : dağaza, boylu - boslu, dalyan kimi, daras, uca, qoçak, uççak, ucak, asqar, ayıl.

yüksək

. asqar .

yüksək

. asqar .

yüksək

. : dağaza, boylu-boslu, dalyan kimi

yüksək

. ayıl

yüksək

. ayıl

yüksək

. daras, uca

yüksək

. daras, uca

yüksək

. daras, uca

yüksək

. qoçak, uççak, ucak

yüksətmək

. kötərmək

.

yüksətmək

. kötərmək

.

yüksətmək: kötərmək.

yükümlü

. məcbur

.

yükümlü: məcbur
yüküsərə(qurumluya, məğrura) yükum qıl, başın göyə dəysin.qesumer(zaqe: sənə, sənin)

yüq

.-öküzə buynuz, qoyuna quyruq yük olmaz.

yüqənsiz

. ( yüksüz, icbarsız ),ərkin, ərikkən, qaravsız, qarösız

yüqənsiz

. ( yüksüz, icbarsız ),ərkin, ərikkən, qaravsız, qarösız

yüqü

.-dəvə yükü aş olsa, ac gözünə az gələr

yüqüni

.-əkməyin kəndi yiyən yüküni kəndi çəkər.

yüqünten

.-gümüş yükünden değil, yemiş yükünden umulur.

yün. (

yön ) yağ,

yünəliş

. yönəliş, təmən, bağıt., betalış, istiqamət

yünəliş

. yönəliş, təmən, bağıt., betalış, istiqamət

yünəliv

. düzəliş, onğaluv, onğlu, iplənüv, onğ salmak

yünəliv

. düzəliş, onğaluv, onğlu, iplənüv, onğ salmak

yünəliv

. düzəliş, onğaluv, onğlu, iplənüv, onğ salmak

yüngül : < engil . yengil, xəfif, çevik, çəlimsiz, dəyərsiz, bacarıqsız, ötəri, göz ucu, üzdən, ravan,
asat, səthi, başdan sovma .

yüngül

. çəlimsiz, dəyərsiz, bacarıqsız

yüngül girər ağır çıxar

yüngül

. < yengil, xəfif, çevik

yüngül

. yengil < engil

yüngül: yengil < engil

yüngülləşmək .
yüngülləşmək .

yüngülrak

. yengləs

yünqül

.-yüngül su: yumuşaq su. şirin su

yür

.-borcluysan ver qutul, yolçusan yür qutul
.-borclusan ver, yolçusan yür

yürə

.-borcu verə verə, yolu yürə yürə

yürəklənmək : batırlanmaq,şişmək, boysanmaq
yürəkli

. batır

yürqün

.-yanıla yanıla bilgin, yıxıla yıxıla yürgün olur.

yürü

.-nərdə ac, ordan qaç, nərdə aş yürü yanaş

yürük

. qaçan, köçəri el

., qorxuzan

yürük: qaçan, köçəri el

yürümək

. yarışmək, yarmaq, qaçmaq, ötmək

yürüş : cortül, yortul

yürüş
yürüş

. : cortül, yortul
. : cortül, yortul

yürüş

.-yürüş bilməqən yol pozar, sözün bilməqən söz pozar

yürüşlə.

.-borc ödüşlə, yol yürüşlə.

yürüşüntən .yürüşündən. davranışından. rəfdarından.-ay doğuşundan, ər yürüşündən
bəllənir .
yürüyış

. yürüş, atak, həmlə

yürüyış: yürüş, atak, həmlə

yüryək

. yorqa, iti, dinc, yolaqlı, quvvətli

yüryək: yorqa, iti, dinc, yolaqlı, quvvətli .

yüş

. iş, zəhmət

yüş

. iş, zəhmət

yüvrük

. qaçan, çapğır, ılğayan

yüvrük

. yıldam, çapğır, kəsən

yüvrük

. yıldam, çapğır, kəsən

yüyə

. sistim .

yüyə : sistim .

yüyə
yüyə

. lülə

.

. > lülə, yol - su yüyəsin mal yiyəsin tapar .

yüyə

. kuyəy, ər

yüyə

. yol, lülə - su yüyəsin mal yiyəsin tapar

yüyə: lülə

.

yüyə: kuyəy, ər
yüyən

. yuqən, dizgin, yular .

yüyən

. yuqən, dizgin, yular

yüyür

. ceyran, karaca, cüyür, yayran, kır kəzəsi, kıralay, kır keçisi, keyik, tağ öçki, elik

yüz döndərmək . küysərmək, küsmək, incimək, öykəmək
yüz
yüz

. bəniz., üz,, tös, sıray, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit
. bəniz, üz, tös, sıray, çıray, önq, irənönq, menğiz, cüz, bet, bit - yüz döndərmək:
küysərmək, küsmək, incimək, öykəmək .

yüztən

.-eldə yüzdən biri çiçen, mindən biri gözəm olur. (gözəm:irəli görüşlü)

yιğılma

. kərmə, qalın, aralaş

yιğιlιn

. ağιlιn ! halqa qurun

yιğιrιk

. baldak, halqa, döngələk, bucra, şιğιrsιk, qurşav, yarpak, budak, uşak, sap

yιğιrιk

. bucra, halqa, döngələk, baldak, şιğιrsιk, qurşav

yιğιrιk

. döngələk, baldak, bucra, şιğιrsιk, qurşav, halqa

yιğιrιk

. haqa, döngələk, baldak, bucra, şιğιrsιk, qurşav

yιğιrιk

. haqa, döngələk, baldak, bucra, şιğιrsιk, qurşav

yιrtmaq

. haçalamak, hasalamaq

z (qözüqmək

. közükmək. közünmək. köznümək. kösükmək. kösünmək. kösnümək.
qızaqsınmaq. ütlünmək. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. ütülünmək.
azılınmaq. azışmaq. qızışmaq. şəhvətlənmək.

z qapal uşaqdır. qarsamba: qarsanba. qarsambac. - bırax bu qarsanbayı. - qarsanbalar
yığını. geybənə. bitgilərin tuxumu. - qazdağlının biridir, işə göcürülməz. çox kəsik kişidir. kəsiklik. kəsəklik. - quluçqa çevrəi: quluçqa quluçqa
devrəi: mikrobun gövdəyə girməsiylə kəsəlin bəlirməsi arasında keçən
sürə. nərsənin körsəliyindən olqunlaşmaq arasında çəkən sürə. kötəlin,
illətin işə keçməsindən, məlulun ortaya çıxmağacan keçrilən sürə.
- təmbəl təmbəl, yasal yasal, qısıl qısıl oturmaq: qayqışlamaq:
z qutluqlar, uğurlar sizin olsun.
z zabit

. sapıt. . ağalıq, bəylik, xanlıq, dövlət qulluqçusu. . buyrat. subay. . dolandıran.
yönədən. güdücü. sarçı. səriyən. idarə edən. . tutduğun qoparan, dediyin
saptıyan, saptayan, yapdıran.

zadə

. salat.

zadı - vələd . önib - ösənlər, önüm-ösüm, doğum – itim, ol – it, olum – itim, qalım – batım .
zağ

. ğaz .

zağ

. uzak

zağ

.ğaz

zahir

. sodur, dışık, sırıt, surat, yüzləy.

zahiri

. görnüşdən, sırtkı, dışkı, yüzləy .

zakonğa ( yak : ışık ) yakonğa
zakonğa ( yak : ışık ) yakonğa
zakonğa

. < (yak: ışık) yakonğa.

zaqros

. < ağpiosqırek, sauvaj.

zaman olanı götürər, ötəni geri verməz

zaman

. kəz

zaman

. məzqil, gəzənq, aynalım

zaman

. sürə

zaman

. sürə

zaman

. sürə, uçur, car, çağ, çək, dönəm, öz, kəz, boy, kur

., kurun, güd, öd, ödlək,

vaxıt .

zaman
zaman

. tapa, vax, an § bu anda : tapımda § bu ana qədər : bu tapıca §
. tapa, vax, an, kəz, sürə, uçur, məzqil, gəzənq, aynalım- bu anda : tapımda - bu ana
qədər : bu tapıca .

zaman

. uçur

zaman

. uçur

zaman

.n kəz . vax

zamana

. : ukur, munasip, uğur, uvakt, vax, fürsət, şans

zamin

. çitənək ( tikanaq) tüfəyin, qapanın çitənəyi

zanğ

. qanun, sanğ

zanğ

. qanun, sanğ

zanq

.

zanq

. qanun, ata zanq : əsasi qanun

zanq

. qanun, ata zanq : əsasi qanun

çank

.

zanqlık . ala, lağ, şıldın, yanğşı .
zar(+)

.

zarkeş

. < azar + quç -köç -qıç

zarzar

. yanqazarınlab

zarzar

. yanqazarınlab

zarzar

. yanqazarınlab

zat

. astın, kök, təməl, əsl, dib

zatı

.- o ki mal qoyub gedir evladına, eşşəyin zadı her ne varına!!

zav

. yarıq, dərə

zav

. yarıq, dərə

zaviyəyi haddə : dar açı, iti bürç ≠ kütək bürç, geniş açı - qöni bürç : dik açı

zayıf

. < azık, quru

zayıf

. cılız, cılılzıq, izləngi

zayıf

.

. cılız, cılılzıq, izləngi, qovşak, kövrək, yüngül, alçak, az, kəm, yumşak, puka .

zayıf

. qovşak, kövrək, yüngül, alçak, az, kəm, yumşak, puka

zayıflamak,səfehləmək bunqamak:, sarsaxlamak, qoduxlanmak

zebel

. < seber, çeber .

zehniyyət

. : sanlığ, sanıklığ, sanma, sanıq

zehniyyət

. sanlığ, sanıklığ, sanma, sanıq, oylaş, göz qaraş, könül-küy, bağım.

zehniyyət: sanlığ, sanıklığ, sanma, sanıq .

zerolatin

. qatqısız, xalis, gizli

zə’f

.üzüntü, üzgünlük, gücsüzlük, düşkünlük, - sısqa, arıq, ölgün, çəlimsiz, cılız, .

zəbt : kapt (qapmaq)
zəbt : kapt (qapmaq)
zəbt : kapt (qapmaq) .
zəfran

. zərdəçəl, sarıağaç .

zəhmət: əmək . əməl .
zəxim
zəli

. < qıxı . qıs . tokuz, tox, sık, qalın .
.<suluk

.

zəmir . almaş . ) növbət, növbətlənmə, sıra, degişmə - )

zəmir
zəmir
zəmir

. : çalışma
. çalışma .
. degişmə, almaş, ataç, nişan, çalışma, adıl .

zəncir : ardaç .

zəncir

. : kişən

zəncir

.buxov, qandal, qandalaq, bağlaq, ardaç, halqa, sıra,

zənd

.

. əvistanın pəhləvi dilinə köçürməsi ( bu oyunlarla istillər belə qavratsınlar ki əvista
bu dildə( zənd) yazılıbdı - əvista : text : tə'bir təfsir, zainqti, knovləc jantisaskırit (tapılmadı)- qan : to nov - əvista selektıd text

zəng
zəng

. çanğ
. çanq

., naqus

., dınqır, naqus .

zəng

. dınqır, çanq, canq

zəng

. dınqır, çanq, canq

zəngin

. əşraf, boyar

zəngin: < kan . gen . əşraf, bayar .

zənginin malı, yoxsululn çənəsin yorar

zənqin

.-zəngin bulsa, qutlu ola,yoxsul bulsa, nərdən ola.

zəptəmək

. köçürmək, çevirmək, düşürmək

zəptəmək: < qap . köçürmək, çevirmək, düşürmək .
zər

. < sar .

zər

. < sar

zərb

. çarpım.

zərbi

.

. sokpalı .

zərbi

. sokpalı

zərdəçəl

. zəfran, sarıağaç .

zərər vermək: qıymaq
zərər vermək: qıymaq .
zərər

. toxunc, itgi, kəmçilik, ziyan

zərrə

. tozan, sanğ, çanğ.

zərur

. zor, zorur

zəvzək

. < səvsək . yavalmaq .

zidd

. çəlişik

zidd

.

. çəlişik .

zidd

. tərs, takık, tiksik, qarşıt, çəlişki, çəlişik, çəkiş .

ziddinə

. təskərisinə, gerisinə, qaytarı .

zigil

. yoğal, ləkə

zigil

. yoğal, ləkə

zigil

zığ

. yoğal, ləkə .

. batağ, batğa, palçık, pislik, çamır, vıcık

zıqqınmaq . zora düşmək
ziqzaq :əğri - büğri: sιnιk - sιzιk., kınqιr - kıysık., әyri - tokay, iyrək, kəkirsək.
zil

. çan, canğ, zəng, çınqırak, çağιrmaq, çığırmaq, cınqırıq, cingildəmək, zingildəmək,
vəngildəmək, cinqo, çınqı - çatlaq cinqo çınlamaz - qulaklarιm çınlayır - vızlayır

(arı, mığmığa) - çınlamaq : sәs vermək - cınqar : savaş, gurultu, cınqar
çıkatmaq : savaşmaq - (mari zəngi : çınqırovli ilan : çınqıraklayan) - çınqır çınqır : çınqırıkdan çıkan kimi - çınqırak : cocuk oyunçağı - çınqırtı : kəskin ,
kəsik sәs : çığırtı - çınlak : çığıraklı, carçı, carkıldamaq, carkıltı : çatırtı, şanqırtı
- car : xəbər, carlamaq

zil'
zil'

. çək, ara, məsahət, mərz
. çək, ara, məsahət, mərz .

zil, çan, canğ, zəng, çınqırak, çağιrmaq, çığırmaq, cınqırıq, cingildəmək, zingildəmək,
vəngildəmək, cinqo, çınqı -çatlaq cinqo çınlamaz -qulaklarιm çınlayır vızlayır arq – mığmığa -çınlamaq : sәs vermək - cınqar : savaş, gurultu, cınqar
çakatmaq : savaşmaq - mari zəngi: çınqırovli ilan : çınqıraklayan - çınqır
çınqır : çınqırqkdan çqkan kimi- çınqırak : cocuk oyunçağı- çınqırtı :
kəskin,kəsik sәs : çığırtı-çınlak : çığıraklı, carçı, carkıldamaq, carkıltı :
çatırtı, şanqırtı car : xəbər, carlamaq
zil, çan, canğ, zəng, çınqırak, çağιrmaq, çığırmaq, cınqırıq, cingildəmək, zingildəmək,
vəngildəmək, cinqo, çınqı -çatlaq cinqo çınlamaz -qulaklarιm çınlayır - vızlayır
arq – mığmığa -çınlamaq

: sәs vermək - cınqar : savaş, gurultu, cınqar çakatmaq :

savaşmaq - mari zəngi: çınqırovli ilan : çınqıraklayan - çınqır çınqır :
çınqırqkdan çqkan kimi- çınqırak : cocuk oyunçağı- çınqırtı : kəskin,kəsik sәs :
çığırtı-çınlak : çığıraklı, carçı, carkıldamaq, carkıltı : çatırtı, şanqırtı car : xəbər,
carlamaq
zilli(+)

. + silli, + qıllı : bənzəyiş .

zilli(+)

. +silli, +qılli : bənzəyiş

zilli(+)

. +silli, +qılli : bənzəyiş

zimdən: zimnən, yaşırın, gizli > zindan .

zinqmək

. oklamaq, atmaq, zınq ! : at ! oxla !

zinqmək

. oklamaq, atmaq, zınq ! : at ! oxla !

zinqmək: oklamaq, atmaq, zınq ! : at ! oxla !.

zip
zip

zip

. çağ, kip
. çağ, kip .

. sörma, öıdırma, qapöırma, qaptırma, yozak, ilmək, ilgək, tüğmə .

zip

. sürmə, tıkırma, qapqırma, qaptırma, yozak, ilmək, ilgək, tüğmə .

zir

. iz (dalı). yast .

. çəpər, çalabər, ozan, biləgət iyəsi, gerçəyi açıkca söyləyən, mahir, uz, usta

zirək
zirək

. siver, çəpər, çalabər, ozan, biləgət iyəsi, gerçəyi açıkca söyləyən, mahir, uz, usta .

zìrək

. < zìyrək : yìyrək : yeyrək

zirəklik

. başarlık, edənlik, bildiklik, yün

zirəklik

. başarlık, edənlik, bildiklik, yün .

zırıltayan

.zırıldayan.zırlayan.inləyən. -edən bulur inləyən ölür. (edən: işləyən).

zırlayan

. zırıldayan.inləyən. -edən bulur inləyən ölür. (edən: işləyən).

zırnasız

.-dügün zırnasız yunağ qınasız olmaz. (yunağ: hamam)

zirvə

. met < zivər < zivir < sivər, sivri, sever - süyrəlmək : sivilişmək, bir yönə uzalıp incəlmək

ziyan

. kəmçilik

ziyan

. kəmsilik, kəmçilik, zәrәr .

ziyan

. kəmsilik, zәrәr

ziyanli

. mutsuz, qutsuz, yolsuz

ziyarət

. görüv, barıv

ziyarət

. sörət

ziyarət: görüv, barıv, sörət
ziyil qınqır

. toğalak, dövürtük . .

zlətmək

. həzm etmək : sındırmaq

zlətmək

. həzm etmək : sındırmaq

zlətmək: həzm etmək : sındırmaq

zol çukur

. yabyali, cab-cob.

zol çukur

. yabyali, cab-cob.

zonğ olturmaq : çömbəlmək
zor qıyın . çətin, .
zor qocur

.

zor

. qocur

.gücün.-alın arslan tutmuş, gücün sıçan tutmamış. (alın: al ilə. kələklə. hilə ilə)

zorla

.
zorlanmaq

. gücənmək, basa düşmək, yüklənmək, batmaq

zorluluk

. güclülük, alqurluk

zornen guzellik olmaz.
zud

. met duz < diz < tez .

zum

. muz, buz

zum

. muz, buz

zumarı

.-qayğusuz baş gorda, qurd zumarı yolda (olur). (qayğusuz: dərdsiz)

züğürt

. kasıb, pulsuz

züğürt

. kasıb, pulsuz

züğürt

. kasıb, pulsuz .

zükam tumay ., tümayratu .

zükam

. : tümayratu - tumay

zükam

. : tümayratu - tumay

zükam

. : tümayratu, tumay .

züvgan

. kayqan, sürüşgan, kayğan, kayağan, kaypak

züvgan

. kayqan, sürüşgan, kayğan, kayağan, kaypak

zzz tanış

.tanıc. tanaş. tanac. anış. anaş. anac. qan. qanış. qanaş. qanac. bili. bil. biliş.
bilic. biləc. lik. gil. gillik.

zzzbarakat: < bar varsen-varsal- vãrsen

zәrәr
zәrәr

ιdιş

. kəmsilik, ziyan
. kəmsilik, ziyan .

. iydiş, kasa

